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Sammanfattning 
Utstationeringsdirektivet har som främsta syfte att förhindra social dumpning på EU: s inre 
marknad. Detta syfte skall uppnås genom att direktivet uppställer en kärna av minimivillkor 
avseende bland annat lön som skall iakttas av de utstationerande arbetsgivarna. Denna hår-
da kärna av villkor skall implementeras i medlemsstaterna via lagar eller andra författningar 
och/eller i kollektivavtal eller skiljedomar som förklarats ha allmängiltig verkan. Det var ti-
digare enbart kollektivavtal av allmängiltig modell som accepterades som implemente-
ringsmetod av EU: s direktiv, men i Utstationeringsdirektivet har även kollektivavtal av 
svensk modell tillåtits. 

De flesta bestämmelserna i Utstationeringsdirektivet har i svensk rätt direktimplementerats 
i Utstationeringslagen. I lagen finns hänvisningar till redan befintlig svensk lagstiftning av-
seende de olika områdena. Då minimilön inte finns reglerat i svensk lag fastställs bestäm-
melser kring den i kollektivavtal. I Utstationeringslagen finns heller ingen hänvisning till att 
denna reglering sker i kollektivavtalen. I lagen finns emellertid stadgat att Arbetsmiljöver-
ket, i skepnad av Sveriges förbindelsekontor, skall informera om arbets- och anställnings-
villkor som kan bli aktuella vid utstationering av arbetstagare i Sverige. Utländska företag 
som vill utstationera arbetskraft i Sverige får med andra ord ta kontakt med Arbetsmiljö-
verket för att på så sätt bli hänvisade till aktuella kollektivavtal och kollektivavtalsparter, 
som kan ge tillbörlig information om minimilön. Arbetsmiljöverket har emellertid fått kritik 
för att de som informationskanal inte har skött sin uppgift till fullo tillfredställande. 

När utstationerande arbetsgivare kommer till landet tecknar de ofta ett så kallat hängavtal 
och blir på så sätt bundna av det svenska kollektivavtalets villkor. Utländska arbetsgivare 
har också möjlighet att få ett tillfälligt medlemskap i en svensk arbetsgivarorganisation för 
att på sätt bli bundna av det avtalet som redan finns upprättat mellan denna organisation 
och motsvarande arbetstagarorganisation. Arbetsgivarorganisationer, framförallt Teknikfö-
retagen, har fått mycket kritik från det svenska facket för att tillåta utländska företagare till-
fälligt medlemskap vid utstationeringar i landet. Facket menar att de vid sådana tillfällen 
inte har möjlighet till nödvändig kontroll och granskning av de utländska företagarna. 

I de fall som utländska arbetsgivare vägrar att teckna svenska kollektivavtal har det svenska 
facket möjlighet att vidtaga stridsåtgärder som påtryckningsmedel för att få dem att skriva 
på avtalet. Enligt reglerna om Lex Britannia har facket även möjlighet att kräva att utländs-
ka arbetsgivare skall teckna svenska kollektivavtal trots att de är bundna av ett kollektivavtal 
i sitt hemland. Dessa regler har fått mycket kritik för att strida mot EG- rätten. Senast i det 
så kallade Vaxholmsfallet kom frågan upp till ytan, och AD har på grund av detta begärt ett 
förhandsgranskande från EG- domstolen i frågan, i enlighet med artikel 234 i EG- fördra-
get. 



 

 

I de fall som utländska arbetsgivare har skrivit på ett svenskt kollektivavtal är det emellertid 
svårt för de svenska facken att kontrollera att villkoren i avtalet verkligen följs, exempelvis 
tillse att den lön som finns stadgad i avtalet är den som i praktiken betalas ut. Enligt 19 § 
MBL har det svenska facket rätt att få information av arbetsgivare, exempelvis rörande lö-
neutbetalning, avseende deras medlemmar. Denna bestämmelse avser dock enbart arbets-
tagare som är med i en svensk fackförening. Då i stort sätt ingen utstationerad arbetstagare 
är medlem i det svenska facket har facket ingen möjlighet att kontrollera att dessa arbetsta-
gare verkligen får de villkor som stadgas i avtalet. I dagsläget finns emellertid ett förslag till 
tillägg av 19 § MBL som, om det skulle gå igenom, kommer leda till att facket ges möjlighet 
att kontrollera även arbetskraft som inte är ansluten till svenska fackförbund. 

Ett alternativ till det svenska kollektivavtalssystemet är det allmängiltiga systemet, som till-
lämpas bland annat i Finland. Finland har ett arbetsrättsligt system som är relativt likt det 
svenska. En av anledningarna till att Finland gick över till det allmängiltiga systemet var 
bland annat politiska splittringar på arbetsmarknaden. Ett allmängiltigt system är inte ett sy-
stem som parterna på den svenska marknaden har något intresse av att införa. Båda sidor 
av den svenska arbetsmarknaden säger sig vara nöjda med systemet så som det ser ut idag, 
då det är ett flexibelt system som inte är lika styrt av exempelvis myndigheter och riksdag 
som det finska systemet är. 

