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Sammanfattning 
Sveriges medlemskap i EU innebär att den svenska arbetsrätten harmoniseras med EG-
rätten. Den svenska implementeringen av utstationeringsdirektivets skyddsregel om mini-
milön, genom kollektivavtal, har underkänts. Detta eftersom implementeringen medför en 
diskriminering av utländska tjänsteföretag som har utstationerad personal i Sverige. 
Diskriminering föreligger eftersom de svenska kollektivavtalen inte omfattar alla på ar-
betsmarknaden och att alla avtal inte reglerar minimilöner. 

Magisteruppsatsens syfte är att utreda vilka möjligheter som finns för att anpassa den 
svenska kollektivavtalsmodellen till EG-rätten efter EG-domstolens förhandsavgörande i 
Lavalmålet. Syftet är även att utreda vilken påverkan förhandsavgörandet haft på den 
svenska arbetsrättsliga modellen. Uppsatsen undersöker dessutom EG-rättens behov av 
förändring efter Lavalmålet.  

I uppsatsen konstateras att det finns en rad olika anpassningsmöjligheter för att göra den 
svenska modellen förenlig med EG-rätten. Valet av tillvägagångssätt beror på vilken syfte 
Sverige väljer att prioritera. En stärkt fri rörlighet av tjänster inom EU, eller ett bevakande 
av den svenska kollektivavtalsmodellen. 

I uppsatsens slutsatser påvisas att valet av anpassningsmetod påverkar hur stor inverkan 
förhandsavgörandet haft på den svenska kollektivavtalsmodellen. Sverige kan således be-
gränsa påverkan genom att välja en metod inom kollektivavtalsmodellen. Risken med att 
välja en metod inom kollektivavtalsmodellen är dock att den inte anses vara förenlig med 
EG-rätten. Den svenska Lavalutredningens förslag kan därför ifrågasättas. 

I slutsatsen konstateras att det behövs en förändring på EU-nivå, eftersom det finns en 
oförutsägbarhet i EG-rätten. Oförutsägbarheten grundas i utstationeringsdirektivets svår-
tolkade syftesproblematik. Direktivets syften, att främja den fria rörligheten, motverka soci-
al dumpning och skydda utstationerade arbetsstagare ställs mot varandra, vilket kräver ett 
klargörande på EU-nivå. 
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Abstract 
Sweden's membership in the EU entails that the Swedish labour law is harmonized with 
EU law. The Swedish implementation of the posting of workers directive protection rule 
about minimum rates of pay, through collective agreements, has been rejected. This be-
cause the implementation causes a discrimination against foreign service companies who 
have posted workers in Sweden. The discrimination lies because the Swedish collective 
agreements do not cover all of the labour market and because all the agreements do not re-
gulate minimum wages. 

The master’s thesis purpose is to investigate the possibility of adapting the Swedish collec-
tive model to EC law after the European Court of Justice ruling in the Laval case. The aim 
is also to investigate what impact the preliminary ruling had on the Swedish model. The es-
say also examines the EC's need for change after the Laval case. 
 
The paper ascertains that there is a range of adaptation possibilities to make the Swedish 
model compatible with EC law. The choice of the approach depends on the purpose Swe-
den chooses to prioritize. The purpose of improving the free movement of services within 
the EU, or the purpose to maintain the Swedish collective model.  
 
The paper's conclusion shows that the choice of adapting method affects how much im-
pact the preliminary ruling had on the Swedish collective model. Sweden can therefore re-
strict the impact by choosing a method within the collective model. The risk of choosing a 
method within the collective model is that it may not be considered compatible with EC 
law. The Swedish Laval investigation proposal is therefore questionable.  
 
In the conclusion the need for change at the EU level are established, because there is un-
predictability in EC law. The unpredictability is based on the difficulty to interpret the dif-
ferent purposes in the posting of workers directive. Its purposes, to promote freedom of 
movement, combat social dumping and protect posted workers, are set against each other, 
which require a clarification at EU level. 
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Förord 
 

Denna magisteruppsats innebär avslutningen på min utbildning, på det affärsrättsliga pro-
grammet med internationell inriktning. Min förhoppning är att uppsatsen skall öka förståel-
sen för EG-rättens påverkan på den svenska arbetsrätten. Målet har genomgående varit att 
åskådligöra balansen mellan den fria rörligheten för tjänster kontra behovet av trygga ar-
bets- och anställningsvillkor. Förhoppningsvis skall uppsatsen även bidra till en fördjupad 
förståelse för den svenska kollektivavtalsmodellens behov av anpassning till EG-rätten.     

Jag vill rikta ett särskilt varm tack till alla er som tagit sig tid att korrekturläsa min uppsats 
och kommit med värdefulla synpunkter och kommentarer. Tack Jan-Olof Olofsson, Ulrika 
Rosander, Carina Axell Olofsson, David Johansson, Solmaz Ebadi och Mirja Johansson.  

 

 

Tranemo den 6 januari 2009 

Sebastian Olofsson 
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Förkortningar 
AD    Arbetsdomstolen 

Byggnads   Byggnadsarbetarförbundet 

EFTA    The European Free Trade Association 

EG    Europeiska gemenskapen 

EG-domstolen   Europeiska gemenskapernas domstol 

EG-fördraget   Fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen 

EU    Europeiska Unionen 

Kommissionen  Kommissionen för de Europeiska gemenskaperna 

LO    Landsorganisationen i Sverige 

PTK Central förhandlingssamverkan för privattjänstemän inom 
TCO- och Saco-förbund 

Rådet    Europeiska Unionens råd 

Saco    Sveriges akademikers centralorganisation 

TCO    Tjänstemännens Centralorganisation 
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Definitioner 
 

Allmängiltigförklaring Metoden innebär att de normer för anställningsvillkor som 
finns i kollektivavtalet antas som generell norm för alla ar-
betsgivare och arbetstagare. (Allmängiltigheten kan utformas 
på olika sätt, till exempel geografiskt, på nationell eller regio-
nal nivå, eller branschmässigt).  

Arbetsgivarorganisation   Sammanslutning av arbetsgivare som företräder deras intres-
sen gentemot arbetstagare. 

Arbetstagarorganisation  Organisation som sammansluter arbetstagare för att företrä-
da deras intressen gentemot arbetsgivare. 

Britanniaprincipen Huvudregel i MBL:s 42 §, innebär att en stridsåtgärd inte får 
vidtas för att undantränga ett redan gällande kollektivavtal på 
en arbetsplats. 

Kollektivavtal Ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare och anställdas fackliga 
organisationer som reglerar arbets- och anställningsvillkor på 
arbetsplatsen 

Lex Britannia Lex Britannia begränsar Britanniaprincipen till att endast gäl-
la anställningsförhållanden som svensk rätt är direkt tillämp-
lig på, 42 § tredje stycket MBL. Det vill säga svenska företag 
som träffat kollektivavtal skyddas mot stridsåtgärder, som 
syftar till att tränga undan gällande kollektivavtalet. (Utländs-
ka företag har således inte samma skydd). 

Minimilön  Den lägsta lön en arbetsgivare lagligt får ge en arbetstagare 
för utfört arbete. 

Stridsåtgärd  Åtgärd som kan vidtas av arbetsmarknadens parter vid ar-
betsrelaterade konfliktsituationer i avsikt att genomdriva ett 
förhandlingskrav. 

 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetsgivare�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetstagare�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetstagare�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetsgivare�
http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6n�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetstagare�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbete�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetsmarknad�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetskonflikt�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetskonflikt�
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Sveriges anslutning till den Europeiska unionen (EU) har inneburit en ökad rörlighet av ar-
betskraft över gränserna.1 De arbetsrättsliga reglerna som tillkommit inom ramen för den 
europeiska gemenskapen (EG) har som mål att främja internationalisering av den europeis-
ka marknaden.2 Genom medlemskapet har den svenska arbetsrätten således förändrats för 
att harmonisera med EG-rätten.3 Medlemstaterna i unionen har skilda åsikter om hur har-
moniseringen skall utföras och i vilken utsträckning, vilket kan anses ha hämmat utveck-
lingen på den europeiska arbetsrätten.4 Medlemsländers restriktiva ställning till den europe-
iska fria rörligheten på arbetskraft, har sitt ursprung i den komplicerade intresseavvägning-
en mellan fri konkurrens och motverkandet av social dumpning.5 Med social dumpning 
menas den snedvridna konkurrens som uppstår när ett företag skaffar sig konkurrensförde-
lar över gränserna genom lägre löner och sämre arbets- och anställningsvillkor.6

Intressekonflikten mellan den fria konkurrensen och motverkandet av social dumpning har 
växt i och med EU:s utvidgande.

  

7 År 2004 tillkom tio nya medlemsländer, bland dessa de 
tre baltiska länderna och fyra forna satellitstater till Sovjetunionen.8 Genom utvidgningen 
ökade skillnaderna mellan medlemstaternas arbets- och anställningsvillkor påtagligt, särskilt 
vad gäller lönenivån mellan länderna.9

För att undvika social dumpning utformade Europaparlamentet och Europeiska unionens 
råd (Rådet) direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhanda-
hållande av tjänster, det s.k. utstationeringsdirektivet.

  

10 Med direktivet ville EU att arbetsta-
gare som genom sin arbetsgivare tillfälligt var utstationerade och verksamma i en utländsk 
medlemsstat, tillförsäkrades ett liknande socialt skydd som det vistelselandet föreskrev.11

                                                 
1 Se t.ex. Sigeman, Tore, Arbetsrätten: en översikt, fjärde upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 2006, s 121 ff. 

2 Se t.ex. direktiv 2006/123/EG - om tjänster på den inre marknaden, s 1.  

3 Bernitz, Ulf och Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s 352 ff.    

4 Bernitz, Ulf och Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s 361.   
5 Bernitz, Ulf och Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s 364.   

6 Sigeman, Tore, Arbetsrätten: en översikt, fjärde upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 2006, s 87-88. 

7 Maier, Lena, Utstationering av arbetstagare och det svenska kollektivavtalssystemet - En rättslig analys, Sveriges Akade-
mikers Centralorganisation, Stockholm, 2005. s 7. 

 

8 Europeiska unionens verksamhetsområden, sammanfattar EU:s lagstiftning, utvidgningen 2004: EU blir en uni-
on med 25 medlemmar, <http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/e50017.htm>, 1 oktober 2008.  

9 Maier, Lena, Utstationering av arbetstagare och det svenska kollektivavtalssystemet - En rättslig analys, Sveriges Akade-
mikers Centralorganisation, Stockholm, 2005. s 7. 
 
10 Kommentar 2003/458 - om genomförandet av direktiv 96/71/EG i medlemsstaterna, s 4-5. 
11 Commentary 91/230 - Proposal for a Council Directive concerning the posting of workers in the frame-
work of the provision of services, s 7. 
 

http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/e50017.htm�
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Trots utformandet av utstationeringsdirektivet ansågs frågan om social dumpning inte ut-
redd.12 När Kommissionen för de Europeiska gemenskaperna (Kommissionen) i början av 
år 2004 presenterade förslaget till ett nytt tjänstedirektiv fick debatten förnyad kraft.13 Det 
nya tjänstedirektivet fick ett kritiskt mottagande eftersom det ansågs, till skillnad från utsta-
tioneringsdirektivet, öka utrymmet för social dumpning.14 Den kritiska debatten medförde 
att Kommissionen omarbetade sitt förslag och först efter stora förändringar antogs direkti-
vet 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden av Europaparlamentet och Rådet år 
2006.15

I Sverige fick debatten om tjänstedirektivet ökad uppmärksamhet inför europaparlaments-
valet år 2004.

            

16 Sverige har en kollektivavtalsmodell som syftar till att löner och allmänna 
arbetsvillkor regleras av parterna, medan EU eftersträvar ett system som bygger på ett stör-
re statlig ansvar. EU:s system avser att värna om den fria rörligheten medan kritiker menar 
att det motverkar den svenska arbetsrättsliga modellen, vilket i sin tur leder till social 
dumpning.17 Frågorna kring social dumpning och det svenska systemets förenlighet med 
EG-rätten ställdes senare på sin spets genom AD 2005 nr 4918

1.2 Syfte 

, det s.k. Lavalmålet.  

 

Uppsatsens syfte är att utreda vilka möjligheter som finns för att anpassa den svenska kol-
lektivavtalsmodellen till EG-rätten efter EG-domstolens förhandsavgörande i Lavalmålet, 
och vilken påverkan förhandsavgörandet haft på den svenska arbetsrättsliga modellen. I 
uppsatsen kommer även EG-rättens behov av förändring att analyseras. Uppsatsen skall 
belysa konflikten mellan den svenska arbetsrätten och EG:s regler om fri rörlighet för till-
handahållande av tjänster. Särskilt kommer artikel 49 EG och direktiv 96/71/EG om utsta-
tionering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster att analyseras i förhål-
lande till den svenska arbetsrättsliga lagstiftningen. 19

                                                 
12 Bernitz, Ulf och Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s 364.   

13 Bernitz, Ulf och Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s 364-365.   

14 Bernitz, Ulf och Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s 268.   

15 Kommentar 2006/160 – ändrat förslag till europaparlamentet och rådets direktiv om tjänster på den inre 
marknaden, jämte Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre markna-
den. 

16 Maier, Lena, Utstationering av arbetstagare och det svenska kollektivavtalssystemet - En rättslig analys, Sveriges Aka-
demikers Centralorganisation, Stockholm, 2005. s 7-8. 

17 Se t.ex. Torstensson, Gösta, Antifackliga domar från EU hotar den svenska modellen, Kritiska EU-fakta 2008, 
häfte 110, s. 4-5. 
18 Mål 2005 nr 49 AD, Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet m.fl. 

19 Se Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare. 
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1.3 Metod 
I uppsatsen kommer gällande rätt att utredas och analyseras med utgångspunkt från de fyra 
etablerade rättskällorna: lagtext, förarbeten, prejudikat och doktrin. Eftersom uppsatsämnet 
även till stor del berörs av det EG-rättsliga regelverket kommer EG-fördraget, praxis från 
EG-domstolen, förarbeten från Europaparlamentet, Rådet och Kommissionen samt EG-
rättslig doktrin att användas. Förslag på anpassningar av den svenska kollektivavtalsmodel-
len kan komma att påverka svensk lagstiftning. Därför kommer svensk rätt att analyseras de 
lege ferenda.  

I uppsatsen behandlas särskilt lagstiftning, fördragsartiklar och direktiv som har betydelse 
för Lavalmålet. Främst behandlas direktiv 96/71/EG och artikel 49 EG eftersom de sär-
skilt berör rätten för utstationerade arbetstagare att utföra tjänster inom byggsektorn över 
de nationella gränserna. 

Lavalmålet får ett betydande utrymme i uppsatsen eftersom förhandsavgörandet från EG-
domstolen har stor påverkan på den framtida svenska kollektivavtalsmodellen. För att få 
förståelse för intressekonflikten i fallet kommer båda parters ställningstagande att noga re-
dovisas i uppsatsen.  

Val av tillvägagångssätt för att anpassa den svenska arbetsrättsliga modellen till EG-rätten 
kommer i uppsatsen presenteras utifrån metoder framställda och diskuterade i doktrin, fö-
rarbeten och publicerade intervjuer. Uppsatsen kommer även att analysera behovet av att 
förändra EG-rätten och redogöra för alternativa metoder på EG-nivå. En begränsad över-
sikt över Danmarks och Norges förhållningsätt för att anpassa sina arbetsrättsliga system 
kommer att göras, för att exemplifiera olika tillvägagångssätt.  

Danskt material kommer att översiktligt presenteras med utgångspunkt från den danska 
Lavalutredningen. Norskt material kommer att presenteras utifrån gällande rätt, särskilt lag-
text, eftersom Norge antagit en lag som allmängiltigförklarar kollektivavtal. Finsk rätt 
kommer inte presenteras, eftersom den finska anpassningen liknar den norska. Det finns 
även språkliga hinder för en utredning i finsk rätt. 

Förslag och uppfattningar på hur den svenska arbetsrättsliga modellen skall anpassas är 
ofta starkt vinklade. Detsamma gäller diskussionen om förändringar inom EU. Den politis-
ka grundinställningen färgar ofta debattörens åsikter. För att försöka få en objektiv analys i 
uppsatsen kommer därför företrädare från såväl arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorga-
nisationer, politiska partier, europeiska parlamentariker och akademiska institutioner få ut-
rymme i uppsatsen. Även Arbetsdomstolens (AD) domar, yttranden och kommentarer 
kommer att beaktas med försiktighet eftersom arbetsmarknadsparterna har representativ 
majoritet i AD.  

1.4 Avgränsning 
Uppsatsen begränsas till att utreda situationer där det finns ett transnationellt avtal om 
tjänster mellan Sverige och annat medlemsland i EU, som skall utföras under begränsad tid. 
Arbetstagaren skall utföra arbete för tjänsteleverantörens räkning i tjänstemottagarens land. 
Avgränsning sker även mot tjänsteleverantörsavtal som med anledning av långsiktigt upp-
drag i ett medlemsland etablerat sig där. I dessa fall blir annan lagstiftning tillämplig. EG-
rättsliga regler som behandlas är således primärt artikel 49-55 EG om fri rörlighet för tjänst 
och artikel 12 EG om förbud mot diskriminering på grund av nationalitet.  
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Olika möjligheter till förändring av kollektivavtalsmodellen och EG-rätten kommer att re-
dovisas i uppsatsen. Av utrymmesskäl kommer dock inte samtliga tänkbara lösningar att 
behandlas. Uppsatsen analyserar heller inte olika branschers kollektivavtal. Avtal om tjänst 
kan träffas inom olika branscher, men endast byggbranschen kommer att behandlas i denna 
uppsats.   

 

1.5 Disposition 
I kapitel två behandlas den svenska kollektivavtalsmodellen. Kapitlet ger en allmän över-
blick över den svenska kollektivavtalsmodellens uppbyggnad och gällande rätt i Sverige. 
Avsnittet skall ge förståelse för de svenska parternas agerande i Lavalmålet och bidra till en 
väl avvägd analys.  

Kapitel tre behandlar den europeiska fria rörligheten för tjänster och implementeringen av 
utstationeringsdirektivet i svensk arbetsrätt. Avsnittet visar hur Sverige påverkas av EG:s 
utstationeringsdirektiv och vilka skillnader som finns mellan det europeiska och svenska 
arbetsrättsliga systemet.  

Kapitel fyra behandlar Lavalmålet, kapitlet åskådliggör vad konsekvenserna blir av en brist-
fällig implementering av EG-rätten. Avsnittet skall tillsammans med tidigare kapitel ge för-
ståelse för EG-domstolen förhandsavgörande.   

Kapitel fem behandlar debatterade förslag på hur den svenska kollektivavtalsmodellen kan 
anpassas till EG-rätten och vilka alternativ som finns till en anpassning.  Kapitlet samman-
binder de tre föregående kapitlen.  

Kapitel sex behandlar översiktligt Danmarks och Norges tillvägagångssätt för att anpassa 
sina modeller till EG-rätten. Detta för att analysera det förslag som har lämnats av den 
svenska Lavalutredningen.  

I Kapitel sju, återfinns mina slutsatser. 
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2 Den svenska kollektivavtalsmodellen 
 

2.1 Inledning 
Den svenska arbetsrättsliga modellen bygger på en omfattande skyddslagstiftning.20 Lag-
stiftningen skall reglera anställningsförhållandena mellan arbetsgivare och arbetstagare i 
Sverige. Sveriges regelsystem skall kontrollera spelreglerna mellan såväl enskilda arbetstaga-
re och arbetsgivare som mellan de kollektiva fackliga organisationerna.21 Reglernas avsikt är 
att säkerställa och trygga arbets- och anställningsvillkoren. Arbetslagstiftning omfattar åt-
skilliga regler om anställningsavtals utformning.22 Motiven bakom lagstiftningen bygger på 
att den anställde ofta befinner sig i en svagare förhandlingsposition än arbetsgivaren och 
därmed anses vara mer skyddsvärd.23

När det inte finns någon direkt tillämplig lagstiftning regleras arbetsvillkoren normalt av det 
enskilda anställningsavtalet och av ett mellan arbetsgivaren och fackförbundet slutet kollek-
tivavtal.

  

24 Sverige har en hög facklig representation i arbetslivet jämfört med andra länder, 
kollektivavtalen får således en stark ställning i det svenska systemet.25 De fackföreningar 
som tecknat kollektivavtal får därmed ett stort ansvar och inflytande över de svenska ar-
bets- och anställningsvillkoren. Även oorganiserade arbetsgivare kan ansluta sig till ett kol-
lektivavtal, genom att teckna ett s.k. hängavtal med en arbetstagarorganisation.26

2.2 Kollektivavtalssystemet 

 I Sverige 
behövs därför inget medlemskap i en arbetstagarorganisation för att omfattas av ett kollek-
tivavtal.   

 

Det svenska systemet reglerar arbetsvillkor genom kollektivavtal för att få en trygg och 
skyddad arbetsmarknad.27 Med ett kollektivt tecknat avtal uppnås liknande arbetsvillkor 
inom yrkesgrenen.28

                                                 
20 Se t.ex. Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).  

21 Adlercreutz, Axel och Mulder, Bernard, Svensk arbetsrätt, Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s 17. 
22 Se t.ex. Semesterlagen (1977:480). 

23 Sigeman, Tore, Arbetsrätten: en översikt, fjärde upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 2006, s 13. 

24 Adlercreutz, Axel och Mulder, Bernard, Svensk arbetsrätt, Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s 18. 

25 Sigeman, Tore, Arbetsrätten: en översikt, fjärde upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 2006, s 21. 

26 Sigeman, Tore, Arbetsrätten: en översikt, fjärde upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 2006, s 73-74. 

27 Göransson, Håkan, Arbetsrätten – En introduktion, fjärde upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s 91 
ff.   
28 Adlercreutz, Axel och Mulder, Bernard, Svensk arbetsrätt, Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s 83. 