Det svenska systemet som det ser ut idag är ett tillräckligt medel för att kunna garantera ut-
stationerade arbetstagare minimilöner. Med vissa förändringar kommer emellertid systemet 
att bli säkrare. Arbetsmiljöverket måste exempelvis tillse att den information som ges ut är 
tillräcklig och förstålig för utländska arbetsgivare. Om den föreslagna ändringen i 19 § MBL 
går igenom kommer det svenska systemet också bli än mer vattentätt avseende garanteran-
det av att minimilön betalas ut till utstationerad arbetskraft. 
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Abstract 
Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision 
of services has as its main purpose to prevent social dumping throughout the European 
Union. This stated purpose is obtained by establishing conditions that posting employers 
have to comply with regarding for example wages. These conditions will be implemented in 
the Member States through laws, collective agreements or arbitrations that has general 
effect. Previously the implementation of a directive through a collective agreement has not 
been allowed but with this new directive even the Swedish model of collective agreements 
has been accepted as a method of implementation. 

Most of the regulations in the Directive have been implemented in the Swedish law on 
posted workers. In this law there are references to already existing Swedish legislation 
regarding the different areas. 

Rules concerning minimum wages are found in the Swedish collective agreements, as 
Swedish legislation regarding this area, do not exist. In the Swedish law on posted workers 
there are no references that refer to the collective agreements in these matters. There are 
however rules stipulating that Arbetsmiljöverket, the Swedish office of relations, will give 
needed information concerning the employment- regulations that have to be applied when 
sending posted workers in Sweden. Companies that are interested in sending posted 
workers to Sweden will have to contact Arbetsmiljöverket in order to get information 
about the applicable collective agreements and minimum wages. Arbetsmiljöverket has 
however recieved critique for not fulfilling this responsibility in a satisfying way. 

When foreign employers arrive to Sweden with posted workers they mostly sign a local 
collective agreement in order to be bound by the conditions stated there. Foreign 
employers also have the possibility to get a temporary membership in a Swedish employers’ 
association in order to be bound by the collective agreement that already exists between the 
association and the corresponding employee association. The employers’ association, above 
all Teknikföretagen, has recieved critique from the Swedish unions for allowing temporary 
memberships in their organisations. The unions find that they, in those situations, lack 
satisfying opportunities to control the foreign employers. 

If a foreign employer refuses to sign a Swedish labour contract, the union may take 
offensive action to force the employer to sign the contract. According to the rules of Lex 
Britannia, the union also has the possibility to force foreign employers to sign a labour 
contract although they might already be bound to a contract in their native country. These 
rules have received a great deal of criticism for being contrary to EC-law. Most recently the 
issue was raised in the “Vaxholm-case”. This case made the Swedish labour court request a 



 

 

preliminary ruling from the European Court of Justice, in accordance with article 234 in the 
EC-treaty. 

It is difficult to ensure that foreign employers do not breach the Swedish labour contracts 
they have signed, for example by not paying the salaries they are obliged to pay. According 
to § 19 MBL, the Swedish union has the right to collect information from the employer if 
their employees are members of the union. This has caused problems when it comes to 
posted workers since it is very rare that they are members of a Swedish union. There is a 
proposal to extend the § 19 MBL. If the proposal is accepted the Swedish union will also 
be allowed to control employees that are employed by a company even if they are not 
members of the union. 

An alternative to the Swedish system of collective contract is the system of contract with 
general effect that is used in Finland. Finland has a labour legislation that is relatively 
similar to the Swedish legislation. Both sides on the Swedish labour market are however 
satisfied with the Swedish system. The system allows great amount of flexibility as it is not 
influenced by the Swedish government.  

The current Swedish system sufficiently guarantees minimum wages to posted workers. 
With some changes the system could however become even better. Arbetsmiljöverket 
must, for example, control that the information given is enough and also that it is 
understandable for foreign employers. If the suggested changes in the 19 § of MBL will be 
accepted, the Swedish system will become even more secure regarding the possibility of 
guaranteeing minimum wages to posted workers. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

År 1985 lanserades inom EG en så kallade Vitbok.1 Denna publicering var ett led i målet 
att skapa en västeuropeisk integrerad marknad, genom att skapa fri rörlighet mellan med-
lemsstaterna för varor, tjänster, personer samt kapital.2 Kommissionen lade fram ett antal 
förslag med syfte att förverkliga målet om den gemensamma marknaden. Detta ledde till att 
många arbetsrättsliga frågor kom upp till ytan, framförallt rörande risker för social dump-
ning samt sämre arbetsförhållanden.3 För att skapa klarhet för vilka regler utstationerad ar-
betskraft skall gälla under skapades 1996 Utstationeringsdirektivet. Direktivets främsta syfte 
är att förhindra social dumpning genom att fastställa en kärna av tvingande minimivillkor 
avseende exempelvis lön.  