 Den stora fördelen med att organisera sig är att arbetstagare får en 
starkare ställning som förhandlingspart. En organisation har större möjligheter än en en-
skild arbetstagare att påverka en förhandling eller att få till stånd en förändring, t.ex. genom 
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att vidta stridsåtgärder.29 Föreningsfriheten är grundlagsskyddad genom 2 kap 1 § 5 p. Re-
geringsformen (RF)30. Skyddet är generellt och täcker arbetsmarknadens organisationer.31

Kollektivavtalens centrala ställning som rättskälla i svensk arbetsrätt har inneburit att ar-
betsmarknadsparterna fått ett stort inflytande genom kollektivavtalen. I Sverige finns t.ex. 
ingen lag om lönevillkor, utan det har överlåtits till aktörerna på arbetsmarknaden att kol-
lektivt avtala om villkoren.

  

32 För att kontrollera hur ett kollektivavtal sluts och dess rätts-
verkningar infördes medbestämmandelagen33 (MBL) i svensk lagstiftning. Det statliga an-
svaret begränsas dock genom att arbetsslagstiftning till vissa delar är semidispositiv, vilket 
innebär att lagstiftningen kan frångås genom kollektivavtal.34 Motivet bakom att göra lag-
stiftningen semidispositiv var att bevara kollektivavtalets ställning som det främsta instru-
mentet för reglering av arbetsförhållanden mellan arbetsmarknadsparterna.35 Genom att 
överlåta till arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer att förhandla om arbetsvillkor demo-
kratiseras arbetslivet enligt den svenska regeringen.36 Observera dock att kollektivavtalets 
reglering inte får medföra sämre villkor än vad EG-rättsliga regler fastställer, det finns såle-
des en s.k. EG-spärr i svensk lagstiftning.37 Ett exempel på en semidispositiv lagstiftning är 
arbetstidslagen,38

Det svenska kollektivavtalet är ett privaträttsligt avtal och blir därför aldrig automatiskt till-
lämpligt på en arbetsplats.

 arbetstider regleras således i stor utsträckning av kollektivavtalen. Även i 
arbetstidslagen finns en EG-spärr, se t.ex. direktiv 93/104/EG om arbetstidens förläggning 
i vissa avseenden. 

39 För att utländska företag som är utstationerade i Sverige skall 
bli bundna av ett kollektivavtal krävs att de antingen blir medlemmar i en arbetsgivarorga-
nisation eller att de tecknar ett avtal med en fackförening.40 Eftersom de utländska företa-
gen inte automatiskt blir bundna av kollektivavtal, har den svenska regleringen ifrågasatts.41

                                                 
29 Se kap 2.2.1 om stridsåtgärder. 

30 Regeringsform (1974:152). 

31 Göransson, Håkan, Arbetsrätten – En introduktion, fjärde upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s 75-
79.   
32 Maier, Lena, Utstationering av arbetstagare och det svenska kollektivavtalssystemet - En rättslig analys, Sveriges Aka-

demikers Centralorganisation, Stockholm, 2005. s 9-10. 

33 Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. 

34 Se t.ex. 4 § MBL, 2 § Semesterlagen, 2 § LAS.  

35 Se t.ex. Prop. 1975/76:105 med förslag till arbetsrättsreform m. m, s 1. 
36 Prop. 1975/76:105 med förslag till arbetsrättsreform m. m, s 1. 
37 Se t.ex. (4 §) MBL jämte direktiv 75/129/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kol-

lektiva uppsägningar. 

38  3 § Arbetstidslagen (1982:673). 

39 Maier, Lena, Utstationering av arbetstagare och det svenska kollektivavtalssystemet - En rättslig analys, Sveriges Aka-
demikers Centralorganisation, Stockholm, 2005. s 9-10. 

40 23, 26 §§ MBL. 

 
Ifrågasättandet har uppstått eftersom kollektivavtalet i vissa fall fungera som implemente-

41 Se t.ex. Mål 2005 nr 49 AD, Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet m.fl. 
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ringsinstrument för EG-direktiv i Sverige.42 Inför inträdet i EU framförde Sverige att en 
förutsättning för ett unionsmedlemskap var att den svenska kollektivavtalsmodellen skulle 
respekteras.43 EG uttalade då att ett vederbörligt tillkännagivande genom kollektiva avtal på 
nationell nivå var en godkänd väg att implementera EG-direktiven.44

EG-domstolen har dock efter Sveriges medlemskap i EU underkänt det svenska systemet 
med implementering av direktiv genom kollektivavtal, eftersom Sverige inte har något all-
mängiltigt kollektivavtal.

  

45 Med ett allmängiltigt kollektivavtal menas att medlemslandet ge-
nom en lag eller föreskrift fastställt att ett specifikt kollektivavtal skall vara tillämpligt på alla 
arbetstagare som omfattas av direktivet.46 Ett allmängiltigt kollektivavtal kan förklaras gälla 
antingen alla arbetstagare i en bransch eller alla i hela riket.47 I exempelvis mål C-287/0448 
uttalade kommissionen att Sverige inte genomfört EG:s arbetstidsdirektiv med bestämmel-
ser om dygnsvila, maximal veckoarbetstid och genomsnittlig normalarbetstid vid nattarbete 
på ett korrekt sätt.49 Sverige överlät regleringen till att införas i kollektivavtalen, men efter-
som det inte finns något allmängiltigt kollektivavtal blev det inte tillämpligt på alla arbetsta-
gare. EG-kommissionen underkände Sveriges implementering och hann även stämma Sve-
rige för fördragsbrott. Sverige genomförde därför ett förtydligande av bestämmelserna i ar-
betstidslagen för att uppfylla direktivet.50

2.2.1 Stridsåtgärder 

   

 

Rätten att vidta facklig stridsåtgärd är grundlagsskyddad genom 2 kap 17 § RF. Enlig para-
grafen har fackföreningar, arbetsgivarorganisationer och arbetsgivare rätten att vidta strids-
åtgärd när annat inte följer av lag eller avtal. Stridsåtgärder är ett effektivt hjälpmedel för att 
få till stånd en förändring och används som ett påtryckningsmedel på den svenska arbets-
marknaden.51

En stridsåtgärd kan göras t.ex. i form av en lockout/strejk, blockad, bojkott eller massupp-
sägning.

 Genom att utföra en stridsåtgärd förorsakas motparten ekonomisk skada, vil-
ket får till följd att motparten tvingas till en förhandling eller direkt förändring.  

52

                                                 
42 Bernitz, Ulf och Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s 365-366.   

43 Prop. 1994/95:19, del 1, s 228-230. 

44 Prop. 1994/95:19, del 1, s 228, bilaga 12, del 3. 

45 Se kap 4. 
46 Se kap 3.3.1. 

47 Se kap 3.3.1.   

48 Mål C-287/04 Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Sverige. 

49 Mål C-287/04 Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Sverige, jämte direktiv 
93/104/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden. 

50 Se prop. 2003/04:180. 

51 Adlercreutz, Axel och Mulder, Bernard, Svensk arbetsrätt, Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s 125. 
52 41 § MBL. 

 Stridsåtgärden kan utföras på olika sätt, beroende på vilken effekt som skall 
åstadkommas med åtgärden. För att kunna fortsätta ett samarbete även efter tvisten be-
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gränsas dock ofta stridsåtgärden, det ligger i båda parters intresse att värna om företagets 
existens. 

Den vanligaste stridsåtgärden i Sverige är strejk/lockout. Med strejk menas att arbetstagar-
sidan förbjuder arbetstagarna att arbeta, och vid en lockout utestänger arbetsgivarsidan ar-
betarna från sina arbetsplatser.53 En annan frekvent förekommande stridsåtgärd på den 
svenska arbetsmarknaden är blockad. 54 Vid en blockad utfärdas ett förbud för andra parter 
att utföra de strejkande eller lockoutande arbetstagarnas arbete. En blockad kan även ske 
självständigt genom att hindra nyanställningar, stoppa tillförseln av varor eller hindrar leve-
ranser till en arbetsplats.55

För att ytterligare öka pressen på motparten används emellanåt en stridsåtgärd tillsammans 
med sympatiåtgärder. Vid en sympatiåtgärd får den som varslat om stridsåtgärd medhåll av 
en tredje part. En sympatiåtgärd kan exempelvis utgöras av att ett fackförbund får stöd av 
ett annat fackförbund, tredje parten beordrar sina medlemmar att inte samarbeta med ar-
betstagarsidan vilket leder till ytterligare ekonomisk skada för motparten.

  

56 Sympatiåtgärden 
kan t.ex. vara att tredje part vägrar leverera varor eller tjänster till arbetsplatsen eftersom 
parten sympatiserar med den som varslat om stridsåtgärden.57

2.2.2 Fredsplikt  

     

 

Det finns begränsningar i den svenska rätten till stridsåtgärder. I MBL 41 § återfinns en 
uppräkning av när stridsåtgärder anses som olovliga.58 Enligt 41 § MBL är det endast de 
som inte är bundna av ett kollektivavtal som kan vidta en lovlig stridsåtgärd. Den svenska 
arbetsrätten bygger på att stridsåtgärder är tillåtna som påtryckningsinstrument vid intres-
sekonflikter men inte vid rättstvister.59 Det är förbjudet att vidta stridsåtgärd för att få till 
stånd en förändring av kollektivavtalet eller för att utöva påtryckningar vid tvist om avtalets 
bestånd, giltighet eller rätta innebörd.60

Fredsplikten i 41 § MBL innebär även att parter inte får vidta stridsåtgärd under pågående 
kollektivavtalsperiod och att en stridsåtgärd måste vidtas i behörig ordning för att vara lag-
lig. Med behörig ordning menas att stridsåtgärden måste meddelas av organisationen kol-
lektivt och inte från enskild arbetstagare.

   

61

                                                 
53 Göransson, Håkan, Arbetsrätten – En introduktion, fjärde upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s 82.   

54 Se kap 4. 

55 Adlercreutz, Axel och Mulder, Bernard, Svensk arbetsrätt, Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s 125-128. 

56 Adlercreutz, Axel och Mulder, Bernard, Svensk arbetsrätt, Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s 126-127. 

57 Se kap 4. 

58 Se bilaga 2. 

59 41-42 §§ MBL. Se även Göransson, Håkan, Arbetsrätten – En introduktion, fjärde upplagan, Norstedts juridik, 
Stockholm, 2007, s 81 ff.   

60 41 § 1-2p MBL. 

61 41, 45 §§ MBL. 

 Stridsåtgärden får inte heller strida mot eventuell 
avtalad fredsplikt i kollektivavtalet, de tvingande minimireglerna om fredsplikt i MBL kan 
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utökas genom kollektivt avtalade regler.62 Det är även förbjudet att vidta sympatiåtgärder 
för att stödja någon annan part när tredje parten själv inte får vidta stridsåtgärd.63

MBL garanterar även att arbetsgivaren inte får som stridsåtgärd hålla inne med betalningen 
av lön eller annan ersättning för utfört arbete.

  

64 Paragrafen säkerställer även att arbetstaga-
ren kan vara säker på att få betalt för utfört arbete även när han eller hon deltar i en strids-
åtgärd. Avslutningsvis skall påpekas att ingen får vidta stridsåtgärd eller sympatiåtgärd för 
att framtvinga ett tecknande av kollektivavtal i ett företag utan anställda eller i ett familjefö-
retag där endast familjemedlemmarna är arbetstagare och ägare.65

2.2.3 Lex Britannia 

  

 

Ifall det föreligger fredsplikt får inte heller någon tredje part som inte tecknat kollektivavtal 
påverka parterna eller själva bryta fredsplikten enligt 42 § 1 st. MBL.66 I det s.k. Britannia-
målet67 fann AD att fackliga stridsåtgärder av en icke avtalsbunden arbetstagarorganisation 
är olovliga ifall de syftar till att undanröja eller framtvinga en förändring av ett, mellan en 
arbetsgivare och en annan arbetstagarorganisation, gällande kollektivavtal. AD fastslog att 
reglerna skulle vara tillämpliga på såväl svenska som utländska avtalsförhållanden. Regeln 
som uppkom i och med domen brukar kallas för Britanniaprincipen.68

Britanniaprincipen fick 1991 ett undantag genom införandet av ett nytt tredje stycke i 42 § 
MBL

  

69, det nya stycket tillsammans med regler i 25 a och 31 a §§ MBL kallas för Lex Bri-
tannia. Undantaget medförde att reglerna i 42 § 1 st. endast blev användbara på arbetsför-
hållanden som MBL var direkt tillämplig på. I arbetslivet medförde det nya undantaget en 
möjlighet för svenska fackföreningar att genom stridsåtgärder undanröja gällande kollektiv-
avtal som inte omfattades av reglerna i MBL.70

Lex Britannia kan därför anses medföra en negativ särbehandling av utländska företag. För 
svenska företag gäller Britanniaprincipen, vilket medför fredsplikt medan utländska företag 
faller under bestämmelserna i Lex Britannia. Utländska företag kan därför utsättas för 
stridsåtgärder för att undantränga det ursprungliga kollektivavtalet. Syftet med bestämmel-

 Ett exempel på fall då MBL inte är direkt 
tillämplig är när ett utländskt företag har tecknat ett inhemskt kollektivavtal och sedan utför 
under begränsad tid ett entreprenaduppdrag i Sverige.   

                                                 
62 41 § MBL. Se även Adlercreutz, Axel och Mulder, Bernard, Svensk arbetsrätt, Norstedts juridik, Stock-

holm, 2007, s 130-331. 

63 41 § 4 p. MBL. 

64 41 a § MBL. 

65 41 b § MBL. 

66 Se bilaga 2. 

67 AD 1989 nr 120, Seabronze Shipping Co Ltd på Cypern mot Svenska Sjöfolksförbundet och Svenska 
Transportarbetareförbundet m.fl. (Principen fick sitt namn efter det fartyg, Britannia, som domen handlade 
om). 

68 Sigeman, Tore, Arbetsrätten: en översikt, fjärde upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 2006, s 87. 

69 Se bilaga 2. 

70 Sigeman, Tore, Fri rörlighet för tjänster och nationell arbetsrätt, Europarättslig tidskrift 2005, nr 3, s. 492-494. 
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sen var att ge de fackliga organisationerna i Sverige en möjlighet att träffa kollektivavtal 
med villkor som motsvarade de svenska arbetsvillkoren och därigenom motverka social 
dumpning.71 EG-rätten uppfattar dock vanligtvis en negativ särbehandling av utländska 
parter som en otillåten diskriminering och ett brott mot EG-fördraget.72

Inför Sveriges inträde i EU analyserade därför Sven-Hugo Ryman

  
73, med uppdrag av reger-

ingen, regeln om Lex Britannia och dess förenlighet med EG-rätten.74 I kommittébetän-
kandet konstaterades att det förelåg en möjlighet för utländska företag att utsättas för indi-
rekt diskriminering och att Lex Britannia kunde anses var i konflikt med EG-rättens regler 
om fri rörlighet för tjänster. Utredaren ansåg dock att i och med att den svenska regeln 
hade som syfte att förhindra social dumpning, var det av nationellt allmänintresse att EG-
rätten godtog Sveriges regel om Lex Britannia. Utredaren framhöll att utländska företag 
inte blev diskriminerade med tanke på det skydd som svenska kollektivavtal medförde, 
dock reserverade han sig mot kollektivavtal som hade diskriminerande klausuler mot ut-
ländska företag.75 Den svenska regeringen framhöll även inför införandet av Lex Britannia 
att EG-rätten saknade särskilda regler om kollektivavtalets verkningar på fredsplikten och 
att regleringen således till stor del låg kvar på nationell nivå.76

                                                 
71 Prop. 1990/91:162, Vissa fredspliktsregler, s 1. 
 

72 Se kap 3.2.1. 

73  Sven-Hugo Ryman är jur.dr. 1963-1992 var han ledamot i AD, 1976-1986 medlare i arbetstvister. Utred-
ningsuppdragen om bl.a. arbetsmarknadsstriden, 1982-1988 och Lex Britannia 1993-1994. 

74 Ds 1994:13, Lex Britannia. 

75 Ds 1994:13, Lex Britannia, s 362 ff. 

76 Prop. 1990/91:162, Vissa fredspliktsregler, s 13. 
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3 Den europeiska fria rörligheten för tjänster och 
implementeringen i svensk arbetsrätt 

 

3.1 Inledning 
En betydelsefull del av den svenska arbetsrätten är det europeiska handelsutbytet av tjäns-
ter. För att främja ett tjänsteutbyte över nationsgränserna har EU infört regler i EG-
fördraget om den fria rörligheten av tjänster för näringsidkare.77 Tjänsters fria rörlighet ut-
gör en grundläggande rättighet för medlemsländernas invånare. Den fria rörligheten i unio-
nen skall vara ett medel som garanterar att arbetstagare får bättre levnads- och arbetsvill-
kor, högre social ställning, samtidigt som rörligheten bidrar till ett förbättrande av med-
lemsstaternas ekonomiska ställning.78

En gemensam europeisk tjänstemarknad kräver att medlemsländernas olika lagstiftningar 
inte hindrar en öppen tjänstemarknad, företag får således inte hindras från att konkurrera 
på den utländska marknaden. EU kräver därför att medlemsländerna implementerar de di-
rektiv som främjar den fria rörligheten av tjänster, och arbetar för att undanröja de hinder 
som bromsar utvecklingen av tjänsteverksamhet mellan medlemsländerna.

 

79 Genom att av-
lägsna de hinder som finns på tjänstemarknaden inom EU ökar sysselsättningen och med-
borgarna får ett större socialt skydd. Den ökade sysselsättningen tillsammans med ett större 
socialt skydd medför en förbättring av levnadsstandarden för medborgarna inom unio-
nen.80

3.1.1 Tjänstebegreppet 

   

 

Med begreppet tjänst menas enligt artikel 49 och 50 EG en ekonomisk verksamhet som 
utövas över nationsgränserna. För att det skall vara frågan om en tjänst som täcks av EG-
fördraget måste en gränsöverskridande prestation utföras mot betalning, och prestationen 
får inte hamna under reglerna om fri rörlighet för varor, personer eller kapital. 81 Företags 
rätt att tillhandahålla tjänster i ett annat medlemsland genom utstationerade arbetstagare re-
gleras av artikel 49 EG. Förhållandet mellan företaget och dess anställda regleras dock av 
nationell arbetslagstiftning.82 Vid dessa gränsöverskridande prestationer omfattas inte ar-
betstagaren av artikel 39 EG om fri rörlighet av arbetstagare eftersom arbetet utförs för 
den inhemska arbetsgivarens räkning.83 För att det skall hamna under begreppet tjänst 
krävs även att arbetstagaren vistas och utför arbetet under begränsad tid utomlands.84

                                                 
77 Artikel 49-55 EG. 

78 Förordning 68/1612/EEG – om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen. 

79 Direktiv 2006/123/EG - om tjänster på den inre marknaden. 

80 Direktiv 2006/123/EG - om tjänster på den inre marknaden. 

81 Artikel 39-48, 50, 56-69 EG. 

82 Se kap 3.3. 

83 För att uppfylla artikel 39 EG måste arbetstagaren söka anställning hos arbetsgivare i annat medlemsland. 

 Före-

84Artikel 49 EG. 
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taget får således inte ha någon fast installation utomlands för att omfattas av begreppet 
tjänst. Om företaget t.ex. har ett kontor i värdlandet blir reglerna om den fria etablerings-
rätten tillämpliga.85

3.2 Fri rörlighet av tjänster i EU 

     

 

Den europeiska gemenskapen arbetar för att uppnå en gemensam europeisk tjänstemark-
nad. Målet är att nationsgränserna inte skall utgöra något hinder för den fria rörligheten av 
tjänster. Den europeiska marknaden skall således utgöra en inre marknad där alla medlems-
länder har lika rätt att konkurrera.86

Enligt EU är en konkurrenskraftig tjänstemarknad av avgörande betydelse för att främja 
den ekonomiska tillväxten och skapa nya arbetstillfällen i unionen.

 Artikel 49 till 55 EG reglerar den fria rörligheten för 
tjänster. Den fria rörligheten för tjänster innefattar rätten för företag att utföra tjänster i ett 
annat medlemsland med egen arbetskraft.  

87 En än mer öppen 
marknad för tjänster inom unionen skulle enligt Kommissionen och Rådet skapa en starka-
re global konkurrenskraft, vilket medför att konsumenten erbjuds ett större utbud av bättre 
tjänster till en lägre kostnad.88

EG-fördragets artiklar som reglerar den fria rörligheten för tjänster, särskilt artikel 49 EG, 
är av avgörande betydelse för flera områden på tjänstemarknaden. Ofta saknas sekundär 
lagstiftning vilket gör att EG-fördragets artiklar är den enda rättsliga regleringen.

  

89 EG-
domstolens tolkning av artikel 49 EG blir därför av avgörande betydelse för tjänstemark-
naden inom unionen.90 Bedömningen av omfattningen av inskränkandebegreppet i artikel 
49 EG och vilka undantag som finns till begreppet har visats få avgörande betydelse för 
den fria rörligheten för tjänster.91

3.2.1 Diskrimineringsförbud 

 

 

För att en inre marknad skall uppnås krävs att det inte förekommer någon diskriminering 
av utländsk arbetskraft inom EU.92

                                                 
85 Artikel 43-48 EG. 

86 Direktiv 2006/123/EG - om tjänster på den inre marknaden, s 1-2. 

87 Direktiv 2006/123/EG - om tjänster på den inre marknaden s 1-3. 

88 Direktiv 2006/123/EG - om tjänster på den inre marknaden. s 1-3. 

89 St Clair Renard, Susanne, Fri rörlighet för tjänster - tolkning av artikel 49 EGF, Iustus, Uppsala, 2007. s 75-77. 

90 St Clair Renard, Susanne, Fri rörlighet för tjänster - tolkning av artikel 49 EGF, Iustus, Uppsala, 2007. s 75-77. 

91 Se kap 3.3. 

92 St Clair Renard, Susanne, Fri rörlighet för tjänster - tolkning av artikel 49 EGF, Iustus, Uppsala, 2007. s 84 ff. 

 Enligt artikel 12 EG skall all diskriminering på grund av 
nationalitet därför vara förbjuden. Förbudet är allmänt och tillämpas på samtliga samar-
betsområden i EG-fördraget. Av artikel 49-50 EG följer ett specifikt diskrimineringsförbud 
för friheten att tillhandahålla tjänster. I artikel 49 EG nämns ett förbud mot hinder som 
motverkar den fria rörlighet av tjänster och i artikel 50 EG stadgas att den som bedriver 
tjänsteverksamhet utomlands, skall få tillhandahålla tjänsten på samma villkor som det ut-
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ländska landet uppställer för sina egna medborgare. EG-domstolen har framfört att all till-
lämpning av nationella bestämmelser som hindrar utförande av tjänster mellan medlems-
länderna står i strid med artikel 49 EG.93

3.3 EU:s arbetstagarskydd  

     

 

Den första juridiska frågeställning som uppkommer vid transnationella tjänsteavtal är vilket 
lands arbetslagstiftning som reglerar de utstationerade arbetstagarnas anställningsförhållan-
den. Ifall det inte finns avtalat vilket lands lag som reglerar anställningsförhållandet, blir det 
land som tjänsteföretaget är etablerat i och där anställningsförhållandet slutits som reglerar 
anställningsvillkoren, hemlandsprincipen.94 Värdlandet har dock möjligheter att kräva att 
särskilda centrala delar i den nationella arbetslagstiftningen uppfylls.95

De stora skillnaderna mellan medlemsländerna ökar risken för social dumpning. Företag i 
länder med lägre social standard och sämre skyddande lagstiftning utnyttjar systemet ge-
nom att konkurrera med sämre arbets- och anställningsvillkor.

 Eftersom medlems-
ländernas arbetsrättsliga system är uppbyggda på olika sätt blir det stora skillnader mellan 
den inhemska och den utstationerade arbetstagarens sociala skydd. EG försöker därför 
harmonisera reglerna om fri rörlighet på tjänster för att minska klyftorna inom unionen. 

96

För att motverka social dumpning och bevara det sociala skydd ett medlemsland byggt upp 
förklarade EG-domstolen i Rush Portuguesamålet

 Genom att erbjuda en 
tjänst med sämre anställningsvillkor kan priset för tjänsten hållas ner, vilket innebär en stor 
konkurrensfördel för det gästande företaget. I värdlandet medför den snedvridna konkur-
rensen att landets inhemska arbetstagare tvingas sänka lönerna för att kunna konkurrera 
med den utländska arbetskraften. Denna typ av konkurrens får en negativ effekt för värd-
landet, med risk för en försämring av landets egna arbets- och anställningsvillkor.  

97 att det fanns två tillåtna sätt att hindra 
den snedvridna konkurrensen. Det ena sättet var att låta den inhemska lagstiftningen även 
omfatta de anställda som var utstationerade av utländska företag, och det andra sättet var 
att träffa ett allmängiltigt kollektivavtal som gällde för alla som arbetade inom branschen i 
landet. Genom målet framställdes således ett lagligt förhållningssätt att inskränkta den fria 
rörligheten av tjänster inom EU, med syftet att förhindra social dumpning. 98

Det finns dock begränsningar i vilken utsträckning ett medlemsland får inskränka den fria 
rörligheten av tjänster i EU.

   

99

                                                 
93 Sigeman, Tore, F

 För att nationella bestämmelser som kan hindra eller göra det 

ri rörlighet för tjänster och nationell arbetsrätt, Europarättslig tidskrift 2005, nr 3, s. 259-260. 
94 Konvention 9 juni 1980 Rom, om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, Artikel 3, 6. 

95 Direktiv 96/71/EG - om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster. Se kap 
3.3.1. 
96 Sigeman, Tore, Arbetsrätten: en översikt, fjärde upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 2006, s 87-88. 

97 Mål C-113/89, Rush Portuguesa. 

98 Sigeman, Tore, Fri rörlighet för tjänster och nationell arbetsrätt, Europarättslig tidskrift 2005, nr 3, s. 466. 

99 Bernitz, Ulf och Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s 262-268.   
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svårare för utländska företag att tillhandahålla tjänster, skall godkännas krävs enligt EG-
domstolen att fyra förutsättningar är uppfyllda. 100

1. Bestämmelserna skall vara tillämpliga på ett icke-diskriminerande sätt.  

 

2. De skall framstå som motiverade med hänsyn till ett trängande allmänintresse.  
3. De skall vara ägnade att säkerställa förverkligandet av den målsättning som efter-

strävas genom dem. 
4. De skall inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå denna målsättning.101

Första punkten avser att en inskränkning av den fria rörligheten av tjänster förutsätter en 
likabehandling av såväl nationella som utländska företag. De nationella bestämmelser som 
kan komma att hindra eller försvåra den fria rörligheten skall således gälla för samtliga ak-
törer på marknaden, såväl de nationella som de utländska. Genom likabehandlingen und-
viks diskriminering av de utländskt gästande företagen som tillhandahåller tjänster i lan-
det.

 

102

Enligt EG-domstolens andra förutsättning skall inskränkningen vara motiverad med hän-
syn till ett trängande allmänintresse. Enligt EG-domstolens rättspraxis för tillhandahållande 
av tjänster omfattas begreppet bl.a. av följande grunder: Upprätthållande av ordning och 
säkerhet i samhället, skydd av tjänstemottagarna, konsumentskydd, arbetarskydd (innefat-
tande arbetstagarnas sociala trygghet), socialpolitiska mål samt förebyggande av illojal kon-
kurrens.

  

103

EG-domstolen har följaktligen uttalat att det sociala skyddet kan utgöra ett tillräckligt starkt 
allmänintresse för en inskränkning, men att bedömningen om vad som skall anses uppfylla 
kravet på ett trängande allmänintresse måste ses utifrån det enskilda fallet.

  
 

104 I t.ex. Finalar-
temålet105 ansågs nationella tyska villkor om att betala avgifter och utlämna uppgifter till 
den tyska semesterkassan för såväl nationell som utländska företag vara en giltig bestäm-
melse som fick kvarstå, eftersom det var menat att ge ett socialt skydd åt arbetstagarna. Ett 
annat exempel som ansetts vara av trängande allmänintresse är nationella bestämmelser ut-
färdade av myndighet för att skydda konsumenter mot utländsk lotteriverksamhet.106

EG-domstolens tredje förutsättning för att en inskränkning skall vara tillåten är att de na-
tionella bestämmelserna som föreskrivs är ägnade att tillgodose ändamålet, t.ex. kan en be-
stämmelse som ovan nämnts ha som syfte att beakta det sociala skyddet hos arbetstagar-
na.

 
 

107

                                                 
100 Mål C-55/94, Reinhard Gebhard mot Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano. 

101 Mål C-55/94, Reinhard Gebhard mot Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, se 
domslut. 

102 Mål C-55/94, Reinhard Gebhard mot Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano. 

103 Direktiv 2006/123/EG - om tjänster på den inre marknaden, s 6.  

104 Se EG-domstolens dom i de förenade målen C-49/98, C-50/98, C-52/98 till C-54/98 och C-68/98 till C-
71/98. 

105 Mål C-49/98, Finalarte Sociedade de Construção Civil Ldª. 

106 Mål C-275/92, Her Majesty's Customs and Excise mot Gerhart Schindler och Jörg Schindler. 

107 Mål C-49/98, Finalarte Sociedade de Construção Civil Ldª. 

 Den fjärde förutsättningen är att inskränkningen skall vara proportionerlig med dess 
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syfte, enligt proportionalitetsprincipen.108 Inskränkningen skall således stå i rimlig propor-
tion till den begränsning som sker på den fria rörligheten. När EG-domstolen underkänt 
nationella inskränkningar av tjänstefriheten beror det i flertalet fall på att den tredje eller 
fjärde förutsättningen inte är uppfylld. Domstolen anför ofta att ändamålsenligheten i be-
stämmelsen inte är uppfylld eller att inskränkningen är oproportionerlig i förhållande till 
syftet.109

3.3.1 Utstationeringsdirektivet 

  

 

Genom utstationeringsdirektiv 96/71 EG110 som trädde ikraft i december 1999 infördes en 
omfattande harmonisering av utstationerade arbetstagares anställningsvillkor. Direktivet var 
en bekräftelse på EG-domstolens praxis,111 att medlemsländer på ett lagligt sätt kan vidga 
de nationella lagarna och kollektivavtalen till att även omfatta utstationerade arbetstagare.112

Kommissionen framförde att bakgrunden till direktivet var utvecklingen av den inre euro-
peiska marknaden.

 
Direktivet utgör således ett undantag från hemlandsprincipen.   
 

113 Utvecklingen stimulerade företag att utföra entreprenader utomlands, 
vilket i sin tur kunde leda till att en snedvriden konkurrens uppstod. 114 Kommissionen mo-
tiverade att direktivet var en förutsättning för att utreda det oklara rättsläget för tillfälligt ut-
stationerade arbetstagare. 115 Med direktivet klargjordes vilka arbets- och anställningsvillkor 
som skulle tillämpas,116 vilket var nödvändigt för att uppnå en rättvis konkurrens mellan 
medlemsländerna.117 Att direktivet främst tillämpas i samband med entreprenader, är en di-
rekt effekt av unionens försök att förhindra social dumping, som är särskilt vanligt före-
kommande vid entreprenadverksamhet.118

                                                 
108 Se artikel 5 3 st. EG. 

109 Bernitz, Ulf och Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s 267-268.   

110 Direktiv 96/71/EG - om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster. 
111 Se kap 3.3. 

 
 

112 Nyström, Birgitta, Stridsåtgärder - en grundläggande rättighet som kan begränsas av den fria rörligheten, Juridisk tid-
skrift vid Stockholms universitet 2007/08, nr 4, s. 871-872. 

113 Commentary 91/230 - Proposal for a Council Directive concerning the posting of workers in the frame-
work of the provision of services, s 7-8. 
 
114 Commentary 91/230 - Proposal for a Council Directive concerning the posting of workers in the frame-
work of the provision of services, s 7-8. 
 
115 Commentary 91/230 - Proposal for a Council Directive concerning the posting of workers in the frame-
work of the provision of services, s 8. 
 
116 Direktiv 96/71/EG - om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster, arti-
kel 3. 
117 Commentary 91/230 - Proposal for a Council Directive concerning the posting of workers in the frame-

work of the provision of services. 

118 Kommentar 2003/458 - om genomförandet av direktiv 96/71/EG i medlemsstaterna, s 2-4. 
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I direktivet garanteras arbetstagare som är utstationerade i annat medlemsland vissa mini-
miskyddsregler som gäller i värdlandet där arbetstagaren tillfälligt vistas, oavsett vilken lag-
stiftning som blir tillämplig på anställningsförhållandet.119

• Längsta arbetstid och kortaste vilotid. 

 I direktivets tredje artikel fast-
ställs de tvingande regler (den hårda kärnan) som avser följande områden:  

• Minsta antal betalda semesterdagar per år, minimilön (inbegripet övertidsersätt-
ning).  

• Villkor för att ställa arbetstagare till förfogande.  
• Arbetsmiljö (säkerhet, hälsa och hygien på arbetsplatsen).  
• Skyddsåtgärder med hänsyn till arbets- och anställningsvillkor för gravida kvinnor 

och kvinnor som nyligen fött barn samt för barn och unga.  
• Lika behandling av kvinnor och män samt andra bestämmelser om icke-

diskriminerande behandling.  

De tvingande skyddsreglerna är direkt avsedda att förhindra social dumpning och är tving-
ande regler för arbetsgivare som har utstationerad personal.120 Medlemsländerna i unionen 
skall reglera de i direktivet specificerade områdena genom införande av bestämmelser i lan-
dets lagstiftning eller annan författning.121 Ifall det rör sig om byggnadsbranschen kan be-
stämmelserna fastställas i kollektivavtal eller skiljedomar med allmän giltighet. Andra bran-
schers kollektivavtal kan endast omfattas av direktivet ifall medlemsstaten beslutar om det-
ta.122 Att byggbranschen fått denna särställning baseras på att entreprenadverksamhet är 
särskilt vanligt förekommande inom branschen och risken för social dumpning således 
stor.123

Europaparlamentets och Rådets definition av vad som menas med en allmängiltig förklar-
ing av kollektivavtal framgår av åttonde punkten i artikel 3 utstationeringsdirektivet. Den 
uttrycker att det skall vara frågan om ett sådant kollektivavtal som skall följas av alla företag 
inom den aktuella sektorn eller det aktuella arbetet och inom det aktuella geografiska om-
rådet, för att anses som allmängiltiga. Ifall en medlemsstat inte har något system för att all-
mängiltighetsförklara avtal, kan en medlemsstat genom beslut göra ett kollektivavtal inom 
branscher som gäller allmänt för alla likartade företag inom den aktuella sektorn eller det 
aktuella arbetet och inom det geografiska området allmängiltigt.

  

124 Medlemsstaten kan även 
utgå från kollektivavtal som har ingåtts av de mest representativa arbetsmarknadsorganisa-
tionerna på nationell nivå och som gäller inom hela landet.125 För att få använda dessa kol-
lektivavtal som allmängiltiga krävs dock att medlemsstaten garanterar att en likabehandling 
sker av de nationella och de utstationerade företagen.126

                                                 
119 Kommentar 2003/458 - om genomförandet av direktiv 96/71/EG i medlemsstaterna, s 4-6. 

120 Kommentar 2003/458 - om genomförandet av direktiv 96/71/EG i medlemsstaterna, s 1-6. 

121 Artikel 3, direktiv 96/71/EG. 

122 Artikel 3 jämte bilaga, direktiv 96/71/EG. 

123 SOU 1998:52, Utstationering av arbetstagare, s 87-88. 

124 Artikel 3 8 p andra stycket första meningen direktiv 96/71/EG. 

125 Artikel 3 8 p andra stycket andra meningen direktiv 96/71/EG. 

126 Artikel 3 8 p direktiv 96/71/EG. 
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3.3.2 Sveriges implementering av utstationeringsdirektivet 
Sverige implementerade utstationeringsdirektivet genom en speciell lag om utstationering 
av arbetstagare. 127 Den svenska implementeringen skiljer sig dock från direktivet i ett hän-
seende, villkoret om minimilön.128 Sverige saknar en reglering av minimilön i lagstiftning el-
ler i ett allmängiltigt kollektivavtal.129 Sverige motiverade undantaget från regeln om mini-
milön med att villkoret redan reglerades av kollektivavtal och således borde lämnas utanför 
lagstiftningen. Att Sverige saknar ett system för att allmängiltighetsförklara kollektivavtal 
ansågs inte utgöra ett hinder för implementeringen av de svenska utredarna, med tanke på 
reglerna i artikel 3 p. 8 utstationeringsdirektivet.130 Sverige skulle därför utgå ifrån bygg-
nadsförbundets kollektivavtal eftersom det var den arbetsmarknadsorganisation som var 
mest representativ på nationell nivå. En annorlunda implementering ansågs obehövlig, ef-
tersom arbetstagare tillförsäkrades minimilön och andra anställningsvillkor genom möjlig-
heten för svenska fackföreningar att vidta stridsåtgärder mot utländska företag som inte 
tecknat svenskt kollektivavtal enligt Lex Britannia.131

Sverige tyckte att införandet av direktivet inte stred mot direktivets syfte eftersom kollek-
tivavtalssystemet skulle förhindra social dumping på den svenska arbetsmarknaden.

  

132 I 
SOU 1998:52 framgick efter uttalanden av Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) 
och Byggentreprenörerna att den svenska kollektivavtalsmodellen var väl fungerande och 
att det inte fanns någon erfarenhet av social dumpning, vilket låg till grund för Sveriges 
ställningstagande.133 Representanterna framförde att de utländska företag som bedrev verk-
samhet i Sverige i praktiken alltid tecknade hängavtal med Byggnads, vilket gjorde att sy-
stemet fungerade effektivt. Sverige valde att begränsa implementeringen i lagstiftningen för 
att inte inskränka på ett tillsynes väl fungerande system.134

När ett medlemsland saknar ett system för att allmängiltighetsförklara kollektivavtal krävs 
en likabehandling av nationella och utländska företag. Frågan kring Sveriges införande blev 
därför om det förelåg en likabehandling. De svenska reglerna medförde en likabehandling 
mellan de företag som tecknat kollektivavtal, men frågan kvarstod om de utstationerade fö-
retagen missgynnades i förhållande till de svenska arbetsgivare som inte var bundna av kol-
lektivavtal. Ifall de utstationerade företagen ansågs missgynnade uppfyllde inte Sverige di-
rektivet.

   

135

                                                 
127 Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare. 

128 AU 1998/99:90, Utstationering av arbetstagare, s 23. 

129 Sigeman, Tore, Arbetsrätten: en översikt, fjärde upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 2006, s 123-124. 

130 Prop. 1998/99:90, Utstationering av arbetstagare, s 24-26. 

131 Sigeman, Tore, Arbetsrätten: en översikt, fjärde upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 2006, s 88. 

132 SOU 1998:52, Utstationering av arbetstagare, s 90-91. 

133 SOU 1998:52, Utstationering av arbetstagare, s 87-88. 

134 SOU 1998:52, Utstationering av arbetstagare, s 87-88. 

135 Prop. 1998/99:90, Utstationering av arbetstagare, s 26-28. 

 Med implementeringen av direktivet öppnades debatten kring Lex Britannias 
förenlighet med EG-rätten. Utländska arbetsgivare som inte var bundna av svenskt kollek-
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tivavtal kunde, till skillnad från svenska arbetsgivare, utsättas för stridsåtgärder för att un-
dantränga ett redan tecknat inhemskt kollektivavtal.136

                                                 
136 Prop. 1998/99:90, Utstationering av arbetstagare, s 27-28. 
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4 Lavalmålet 
 

4.1 Lavalmålet i arbetsdomstolen 
I Lavalmålet137 vidtog den svenska arbetstagarorganisationen Byggnads, med sympatiåtgär-
der från Elektrikerförbundet, stridsåtgärd i form av en blockad mot det lettiska bolaget La-
val un Partneri Ltd.138 Laval utförde med uthyrd personal från Lettland ett byggnadsupp-
drag i Vaxholm.139 Stridsåtgärdens syfte var enligt Byggnads att förhindra det lettiska bygg-
företaget från att utföra ett uppdrag med klart lägre anställningsvillkor än vad det svenska 
kollektivavtalet föreskrev, och på så sätt förhindra social dumpning.140

Laval var inte bunden av något svenskt kollektivavtal, men hade genom att teckna två 
hängavtal blivit bunden av ett kollektivavtal med en lettisk arbetstagarorganisation.

 

141 Laval 
anförde därför att avsikten med stridsåtgärderna var att undantränga det lettiska kollektiv-
avtalet och de lettiska anställningsavtalen.142 Byggnads menade istället att hängavtalen en-
dast var en konstruktion för att bolaget skulle undgå att teckna svenskt kollektivavtal.143  
Den rättsliga frågeställningen i AD blev således huruvida de stridsåtgärder och sympatiåt-
gärder som vidtogs mot Laval var lovliga eller inte.144

4.1.1 Lavals yrkande 

 

 

Laval anförde att stridsåtgärderna och Byggnads krav på anslutning till det svenska bygg-
nadsavtalet innebar en otillåten och oproportionerlig inskränkning av företagets rätt att till-
handahålla tjänster i Sverige enligt artikel 49 EG.145 Byggnads och Elektrikerförbundets 
handlande stred även mot diskrimineringsförbudet i artikel 12 EG och mot utstatione-
ringsdirektivet enligt Laval.146

Laval framhöll att Byggnads inte kan kräva att företaget skulle följa byggnadsavtalet, efter-
som avtalet stred mot artikel 3 p. 8 i utstationeringsdirektivet.

  

147

                                                 
137 AD 2005 nr 49. 
138 AD 2005 nr 49, s 3-5. 

139 AD 2005 nr 49, s 3-5. 
140 AD 2005 nr 49, s 16-17. 

141 AD 2005 nr 49, s 3-5. 

142 AD 2005 nr 49, s 6-8. 

143 AD 2005 nr 49, s 13-15. 

144 AD 2005 nr 49, s 3-5. 

145 AD 2005 nr 49, s 8-9. 

146 AD 2005 nr 49, s 8-13. 

147 AD 2005 nr 49, s 11. 

 Byggnadsavtalet är inte 
allmängiltigt enligt direktivet eftersom avtalet inte omfattar alla företag i byggbranschen. 
När inte alla omfattas av avtalet medför det en diskriminering av utländska företag efter-
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som vissa svenska företag undgår att tillämpa byggnadsavtalet enligt Laval.148 Laval fram-
hävde att den svenska implementeringen av direktivet var otillräcklig eftersom det inte 
fanns någon reglering om minimilön som erfordrats i direktivet.149

Laval anförde vidare att stridsåtgärderna var otillåtna enligt fredspliktsregeln i 42 § 1 st. 
MBL, eftersom syftet var att undantränga det lettiska kollektivavtalet.

  

150 Enligt Laval skulle 
inte Lex Britannia tillämpas därför att reglerna innebar en indirekt diskriminering av en ut-
ländsk arbetsgivare i det aktuella fallet.151 Lex Britannia medför att utländska arbetsgivare 
berövas det skydd som en svensk arbetsgivare har mot stridsåtgärder, vilket strider mot ar-
tikel 49, 12 EG och mot utstationeringsdirektivet enligt Laval.152

Laval framhöll att det visserligen finns möjligheter att inskränka friheten att tillhandahålla 
tjänster, men att det enligt EG-domstolens praxis krävs att inskränkningen grundas på ett 
tvingande hänsyn till allmänintresset.