1 maj, 2004 utökades EU med 10 nya medlemsstater Cypern, Estland, Lettland, Litauen, 
Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. Under 2007 kommer även Bulga-
rien och Rumänien att ansluta sig och förhandlingar om ett anslutande av Turkiet och Kro-
atien pågår.4 I och med utvidgningen av Unionen får det antagas att förflyttning av varor, 
personer, kapital och inte minst tjänster över medlemsländernas gränser kommer att öka. 
Många av dessa nya medlemsländer är vad vi brukar beteckna som så kallade låglöneländer. 
Det vill säga arbetskraft från dessa länder arbetar i genomsnitt för betydligt lägre löner än 
vad motsvarande arbetstagare i Sverige gör. I och med den höga lönenivå som finns i Sve-
rige är vår marknad förmånlig för låglöneländer att konkurrera på med sin billigare arbets-
kraft. Detta har lett till en ökad utstationering av arbetskraft i Sverige. Utvidgningen har 
återigen väckt debatten kring risken för social dumpning.  

Arbetsmarknadens parter i Sverige har tidigare ansett sig haft god kontroll över inkom-
mande arbetskraft till Sverige. EU: s utvidgning har emellertid resulterat i en ökning av ut-
stationerad arbetskraft, framförallt från de nya medlemsstaterna i östra Europa. Därmed 
har även problemen kring social dumpning intensifierats. Frågan har därför uppkommit 
huruvida  Sverige kan behålla sitt kollektivavtalssystem som det ser ut idag för att garantera 
att utstationerad arbetskraft får de minimivillkor som de har rätt till enligt Utstationerings-
direktivet. 

1.2  Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda huruvida Sverige uppfyller kravet avseende imple-
mentering av minimivillkoren som stadgas i Utstationeringsdirektivet. Uppsatsen koncent-
reras framförallt kring att utreda huruvida kravet på minimilön är uppfyllt. Eftersom all re-
glering av minimilön lämnas till de svenska kollektivavtalen skall vi i uppsatsen utreda de 
problem och fördelar som kan anses finnas med vårt kollektivavtalssystem, och hur syste-
met fungerar i praktiken på utstationerad arbetskraft. Framförallt skall vi försöka undersöka 

                                                 

1Allgårdh O, Norber S, EU och EG- rätten En handbok och lärobok om EU och i EG- rätt, s. 247. 

2Nyström, B, EU och arbetsrätten, s. 57. 

3Nyström, B, EU och arbetsrätten, s. 57. 

4Ds 2003:28, Kandidatländernas anslutning till den Europeiska unionen, s. 19. 
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vilka möjligheter det finns för Sverige att kontrollera att Utstationeringsdirektivets krav på 
minimilön, i praktiken, verkligen efterlevs.  

Sveriges metod att implementera Utstationeringsdirektivet genom våra kollektivavtal förut-
sätter fackens möjlighet till stridsåtgärder. Dessa möjligheter till stridsåtgärder har på senare 
tid fått mycket kritik för att strida mot EU- rätten och främja social protektionism. Vi skall 
därför i uppsatsen undersöka dessa möjligheter närmare, och försöka utreda vilken betydel-
se de har för att det svenska systemet skall fungera.  

Uppsatsen har även till syfte att utreda om allmängiltiga kollektivavtal är en möjlighet för 
Sverige. Till vår hjälp i denna frågeställning skall vi studera vårt grannland Finland som till-
lämpar allmängiltiga kollektivavtal och har en relativ lik arbetsrättlig lagstiftning som Sveri-
ge. Övriga alternativ att reglera minimilöner, förutom via det allmängiltiga systemet be-
handlas inte närmare i uppsatsen. Exempelvis lämnas en utredning kring vad lagstadgade 
minimilöner skulle innebära för det svenska systemet utan närmare granskning i uppsatsen. 
Detta eftersom vi anser att allmängiltiga kollektivavtal skulle vara det mest intressanta al-
ternativet att utreda då detta system har mer likheter med det system som finns i Sverige i 
dag i jämförelse med ett system med lagreglerade minimilöner. 

Sammanfattningsvis leder utredningen i vår uppsats fram till besvarandet av följande två 
frågor vilka vi som syfte skall besvara; 

- Är Sveriges metod i vilken vi i dag reglerar minimilöner via kollektivavtal, ett fungerande 
system för att förhindra risken för social dumpning i form av låglönekonkurrens?  

– Är allmängiltiga kollektivavtal ett alternativt system för Sverige? 

1.3 Avgränsningar 

Vi har valt att i uppsatsen använda oss av begreppet social dumpning. Vi är medvetna om 
att det är ett begrepp som i mångas ögon kan anses som något fult.5 Det är emellertid i da-
gens läge ett så pass vedertaget begrepp att vi ansåg det motiverat att använda det i uppsat-
sen. Social dumpning är dessutom ett vitt begrepp som vi valt att belysa utifrån begreppet 
låglönekonkurrens. Detta eftersom det är Utstationeringsdirektivets krav på garanterandet 
av minimilön, och Sveriges sätt att tillgodose detta krav som diskuteras i uppsatsen. När vi i 
uppsatsen använder oss av uttrycket social dumpning avser vi således endast konkurrens 
med löner på EU: s inre marknad. Social dumpning kan även förekomma i och med upp-
fyllandet av andra EU- bestämmelser, exempelvis förordning 1408/71 om samordning av 
system för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar 
inom gemenskapen. Vi har emellertid inte diskuterat begreppet utifrån något annat per-
spektiv än det som ovan nämnts. 