  

153 Enligt Laval fanns dock inget sådant allmänintresse 
som medförde att företaget behövde tillämpa det svårtolkade byggnadsavtalet.154 De fackli-
ga organisationerna hade inget godtagbart syfte som kunde rättfärdiga stridsåtgärderna en-
ligt Laval.155

4.1.2 Byggnadsförbundets bestridande 

  

 

Byggnads anförde att stridsåtgärderna inte stred mot EG-rätten.156 Enligt Byggnads regleras 
inte rätten att vidta stridsåtgärder av EG-rätten utan av nationell rättsordning.157 Byggnads 
bestred även att stridsåtgärderna skulle strida mot artikel 12, 49 EG och mot utstatione-
ringsdirektivet.158 Enligt byggnads var kravet på att Laval skulle teckna ett hängavtal med 
samma villkor som svenska företag tecknar, inte diskriminerande på grund av nationali-
tet.159 Enligt Byggnads medförde kravet istället en ”ren likabehandlig”.160

Byggnads framhöll även att det i utstationeringsdirektivets artikel 3 p. 8 föreskrivits en möj-
lighet för ett unionsland att tillämpa det mest representativa kollektivavtalet på utstatione-

  

                                                 
148 AD 2005 nr 49, s 11. 

149 AD 2005 nr 49, s 11. 

150 AD 2005 nr 49, s 12. 

151 AD 2005 nr 49, s 12. 

152 AD 2005 nr 49, s 12. 

153 AD 2005 nr 49, s 11-12. 

154 AD 2005 nr 49, s 12. 

155 AD 2005 nr 49, s 12. 

156 AD 2005 nr 49, s 16-17. 

157 AD 2005 nr 49, s 16. 

158 AD 2005 nr 49, s 16. 

159 AD 2005 nr 49, s 16. 

160 AD 2005 nr 49, s 16. 
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rade arbetstagare.161 Bestämmelsen om Lex Britannia medförde enligt Byggnads att det 
mest representativa avtalet (byggnadsavtalet) blir tillämpligt på utstationerade arbetstaga-
re.162 Byggnads ansåg därför att den svenska implementeringen av direktivets regel om mi-
nimilön var uppfylld.163

Byggnads anförde även att ifall det ansågs föreligga en inskränkning av den fria rörligheten 
av tjänster, var det rättfärdigt med hänsyn till allmänintresset.

   

164 Skyddet för arbetstagarna 
och motverkandet av social dumpning måste enligt Byggnads bedömas som ett tillräckligt 
starkt allmänintresse.165 I målet hänvisade Byggnads till uppgifter om att arbetstagarnas lö-
ner var ca 20-35 kr/tim och arbetstiden ca 56 tim/veckan vilket låg långt under svenska ar-
betsvillkor.166

4.1.3 Arbetsdomstolens ställningstagande 

 

 

AD ansåg att syftet med stridsåtgärderna var att undantränga det lettiska kollektivavtalet, 
för att träffa ett svenskt kollektivavtal.167 Det stod därför klart att regeln i 42 § 1-2 st. inte 
var tillämplig. Frågan blev därför om stridsåtgärderna var tillåtna enligt undantagsbestäm-
melsen Lex Britannia. Enligt AD rättfärdigades stridsåtgärderna genom Lex Britannia efter-
som arbetsförhållandena i fallet inte hade sådan anknytning till Sverige som kunde göra 
MBL direkt tillämplig.168

Osäkerhet rådde dock i AD ifall de vidtagna stridsåtgärderna genom bestämmelsen om Lex 
Britannia var förenliga med artikel 12, 49 EG och utstationeringsdirektivet. AD framförde 
att det ansågs oklart ifall stridsåtgärderna kunde anses motiverade med hänsyn till ett tving-
ande allmänintresse.

  

169 AD ansåg även att det var oklart huruvida den svenska implemente-
ringen av utstationeringsdirektivet var tillräckligt. AD avslutade med att konstatera att ifall 
det svenska införandet av direktivets krav på minimilön kunde ifrågasättas, var det även 
tveksamt ifall bestämmelsen om Lex Britannia utgjorde ett tillåtet sätt att förhindra social 
dumpning.170

AD beslöt därför att inhämta ett förhandsavgörande från EG-domstolen. Med förhandsav-
görandet ville AD få utrett under vilka förutsättningar nationell lagstiftning som särbehand-

    

                                                 
161 AD 2005 nr 49, s 16. 

162 AD 2005 nr 49, s 16. 

163 AD 2005 nr 49, s 16. 

164 AD 2005 nr 49, s 16-17. 

165 AD 2005 nr 49, s 16-17. 

166 AD 2005 nr 49, s 17. 

167 AD 2005 nr 49, s 27. 

168 AD 2005 nr 49, s 27. 

169 AD 2005 nr 49, s 31. 

170 AD 2005 nr 49, s 33-34. 
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lar utländska tjänsteföretag var förenligt med EU:s regler om fri rörlighet för tjänster och 
förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet.171

4.2  EG-domstolens dom i Lavalmålet 

 

 

I EG-domstolen ställdes två frågor, första frågan var ifall lagstiftningen likt Sveriges om ut-
ländska tjänsteföretag var förenligt med EG-rättens regler om frihet att tillhandahålla tjäns-
ter, förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet och med utstationeringsdirekti-
vet.172 Den andra frågan var ifall bestämmelser likt Lex Britannia var förenligt med EG-
rätten, trots att bestämmelsen ger möjlighet till stridåtgärder mot utländska företag som har 
tecknat kollektivavtal, men inte mot inhemska företag. 173

Domstolen framförde med anledning av första frågan att ett medlemsland kan med stöd av 
artikel 3 p. 8 utstationeringsdirektivet reglera anställnings- och arbetsvillkor genom det kol-
lektivavtal som ingåtts av de mest representativa arbetsorganisationerna.

   

174 Bestämmelsen i 
artikeln kräver dock enligt EG-domstolen att en medlemsstat har beslutat att använda det 
specifika kollektivavtalet, och att minimireglerna i artikeln gäller för såväl de inhemska som 
de utländska företagen.175 I Sverige finns inget beslut om att använda byggnadsavtalet som 
allmängiltigt, därmed har Sverige inte heller någon reglering för direktivets krav om minimi-
lön enligt domstolen.176 Domstolen framförde dock att direktivet inte syftade till att har-
monisera systemet för hur arbets- och anställningsvillkor fastställs i medlemsländerna.177 
Sverige skulle därför kunna välja ett system som inte uttrycks i direktivet, under förutsätt-
ning att det inte hindrade tillhandahållandet av tjänster mellan medlemsländerna.178

Det svenska systemet bygger som ovan nämnt i stor utsträckning på att införa arbets- och 
anställningsvillkor i kollektivavtal. En facklig organisation kan enligt systemet använda sig 
av en stridsåtgärd för att få ett företag att ansluta sig till kollektivavtalet. Därför prövade 
domstolen ifall stridsåtgärderna utgjorde ett hinder för tillhandahållandet av tjänster mellan 
medlemsländerna.

 

179 Domstolen ansåg att rätten att vidta stridsåtgärder enligt det svenska 
systemet mot utländska byggföretag kunde begränsa företagens möjligheter att utföra tjäns-
ter i landet.180 Denna begränsning utgjorde en inskränkning i friheten att tillhandahålla 
tjänster enlig artikel 49 EG.181

                                                 
171 AD 2005 nr 49, s 34-35. 

172 C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet, s 15.  

173 C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet, s 27. 

174 C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet, s 18. 

175 C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet, s 19. 

176 C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet, s 19. 

177 C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet, s 19. 

178 C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet, s 19. 

179 C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet, s 22 ff. 

180 C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet, s 25. 

181 C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet, s 25. 
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Frågan blev sedan om inskränkningen kunde anses som allmängiltig. Byggnads uttryckte i 
målet att stridsåtgärdens syfte var att skydda arbetstagarna och få till stånd löner som mot-
svarade de inhemska arbetstagarnas villkor. Domstolen anförde dock att eftersom det inte 
fanns några bestämmelser om minimilön som var tillräckligt preciserade och tillgängliga, 
kunde medlemsstaten inte heller begära att ett utländskt företag hade kännedom om be-
stämmelserna.182

Första frågan besvarades därför med att artikel 49 EG och artikel 3 i utstationeringsdirekti-
vet utgjorde hinder för fackliga organisationer att utföra stridsåtgärd för att tvinga ett ut-
ländskt företag med utstationerad personal att ansluta sig till ett inhemskt kollektivavtal.

      

183

Med anledning av andra frågeställningen framförde domstolen att en regel likt Lex Britan-
nia medförde en negativ särbehandling av utländska företag. Enligt domstolen togs ingen 
hänsyn till att företaget redan var bundet av ett lettiskt kollektivavtal. Att ingen hänsyn togs 
medförde en diskriminering av utländska företag, eftersom företagen behandlades på sam-
ma sätt som de inhemska företag som inte tecknat kollektivavtal.

 

184 Enligt domstolen var 
det frågan om en diskriminering oavsett vilka villkor som föreskrevs i det lettiska kollektiv-
avtalet.185

EG-domstolens besvarade således den andra frågan genom att underkänna den svenska 
lagstiftningen om Lex Britannia, utan att nämna bestämmelsen. Enligt EG-domstolen in-
nebär regler likt Lex Britannia en diskriminering av utländska företag gentemot svenska 
med stöd av artikel 49 och 50 EG.

  

186

                                                 
182 C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet, s 25 ff. 

183 C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet, s 29. 

184 C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet, s 28. 

185 C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet, s 28. 

186 C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet, s 30. 
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5 EG-rättens behov av förändring och den svenska 
modellens anpassning  

 

5.1 Inledning 
Det finns skilda åsikter om hur en anpassning skall genomföras efter EG-domstolens för-
handsavgörande i Lavalmålet. Förhandsavgörandet innebar enligt vissa, att den svenska 
kollektivavtalsmodellen underkänts och måste således genomgå en omfattande förändring. 
Andra menar att avgörandet gav utrymme för en nationell implementering och hotar såle-
des inte den svenska kollektivavtalsmodellen.

Förhandsavgörandet har även medfört ett ifrågasättande av EU:s regelverk. Det finns rös-
ter som anser att regeringens mål att anpassa den svenska modellen med EG-rätten måste 
kompletteras eller ersättas med en förändring på EU-nivå. 

I kapitlet analyseras ställningstaganden med politisk förankring, detta för att skapa en karta 
över de olika åsikterna om behovet av åtgärder efter Lavalmålet. Förståelse för den politis-
ka debatten är fundamental för att bedöma vilka juridiska åtgärder som behöver vidtas. 
Nedan kommer först debatterade åtgärder på EU-nivå analyseras och därefter kommer na-
tionella förslag till en anpassning presenteras.  

 

5.2 Förändring av EU:s regelverk  
Vänsterpartiet anser att den svenska kollektivavtalsmodellen kan räddas utan att ändra lag-
stiftningen, trots förhandsavgörandet av EG-domstolen i Lavalmålet. Enligt partiets ar-
betsmarknadspolitiska talesperson Josefin Brink och partiets ordförande Lars Ohly visade 
förhandsavgörandet att EG-domstolen inte respekterar den svenska lagstiftningen.1 Enligt 
Brink gick Sverige med i EU efter lämnade garantier av Kommissionen om att kollektivav-
talsmodellen skulle respekteras.2 Eftersom EU inte infriat sitt löfte anser Brink att Sverige 
inte enbart kan godta en förändring av den svenska lagstiftningen.3

Brink uttalar att den utredning som tillsatts av regeringen om Lavaldomens konsekvenser 
för den svenska arbetsmarknaden, är för begränsad.

 

4 Enligt Brink krävs att utredaren inte 
enbart tar hänsyn till hur den svenska modellen skall anpassa sig till EG-rätten, utan det 
krävs även ett ifrågasättande på EU-nivå.5

                                                 
1 Riksdagens protokoll, 2007/08:110, svar på interpellationerna 2007/08:624, 560, 561, 562, 563 och 582 om 
frågor med anledning av Laval- och Rüffertmålen, anförande 8-9. 

  

2 Brink, Josefin, Samråd om effekterna av Laval-domen, EU-undantag för svenska kollektivavtal och strejkrätt, (publice-
rad 2008-01-21), <http://www.kollega.se/index.cfm?c=7337>, 19 november 2008. 
3 Brink, Josefin, Samråd om effekterna av Laval-domen, EU-undantag för svenska kollektivavtal och strejkrätt, (publice-

rad 2008-01-21), <http://www.kollega.se/index.cfm?c=7337>, 19 november 2008. 

4 Intervju, med Brink, Josefin, Rädda den svenska modellen, (publicerad 2008-04-10), 
<http://www.vansterpartiet.se/content/view/1585/275/>, 17 november 2008. 

5 Intervju, med Brink, Josefin, Rädda den svenska modellen, (publicerad 2008-04-10), 
<http://www.vansterpartiet.se/content/view/1585/275/>, 17 november 2008. 

http://www.kollega.se/index.cfm?c=7337�
http://www.kollega.se/index.cfm?c=7337�
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Vänsterpartiet anser att det endast är genom en ändring i EG-fördraget eller genom ett ju-
ridiskt bindande undantag som ett tillfredsställande skydd för den svenska modellen kan 
säkras.6 Enligt partiet finns inga andra alternativ för att förhindra EG-domstolen från att 
döma mot svenska löntagares intressen även i framtiden.7 Med ett juridiskt bindande un-
dantag menar partiet att Sverige skall kräva en s.k. social klausul i det nya Lissabonfördra-
get.8 Klausulen skulle innebära en undantagsbestämmelse för kollektivavtalsmodellen och 
således skydda de svenska anställnings- och arbetsvillkoren.9

Brink uttalar med anledning av kravet på att förändra EG-fördraget följande; ” [att] regering-
en inte ens överväg[er] möjligheten att Sverige ska begära förändringar i EU:s regelverk som garanterar 
våra kollektivavtal och fackens rätt att vidta stridsåtgärder visar tydligt att regeringen inte har någon ambi-
tion att försvara den svenska modellen”.

  

10

Brink uttalar vidare med anledning av kravet på en social klausul att Sverige måste ”kräva 
juridiskt bindande garantier som skyddar kollektivavtal och strejkrätt på EU-nivå innan vi antar Lissa-
bonfördraget”.

 

11 Brink menar att det är realistiskt att införa en undantagsbestämmelse för den 
svenska kollektivavtalsmodellen och hänvisar till länder som Storbritannien, Danmark, Ir-
land, Tyskland och Polen vilka tidigare har fått undantag från EG-fördraget.12

Även representanter för Socialdemokraterna anser att en särskild social klausul som säker-
ställer fackliga rättigheter behövs i det nya fördraget, för att hindra social dumpning.

 

13 En-
ligt representanterna är det oacceptabelt att förhandsavgörandet i Lavalmålet riskerade att 
försvaga de fackliga rättigheterna.14

Den svenska arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin (m) ställer sig dock negativ till en 
social klausul i Lissabonfördraget.

   

15 Enlig Littorin är det för sent att förhandla fram en 
klausul i fördraget eftersom det redan är undertecknat.16

                                                 
6 Riksdagens protokoll, 2007/08:110, svar på interpellationerna 2007/08:624, 560, 561, 562, 563 och 582 om 

frågor med anledning av Laval- och Rüffertmålen, anförande 8-9. 

7 Riksdagens protokoll, 2007/08:110, svar på interpellationerna 2007/08:624, 560, 561, 562, 563 och 582 om 
frågor med anledning av Laval- och Rüffertmålen, anförande 8-9. 

8 Intervju, med Brink, Josefin, Rädda den svenska modellen, (publicerad 2008-04-10), 
<http://www.vansterpartiet.se/content/view/1585/275/>, 17 november 2008. 
9 Intervju, med Brink, Josefin, Rädda den svenska modellen, (publicerad 2008-04-10), 

<http://www.vansterpartiet.se/content/view/1585/275/>, 17 november 2008. 

10 Intervju, med Brink, Josefin, Rädda den svenska modellen, (publicerad 2008-04-10), 
<http://www.vansterpartiet.se/content/view/1585/275/>, 17 november 2008. 

11 Intervju, med Brink, Josefin, Rädda den svenska modellen, (publicerad 2008-04-10), 
<http://www.vansterpartiet.se/content/view/1585/275/>, 17 november 2008. 

 Sverige skall istället godkänna det 

12 Brink, Josefin, Samråd om effekterna av Laval-domen, EU-undantag för svenska kollektivavtal och strejkrätt, (publice-
rad 2008-01-21), <http://www.kollega.se/index.cfm?c=7337>, 19 november 2008. 

13 Motion 2008/09:U258, Social klausul i EU-fördraget. 

14 Motion 2008/09:U258, Social klausul i EU-fördraget. 

15 Riksdagens protokoll, 2007/08:110, svar på interpellationerna 2007/08:624, 560, 561, 562, 563 och 582 om 
frågor med anledning av Laval- och Rüffertmålen, anförande 1. 

16 Riksdagens protokoll, 2007/08:110, om frågor med anledning av Laval- och Rüffertmålen, anförande 1. 

http://www.kollega.se/index.cfm?c=7337�
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nya fördraget eftersom det förstärker konflikträtten anser Littorin.17 Littorin menar att för-
draget inte förändrar förutsättningarna för den svenska kollektivavtalsmodellen, utan istället 
stärker arbetstagares ställning på arbetsmarknaden.18 Littorin anser att följderna av för-
handsavgörandet skall lösas på nationell nivå, således genom förändringar i lagstiftning och 
genom en anpassning av de svenska kollektivavtalen.19 Enligt Littorin är det bättre att Sve-
rige fokuserar på att implementera utstationeringsdirektivet korrekt och att öka utbytet av 
information mellan unionsländerna.20

Socialdemokraternas partiordförande Mona Sahlin tillsammans med partiets arbetsmark-
nadspolitiska talesperson Sven-Erik Österberg, LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin och 
TCO:s ordförande Sture Nordh anser att det inte endast går att lösa de problemen som 
uppstod efter förhandsavgörandet på nationell nivå.

  

21 Parterna menar i likhet med Littorin 
att avgörandet medförde att den svenska lagstiftningen behöver ses över, men att det även 
krävs en förändring i EU:s lagstiftning.22 Parterna uttrycker; ”ändringar i svensk lag kan inte åt-
gärda alla de fundamentala problem som uppstått efter EG-domstolens beslut”.23 Den svenska reger-
ingen måste därför enligt parterna även driva igenom en förändring av EU:s lagstiftning för 
att inte acceptera en ”utveckling inom EU där löntagare ställs mot löntagare i en accelererande negativ 
lönespiral”.24

Littorin svarade med anledning av anförandet att Sverige skall agera på EU-nivå för att be-
vara kollektivavtalsmodellen.

 

25 Enligt Littorin skall Sverige dock verka genom kommissio-
nens högnivågrupp för att säkerställa den svenska kollektivavtalsmodellen och hindra löne-
dumpningen.26 Littorin uttrycker även att Sverige skall fortsätta debatten om förhandsavgö-
randet på de bilaterala möten som anordnas mellan medlemsstaterna.27

Mona Sahlin tycker dock att regeringens agerande är för passivt.

 
28

                                                 
17 Riksdagens protokoll, 2007/08:110, om frågor med anledning av Laval- och Rüffertmålen, anförande 36. 

18 Riksdagens protokoll, 2007/08:110, om frågor med anledning av Laval- och Rüffertmålen, anförande 1. 

19 Riksdagens protokoll, 2007/08:110, om frågor med anledning av Laval- och Rüffertmålen, anförande 1. 

20 Riksdagens protokoll, 2007/08:110, om frågor med anledning av Laval- och Rüffertmålen, anförande 1. 

21 Riksdagens protokoll, 2007/08:110, svar på interpellationerna 2007/08:624, 560, 561, 562, 563 och 582 om 
frågor med anledning av Laval- och Rüffertmålen, anförande 2. 

22 Riksdagens protokoll, 2007/08:110, svar på interpellationerna 2007/08:624, 560, 561, 562, 563 och 582 om 
frågor med anledning av Laval- och Rüffertmålen, anförande 2.   

 Sahlin menar att Littorin 
förmedlar dubbla budskap, han vill värna om den svenska modellen efter förhandsavgö-

23 Lundby-Wedin, Wanja, Nordh, Sture, Sahlin, Mona och Österberg, Sven-Erik, Regeringen måste värna den 
svenska modellen, (publicerad 2008-05-12), 
<http://www.gp.se/gp/road/Classic/shared/printArticle.jsp?d=907&a=420035>, 19 november 2008. 

24 Lundby-Wedin, Wanja, Nordh, Sture, Sahlin, Mona och Österberg, Sven-Erik, Regeringen måste värna den 
svenska modellen, (publicerad 2008-05-12), 
<http://www.gp.se/gp/road/Classic/shared/printArticle.jsp?d=907&a=420035>, 19 november 2008. 

25 Riksdagens protokoll, 2007/08:110, om frågor med anledning av Laval- och Rüffertmålen, anförande 36.   

26 Riksdagens protokoll, 2007/08:110, om frågor med anledning av Laval- och Rüffertmålen, anförande 36.   

27 Riksdagens protokoll, 2007/08:110, om frågor med anledning av Laval- och Rüffertmålen, anförande 36.   

28 Motion 2008/09:A387, Stärk löntagarnas ställning i Sverige och i Europa. 
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randet men brister i sitt handlande på EU-nivå.29 Sverige ”måste nu agera kraftfullt tillsammans 
med övriga medlemsstater i ministerrådet för att åtgärda de skador som EG-domstolens beslut inneburit”, 
säger Sahlin.30

5.2.1 Omförhandling av utstationeringsdirektivet 

  

 

Den förändring som krävts av EU:s lagstiftning riktas särskilt mot utstationeringsdirektivet. 
Enligt miljöpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Ulf Holm krävs en förändring i di-
rektivet för att förhindra att utländska företag konkurrerar med lägre löner än vad de natio-
nella kollektivavtalen föreskriver.31

Socialdemokraternas europaparlamentariker Jan Andersson anser att det i direktivet måste 
föreskrivas om likabehandling.

  

32 Direktivet måste förtydligas, ”[j]ag vill att det skall klargöras, 
det vi trodde gällde, lika lön för lika arbete”, säger Andersson.33 Strejkrätten är fundamental och 
skall inte utsättas för ett proportionalitetstest. Direktivet måste således ta större hänsyn till 
de fackliga rättigheterna enligt Andersson.34 Andersson har även presenterat en rapport för 
Europaparlamentets sysselsättningsutskott.35 Rapporten föreslår dels en förändring av di-
rektivet och dels att ett socialt protokoll införs på EU-nivå.36 Protokollet skall klargöra ba-
lansen mellan den fria rörligheten och rätten att vidta stridsåtgärder samt rätten att teckna 
kollektivavtal.37 Europaparlamentet röstade för Anderssons rapport.38 Enligt Mona Sahlin 
visar Europaparlamentets beslut att EU-kommissionen och rådet borde ta fram ett förslag 
till ett socialt protokoll.39

Moderaternas europaparlamentariker Gunnar Hökmark anser att utstationeringsdirektivet 
inte behöver ändras utan att ansvaret istället ligger i de olika medlemsstaternas implemente-

 

                                                 
29 Motion 2008/09:A387, Stärk löntagarnas ställning i Sverige och i Europa. 

30 Motion 2008/09:A387, Stärk löntagarnas ställning i Sverige och i Europa. 

31 Riksdagens protokoll, 2007/08:109, de fackliga rättigheterna i EU, anförande 1 och 3. 

32 Intervju SR, med Andersson Jan och Littorin, Sven Otto, Laval-domen debatteras i EU, (publicerad 2008-10-
21), <http://www.sr.se/cgi-bin/isidorpub/PrinterFriendlyArticle.asp?Artikel=2389159&ProgramID=83>, 
20 november 2008. 

33 Intervju SVT, med Andersson Jan och Hökmark, Gunnar, Laval-dom ger översyn av EU-regel, (publicerad 
2008-09-24) <http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=1255674>, 20 november 2008. 

34 Intervju SVT, med Andersson Jan och Hökmark, Gunnar, Laval-dom ger översyn av EU-regel, (publicerad 
2008-09-24), <http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=1255674>, 20 november 2008. 

35 Örnerborg, Elisabet,  EU-parlamentet antog Jan Anderssons rapport, (publicerad 2008-10-23), <http://www.lag-
avtal.se/art/8274>, 20 november 2008. 

36 Jan Anderssons betänkande om utmaningar för kollektivavtalen, 2008/2085(INI), 20 november 2008. 

37 Jan Anderssons betänkande om utmaningar för kollektivavtalen, 2008/2085(INI), 20 november 2008. 

38 Sysselsättningspolitik, Ledamöter vill följa upp utstationeringsdirektivet, (publicerad 2008-10-23), 
<http://www.europarl.europa.eu/news/expert/briefing_page/40080-294-10-43-20081020BRI40079-20-10-
2008-2008/default_p001c003_sv.htm>, 20 november 2008. 
39 Motion 2008/09:A387, Stärk löntagarnas ställning i Sverige och i Europa. 
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ring.40 En förändring av direktivet skall enligt Hökmark endast ske ”om översynen av hur direk-
tivet fungerar i de olika medlemsländerna ger anledning till det”.41 Inte heller Sven Otto Littorin an-
ser att Sverige skall försöka omförhandla direktivet.42 Enligt Littorin är risken överhängan-
de att en omförhandling av direktivet leder till det motsatta, att parternas möjlighet att sluta 
kollektivavtal i Sverige begränsas än mer.43 Littorin säger att försöka förändra utstatione-
ringsdirektivet är ”som att spela rysk roulette med den svenska modellen”. Littorin anser att det 
finns goda skäl att avstå från att försöka få igenom en omförhandling. För det första tar en 
omförhandling lång tid och under perioden skulle Sverige leva i ett rättsosäkert tillstånd.44 
För det andra har utvidgningen av EU medfört att fler medlemsländer har en annan poli-
tisk syn på det svenska systemet, vilket direkt kan hota den svenska modellen vid en om-
förhandling.45

Kommissionens vice ordförande Margot Wallström (s) medger att det finns risker med att 
omförhandla direktivet.

  

46 Enligt Wallström finns det ”krafter” i EU som tycker att direktivet 
ger för mycket utrymme för de fackliga organisationerna.47 En omförhandling skulle därför 
ytterligare kunna försämra för fackföreningarna i Sverige enligt Wallström.48

5.3 Anpassning av den svenska modellen till EG-rätten 

   

Majoriteten av Riksdagens partier anser att det måste ske en förändring i svensk lagstiftning 
sedan EG-domstolen lämnade sitt förhandsavgörande i Lavalmålet.49

                                                 
40 Intervju SVT, med Andersson Jan och Hökmark, Gunnar, Laval-dom ger översyn av EU-regel, (publicerad 
2008-09-24) <

 Det finns skilda åsik-
ter om hur en sådan förändring skall genomföras och därmed vilken lagstiftning som skall 
beröras.  

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=1255674>, 20 november 2008. 

41 Sysselsättningspolitik, Ledamöter vill följa upp utstationeringsdirektivet, (publicerad 2008-10-23), 
<http://www.europarl.europa.eu/news/expert/briefing_page/40080-294-10-43-20081020BRI40079-20-
10-2008-2008/default_p001c003_sv.htm>, 20 november 2008. 

42 Riksdagens protokoll, 2007/08:110, om frågor med anledning av Laval- och Rüffertmålen, anförande 15. 

43 Intervju SR, med Andersson Jan och Littorin, Sven Otto, Laval-domen debatteras i EU, (publicerad 2008-10-
21), <http://www.sr.se/cgi-bin/isidorpub/PrinterFriendlyArticle.asp?Artikel=2389159&ProgramID=83>, 
20 november 2008. 

44 Littorin, Sven Otto, kommenterar Lavalutredningens (A 2008:1) betänkande, (direkt) 
<http://www.regeringen.se/sb/d/11210/a/117449>, 12 december 2008. 

45 Littorin, Sven Otto, kommenterar Lavalutredningens (A 2008:1) betänkande, 
<http://www.regeringen.se/sb/d/11210/a/117449>, 12 december 2008. 

46  Intervju SVT, med Wallström, Margot, om Laval-domen, (publicerad 2008-06-10), 
<http://svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?&d=94133&a=1169835&lid=is_search5278
95&lpos=26>, 20 november 2008. 
47  Intervju SVT, med Wallström, Margot, om Laval-domen, (publicerad 2008-06-10), 
<http://svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?&d=94133&a=1169835&lid=is_search5278
95&lpos=26>, 20 november 2008. 

48  Intervju SVT, med Wallström, Margot, om Laval-domen, (publicerad 2008-06-10), 
<http://svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?&d=94133&a=1169835&lid=is_search5278
95&lpos=26>, 20 november 2008. 

49 Se Riksdagens protokoll, 2007/08:110, om frågor med anledning av Laval- och Rüffertmålen. 
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Utstationeringsdirektivet nämner tre modeller att fastställa den tvingande skyddsregeln om 
minimilön. Genom lag, ett allmängiltigt kollektivavtal eller genom en modell inom ramen 
för artikel 3.8 andra stycket utstationeringsdirektivet.50

EG-domstolen uttrycker även i förhandsavgörandet att Sverige kan välja ett system som 
inte uttrycks i direktivet, under förutsättning att det inte hindrar tillhandahållandet av tjäns-
ter mellan medlemsländerna.

  

51

5.3.1 Reformation av MBL 

 Förändringen måste således medföra en likabehandling av 
nationella och utländska företag. Nedan redogörs därför för olika debatterade förslag till 
hur den svenska modellen skall förändras för att vara förenlig med EG-rätten.  

 

Lex Britannia är den regel som underkänts av EG-domstolen och följaktligen måste en ana-
lys ske över huruvida regeln behöver ändras, upphävas eller ersättas av annan reglering i 
MBL. 

Redan vid införandet av utstationeringslagen ansåg arbetsmarknadsutskottet att Lex Bri-
tannia skulle upphävas.52 Enligt utskottet hörde inte regeln ”hemma på en modern arbetsmark-
nad med en kraftigare internationalisering och ökade krav på flexibilitet för företagen och anställda”.53 
Arbetsmarknadsdepartementet föreslog dock inte någon förändring i MBL.54

Svenskt Näringsliv anser efter förhandsavgörandet att Lex Britannia skall upphävas.

 
55 En-

ligt Svenskt Näringsliv skall regeln upphävas för att bevara den fria rörligheten.56 Regeln 
har underkänts då den av EG-domstolen anses vara diskriminerande och det måste således 
ske en förändring i MBL, enligt Svenskt Näringslivs arbetsrättsjurist Lars Gellner.57

LO anser emellertid att Sverige inte skall ta bort Lex Britannia utan istället se över lagen.

   
58 

Om konflikträtten inskränks innebär det att kollektivavtalens ställning försvagas enligt 
Wanja Lundby Wedin.59

                                                 
50  Se kap 3.3.1. 

51 Se kap 4.2. (Även kallad den fjärde modellen). 

52 AU 1998/99:9, Utstationering av arbetstagare, s 4-5. 

53 AU 1998/99:9, Utstationering av arbetstagare, s 4-5. 

54 SOU 1998:52, Utstationering av arbetstagare, s 119. 

55 Intervju, med Gellner, Lars, Utstationeringslagen går för långt, (publicerad 2008-01-29), 
<http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/utlandska_foretag_i_sverige/article43160.ece>, 14 november 
2008. 

56 Intervju, med Gellner, Lars, Utstationeringslagen går för långt, (publicerad 2008-01-29), 
<http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/utlandska_foretag_i_sverige/article43160.ece>, 14 november 
2008. 

 Om facket inte har någon rätt att använda sig av konfliktåtgärder 

57 Intervju, med Gellner, Lars: En välkommen dom och en seger för Laval, (publicerad 2007-12-18), 
<http://www.svensktnaringsliv.se/material/pressmeddelanden/article41199.ece>, 24 november 2008. 
58 Arbetsgivarverket på partssamråd med Arbetsmarknadsministern om Lavaldomen, (publicerad 2008-01-

29), <http://www.arbetsgivarverket.se/t/newspage____1281.aspx>, 24 november 2008. 

59 Lundby-Wedin Wanja, Facket måste ta steget in i beslutsrummen, (publicerad 2008-10-22) 
<http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/7A5729DAE7C6CDD1C12571E7004A14C4>, 24 no-
vember 2008. 
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mot utländska företag, finns det inget påtryckningsinstrument som gör parterna jämbördiga 
under en förhandling menar Wedin.60 Även Dan Holke, som är chefsjurist på LO-TCO 
Rättsskydd, anser att regeringen skall ändra Lex Britannia.61 Enligt Holke är kollektivavtals-
systemet överlägset när det gäller att säkra rättvisa löner för arbetstagarna, därför måste re-
geringen se till att de svenska reglerna blir tillämpliga på utländska företag som konkurrerar 
med sämre villkor. 62

Professor Kent Källström är av en annan uppfattning. Han anser att Lex Britannia inte be-
höver ändras utan istället omtolkas.

 

63 Källström menar att bestämmelsen endast skall till-
lämpas på utländska företag som konkurrerar med lägre lönevillkor än vad det svenska kol-
lektivavtalets minimilöner föreskriver.64 En förutsättning är dock att minimilöner regleras i 
de svenska kollektivavtalen, säger Källström.65

Lars Gellner anser att den mest naturliga förändringen av svensk lagstiftning vore att återgå 
till den lagstiftning Sverige hade innan Lex Britannia trädde ikraft år 1991.

   

66 Fackliga strids-
åtgärder skulle således vara olovliga ifall de syftar till att undanröja eller framtvinga en för-
ändring av gällande kollektivavtal, även mot företag som tecknat utländskt kollektivavtal.67 
Ingmar Hamskär, som är chefsjurist på TCO, tycker att förslaget är förkastligt.68 En sådan 
förändring ”skulle öppna upp för löne- och villkorsdumpning i stor skala när utländska tjänsteföretag 
kommer till Sverige med riktigt usla kollektivavtal i bagaget” säger Hamskär.69 Hamskär anser istäl-
let att Lex Britannia skall genomgå en förändring som säkerställer rätten att vidta stridsåt-
gärder mot såväl inhemska som utländska företag utan att vara diskriminerande.70  Hams-
kär anser, likt Svante Nycander71

                                                 
60 Lundby-Wedin Wanja, Facket måste ta steget in i beslutsrummen, (publicerad 2008-10-22) 

<http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/7A5729DAE7C6CDD1C12571E7004A14C4>, 24 no-
vember 2008. 

61 Intervju, med Holke, Dan, Jurister om domen, Lag & avtal 2008, häfte 1, s. 9. 
62 Intervju, med Holke, Dan, Är stridsåtgärder tillåtna?, Lag & avtal 2008, häfte 6, s. 30. 
63 Intervju, med Källström, Kent, Bara minimilöner kan stoppa lönedumpningen, Lag & avtal 2008, häfte 1, s. 7. 

64 Intervju, med Källström, Kent, Bara minimilöner kan stoppa lönedumpningen, Lag & avtal 2008, häfte 1, s. 7. 

65 Intervju, med Källström, Kent, Bara minimilöner kan stoppa lönedumpningen, Lag & avtal 2008, häfte 1, s. 7. 

, att svenska regler måste kunna undantränga utländska 

66 Gellner Lars, Förvirrat om lönedumping efter vaxholmsdom, (publicerad 2007-12-20), 
<http://www.europaportalen.se/print_page.php?compID=1&newsID=30807&status=2&1stpage=0&pag
e=506&preview=article#30807>, 25 november 2008.  

67 42 § MBL. 

68 Hamskär, Ingmar, Den svenska modellen överlever Vaxholmsdomen, (publicerad 2007-12-22), 
<http://www.europaportalen.se/print_page.php?compID=1&newsID=30844&status=2&1stpage=0&pag
e=506&preview=article#30844>, 25 november 2008.. 

69 Hamskär, Ingmar, Den svenska modellen överlever Vaxholmsdomen, (publicerad 2007-12-22), 
<http://www.europaportalen.se/print_page.php?compID=1&newsID=30844&status=2&1stpage=0&pag
e=506&preview=article#30844>, 25 november 2008. 

70 Hamskär, Ingmar, Den svenska modellen överlever Vaxholmsdomen, (publicerad 2007-12-22), 
<http://www.europaportalen.se/print_page.php?compID=1&newsID=30844&status=2&1stpage=0&pag
e=506&preview=article#30844>, 25 november 2008.  

71 Svante Nycander är svensk journalist, statsvetare, folkpartistisk politiker och författare, med särskild inrikt-
ning mot arbetsrätt.  
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kollektivavtal som medför sämre lönevillkor.72 Enligt Nycander är rättigheten att undan-
tränga utländska kollektivavtal i dessa situationer grundläggande för att skydda de svenska 
arbetstagarna.73

LO vill att Lex Britannia ändras. Det skall klart framgå att utländska avtal inte får undan-
trängas om det innebär en försämring för arbetstagarna enligt Wanja Lundby Wedin.

  

74 
LO:s grundinställning är att svenska kollektivavtal skall gälla på den svenska arbetsmarkna-
den, vilket gör att utländska företag inte kan konkurrera genom lägre arbets- och anställ-
ningsvillkor.75 Wedin uttrycker dock att lagstiftningen behöver ändras för att förtydliga att 
bestämmelsen inte är tillämplig om det medför en försämring för arbetstagarna.76

Ett annat förslag som har framhävts av Kent Källström är att omforma Britanniaprincipen 
till huvudregel även vid internationella förhållanden. 

    

77 Lex Britannia skulle således finnas 
kvar i svensk lagstiftning, men bestämmelsen skulle inte vara tillämplig på utländska kollek-
tivavtal. Effekten blir att en begränsning sker av när fackliga stridsåtgärder anses olovliga. 
Omformning skulle medföra att utländska företag inte diskrimineras. Facken skulle dock 
inte kunna undantränga utländska kollektivavtal som medför sämre lönevillkor, vilket de 
fackliga organisationerna förespråkar.78

De fackliga organisationerna förordar istället att Sverige skall införa en bestämmelse i Lex 
Britannia som stadgar att det kollektivavtalet med bäst villkor skall tillämpas.

  

79 På detta sätt 
skulle de fackliga organisationerna bevara sin rätt att vidta stridsåtgärder för att undan-
tränga utländska kollektivavtal med lägre arbets- och anställningsvillkor, utan att vara dis-
kriminerande. ”Möjligheten att tränga undan urusla avtal måste finnas kvar men utifrån lagbestämmel-
ser som är neutrala”, framför Ingemar Hamskär på TCO.80 Sven Otto Littorin har även sagt 
att en sådan förändring av Lex Britannia är intressant, utan att lova att det är den ändringen 
som kommer att vidtas.81

                                                 
72 Nycander, Svante, Ny lag om kollektivavtal stryper facket i egen snara, (publicerad 2007-12-20), 

<

  

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=726451>, 25 november 2008. 

73 Nycander, Svante, Ny lag om kollektivavtal stryper facket i egen snara, (publicerad 2007-12-20), 
<http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=726451>, 25 november 2008. 

74 Lundby-Wedin, Wanja, Lavaldomen kan tvinga LO att ändra lönepolitik, (publicerad 2008-01-18), 
<http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=734055>, 25 november 2008. 

75 Lundby-Wedin, Wanja, Lavaldomen kan tvinga LO att ändra lönepolitik, (publicerad 2008-01-18), 
<http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=734055>, 25 november 2008. 

76 Lundby-Wedin, Wanja, Lavaldomen kan tvinga LO att ändra lönepolitik, (publicerad 2008-01-18), 
<http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=734055>, 25 november 2008. 

77 Intervju, med Källström, Kent, Bara minimilöner kan stoppa lönedumpningen, Lag & avtal 2008, häfte 1, s. 7. 

78 Hamskär, Ingmar, Den svenska modellen överlever Vaxholmsdomen, (publicerad 2007-12-22), 
<http://www.europaportalen.se/print_page.php?compID=1&newsID=30844&status=2&1stpage=0&pag
e=506&preview=article#30844>, 25 november 2008. 

79 Lindholm, Stephen, Facken förlorare i Laval-målet, (publicerad 2007-12-18), 
<http://www.ka.se/index.cfm?c=80135>, 26 november 2008.  

80 Jacobsson, Gun, Lavalutredning går på avtalsspåret, (publicerad 2008-10-15), 
<http://lotidningen.lo.se/?id_site=8&id_item=20326>, 26 november 2008. 

81 Lindholm, Stephen, Facken förlorare i Laval-målet, (publicerad 2007-12-18), 
<http://www.ka.se/index.cfm?c=80135>, 26 november 2008. 
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Lösningen som de fackliga organisationerna förespråkar skall således bevara kollektivav-
talsmodellen med ett intrång i konflikträtten. Arbetsgivarsidan genom Lars Gellner är dock 
tveksam till förslaget eftersom att det är osäkert om ändringen är förenlig med EG-rätten.82 
Gellner anser att det är tveksamt om en sådan förändring medför att Sverige garanterar de 
rättigheter som krävts av EG-domstolen för utstationerade arbetstagare.83 Förslaget medför 
att Sverige även fortsättningsvis i stor omfattning reglerar anställningsförhållande genom 
kollektivavtal. Staten överlåter således ett stort ansvar till facket, vilket enligt Gellner kan 
strida mot EG-rätten.84 Utländska företag måste även kunna se vilket kollektivavtal som 
blir tillämpligt, vilket alltjämt är en brist i det nya förslaget enligt Gellner.85

Sverige skulle även kunna införa en proportionalitetsregel i MBL.

  
86 Regeln skulle innebära 

att stridsåtgärden måste stå i rimlig proportion till dess syfte och skadeverkan för att anses 
som lovlig. 87 AD skulle med ledning av förutsättningarna i det enskilda fallet bestämma 
över de fackliga organisationernas konflikträtt. I SOU 1998:14 uttalades att behovet av en 
sådan regel var begränsad.88 En stridsåtgärd måste föregås av ett varsel som innehåller upp-
gifter om anledningen och omfattningen av åtgärden vilket enligt utredarna var tillräckligt.89 
Svenskt Näringsliv anser dock att Sverige skall införa en proportionalitetsregel efter Laval-
domen, för att säkerställa den svenska lagstiftningens förenlighet med EG-rätten.90 Svenskt 
Näringsliv hävdar att proportionalitet i de fackliga stridsåtgärderna medför att den fria rör-
ligheten av tjänster bevakas och att rättsäkerheten för utländska företag stärks.91 LO tycker 
att en lagstadgad proportionalitetsregel medför åtskilliga komplicerade gränsdragningsfrå-
gor.92 Att överlåta ansvaret till AD genom en proportionalitetsregel skulle inskränka kollek-
tivavtalsmodellen och ”vrider arbetsmarknadsansvaret ur händerna på parterna” enligt LO.93

                                                 
82 Jacobsson, Gun, Lavalutredning går på avtalsspåret, (publicerad 2008-10-15), 

<http://lotidningen.lo.se/?id_site=8&id_item=20326>, 26 november 2008. 

83 Jacobsson, Gun, Lavalutredning går på avtalsspåret, (publicerad 2008-10-15), 
<http://lotidningen.lo.se/?id_site=8&id_item=20326>, 26 november 2008. 

84 Jacobsson, Gun, Lavalutredning går på avtalsspåret, (publicerad 2008-10-15), 
<http://lotidningen.lo.se/?id_site=8&id_item=20326>, 26 november 2008. 

85 Jacobsson, Gun, Lavalutredning går på avtalsspåret, (publicerad 2008-10-15), 
<http://lotidningen.lo.se/?id_site=8&id_item=20326>, 26 november 2008. 

86 SOU 1998:14, s 89. 

87 SOU 1998:14, s 254. 

88 SOU 1998:14, s 370. 

89 MBL 45 §, jämte SOU 1998:14, s 370. 

 

90 Jacobsson, Gun, Svenska modellen behålls, (publicerad 2008-04-10),  
<http://www.lotidningen.se/?id_site=8&id_item=16098>, 1 december 2008. 

91 Brorsson, Kent, Svenskt Näringsliv: Välkommet proportionalitetskrav, (publicerad 2007-05-23),  
<http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/utlandska_foretag_i_sverige/article30456.ece>, 1 december 2008. 