Arbetstagare omfattas av direktivet, däremot inte egenföretagare. En diskussion om vad det 
i realiteten innebär att bli klassad som egenföretagare, och därmed inte omfattas av direkti-
vets krav på minimilön, är intressant men belyses inte närmare i denna uppsats då det inte 
är nödvändigt för uppfyllandet av vårt syfte. Definitionen av begränsad finns ej fastslagen i 
Utstationeringsdirektivet. Det är emellertid en viktig definition vid avgörandet för vem som 
är att anse som utstationerad arbetstagare. En diskussion kring den problematik som kan 

                                                 

5 Eklund, R, Utstationering av arbetstagare, Svenska Jurist Tidning, s. 261. 
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uppkomma vid denna otydlighet har lämnats utan hänseende i denna uppsats då det inte är 
nödvändigt att göra för uppfyllandet av vårt syfte. 

Diskussion kring hur Sverige skall upptäcka utstationerad arbetskraft i landet har enbart 
nämnts och har inte diskuterats mer ingående. Detta är ett omfattande problem som vi an-
ser borde finnas i de flesta länder i vilka det verkar utstationerad arbetskraft. 

Vi vill behandla problematiken kring garanterandet av minimilön genom kollektivavtal. De 
övriga villkoren finns reglerade i svensk lag och skapar inte samma problematik. Dessa öv-
riga minimivillkor stadgade i Utstationeringsdirektivet har därför lämnats utan hänseende i 
denna uppsats.  

Diskussion har förts kring huruvida Sverige har implementerat Utstationeringsdirektivet på 
ett korrekt sätt. Denna diskussion anser vi inte vara nödvändig att kommentera närmare då 
syftet med uppsatsen är att utreda huruvida vi i dagsläget kan garantera minimilöner. Med 
andra ord huruvida vi kan garantera minimilöner genom den metod som i dag tillämpas i 
syfte att uppfylla Utstationeringsdirektivet. 

Vi har valt att jämföra Sveriges kollektivavtal med ett annat medlemsland som har allmän-
giltiga kollektivavtal. Finland är då en lämplig jämförelse att göra då deras övriga arbets-
rättsliga system är relativt likt vår svenska arbetsrätt. Jämförelsen grundar sig enbart på det 
finska kollektivavtalssystemet och dess reglering av minimilöner. En presentation av dessa 
ansåg vi vara relevant att göra i syfte att kunna analysera kring huruvida ett allmängiltigt sy-
stem är ett alternativ för Sverige. En mer ingående beskrivning av Finlands rättssystem i 
övrigt ansåg vi inte vara väsentlig att göra för att kunna jämföra Sveriges kollektivavtalssy-
stem med ett allmängiltigt sådant. 

Lagstadgande av minimilöner är ett alternativ som används av flera medlemsstater. Detta är 
också ett sätt att uppfylla Utstationeringsdirektivets krav på garanterande av minimilöner på 
ett sätt som är godtagbart av EU. Denna möjlighet, som ett alternativ för Sverige, nämns i 
uppsatsen men är inte något som diskuteras och utreds mer ingående då detta inte är nöd-
vändigt för att uppfylla vårt syfte. Detta eftersom vi i vårt syfte framförallt har för avseende 
att utreda huruvida allmängiltiga kollektivavtal skulle kunna vara ett alternativ för Sverige. 

I arbetet nämns det danska kollektivavtalssystemet. En viss liknelse mellan det danska och 
svenska systemet är intressant att göra då de båda staterna använder sig av traditionella kol-
lektivavtalssystem6 och därför i många hänseenden kan jämförs avseende just möjligheten 
att via sina system implementera EG- direktiv. Någon närmare beskrivning av det danska 
kollektivavtalssystemet kommer emellertid ej att göras i arbetet. 

1.4 Metod 

Den juridiska arbetsmetoden signifieras av en strävan att lösa svåra och komplexa problem 
genom att sönderdela dessa i mindre problemfrågor.7 Detta är vad vi gjort i denna uppsats 
då vi i vårt syfte valt att dela upp ett problemområde i två specifika syftesfrågor. Detta i av-
seende att göra problemområdet mer överskådligt och specifikt. Att gå stegvis fram mot 

                                                 

6 Nyström, B, EU och arbetsrätten, s 66. 

7 Lehrberg, B, Praktisk juridisk metod, s. 133. 
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lösningen av sitt problem och att vara systematisk och noggrann är av fundamental bety-
delse i arbetet med den juridiska metoden.8  