92 Lundby Wedin, Wanja, Jonsson, Claes-Mikael, Till centerstämman. Därför vill LO ha starka kollektivavtal, (publi-
cerad 2008-09-18), 
<http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/CC47EDD1BC4A79C6C125740B0039A7B6>,  1 de-
cember 2008. 

93 Lundby Wedin, Wanja, Jonsson, Claes-Mikael, Till centerstämman. Därför vill LO ha starka kollektivavtal, (publi-
cerad 2008-09-18), 
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5.3.2 Förändring av utstationeringslagen 
Flertalet debattörer förespråkar således en förändring i MBL. Majoriteten vill även se en 
ändring i utstationeringslagen efter förhandsavgörandet från EG-domstolen. Wanja Lund-
by Wedin är en av åtskilliga som anser att den svenska utstationeringslagen måste ändras. 
Enligt Wedin har EG-domstolen underkänt den svenska implementeringen av utstatione-
ringsdirektivet.94 Lagen måste således ändras för att inte olika arbets- och anställningsvillkor 
skall tillämpas på den svenska arbetsmarknaden.95 Företagets nationalitet får inte styra vilka 
villkor som gäller, och därför krävs en förändring av lagen enligt Wedin.96 Även Dan Holke 
anser att förändringen av Lex Britannias behöver kombineras med en tillsyn av utstatione-
ringslagen.97 Det viktiga enligt Holke är att se till att svenska regler tar över ifall utländskt 
företag konkurrerar med sämre villkor på den svenska arbetsmarknaden.98

Teknikföretagen vill att Sverige lagstadgar om minimilöner.

 
99 Enligt Anders Weihe, chefsju-

rist hos Teknikföretagen, måste regler om minimilön vara tydliga och icke förhandlingsba-
ra, vilket Sverige uppnår genom att införa en bestämmelse i lagstiftningen.100 Teknikföreta-
gen är oroliga över att fackförbunden skall försöka höja minimilönerna efter förhandsavgö-
randet och därför förespråkar Weihe att minimilönerna skall bestämmas i lagstiftning.101 
Enligt Weihe kommer en sådan bestämmelse hindra att minimilönerna höjs för kraftigt.102 
Även Almegas103 VD Jonas Milton anser att det är bättre att lagstadga om minimilöner än 
att minimilönerna höjs i kollektivavtalen.104

                                                                                                                                               
<http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/CC47EDD1BC4A79C6C125740B0039A7B6>,  1 de-
cember 2008. 

 Ifall facken ändrar lönepolitik med centralt be-
stämda löner, finns inget behov av att försvara den svenska kollektivavtalsmodellen enligt 

94 Carp, Ossi, Motgång för Byggnads i EU-dom, (publicerad 2007-12-18), 
<http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=725849>, 26 november 2008. 

95 Carp, Ossi, Motgång för Byggnads i EU-dom, (publicerad 2007-12-18), 
<http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=725849>, 26 november 2008. 

96 Carp, Ossi, Motgång för Byggnads i EU-dom, (publicerad 2007-12-18), 
<http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=725849>, 26 november 2008. 

97 Intervju, med Holke, Dan, Jurister om domen, Lag & avtal 2008, häfte 1, s. 9. 

98 Intervju, med Holke, Dan, Jurister om domen, Lag & avtal 2008, häfte 1, s. 9. 

99 Intervju, med Weihe, Anders, Teknikföretagen vill lagstadga minimilönen, (publicerad 2008-02-01), 
<http://www.kollega.se/index.cfm?c=7437>, 27 november 2008. 

100 Intervju, med Weihe, Anders, Teknikföretagen vill lagstadga minimilönen, (publicerad 2008-02-01), 
<http://www.kollega.se/index.cfm?c=7437>, 27 november 2008. 

101 Intervju, med Weihe, Anders, Teknikföretagen vill lagstadga minimilönen, (publicerad 2008-02-01), 
<http://www.kollega.se/index.cfm?c=7437>, 27 november 2008. 

102 Intervju, med Weihe, Anders, Teknikföretagen vill lagstadga minimilönen, (publicerad 2008-02-01), 
<http://www.kollega.se/index.cfm?c=7437>, 27 november 2008. 

103 Almega är en organisation för tjänsteföretag inom Svenskt Näringsliv. 

104 Intervju, med Milton, Jonas, "Bättre lagstifta om minimilöner", (publicerad 2007-12-21), 
<http://www.ka.se/index.cfm?n=1644&o=1591&c=80229>, 5 december 2008. 
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Milton.105 ”Med för höga minimilöner blir ju murarna ännu högre för dem som inte har jobb i Sverige. 
Då biter vi oss i tummen bara för att facket vill hindra konkurrens utifrån”, säger Milton.106

LO vill inte lagstadga om minimilöner. Enligt Claes-Mikael Jonsson skall förändringen istäl-
let vidtas inom kollektivavtalsmodellen.

 

107 PTK:s108 förhandlingschef Lars-Bonny Ramstedt 
anser inte heller att Sverige skall lagstadga om minimilöner.109 Ramstedt anser att parterna 
skall avtala om lönevillkor för att upprätthålla den svenska modellen.110 ”Det är för det våra 
medlemmar betalar sina avgifter ” säger Ramstedt.111

Dan Holke vill se att utstationeringslagen tydligt redogör för när kollektivavtalens bestäm-
melser är tillämpliga.

  

112 Holke förespråkar en lista i utstationeringslagen som redogör för 
vilka områden som överlämnas till parterna att avtala om.113 Det är oklart i vilken utsträck-
ning lagstiftaren kan hänvisa till villkor i ett icke allmängiltigförklarat kollektivavtal utan att 
anses begränsa den fria rörligheten av tjänster.114 Sven Otto Littorin ser hellre en lösning i 
kollektivavtalen än utstationeringslagen. ”Min grundinställning är att svenska kollektivavtal ska 
gälla i Sverige. Dessutom är jag generellt motståndare till att peta i lagstiftningen”, säger Littorin.115

5.3.3 Kollektivavtalens anpassning 

  

 

Debatten har således gått vidare till att även utvärdera de svenska kollektivavtalen. Skall 
Sverige införa en lag som gör vissa avtal allmängiltiga eller finns det andra alternativ? Ut-
värderingen har även innefattat om och hur avtalen skall anpassas för att vara förenliga 
med EG-rätten. 

Innan förhandsavgörandet lämnades från EG-domstolen förespråkades att Sverige skulle 
införa ett rekommendationsavtal, med riktlinjer för hur avtalskrav framställs mot gästande 
                                                 
105 Intervju, med Milton, Jonas, "Bättre lagstifta om minimilöner", (publicerad 2007-12-21), 

<http://www.ka.se/index.cfm?n=1644&o=1591&c=80229>, 5 december 2008.  

106 Intervju, med Milton, Jonas, "Bättre lagstifta om minimilöner", (publicerad 2007-12-21), 
<http://www.ka.se/index.cfm?n=1644&o=1591&c=80229>, 5 december 2008. 

107 Örnerborg, Elisabet, Inga lagstadgade minimilöner (publicerad 2008-10-21),                            
<http://www.lag-avtal.se/art/8261>, 27 november 2008. 

108 Central förhandlingssamverkan för privattjänstemän inom TCO- och Saco-förbund (PTK). 
109 Intervju, med Ramstedt, Lars-Bonny, Unionen kallsinnig till minimilöner i lag, (publicerad 2008-02-01), 

<http://www.kollega.se/index.cfm?c=7437>, 27 november 2008. 

110 Intervju, med Ramstedt, Lars-Bonny, Unionen kallsinnig till minimilöner i lag, (publicerad 2008-02-01), 
<http://www.kollega.se/index.cfm?c=7437>, 27 november 2008. 

111 Intervju, med Ramstedt, Lars-Bonny, Unionen kallsinnig till minimilöner i lag, (publicerad 2008-02-01), 
<http://www.kollega.se/index.cfm?c=7437>, 27 november 2008. 

112 Örnerborg Elisabet, LO: "Utstationeringslagen måste ändras", (publicerad 2007-12-18),                  
<http://www.lag-avtal.se/art/7368>, 27 november 2008. 

113 Örnerborg Elisabet, LO: "Utstationeringslagen måste ändras", (publicerad 2007-12-18),                 
<http://www.lag-avtal.se/art/7368>, 27 november 2008. 

114 Se även mål C-346/06, Dirk Rüffert mot Land Niedersachsen. 

115 Emretsson, Anders, Avvisar fackens krav på lagändring, (publicerad 2007-12-18), 
<http://lotidningen.lo.se/?id_item=12531>, 3 december 2008.  

http://www.ka.se/index.cfm?n=1644&o=1591&c=80229�
http://www.ka.se/index.cfm?n=1644&o=1591&c=80229�
mailto:elisabet.ornerborg@lag-avtal.se�
http://www.kollega.se/index.cfm?c=7437�
http://www.kollega.se/index.cfm?c=7437�
http://www.kollega.se/index.cfm?c=7437�
mailto:elisabet.ornerborg@lag-avtal.se�
http://www.lag-avtal.se/art/7368�
mailto:elisabet.ornerborg@lag-avtal.se�
http://www.lag-avtal.se/art/7368�
http://lotidningen.lo.se/?id_item=12531�


 EG-rättens behov av förändring och den svenska modellens anpassning 

 
44 

företag.116 Tore Sigeman uttalade bl.a. att ”krav på generell tillämpning för gästande företags an-
ställda av branschens nationella genomsnittslöner skulle göra den svenska lösningen av utstationeringsfrågor 
mer godtagbar för EU-kommissionen med dess gemenskapspolitiska perspektiv”.117

När nu EG-domstolen lämnat sitt förhandsavgörande har återigen röster höjts för en för-
ändring i kollektivavtalsmodellen. Joakim Zander vid EFTA

  

118, påpekar att EG-domstolen 
har underkänt den svenska regleringen genom kollektivavtal, eftersom systemet brister i 
tydlighet och öppenhet.119 Därför krävs det enlig Zander en klausul i kollektivavtalen som 
”undantar arbetstagare som omfattas av utstationeringsdirektivet från fackliga avgifter och obligatoriska 
försäkringar, samt en klausul som etablerar nationella eller regionala minimilöner”.120 Klausulerna 
skulle medföra att det svenska systemet blir mer tydligt och öppet, samtidigt som arbets-
marknadens parter bibehåller makten över lönesättningen menar Zander.121

Svenskt Näringsliv ser emellertid risker med en kollektivavtalslösning. Enligt Lars Gellner 
kan införandet av minimilöner i kollektivavtal medföra att lönerna höjs,

  

122 vilket orsakar 
sämre sysselsättning och högre arbetslöshet.123 Gellner ser särskilt stora risker i de bran-
scher som i dagsläget omfattas av ett kollektivavtal utan reglerad minimilön.124 Gellner in-
stämmer i att EG-rätten kräver tydlighet och öppenhet, han ifrågasätter dock ifall införan-
det av minimilöner i kollektivavtal löser bristen i det svenska systemet.125 Gellner anser att 
vissa av de svenska kollektivavtal som reglerar minimilön är otydliga, vilket i sig inte är för-
enligt med EG-rätten.126

                                                 
116 Sigeman, Tore, F

      

ri rörlighet för tjänster och nationell arbetsrätt, Europarättslig tidskrift 2005, nr 3, s. 493-495. 
117 Sigeman, Tore, Fri rörlighet för tjänster och nationell arbetsrätt, Europarättslig tidskrift 2005, nr 3, s. 495. 
118 The European Free Trade Association (EFTA). 

119 Zander, Joakim, Sverige kan hantera följderna av Lavaldomen, (publicerad 2008-03-17), 
<http://www.europaportalen.se/print_page.php?compID=1&newsID=32371&status=2&1stpage=0&pag
e=511&preview=article#32371>, 2 december 2008. 

120 Zander, Joakim, Sverige kan hantera följderna av Lavaldomen, (publicerad 2008-03-17), 
<http://www.europaportalen.se/print_page.php?compID=1&newsID=32371&status=2&1stpage=0&pag
e=511&preview=article#32371>, 2 december 2008. 

121 Zander, Joakim, Sverige kan hantera följderna av Lavaldomen, (publicerad 2008-03-17), 
<http://www.europaportalen.se/print_page.php?compID=1&newsID=32371&status=2&1stpage=0&pag
e=511&preview=article#32371>, 2 december 2008. 

122 Intervju, med Gellner, Lars, Svenska modellen i fara, (publicerad 2008-08-29), 
<http://www.lotidningen.se/?id_item=19255>, 5 december 2008. 
123 Antoni, Bo, Huldt, Bengt, m.fl., Vad är poängen med höjda minimilöner om jobben försvinner?, (publicerad 2006-

11-21),  <http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/avtal_07/article17378.ece?csref=RSS>,  5 december 2008. 

124 Intervju, med Gellner, Lars, Svenska modellen i fara, (publicerad 2008-08-29), 
<http://www.lotidningen.se/?id_item=19255>, 5 december 2008. 

125 Örnerborg, Elisabet, Inga lagstadgade minimilöner (publicerad 2008-10-21), <http://www.lag-
avtal.se/art/8261>, 27 november 2008. 
126 Örnerborg, Elisabet, Inga lagstadgade minimilöner (publicerad 2008-10-21), <http://www.lag-
avtal.se/art/8261>, 27 november 2008. 
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LO tycker att det finns stora risker med den lönepolitik som för närvarande drivs på den 
svenska arbetsmarknaden.127 LO menar att det utrymme som finns mellan den lön som ut-
går till arbetarna och den minimilön som finns i kollektivavtalen, kan komma att försvinna 
ifall arbetsmarknadens parter inte kommer överens.128 Utrymmet är till för att främja en lo-
kal lönesättning, men det är oacceptabelt att utländska företag skall kunna konkurrera med 
lägre löner bara för att utrymmet finns enligt LO.129  Ifall parterna inte kommer överens 
måste LO införa tarifflöner eller befattningslöner i kollektivavtalen efter förhandsavgöran-
det från EG-domstolen framhåller Wanja Lundby-Wedin.130 Dan Holke är av den uppfatt-
ningen att löneregleringen i framtiden kommer att bli mer oflexibel och preciserad för att 
uppnå förenlighet med EG-rätten.131

Saco:s ordföranden Anna Ekström anser att Sverige inte skall reglera minimilöner i kollek-
tivavtal.

 

132 Enligt Ekström medför det ett ”allvarligt undergrävande av kollektivavtalsfriheten och av 
medlemsstaternas rätt att själva bestämma hur de skall reglera sin arbetsmarknad”.133  Ekström säger 
vidare att ett införande av minimilöner i kollektivavtal skulle föra med sig att löneavtalen 
blir för oflexibla.134

De fackliga arbetstagarförbunden vill dock inte allmängiltighetsförklara kollektivavtalen, ef-
tersom det medför att ytterligare makt överlåts till staten.

  

Problemet med att införa minimilöner i kollektivavtal är att utländska företag diskrimineras 
mot svenska företag som inte är bundna av kollektivavtal. Därför måste kollektivavtalens 
regler om minimilöner omfatta alla företag på arbetsmarknaden, för att inte anses diskrimi-
nerande. 

135 Svante Nycander skriver i Da-
gens Nyheter att en ”allmängiltigförklaring är att strypa facket med dess eget rep”.136

                                                 
127 Lundby Wedin, Wanja, Efter Lavalmålet – Regeringen kan inte gömma sig bakom EU, (publicerad 2008-01-18), 

<http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/D2CEA739C99D1D6BC12573D400326C0A>, 3 de-
cember 2008. 

128 Lundby Wedin, Wanja, Efter Lavalmålet – Regeringen kan inte gömma sig bakom EU, (publicerad 2008-01-18), 
<http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/D2CEA739C99D1D6BC12573D400326C0A>, 3 de-
cember 2008. 

129 Lundby Wedin, Wanja, Efter Lavalmålet – Regeringen kan inte gömma sig bakom EU, (publicerad 2008-01-18), 
<http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/D2CEA739C99D1D6BC12573D400326C0A>, 3 de-
cember 2008. 

130 Lundby Wedin, Wanja, Efter Lavalmålet – Regeringen kan inte gömma sig bakom EU, (publicerad 2008-01-18), 
<http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/D2CEA739C99D1D6BC12573D400326C0A>, 3 de-
cember 2008. 

131 Intervju med Holke, Dan, Jurister om domen, Lag & avtal 2008, häfte 1, s. 9. 

 Nycander syf-

132 Ekström, Anna, Analys av EG-domstolens dom i det s.k. Lavalmålet, (publicerad 2007-12-18), 
<http://www.saco.se/templates/FeaturePage.aspx?id=3780&epslanguage=SV>, 2 december 2008. 

133 Ekström, Anna, Analys av EG-domstolens dom i det s.k. Lavalmålet, (publicerad 2007-12-18), 
<http://www.saco.se/templates/FeaturePage.aspx?id=3780&epslanguage=SV>, 2 december 2008. 
134 Ekström, Anna, Fortsatt oro för de svenska avtalen, (publicerad 2008-04-03), 

<http://www.saco.se/templates/Article.aspx?id=4218&epslanguage=SV>, 2 december 2008. 

135 Se t.ex. Hamskär, Ingemar,  Efter Laval/Vaxholms-domen, (publicerad 2008-04-03), 
<http://www.tco.se/Templates/Page1____210.aspx?DataID=6986>, 5 december 2008. 

136 Nycander, Svante, Ny lag om kollektivavtal stryper facket i egen snara, (publicerad 2007-12-20), 
<http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=726451>, 25 november 2008. 
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tar på den eventuella medlemsflykt som kan uppstå ifall fackförbundets inflytande begrän-
sas. Även Nils Karlson, vd för näringslivets forskningsinstitut Ratio, tror att en allmängil-
tighetsförklaring kan medföra att facket tappar ännu fler medlemmar.137

Per Norberg, lektor vid Lunds universitet, ser en annan möjlighet. Han tycker att Sverige 
genom en statlig myndighet skall utse det mest representativa kollektivavtalet.

  

138 Ur det val-
da avtalet skulle sedan regler sorteras ut för att tillämpas på utstationerade företag.139 Enligt 
Norberg är detta en bra implementering av utstationeringsdirektivet, som medför ökad 
rättsäkerhet för de utstationerade företagen.140 Det är viktigt att finna en balans mellan re-
gleringen av arbetsvillkor och statens roll på arbetsmarknaden. Sverige skall inte acceptera 
en försämrad reglering av arbetsvillkor, men samtidigt måste hänsyn tas till den fria rörlig-
heten som EG-domstolen fastställt enligt Norberg.141 Den svenska modellen överlåter 
ovanligt mycket makt till arbetsmarknadens parter, därför måste Sverige övertyga EG-
domstolen om att parter använder sin makt på ett ansvarsfullt sätt, säger Norberg.142

                                                 
137 Karlson, Nils,  "Den svenska modellen kan knäckas av EG-rätt", (publicerad 2008-10-17), 
<

  

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=840922>, 5 december 2008. 
138 Norberg, Per, Vaxholmsmålet - har den svenska arbetsrättsliga modellen skadats och i hur stor grad?, Europarättslig 
tidskrift 2008, nr 2, s. 530-533. 

139 Norberg, Per, Vaxholmsmålet - har den svenska arbetsrättsliga modellen skadats och i hur stor grad?, Europarättslig 
tidskrift 2008, nr 2, s. 530-533. 

140 Norberg, Per, Vaxholmsmålet - har den svenska arbetsrättsliga modellen skadats och i hur stor grad?, Europarättslig 
tidskrift 2008, nr 2, s. 532-533. 

141 Norberg, Per, Vaxholmsmålet - har den svenska arbetsrättsliga modellen skadats och i hur stor grad?, Europarättslig 
tidskrift 2008, nr 2, s. 532-533. 

142 Norberg, Per, Vaxholmsmålet - har den svenska arbetsrättsliga modellen skadats och i hur stor grad?, Europarättslig 
tidskrift 2008, nr 2, s. 532-533. 
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6 Nordisk anpassning till EG-rätten  
 

6.1 Inledning 
Regeringen beslutade den 10 april 2008 att tillsätta en särskild Lavalutredning143 som under 
uppsatsskrivandet presenterat sina överväganden och förslag till vilka förändringar som be-
höver vidtas i svensk lagstiftning efter Lavaldomen.144 Regeringens mål med utredningen 
var att finna en lösning som kan förena den svenska kollektivavtalsmodellen med EG-
rättens krav på fri rörlighet för tjänster.145

6.1.1 Danmark 

  

De nordiska länderna har valt olika sätt att anpassa sina kollektivavtalssystem till EG-rätten. 
För att exemplifiera olika vägar Sverige kan välja efter Lavaldomen kommer därför Dan-
marks och Norges tillvägagångssätt i korthet presenteras nedan. Att just Danmark och 
Norge beskrivs grundas på att deras arbetsrättsliga system bygger, i likhet med Sveriges, på 
en kollektivavtalsmodell. I kapitlet analyseras sedan avslutningsvis de förslag som den 
svenska Lavalutredningen lämnat. 

 

Den danska lagstiftningen är uppbyggd på ett liknande sätt som den svenska. Det finns så-
ledes ingen lagreglerad minimilön eller allmängiltigförklaring av kollektivavtalen. Rätten att 
vidta stridsåtgärder, för att tränga undan ett kollektivavtal, regleras dock inte i lagstiftning 
utan endast i kollektivavtalen.146

Den danska Lavalutredningen har lämnat ett förslag på att ändra den danska utstatione-
ringslagen efter Lavaldomen.

 Danmark har även en mer begränsad konflikträtt eftersom 
det krävs proportionalitet mellan stridsåtgärdens syfte och de metoder som utnyttjas för att 
uppnå syftet.  
 

147 Målet med ändringen är att uppfylla implementeringen av 
utstationeringsdirektivet, samtidigt som syftet är att bevara den danska kollektivavtalsmo-
dellen i så stor utsträckning som möjligt.148

I den danska utstationeringslagen föreslås det att en bestämmelse skall införas som faststäl-
ler vilket kollektivavtal som skall bestämma arbetstagarnas lönevillkor.