Avseende den del i uppsatsen som behandlar det svenska rättsläget, och som för övrigt 
också är den största delen av uppsatsen, har vi valt att använda oss av den rättsdogmatiska 
metoden. Detta innebär att vi vänt oss till lagtext, förarbeten, praxis och doktrin för att 
fastställa gällande rätt på området. Förarbeten i form av proposition och SOU till har varit 
mycket viktiga informationskällor i syfte att få en förståelse för Sveriges syn på vårt kollek-
tivavtalssystem, och hur kollektivavtalet samspelar med EG-rätten på den inre marknaden. 
Avseende praxis har vi framförallt studerat Arbetsdomstolens domar då AD är den högsta 
instansen i likhet med Högsta Domstolen. Det är framförallt dessa instansers domar som 
ges prejudikatvärde.9 Vid studerande av praxis har vi använt oss av en objektiv tolknings-
metod vilket innebär att vi har utgått från texten i domen och tolkat den i dess rättsliga 
kontext.10 Avseende doktrinen har vi använt oss av juridiska läroböcker och handböcker ef-
tersom det i denna del av doktrinen finns en möjlighet till översikt över de rättsregler och 
rättskällor som finns på arbetsrättens område.11  

Vi har försökt att hålla oss till den nämnda hierarkiska rättskälleläran men den har bitvis 
fått lämna plats för en mer icke hierarkisk metod som ser till helheten och på ett bättre sätt 
uppfyller de syfte vi vill uppnå med uppsatsen. Lagtolkning har ibland använts som grund 
för en helhetsbedömning utan att några principiella prioriteringar nödvändigtvis redovi-
sats.12 

EG- rätten är överordnad svensk rätt. Vi har på detta område tagit del av dess rättskällor i 
hierarkisk ordning, det vill säga primärrätten, sekundärrätten samt EG- domstolens rätts-
praxis. Primärrätten utgörs av grundfördrag med dess knutna protokoll och förklaringar.13 
Sekundärrätten består framförallt av förordningar och direktiv.14 Det är framförallt Utsta-
tioneringsdirektivet som har studerats då uppsatsen till stor del bygger på fastställelser som 
finns i detta direktiv. Vad avser praxis inom EU- rätten har vi valt att närmare undersöka 
några rättsfall som är relevanta och skapar förståelse kring området. 

Området som behandlas är under ständig förändring och även i många avseenden en poli-
tisk fråga. Åsikter avseende området är således i många fall färgade av politisk tillhörighet 
och kan därför variera.  Vi har valt att, som komplement till doktrinen, intervjua sakkunni-
ga personer på området. Detta för att erhålla en vidare och mer nyanserad förståelse inom 
området. För att kunna använda oss av detta tillvägagångssätt har vi varit tvungna att vända 
oss till samhällsvetenskapen där intervjuer är en metod som används i större utsträckning 
än inom det juridiska området. Vi har använt oss av den enligt Steinar Knave ostrukturera-
de, samhällsvetenskapliga intervjumetoden.15 Metoden kan också benämnas som den kvali-
                                                 

8 Lehrberg, B, Praktisk juridisk metod, s. 133. 

9 Lehrberg, B, Praktisk juridisk metod s. 102. 

10Lehrberg, B, Praktisk juridisk metod s. 105.  

11 Lehrberg, B, Praktisk juridisk metod s. 113. 

12 Sandgren, C, Juridisk Tidskrift, Nr 4, 1999-00 s. 873. 

13 Bernitz, U, Kjellgren, A, Europarättens grunder s. 31. 

14 Bernitz, U, Kjellgren, A, Europarättens grunder s. 38. 

15 Johannessen, A, Tufte, P.A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod s. 97. 
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tativa intervjumetoden.16 Den kvalitativa metoden signifieras av ett tillvägagångssätt som är 
mindre strukturerat än exempelvis den kvantitativa intervjumetoden i vilken forskaren har 
en tydlig uppsättning frågeställningar som skall undersökas.17 Våra kvalitativa intervjuer har 
i många avseenden haft prägel av ett samtal, vilket också gett möjlighet till flexibilitet. Via 
den kvalitativa intervjumetoden läggs således stor vikt vid intervjupersonernas egna upp-
fattningar och synsätt.18 I de flesta fall har intervjuerna gjorts via telefon då exempelvis 
geografiska avstånd har gjort det svårt att genomföra intervjun på annorlunda sätt.  

I viss mån används också en komparativ metod i syfte att jämföra Sveriges system med ett 
allmängiltigt system. Jämförelsen har gjorts med vårt grannland Finland som har en arbets-
rättslig lagstiftning som är relativt lik vår egen. Det är framförallt skillnaderna i våra kollek-
tivavtalssystem som vi vill belysa men även de likheter som finns i systemens konstruktion. 
Finlands Utstationeringslag är exempelvis en kopia av Sveriges. Uppsatsen utger sig emel-
lertid inte för att göra en total jämförelse mellan Sveriges och Finlands kollektivavtalssy-
stem, utan jämförelsen skall endast ligga till grund för besvarandet av en av vårt syfte och 
öppna upp för en diskussion kring området. 

Vi har främst använt oss av lag och förarbeten som grund för vår beskrivning av den finska 
kollektivavtalslagstiftningen. Vi har i vissa fall fått avvika från den enligt Sandgren hierar-
kiska ordningen av rättskälleläran och bitvis i stället gått över på den icke hierarkiska ord-
ningen i syfte att se till helheten och syftet med uppsatsen.19 Praxis har varit svårt att finna, 
framförallt på grund av språkliga hinder, men vi har studerat relevant lagtext och förarbe-
ten. Doktrin som behandlar den finska arbetsrätten och som är översatt har varit svårt att 
finna. Även avseende detta område har vi därför valt att använda oss av intervjumetoden 
för att komplettera med källor och information. Vi har fått äran att intervjua Niclas Bruun, 
forskare och professor på Arbetslivsinstitutet. Då Bruun är en av de författare som skrivit 
den mest omfattande litteraturen på svenska avseende finsk arbetsrätt har vi ansett att en 
intervju med honom är en tillförlitlig källa. Även i denna intervju har vi använt oss av en 
blandning av Knaves strukturerade och ostrukturerade intervjumetod. Vi skulle också kun-
na kalla det en semi- strukturerad intervjumetoden. Det vill säga, vid denna intervju höll vi 
oss striktare till de intervjufrågor som vi ställt upp men intervjun hade fortfarande en stor 
prägel av flexibilitet där vi tillät intervjupersonen (Bruun) stor frihet att utforma svaren på 
sitt eget sätt.20 Viss tendens till samtal fanns således även i denna intervju.21  

Bitvis har uppsatsen en deskriptiv karaktär då vi anser detta vara nödvändigt för att få en 
förståelse för området i sin helhet. Dessa delar speglas av en rättsdogmatisk metod men 
doktrinen har emellertid fått framträda som den huvudsakliga rättskällan. I arbetet med vår 
uppsats har även artiklar i tidskrifter varit användbara i syfte att belysa aktuella synvinklar 
och åsikter på området.  

                                                 

16 Bryman, A, Samhällsvetenskapliga metoder s.300. 

17 Bryman, A, Samhällsvetenskapliga metoder s.300. 

18 Bryman, A, Samhällsvetenskapliga metoder s.301. 

19 Sandgren, C, Juridisk Tidskrift, Nr 4, 1999-00 s. 873. 

20 Bryman, A, Samhällsvetenskapliga metoder s.301. 

21 Johannessen, A, Tufte, P.A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod s. 97. 
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1.5 Disposition 

Inledningsvis ges i kapitel två och tre en presentation av Utstationeringsdirektivet samt en 
beskrivning av dess implementering i svensk rätt genom Utstationeringslagen. Detta i syfte 
att ge en grundförståelse kring området utstationerad arbetskraft samt för att visa det sam-
spel som råder mellan nationella regler och EG-rättsliga regler.  

Fjärde kapitlet beskriver det svenska kollektivavtalet och på vilket sätt det garanterar arbets-
tagare avtalets villkor på den svenska arbetsmarknaden. Kapitlet beskriver därför framför-
allt hur vårt kollektivavtalssystem i praktiken fungerar då även icke fackanslutna arbetstaga-
re genom kollektivavtalets normativa verkan omfattas av dess villkor. Exempel ges även på 
hur vårt kollektivavtal i praktiken används på utstationerande arbetsgivare inom landet. 

I kapitel fem beskrivs de svenska fackens möjligheter att vidtaga stridsåtgärder i syfte att få 
till stånd ett kollektivavtal. I kapitlet redogörs för reglerna kring Lex Britannia och vilka 
möjligheter de ger facken att tvinga utländska arbetsgivare att teckna svenska kollektivavtal. 
Denna beskrivning görs i syfte att utreda stridsåtgärdernas funktion, dess betydelse för det 
svenska kollektivavtalssystemet samt huruvida dess tillämpning strider mot EG-rätten. 

I kapitel sex redogörs för de kontrollmöjligheter som finns i dag i syfte att tillse att utsta-
tionerande arbetsgivare i praktiken betalar ut de löner som de är skyldiga till enligt det 
svenska kollektivavtalet. Kapitlet behandlar också ett förslag som finns för att utvidga fack-
ens kontrollmöjligheter samt även förslag kring arbetsgivarens informationsplikt. 

I kapitel sju beskrivs Finlands allmängiltiga kollektivavtalssystem för att senare i kapitlet ut-
reda huruvida ett allmängiltigt system är ett alternativ för Sverige. Sverige och Finlands ar-
betsrättsliga system har stora likheter även vad gäller de båda ländernas Utstationeringslag, 
vilket ger en bra grund till analys av det allmängiltiga kollektivavtalssystemet. 

I kapitel åtta kommer de analyser och diskussioner som gjorts i tidigare kapitel sammanfat-
tas i en slutanalys. Våra två huvud- syftesfrågor kommer sedan tydligt besvaras i en slutsats. 
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2 Utstationeringsdirektivet 

2.1 Inledning 

En beskrivning av Utstationeringsdirektivet är relevant att göra i syfte att förstå den EG-
rättsliga reglering som ligger till grund för vår svenska Utstationeringslag. Utstationeringsdi-
rektivet ställer upp minimivillkor, avseende anställningsförhållanden, som skall implemen-
teras i medlemsstaterna genom lag, kollektivavtal eller skiljedom. Sverige har valt att reglera 
de flesta av direktivets minimivillkor genom lag men har dock lämnat regleringen av mini-
milön till kollektivavtalen.  