  
 

149 Enligt bestämmel-
sen skall det kollektivavtal, som träffats av de mest representativa arbetsmarknadsparterna i 
Danmark, avgöra anställningsvillkoren.150

                                                 
143 Dir. 2008:38, Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen. 

144 2008:123, Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen. 
145 Dir. 2008:38, Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen. 

146 Jmf med Britanniaprincipen och Lex Britannia. 

147 Se Beskæftigelsesministeriet,  Betænkning fra udredningsarbejdet om Laval-afgørelsen, 19 juni 2008. 
148 Beskæftigelsesministeriet,  Betænkning fra udredningsarbejdet om Laval-afgørelsen, 19 juni 2008, s 1 ff. 

149 Beskæftigelsesministeriet,  Betænkning fra udredningsarbejdet om Laval-afgørelsen, 19 juni 2008, s 12. 

150 Beskæftigelsesministeriet,  Betænkning fra udredningsarbejdet om Laval-afgørelsen, 19 juni 2008, s 12. 
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rådet och måste innehålla en tydlig bestämmelse om minimilön, detta för att uppnå EG-
domstolens krav på tillgänglighet och tydlighet.151

Den nya bestämmelsen medför en likabehandling på arbetsmarknaden, vilket gör att ut-
ländska företag inte diskrimineras i förhållande till nationella företag.

 I den mån företag inte omfattas av kol-
lektivavtalet skall danska fackorganisationer kunna vidta stridsåtgärder mot såväl inhemska 
som utländska arbetsgivare.  

152

6.1.2 Norge  

 Bestämmelsen in-
nebär en viss inskränkning i konflikträtten, eftersom det endast går att vidta stridsåtgärder 
för att få till stånd det mest representativa kollektivavtalet. Danmark bevarar således rätten 
att använda stridsåtgärder som påtryckningsinstrument under en förhandling, dock med en 
viss begränsning. Den danska modellen med att fastställa minimilön i kollektivavtal räddas 
följaktligen genom den nya bestämmelsen.   

Det skall även poängteras att det i den danska lagstiftningen finns en lag som stadgar att det 
kollektivavtalet med bäst villkor skall tillämpas, vilket medför att den nya bestämmelsen 
inte kan undantränga ett utländskt kollektivavtal med bättre anställningsvillkor. 

 

Norge har tecknat EES-avtalet153 och berörs således av förhandsavgörandet i Lavalmålet, 
trots att landet inte är medlem i EU. Norge påverkades dock inte på samma sätt som Sveri-
ge och Danmark efter EG-domstolens förhandsavgörande i Lavalmålet, eftersom Norge 
redan infört en lag som allmängiltigförklarar kollektivavtal.154 De arbetsgivare som inte är 
organiserade måste således tillämpa de kollektivavtal som gäller allmänt i branschen.155 Det 
skall även påpekas att konflikträtten är mer begränsad i Norge. Det finns nämligen en lag 
som kräver proportionalitet mellan syftet, stridsåtgärden och skadan.156 En blockad får hel-
ler inte vara olämplig.157

Byggnadsavtalet är ett av avtalen som nyligen har förklarats allmängiltigt i Norge, vilket 
medfört att det finns en reglerad minimilön för byggnadsarbetarna.

 

158 Effekten har blivit att 
en mängd utländska arbetstagare har anslutit sig till fackförbunden. Den norske LO-
sekreteraren Tor-Arne Solbakken säger att norska fackorganisationer, likt svenska fackor-
ganisationer, varit tveksamma till en allmängiltigförklaring.159

                                                 
151 Beskæftigelsesministeriet,  Betænkning fra udredningsarbejdet om Laval-afgørelsen, 19 juni 2008, s 13. 

152 Beskæftigelsesministeriet,  Betænkning fra udredningsarbejdet om Laval-afgørelsen, 19 juni 2008, s 14. 

153 EES står för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. EES-avtalet är ett avtal mellan EU, dess med-
lemsländer och Norge, Island och Liechtenstein. EES är ett frihandelsområde och det närmaste samarbete 
som EU har med andra länder. 

 Tveksamheten grundade sig i 

154 Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (Allmenngjøringsloven), 1994. 
155 Även Finland har anpassat sig till EG-rätten genom att inför en lag som allmängiltigförklarar vissa kollek-

tivavtal.  

156 Se Lov om boikott (Boikottloven), 1947.  

157 Se Lov om boikott (Boikottloven), 1947. 

158 Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge, 2008-11-01. 

159 Rolfer, Bengt,  Norska LO gillar allmängiltigförklaring, (publicerad 2008-11-26), 
<http://lotidningen.lo.se/?id_site=8&id_item=21055>, 11 december 2008. 

http://lotidningen.lo.se/?id_site=8&id_item=21055�
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oron att lagen skulle undergräva det fackliga medlemskapet.160 Det har dock visat sig att 
allmängiltigförklaringen har fått motsatt effekt, allt fler väljer att organisera sig när avtalet 
blir allmängiltigt, enligt Solbakken.161 Även det norska tjänstemannafacket YS:s ordförande 
Tore Eugen Kvalheim, anser att lagen varit funktionell.162 Enligt Kvalheim har ”Norge haft 
en mycket högre arbetskraftsinvandring än övriga nordiska länder”, vilket således visar att lagen 
främjar den fria rörligheten för tjänster.163

De norska fackliga organisationerna är således positiva till allmängiltigförklaringen. Organi-
sationerna är dock negativa till EG-domstolens förhandsavgörande i Lavalmålet.

 

164 Enligt 
organisationerna medför avgörandet att kollektivavtalen blir alltför långtgående, samtidigt 
som det blir osäkert när fackliga stridsåtgärder anses tillåtna.165 Avgörandet har därför väckt 
ett EU-motstånd, med krav på reservationsrätt enligt EES-avtalet och att regeringen inte 
skall införa tjänstedirektivet.166 Det råder dock delade meningar i den norska regeringen om 
hur den ska förhålla sig, de regerande partierna ställer sig dock inte bakom kraven.167 Allt 
fler arbetsgivareförbund vill efter förhandsavgörandet lagstifta om minimilöner.168

6.2 Den svenska Lavalutredningen 

 

Lavalutredningen presenterar sina överväganden och förslag med anledning av Lavaldomen 
i SOU 2008:123. Utredningens förslag syftar till att sätta gränser för vilka krav som får stäl-
las genom stridsåtgärder mot utländska arbetsgivare, och att reglera hur de arbets- och an-
ställningsvillkor som arbetsgivaren tillämpar på de utstationerade arbetstagarna hanteras.169

                                                 
160 Rolfer, Bengt,  Norska LO gillar allmängiltigförklaring, (publicerad 2008-11-26), 

<

 
Målet är likt den danska utredningen att uppfylla implementeringen av utstationeringsdirek-
tivet, samtidigt som kollektivavtalsmodellen bevaras.  

 

http://lotidningen.lo.se/?id_site=8&id_item=21055>, 11 december 2008. 

161 Rolfer, Bengt,  Norska LO gillar allmängiltigförklaring, (publicerad 2008-11-26), 
<http://lotidningen.lo.se/?id_site=8&id_item=21055>, 11 december 2008.  
162 Rolfer, Bengt,  Nordisk modell står stark, (publicerad 2008-11-28),                                                       
<http://www.tcotidningen.se/Sites/TCOTidningen/templates/Article.aspx?id=7361>, 11 december 2008. 
163 Rolfer, Bengt,  Nordisk modell står stark, (publicerad 2008-11-28),                                                       

<http://www.tcotidningen.se/Sites/TCOTidningen/templates/Article.aspx?id=7361>, 11 december 2008. 

164 Rolfer, Bengt,  Nordisk modell står stark, (publicerad 2008-11-28),                                                       
<http://www.tcotidningen.se/Sites/TCOTidningen/templates/Article.aspx?id=7361>, 11 december 2008. 

165 Rolfer, Bengt,  Nordisk modell står stark, (publicerad 2008-11-28),                                                       
<http://www.tcotidningen.se/Sites/TCOTidningen/templates/Article.aspx?id=7361>, 11 december 2008. 

166 Rolfer, Bengt, Nordisk splittring om Lavaldomen, Europaposten 2008, nr 9, s. 10. 
167 Rolfer, Bengt, Nordisk splittring om Lavaldomen, Europaposten 2008, nr 9, s. 10. 

168 Rolfer, Bengt,  Nordisk modell står stark, (publicerad 2008-11-28),                                                       
<http://www.tcotidningen.se/Sites/TCOTidningen/templates/Article.aspx?id=7361>, 11 december 2008. 

169 SOU 2008:123, s 26. 
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6.2.1 Ställningsstaganden 
Utredningen föreslår att Sverige inte skall införa minimilön i lag eller ett system för allmän-
giltigförklaring av kollektivavtal, eftersom det skulle innebära ett stort ingrepp i den svenska 
modellen.170 Utredaren menar att det erbjuds alternativa metoder i artikel 3 p. 8 andra 
stycket utstationeringsdirektivet som är bättre för kollektivavtalsmodellen.171

Utredaren rekommenderar istället att en särskild lag införs i utstationeringslagen om rätten 
att vidta stridsåtgärder mot utländska arbetsgivare med utstationerad personal inom EU.

  

172 
Utredningen förslår att Sverige skall använda sig av modellen ”allmänt gällande” i artikel 3 p. 
8 andra stycket första meningen utstationeringsdirektivet i konflikträtten. Lagen som före-
slås innehåller tre moment som måste vara uppfyllda, för att en facklig organisation skall få 
vidta stridsåtgärd i syfte att reglera anställnings- och arbetsvillkor för utstationerade arbets-
tagare genom kollektivavtal.173 Lagen medför således att tillämpningsområdet för Lex Bri-
tannia begränsas gentemot utländska företag inom EU.174

6.2.1.1  Första momentet 

 

 

Första momentet kräver att arbets- och anställningsvillkor för utstationerade arbetstagare 
måste ”motsvara villkoren i ett kollektivavtal som har slutits av en arbetstagar- och en arbetsgivarorgani-
sation på central nivå och tillämpas allmänt i hela landet på motsvarande arbetstagare i den aktuella bran-
schen”.175 Syftet med bestämmelsen är att göra den svenska modellen förenlig med utstatio-
neringsdirektivets artikel 3 p. 8 andra stycket första meningen. Utredaren klargör att de av-
tal som avses är det rikstäckande branschavtalet, som reglerar arbets- och anställningsvill-
kor inom den yrkesgren i vilken arbetsgivaren har utstationerad personal.176

6.2.1.2  Andra momentet 

   
 

Det andra momentet reglerar vilka villkor, och nivåer på dessa villkor, som får krävas med 
stöd av stridsåtgärder mot en arbetsgivare från ett annat EU-medlemsland.177  Villkoren 
skall avse lön och/eller sådana villkor som uppräknas i 5 § utstationeringslagen, således 
villkor som faller inom utstationeringsdirektivets tvingande skyddsregler.178 Nivån på de 
nämnda villkoren skall bestämmas utifrån det rikstäckande branschavtalets minimivillkor, 
utredaren förespråkar att referensavtal införs som klargör nivån inom olika branscher.179

                                                 
170 SOU 2008:123, s 27-28. 

171 SOU 2008:123, s 27-28. 

172 SOU 2008:123, s 32. 

173 SOU 2008:123, s 32. 

174 SOU 2008:123, s 30-32. 

175 SOU 2008:123, s 32. 

176 SOU 2008:123, s 32-33. 

177 SOU 2008:123, s 33-34. 

178 SOU 2008:123, s 33. 

 
Utredaren uttrycker även att utstationeringsdirektivet har låtit de olika medlemsstaterna be-

179 SOU 2008:123, s 33-34. 
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stämma vad som avses med minimilön.180 Därför skall t.ex. inte grundlönen utgöra minimi-
lönen. Utredaren anser att det är viktigt att inräkna andra ersättningar i begreppet minimi-
lön för att göra de utländska lönevillkoren jämförbara med de svenska.181

6.2.1.3  Tredje momentet 

  

 

Det tredje momentet kräver att en stridsåtgärd inte får genomföras utan att hänsyn tagits 
till de villkor som den utstationerade arbetstagaren redan har.182 De fackliga organisationer-
na får således inte vidta stridsåtgärder för att undantränga ett kollektivavtal eller anställ-
ningsavtal, om det utländska företaget kan bevisa att deras villkor ligger i nivå med de 
svenska villkor som krävts.183 För att uppfylla beviskravet skall det utländska företaget pre-
sentera dokumentation i form av löneuppgifter, kollektivavtal eller enskilda anställningsav-
tal.184

6.2.1.4  Förbindelsekontor 

  
 

För att underlätta för utländska arbetsgivare att se vilka villkor som ställs på den svenska 
arbetsmarknaden har utredaren även föreslagit att ytterligare en föreskrift skall införs i ut-
stationeringslagen. Föreskriften skall stipulera att arbetsmiljöverket skall fungera som ett 
mer aktivt förbindelsekontor, där utländska arbetsgivare och arbetstagare kan få informa-
tion om vilka villkor och krav som gäller vid en utstationering i Sverige.185 Förbindelsekon-
torets syfte är att uppfylla EG-domstolens krav på att det skall finnas preciserade och till-
gängliga arbets- och anställningsvillkor som den utländska arbetsgivaren kan ta del av.186  
Ifall en arbetstagarorganisation avser att vidta stridsåtgärd för att få till stånd ändrade ar-
bets- och anställningsvillkor, införs en skyldighet för organisationen att inlämna informa-
tion om vilka villkor och krav som ställs till Arbetsmiljöverket.187 Att miljöverket får en ak-
tivare roll innebär att, förbindelsekontoret aktivt ska bistå med hjälp för utländska arbetsgi-
vare och arbetstagare att få kännedom om vilka villkor som gäller enligt kollektivavtalen i 
Sverige.188

6.2.1.5  Förslag till införande och remisstid  

 

 

Utredningen har föreslagit att lagändringen skall införas den första april 2010. Betänkandet 
har nu lämnats för remiss, och remisstiden gäller fram till onsdagen den artonde mars 2009.   

                                                 
180 SOU 2008:123, s 33. 

181 SOU 2008:123, s 33. 

182 SOU 2008:123, s 34. 

183 SOU 2008:123, s 34. 

184 SOU 2008:123, s 34. 

185 SOU 2008:123, s 37-38. 

186 SOU 2008:123, s 37-38. 

187 SOU 2008:123, s 37-38. 

188 SOU 2008:123, s 37-38. 
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6.2.2 Claes Stråths kommentarer till utredningen 
Claes Stråth, som är ansvarig för Lavalutredningen, kommenterade förslaget med att ingen 
förändring av inhemska förhållanden har vidtagits, vilket innebär att MBL får stå kvar oför-
ändrad.189 Stråth säger även att förslaget begränsas till att endast gälla utstationerade före-
tag, vilket gör att utländska arbetstagare som söker arbete i Sverige eller utländska företag 
som är verksamma Sverige inte omfattas av förslaget.190

Enligt Stråth gör förslaget att arbetsmarknadens parter, framför allt de fackliga organisatio-
nerna, får en tydligare och förstärkt roll.

    

191 Förslaget medför att det även fortsättningsvis är 
arbetsmarknadsparterna som bestämmer vilken minimilön som skall gälla i Sverige.192 Be-
gränsningen i det andra momentet av de villkor som får krävas av utländska företag är in-
förd, eftersom det enligt utredarens tolkning av EG-rätten, framgår att krav inte får ställas 
som går längre än vad utstationeringsdirektivets skyddsregler fastställer.193  Det tredje mo-
mentet är infört för att göra de villkor som är mest fördelaktiga för arbetstagaren tillämpli-
ga, vilket krävs för att göra den svenska modellen förenlig med EG-rätten, menar Stråth.194

Stråth framför vidare att arbetstagarorganisationernas skyldighet att inlämna uppgifter till 
arbetsmiljöverket om vilka krav och villkor som ställs, är till för att skapa transparens och 
tydlighet för utländska arbetsgivare.

 

195 Arbetsmiljöverkets aktiva roll, visar att det även 
finns ett ökat statligt ansvar, enligt Stråth.196

Stråth säger även att Sverige inte vill ha ett system som lagstadgar minimilön, eftersom det 
skulle innebär en omfattande förändring av den svenska modellen.

  

197

                                                 
189 Stråth, Claes, Lavalutredningen presenterar sina överväganden och förslag med anledning av Lavaldomen, (direkt), 
<http://www.regeringen.se/sb/d/11210/a/117447>, 12 december 2008.  
190 Stråth, Claes, Lavalutredningen presenterar sina överväganden och förslag med anledning av Lavaldomen, (direkt), 

<http://www.regeringen.se/sb/d/11210/a/117447>, 12 december 2008. 

191 Stråth, Claes, Lavalutredningen presenterar sina överväganden och förslag med anledning av Lavaldomen, (direkt), 
<http://www.regeringen.se/sb/d/11210/a/117447>, 12 december 2008. 

192 Stråth, Claes, Lavalutredningen presenterar sina överväganden och förslag med anledning av Lavaldomen, (direkt), 
<http://www.regeringen.se/sb/d/11210/a/117447>, 12 december 2008. 

193 Stråth, Claes, Lavalutredningen presenterar sina överväganden och förslag med anledning av Lavaldomen, (direkt), 
<http://www.regeringen.se/sb/d/11210/a/117447>, 12 december 2008. 

194 Stråth, Claes, Lavalutredningen presenterar sina överväganden och förslag med anledning av Lavaldomen, (direkt), 
<http://www.regeringen.se/sb/d/11210/a/117447>, 12 december 2008. 

195 Stråth, Claes, Lavalutredningen presenterar sina överväganden och förslag med anledning av Lavaldomen, (direkt), 
<http://www.regeringen.se/sb/d/11210/a/117447>, 12 december 2008. 

196 Stråth, Claes, Lavalutredningen presenterar sina överväganden och förslag med anledning av Lavaldomen, (direkt), 
<http://www.regeringen.se/sb/d/11210/a/117447>, 12 december 2008. 

197 Stråth, Claes, Lavalutredningen presenterar sina överväganden och förslag med anledning av Lavaldomen, (direkt), 
<http://www.regeringen.se/sb/d/11210/a/117447>, 12 december 2008. 

 Han ifrågasätter om 
det i så fall skulle införas en minimilön i varje bransch eller en minimilön som täcker hela 



 Nordisk anpassning till EG-rätten 

 
53 

arbetsmarknaden.198 Han ser problem i att bestämma vilken nivå lönen i så fall skulle ligga 
på.199

Stråth kommenterar även den danska utredningen.

  
200 Danmark har valt, likt Sverige, att re-

glera kravet på minimilön i kollektivavtal.201 Skillnaden på förslagen är att Danmark har valt 
att använda sig av metoden att göra det mest representativa kollektivavtalet tillämpligt i ar-
tikel 3 p. 8 andra stycket, medan det svenska förslaget valt att göra det allmänt gällande av-
talet tillämlipligt enligt samma artikel.202  Den svenska utredningen valde allmänt gällande 
för att inte behöva peka ut vilket avtal som är representativt, det skulle vålla problem att 
utse vilket avtal som skall vara representativt med tanke på den mängd avtal som finns i 
Sverige, enligt Stråth.203

Stråth säger att utredningen kommit fram till att EG-domstolens förhandsavgörande inte 
medfört att Lex Britannia behöver ändras, därför skall bestämmelsen ligga kvar för att vara 
tillämplig på länder utanför EES, säger Stråth.

    

204

6.2.3 Åsikter om Lavalutredningen 

 

 

De fackliga organisationerna är negativa till utredningens förslag om att införa en bevisregel 
i utstationeringslagen.205 Claes-Mikael Jonsson, som är jurist på LO och facklig representant 
i Lavalutredningen, fruktar att utländska företag använder sig av falsk dokumentation för 
att konkurrera med lägre villkor.206 Förslaget skulle även innebära att Sverige förlorar den 
kontroll som görs på företag med svenskt kollektivavtal, vilket är än mer bekymmersamt 
menar Jonsson.207

                                                 
198 Stråth, Claes, Lavalutredningen presenterar sina överväganden och förslag med anledning av Lavaldomen, (direkt), 

<http://www.regeringen.se/sb/d/11210/a/117447>, 12 december 2008. 

199 Stråth, Claes, Lavalutredningen presenterar sina överväganden och förslag med anledning av Lavaldomen, (direkt), 
<http://www.regeringen.se/sb/d/11210/a/117447>, 12 december 2008. 

200 Stråth, Claes, Lavalutredningen presenterar sina överväganden och förslag med anledning av Lavaldomen, (direkt), 
<http://www.regeringen.se/sb/d/11210/a/117447>, 12 december 2008. 

201 Stråth, Claes, Lavalutredningen presenterar sina överväganden och förslag med anledning av Lavaldomen, (direkt), 
<http://www.regeringen.se/sb/d/11210/a/117447>, 12 december 2008. 

202 Stråth, Claes, Lavalutredningen presenterar sina överväganden och förslag med anledning av Lavaldomen, (direkt), 
<http://www.regeringen.se/sb/d/11210/a/117447>, 12 december 2008. 

203 Stråth, Claes, Lavalutredningen presenterar sina överväganden och förslag med anledning av Lavaldomen, (direkt), 
<http://www.regeringen.se/sb/d/11210/a/117447>, 12 december 2008. 

204 Stråth, Claes, Lavalutredningen presenterar sina överväganden och förslag med anledning av Lavaldomen, (direkt), 
<http://www.regeringen.se/sb/d/11210/a/117447>, 12 december 2008. 

 Den kontroll Jonsson åsyftar är tillsynen av arbetsplatser, där de fackliga 
organisationerna kontrollerar att kollektivavtalets villkor för arbetstagarna uppfylls. Wanja 

205 Tidningarna Telegrambyrå(TT), LO-kritik mot Lavalutredningen, (publicerad 2008-12-12), 
<http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=862959>, 12 december 2008. 
206 Jacobsson, Gun, Stormigt möte och djup oenighet, (publicerad 2008-10-17), 

<http://lotidningen.lo.se/?id_site=8&id_item=20390>, 26 november 2008. 

207 Jacobsson, Gun, Stormigt möte och djup oenighet, (publicerad 2008-10-17), 
<http://lotidningen.lo.se/?id_site=8&id_item=20390>, 26 november 2008. 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=862959�
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Lundby-Wedin uttrycker att förslaget om en bevisregel ”ger oseriösa företag, som vill dumpa lö-
nerna, ett kryphål genom att visa upp falska kollektivavtal”.208 Sture Nordh på TCO anser att den 
föreslagna regeln ”slår undan benen för ett effektivt skydd av utstationerade arbetstagare genom att den 
fördröjer att kollektivavtalen snabbt kommer på plats”.209 Nordh menar att effekten blir att det blir 
svårt att kontrollera om de utländska företagen lever upp till kraven på den svenska ar-
betsmarknaden.210

Även Lars Gellner på Svenskt Näringsliv är kritisk till utredningen. ”Förslaget är alltför liberalt 
och tillåter villkor som går utanför själva kärnan i direktivet. Det är inte uteslutet att vi får se ett Laval 
två om det här förslaget blir lag”, säger Gellner.

 

211 Gellner menar att det går att ifrågasätta om 
den lagändring som lämnats i utredningen medför att den svenska modellen blir förenlig 
med EG-rätten.212 EG-rätten tillåter endast att vissa uppräknade villkor påtvingas arbetsgi-
vare inom EU, ”men förslaget möjliggör att andra och längre gående villkor läggs till grund för stridsåt-
gärder”, säger Gellner.213 Gellner menar även att utredningen inte löser kravet på förutsäg-
barhet i svensk rätt, eftersom det inte alltid går att förutse lönekostnaden.214

                                                 
208 Tidningarna Telegrambyrå(TT), LO-kritik mot Lavalutredningen, (publicerad 2008-12-12), 

<

   

Observera att debatten om Lavalutredningen är i tidigt stadie under uppsatsskrivandet och 
att diskussionen säkerligen kommer att utvecklas under remisstiden.  

 

 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=862959>, 12 december 2008. 

209 Tidningarna Telegrambyrå(TT), LO-kritik mot Lavalutredningen, (publicerad 2008-12-12), 
<http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=862959>, 12 december 2008. 

210 Tidningarna Telegrambyrå(TT), LO-kritik mot Lavalutredningen, (publicerad 2008-12-12), 
<http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=862959>, 12 december 2008. 

211 Intervju SR, med Gellner, Lars, Kritik från flera håll mot Laval-utredning, (publicerad 2008-12-12), 
<http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=1500392&BroadcastDate=&IsBlock>, 12 de-
cember 2008. 
212 Intervju, med Gellner, Lars, Ofullständig Laval-utredning, (publicerad 2008-12-12), 
<http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konfliktregler/article68521.ece>, 12 december 2008. 
213 Intervju, med Gellner, Lars, Ofullständig Laval-utredning, (publicerad 2008-12-12), 
<http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konfliktregler/article68521.ece>, 12 december 2008. 
214 Intervju, med Gellner, Lars, Ofullständig Laval-utredning, (publicerad 2008-12-12), 
<http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konfliktregler/article68521.ece>, 12 december 2008. 
 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=862959�
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=862959�
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=862959�
http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=1500392&BroadcastDate=&IsBlock�
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konfliktregler/article68521.ece�
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7 Slutsats 

7.1 Inledning 
Magisteruppsatsens syfte är att utreda vilka möjligheter som finns för att anpassa den 
svenska kollektivavtalsmodellen till EG-rätten, efter EG-domstolens förhandsavgörande i 
Lavalmålet. Syftet är även att utreda vilken påverkan förhandsavgörandet haft på den 
svenska arbetsrättsliga modellen och ifall EG-rätten är i behov av en förändring efter för-
handsavgörandet.  

Det framstår tydligt att den svenska modellen är i behov av en förändring efter EG-
domstolens förhandsavgörande i Lavalmålet. Påverkan på kollektivavtalsmodellen anser jag 
bero på vilken väg Sverige väljer i sin anpassning till EG-rätten. Metodernas fördelaktighet 
beror på vilket syfte Sverige prioriterar vid en anpassning, en stärkt fri rörlighet av tjänster 
inom EU, eller ett bevakande av den svenska kollektivavtalsmodellen.  

Det mest fördelaktiga alternativet går att finna vid en balans mellan det svenska och det eu-
ropeiska systemet. Denna tanke grundas dels på arbetstagarnas behov av trygga anställ-
ningsvillkor och dels på arbetstagarnas rätt att utföra tjänster över nationsgränserna. Det 
som framlagts i uppsatsen kommer därför att redovisas ur ett svenskt perspektiv. Först 
överläggs vilka åtgärder som skall vidtas på europeisk nivå, sedan kommer nationella an-
passningsalternativs påverkan på kollektivavtalsmodellen bedömas.   

 

7.2 Framtida anpassning på EU-nivå 
Att stänga gränserna är ingen lösning för att förhindra social dumpning efter Lavalmålet. 
Sveriges medlemskap i EU medför att EG-rättens betydelse för den svenska arbetsmarkna-
den kommer att växa. Ett ökat internationellt tjänsteutbyte måste därför mötas med ett 
svenskt system som är förenligt med EG-rätten. Systemet måste skydda arbetsmarknaden 
från social dumpning för att främja en utveckling inom EU med bättre arbets- och anställ-
ningsvillkor. Jag anser att EG-rätten är i behov av en förändring, då det finns en oförutsäg-
barhet i tolkningen av EG-rätten.  

Det stora problemet ligger inte i medlemsländernas implementering av utstationeringsdi-
rektivet utan tolkningen av direktivet. Därför behövs ett förtydligande av EU hur direktivet 
skall tolkas. Det måste klargöras hur balansen mellan direktivets olika syften skall upprätt-
hållas. Direktivets syften, att främja den fria rörligheten, motverka social dumpning och 
skydda utstationerade arbetsstagare ställs mot varandra vid en nationell tolkning, vilket gör 
det praktiskt omöjligt att avgöra i det enskilda fallet. Avgörandet kommer att grundas på 
det syfte domstolen lägger störst tyngdpunkt vid. Sverige måste därför arbeta med att få till 
stånd ett dokument på EU-nivå som förtydligar hur direktivet skall tolkas. Rättsosäkerhe-
ten måste förebyggas, ett förtydligande dokument behövs jämte den praxis som etableras 
nationellt.  

Under uppsatsskrivandet har Sverige godkänt Lissabonfördraget och det är således för sent 
att begära ett undantag för det svenska kollektivavtalssystemet via det nya fördraget. Ett al-
ternativ är att omförhandla utstationeringsdirektivet. Det har dock framgått att det finns en 
stor risk med en sådan förhandling. Internationellt finns en skeptisk syn på det svenska sy-
stemet vilket kan, vid en omförhandling, komma att ytterligare inskränka kollektivavtals-
modellen. Därför betvivlar jag ett svenskt försök till omförhandling av direktivet. Det kan 
emellertid vara av värde att framföra det svenska systemets fördelar på EU-nivå, för att 
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omvända synen på kollektivavtalsmodellen. Det internationella ställningstagandet till kol-
lektivavtalsmodellen har stark politisk förankring, vilket kräver politiska överväganden in-
nan Sverige agerar.   

Jag ifrågasätter även behovet av att införa en föreskrift om likabehandling i direktivet, efter-
som kravet på likabehandling redan framgår av EG-fördraget. Det behövs snarare klargöras 
vad som innefattas i likabehandlingsbegreppet, särskilt i relation till den gemensamma eu-
ropeiska arbetsrätten.  

Det är svårt att värdera arbetsprestationer mot varandra, att införa en likabehandlingsprin-
cip i direktivet skulle inte reda ut problemet. Lika lön för lika arbete, blir lätt ett svävande 
begrepp som kräver ett klargörande, annars kommer arbetsmarknaden inte skyddas från 
social dumpning. Vad är egentligen ”lika arbete”? Arbetsprestationer kan bedömas ur flera 
perspektiv. Det kan t.ex. finnas stora skillnader mellan arbetstagarnas erfarenhet, kompe-
tens och ansvar. Arbetsmarknaden får inte falla tillbaka på flytande bedömningsgrunder, 
istället behövs ett förtydligande på EG-nivå.  

 

7.3 Framtida anpassning och påverkan på nationell nivå 
Trots olika förslag på förändringar på nationell nivå, även de som ytterst försöker begränsa 
påverkan på kollektivavtalsmodellen, uppstår en inskränkning i svensk rätt.  Den svenska 
Lavalutredningens förslag medför t.ex. en inskränkning i konflikträtten. Det går därför att 
konstatera att Lavalmålet kommer att påverka den svenska kollektivavtalsmodellen, när 
svenska bestämmelser ändras för att uppnå förenlighet med EG-rätten.  

 

7.3.1 Allmängiltighetsförklaring och lagstadgad minimilön 
Graden av påverkan på den svenska arbetsrätten kommer att bero på vilken anpassnings-
metod Sverige väljer. Ett anpassningsalternativ är att omreglera svensk arbetsmarknad till 
att kollektivavtal allmängiltighetsförklaras eller att lagstiftning om minimilön införs. Detta 
skulle medföra en ökad statlig inblandning och därmed en stor påverkan på den svenska 
kollektivavtalsmodellen. En sådan lösning är inte önskvärd eftersom det medför att den 
svenska arbetsmarknadens lönebildningssystem, genom fackliga organisationer, kraftigt 
hämmas. Det finns skilda åsikter huruvida det skulle innebära att de fackliga organisatio-
nerna förlorar sin ställning på arbetsmarknaden med medlemsflykt som resultat, eller om 
det endast skulle öppna för en ökad uppslutning från utländska arbetstagare.  

Metoderna innebär att den svenska modellens förenlighet med EG-rätten stärks. Problemet 
med en allmängiltighetsförklaring av kollektivavtalen är att EG-rätten kan blir för långtgå-
ende, och således ha en för stor påverkan på den svenska arbetsmarknaden. Jag ifrågasätter 
centraliseringen av lönebildningen. En regional bildning behövas för att arbetsmarknaden 
skall fortsätta fungera på ett produktivt sätt. Problemet med att införa minimilöner på cen-
tral nivå är att fastställa nivån på lönen. En låg minimilön medför att arbetstagare missgyn-
nas av regleringen, genom att lönen t.ex. kan användas allmänt vid nyanställning. En låg lön 
skulle även medföra ett begränsat skydd gentemot snedvriden konkurrens och social 
dumpning. Det finns även stora risker med en hög minimilön. Det minskar sysselsättning-
en genom att det blir svårare att anställa och bibehålla personal. Det kan även missgynna 
svenska småföretag, eftersom en hög lön kan medföra att de blir utkonkurrerade, vilket 
klart skadar bredden i svenskt näringsliv. Centralt bestämda minimilöner medför även att 
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makten över lönebildningen ytterligare förskjuts från arbetstagaren. Lavalmålets påverkan 
på kollektivavtalsmodellen beror således på ifall det anpassningsalternativ Sverige väljer bi-
behåller makten över lönesättningen för arbetsmarknadens parter, eller om lönebildningen 
centraliseras.  

7.3.2 Kollektivavtalsmodellen 
Ett alternativ till allmängiltighetsförklaring och lagstadgad minimilön är att anpassa den 
svenska kollektivavtalsmodellen. En lösning inom kollektivavtalsmodellen skulle begränsa 
påverkan på svensk rätt efter EG-domstolens förhandsavgörande. En kollektivavtalslös-
ning går att finna genom en modell inom ramen för artikel 3 p. 8 andra stycket utstatione-
ringsdirektivet. Eller genom ett system som inte uttrycks i direktivet, under förutsättning att 
det inte hindrar tillhandahållandet av tjänster mellan medlemsländerna.  

Det krävs att de krav på anställnings- och arbetsvillkor som framställs mot utländska ar-
betsgivare är preciserade och tydliga. De svenska kollektivavtalen uppfyller inte EG-rättens 
krav, eftersom inte alla avtal reglerar minimilön. De svenska kollektivavtal som reglerar mi-
nimilön kan även vara otydliga, vilket inte heller är förenligt med EG-rätten. Ifall Sverige 
skall reglera minimilön i kollektivavtalen krävs således enligt mig en anpassning av avtalen.  

Genom en förändring av avtalen kan Sverige bevara den lokala och individuella lönebild-
ningen genom kollektivavtal, dock krävs att avtalens innehåll och tillämpning förändras. 
Problemet med att införa minimilöner i avtalen är att utländska företag diskrimineras mot 
svenska som inte är bundna av kollektivavtal. Därför måste avtalens regler om minimilöner 
omfatta alla företag på arbetsmarknaden, för att inte anses diskriminerande. Sverige kan ge-
nom att utse ett kollektivavtal att gälla allmänt för alla likartade företag inom samma 
bransch och geografiska området förhindra diskrimineringen av utländska företag. Sverige 
kan även utse det kollektivavtal som har ingåtts av de mest representativa arbetsmarknads-
organisationerna på nationell nivå att gälla inom hela Sverige. Därigenom uppnås en lika-
behandling. En ovan nämnd lösning är att föredra för att inte förstatliga den svenska kol-
lektivavtalsmodellen. Det skall även poängteras att en förändring inom kollektivavtalen 
måste kombineras med en regel som föreskriver att det bästa avtalet skall tillämpas. I annat 
fall diskrimineras utländska kollektivavtal med bättre villkor. 

Det går även att tänka sig en förändring inom konflikträtten i Sverige. Dels har regeln om 
Lex Britannia diskuterats, men även ett eventuellt införande av en ny regel som ställer vill-
kor för när stridsåtgärder får vidtas. Det har framgått att ett avgörande instrument i den 
svenska kollektivavtalsmodellen är att fackliga organisationer kan vidta stridsåtgärder för att 
få till stånd arbets- och anställningsvillkor. Rättigheten att undantränga utländska kollektiv-
avtal anses grundläggande för att skydda de svenska arbetstagarna. En kraftig inskränkning 
skulle medföra att parterna inte är jämbördiga på arbetsmarknaden. Därför skulle inskränk-
ningens omfång vara avgörande för effekten på kollektivavtalsmodellen. 

Jag anser att det behövs en förändring av konflikträtten efter förhandsavgörandet i Laval-
målet. En förändring krävs för att undvika en centralisering av lönebildningen och för att 
uppnå förenlighet med EG-rätten. Ett förtydligande om Lex Britannias tillämplighet anser 
jag vara ett tilltalande alternativ. Det bör framgå att regeln inte är tillämplig på kollektivavtal 
som innehåller bättre villkor än de svenska avtalen. Detta för att undvika att regeln diskri-
minerar utländska företag. Med ett sådant förtydligande begränsas påverkan på konflikträt-
ten samtidig som en starkare förenlighet med EG-rätten uppnås.  

Det har även diskuterats om Sverige skall införa en proportionalitetsregel i konflikträtten. 
Det skulle innebära att en bestämmelse införs som kräver proportionalitet mellan stridsåt-
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gärden, dess syfte och den skada åtgärden förorsakar. Jag har förståelse för att det finns en 
tveksamhet till att införa en sådan regel. Att t.ex. avgöra om en konfliktåtgärd är proportio-
nell med målet att förhindra social dumpning inbjuder till intresseavvägningar. När det inte 
finns tydliga riktlinjer från EU om hur balansen skall upprätthållas blir det därför politiska 
värderingar som avgör. Det blir oklart för de fackliga organisationerna när stridsåtgärder 
anses tillåtna. Både Danmark och Norge har visserligen begränsat konflikträtten genom att 
kräva proportionalitet, jag tror dock att det kan skapa ett rättsosäkert läge på den svenska 
arbetsmarknaden.  

 

7.3.3 Lavalutredningen  
Utredaren försökte finna en lösning som ytterst begränsade påverkan på kollektivavtalsmo-
dellen efter förhandsavgörandet av EG-domstolen i Lavalmålet. Det är oklart huruvida ut-
redningens förslag är förenlig med EG-rätten.  

I moment två föreskrivs det att villkor som får krävas med stöd av stridsåtgärder skall avse 
lön och/eller sådana villkor som uppräknas i 5 § utstationeringslagen. Utredaren har genom 
att hänvisa till 5 § utstationeringslagen krävt villkor som faller utanför utstationeringsdirek-
tivets tvingande skyddsregler. I 5 § utstationeringslagen föreskrivs t.ex. rätten till föräldrale-
dighet, vilket inte nämns i utstationeringsdirektivets tvingande skyddsregler. Det är osäkert 
om EG-domstolen tillåter att ett medlemsland kräver villkor av en utländsk arbetsgivare 
som faller utanför direktivets skyddsregler. 

Utstationeringsdirektivet föreskriver att ett medlemsland skall tillförsäkra arbetstagarna en 
minimilön. Jag ifrågasätter om utredningens begränsning av konflikträtten verkligen garan-
terar arbetstagarna en minimilön. När stridsåtgärder inte vidtas och kollektivavtal inte an-
passas finns en risk att utländska arbetstagare saknar en reglerad minimilön.  

De olika momenten för att få vidta stridsåtgärder har ifrågasatts, eftersom momenten anses 
inskränka de fackliga organisationernas konflikträtt i för stor utsträckning. Jag anser att en 
inskränkning är erforderlig för att uppnå förenlighet med EG-rätten. Visst kan den s.k. ”Be-
visregeln” vålla bekymmer, med risk för att utländska arbetsgivare uppvisar falsk dokumenta-
tion. Det måste emellertid finnas en reglering som gör det kollektivavtal med bäst villkor 
tillämpligt. Möjligtvis skulle förbindelsekontoret som finns med i förslaget kunna fungerar 
mer som ett medlingsorgan mellan parterna, där syftet är att parterna kommer överens och 
att avtalsvillkor jämförs. Detta skulle eventuellt begränsa risken för rättstvister. Dock skulle 
det vid parternas skiljaktighet likt nuvarande förslag leda till domstolsprövning.    

Jag ifrågasätter även om förslaget innebär att den svenska modellen har uppnått den förut-
sägbarhet och tydlighet som EG-rätten kräver. Det danska alternativet anser jag tydligare 
redogöra för vilka avtalsvillkor som blir tillämpliga. Det skulle visserligen innefatta ett om-
fattande arbete att utse det mest representativa avtalet, men samtidigt skulle det tydligare 
framgå vilka villkor som ställs mot utländska arbetsgivare. 

Införandet av ett referensavtal som klargör lönenivån inom olika branscher, ser jag som ett 
positivt förslag. Det är viktigt att förtydliga vilka minimilöner som finns och nivån på lö-
nen. Det är särskilt betydelsefullt att bestämma vad som utgör minimilön, det är positivt att 
utredaren föreslår att inte endast grundlönen skall utgöra minimilön. Det är grundläggande 
att ta hänsyn till alla ersättningar som en svensk arbetstagare erhåller för att få rättvisa och 
likvärdiga löner för utländsk arbetskraft.  
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Avslutningsvis tycker jag att det är anmärkningsvärt att Lavalutredningen inte väljer att för-
ändra regeln om Lex Britannia efter EG-domstolens uttalande i Lavalmålet. Även om re-
gelns tillämpningsområde begränsas för länder inom EU/EES. Det borde klargöras att 
Sverige inte vill diskriminera utländska företag med högre arbets- och anställningsvillkor i 
sina kollektivavtal, även om företaget har sin hemvist utanför EES. 
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särskild bestämmelse i fördraget, skall all diskriminering på grund av nationalitet vara för-
bjuden. 

Rådet kan enligt förfarandet i artikel 251 anta bestämmelser i syfte att förbjuda sådan 
diskriminering. 

Artikel 49 

Inom ramen för nedanstående bestämmelser skall inskränkningar i friheten att tillhandahål-
la tjänster inom gemenskapen förbjudas beträffande medborgare i medlemsstater som har 
etablerat sig i en annan stat inom gemenskapen än mottagaren av tjänsten. 

Rådet får med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen besluta att bestämmel-
serna i detta kapitel skall tillämpas även på medborgare i tredje land som tillhandahåller 
tjänster och som har etablerat sig inom gemenskapen. 
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Bilaga 2 
Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 

41 § Arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal får inte vidta eller delta 
i arbetsinställelse (lockout eller strejk), blockad, bojkott eller annan därmed jämförlig strids-
åtgärd, om avtalet har ingåtts av en organisation och denna organisation inte i behörig ord-
ning har beslutat åtgärden, om åtgärden strider mot en bestämmelse om fredsplikt i kollek-
tivavtal eller om åtgärden har till ändamål 
1. att utöva påtryckning i en tvist om ett kollektivavtals giltighet, bestånd eller rätta inne-
börd eller i en tvist huruvida ett visst förfarande strider mot avtalet eller mot denna lag, 
2. att åstadkomma ändring i avtalet, 
3. att genomföra bestämmelse, som är avsedd att tillämpas sedan avtalet har upphört att 
gälla, eller 
4. att stödja någon annan, när denne inte själv får vidta stridsåtgärd. 
   Stridsåtgärder som har vidtagits i strid mot första stycket betecknas som olovliga. 
   Första stycket hindrar inte arbetstagare att delta i en blockad som har beslutats av en ar-
betstagarorganisation i behörig ordning och som har till ändamål att utverka betalning av 
klar och förfallen fordran på lön eller på någon annan ersättning för utfört arbete (indriv-
ningsblockad). En sådan stridsåtgärd är inte olovlig. Lag (1993:1498). 

 

42 § Arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation får ej anordna eller på annat sätt föranleda 
olovlig stridsåtgärd. Sådan organisation får ej heller genom understöd eller på annat sätt 
medverka vid olovlig stridsåtgärd. Organisation som själv är bunden av kollektivavtal är 
även skyldig att, om olovlig stridsåtgärd av medlem förestår eller pågår, söka hindra åtgär-
den eller verka för dess upphörande. 
   Har någon vidtagit olovlig stridsåtgärd, får annan icke deltaga i åtgärden. 
   Bestämmelserna i första stycket första och andra meningarna gäller endast när en organi-
sation vidtar åtgärder med anledning av arbetsförhållanden som denna lag är direkt tillämp-
lig på. Lag (1991:681). 
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