Det är viktigt att skapa en förståelse för dessa implementeringsmetoder och minimivillkor 
för att i senare kapitel kunna analysera kring huruvida Sverige på ett tillbörligt sätt har im-
plementerat direktivet. Syftet med detta kapitel är främst att ge en grund för att kunna bely-
sa frågan huruvida Sverige verkligen uppfyller direktivets mål att förhindra social dump-
ning.  

2.2 Bakgrund 

Den fria rörligheten av tjänster, som regleras i artiklarna 49-55 EG- fördraget, innebär att 
inskränkningar av friheten att tillhandahålla tjänster inom gemenskapen skall förbjudas.22 
Detta förbud skall leda till en ökad öppenhet på den inre marknaden men har samtidigt 
skapat en osäkerhet kring ramarna för den fria rörligheten av tjänster. Fallet Rush Portugu-
esa Lda med flera illustrerar detta osäkra rättsläge.23 

I fallet Rush Portuguesa Lda fastställde EG- domstolen att EG: s regler inte hindrar en 
medlemsstat från att utsträcka sin egen lagstiftning och/eller sina kollektivavtal att även gäl-
la tillfällig arbetskraft som verkar inom landet. Fallet behandlar ett företag som var etablerat 
i Portugal inom sektorn för offentligt bygg- och anläggningsarbete. Företaget hade ingått 
ett underentreprenadavtal med ett franskt företag. Enligt fransk lag var endast den inhems-
ka immigrationsmyndigheten behörig att anställa utländsk arbetskraft. Myndigheten beslöt 
därför att utfärda en avgift för det portugisiska bolaget (Rush Portuguesa Lda) med moti-
vering att de inte uppfyllt kraven för avlönad verksamhet i Frankrike.24 

EG- domstolen fastställde i fallet att myndigheter inte får ålägga företag som tillhandahåller 
tjänster, krav på att arbetskraft skall anställas på plats eller att arbetstillstånd måste finnas 
för personalen. EG- domstolen påpekade också att gemenskapsrätten inte utgör ett hinder 
för medlemstaterna att utvidga sin lagstiftning eller kollektivavtal att gälla även utstatione-
rade arbetare. Gemenskapsrätten förbjuder inte heller medlemsstaterna att med lämpliga 
medel säkerställa att dessa bestämmelser följs. 

Med bland annat fallet Rush Portuguesa i åtanke lade EG- kommissionen år 1991 fram ett 
direktivförslag med syfte att skapa klarhet i vilka regler som skall gälla vid utstationering av 

                                                 

22Artikel 49 EG-fördraget. 

23Case 62 och 63/81 Seco SA och Desquenne & Giral SA mot Etablissement d’assurance contre la vieillesse 
et l’invalidité. [1982] ECR, Case 113/89 Rush Portuguesa Lda mot Office national d’immigration. [1990]. 

24Case 113/89 Rush Portuguesa Lda mot Office national d’immigration. [1990]. 
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arbetstagare. 25 Detta förslag resulterade i Utstationeringsdirektivet år 1996.26 Direktivet har 
sin rättsliga grund i artiklarna 57.2 och 66 i EG-fördraget. Dessa artiklar fastställer rådets 
rätt att framställa direktiv för att samordna medlemstaternas lagar i syfte att underlätta för 
personer att starta och utöva förvärvsverksamhet.27 Förutom att skapa klarhet i rättsläget 
kring utstationering av arbetskraft har direktivet som syfte att förhindra social dumpning på 
den inre marknaden. 

Direktivet utvidgade med andra ord inte rättsläget utan komprimerade endast ihop vad ti-
digare rättsfall med Rush Portuguesa i spetsen kommit fram till.28 Detta genom att fram-
ställa en hård kärna av tvingande rättsregler till arbetstagarens förmån. 29 

2.3 Vem omfattas av Utstationeringsdirektivet? 

Utstationeringsdirektivet skall enligt artikel 1 tillämpas på företag som är etablerade i en 
medlemsstat och som i samband med tillhandahållande av tjänster över gränserna utstatio-
nerar arbetstagare inom en annan medlemsstats territorium under en begränsad tid.  

Direktivet är tillämpligt vid utstationering av arbetstagare och en utstationering skall anses 
förekomma vid följande tre fall; 

a) När en arbetstagare blir utstationerad under företagets egen ledning och egen räkning till 
annan medlemsstat enligt avtal mellan utstationerande företag och mottagaren av tjänsten. 

b) När arbetstagare åker till annan medlemsstat inom samma koncern och det finns ett an-
ställningsförhållande mellan det utstationerande företaget och arbetstagaren. 

c) När anställda, via ett uthyrningsföretag, utstationeras till ett företag i en annan medlems-
stat. Detta under förutsättning att det finns ett anställningsförhållande mellan arbetstagaren 
och någon av de två nämnda företagen.30  

För att anses omfattad av direktivet måste den utsända arbetstagaren således ha ett anställ-
ningsförhållande med det utstationerande företaget. Detta innebär att egenföretagare inte 
omfattas av direktivet. Begreppet arbetstagare definieras inte i direktivet utan skall definie-
ras på nationell nivå av varje medlemsstat.31 Definitionen av arbetstagare kan således se oli-
ka ut beroende på vart bedömningen görs.32 

                                                 

25Prop. 1998/99:90 s. 8. 

26Direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster. 

27EG-fördraget. 

28 Case 62 och 63/81 Seco SA och Desquenne & Giral SA mot Etablissement d’assurance contre la vieillesse 
et l’invalidité. [1982] ECR, Case 113/89 Rush Portuguesa Lda mot Office national d’immigration. [1990]. 

29 Eklund, R, Utstationering av arbetstagare Svensk Jurist Tidning s. 263. 

30Direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster, Artikel 1 
punkt 3. 

31Direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster, Artikel 2 
punkt 2. 

32 Se avsnitt 3.3.2 för svensk definition av arbetstagarbegreppet. 
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2.4 Minimivillkor 

Ett av de främsta syftena med Utstationeringsdirektivet, är att förhindra social dumpning 
inom gränsen för Europeiska Unionen. För att uppnå detta mål har det i direktivet fast-
ställts en hård kärna av tvingande minimivillkor som skall iakttas av de utstationerande ar-
betsgivarna. Denna hårda kärna av villkor skall implementeras via lagar eller andra författ-
ningar och/eller i kollektivavtal eller skiljedomar som förklarats ha allmängiltig verkan.33  

Syftet med villkoren är att förhindra att arbetskraft, från en medlemsstat med låga löner 
och dåliga arbetsvillkor sänds till en annan medlemsstat, och där arbetar för dessa sämre 
villkor. Om utstationerad arbetskraft tillåts arbeta för lägre löner och sämre förhållanden än 
den inhemska arbetskraften kommer de nationella företagen inte längre kunna konkurrera 
på sin egen marknad.   

Den hårda kärna av minimivillkor som står att finna i artikel 3 omfattar områdena: 

-     Längsta arbetstid och kortaste vilotid 

- Minsta antal betalda semesterdagar per år 

- Minimilön, inbegripen övertidsersättning 

- Villkor för att ställa arbetstagare till förfogande, särskilt genom företag för uthyr-
ning av arbetskraft 

- 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- diskrimi-
nerande behandling 

2.5 Kollektivavtal som implementeringsmetod 

EU tillåter i artikel 3.8, Utstationeringsdirektivet, kollektivavtal som implementeringsmetod 
avseende den håra kärna av minimivillkor som direktivet ställer upp. EG- domstolen har 
dock tidigare fastställt att implementering av ett direktivs villkor genom kollektivavtal inte 
är tillräckligt för att uppfylla de förpliktelser ett direktiv ålägger medlemsstaterna. Detta ef-
tersom medlemsstaterna måste garantera att deras val av implementeringsmetod tillgodoser 
samtliga anställda.  
 
I fallet Kommissionen mot Danmark angående likalönsdirektivet34 behandlades Danmarks imple-
mentering av direktiv 75/117 gällande lika löner för män och kvinnor. EG- domstolen 
fastställde i målet att en statlig garanti i form av lämpliga nationella lagar och författningar 
måste finnas i syfte att fullt ut kunna säkerställa att alla arbetstagare omfattas av direktivets 
bestämmelser. Alla arbetstagare som inte är fackföreningsanslutna samt sektorer som inte 

                                                 

33Direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster, Artikel 3. 

34Case 143/83 Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Danmark. [1985]. 
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omfattas av kollektivavtal måste kunna åberopa alla de rättigheter som EU ställt upp, i 
samma mån som fackföreningsanslutna.35 

I Sverige kan, i likhet med Danmark, kollektivavtalets verkningar i stor utsträckning anses 
höra ihop med facklig anslutning. Då det svenska systemet i sin uppbyggnad även i övrigt 
är likt det danska kan således inte heller svenska kollektivavtal anses, med ledning av rätts-
fallet, som godkända implementeringsmetoder av EU: s direktiv.  

I fallet Kommissionen mot Belgien angående direktivet om kollektiva uppsägningar36 antogs emellertid 
kollektivavtal som implementeringsmetod. Anledning till detta var att kollektivavtalet ge-
nom myndighetsbeslut var utsträckt att gälla hela branschen, det var med andra ord ett så 
kallat allmängiltigt kollektivavtal. Detta innebär att kollektivavtalet, genom beslut av reger-
ing eller myndighet, ges tillämpning på alla anställda inom en bransch eller en region. I de 
fall ett avtal uppfyller dessa krav accepterar EG- domstolen det som en giltig implemente-
ringsmetod. 37 

Denna ståndpunkt från EG- domstolens sida återfinns även i Utstationeringsdirektivet, där 
allmängiltiga kollektivavtal tillåts som medel för att implementera de minimivillkor som 
medlemstaterna skall garantera enligt direktivet. Definitionen av allmängiltigt kollektivavtal 
går att finna i artikel 3, punkt 8: 

”Med kollektivavtal eller skiljedomar som förklarats ha allmän giltighet menas sådana kollek-
tivavtal eller skiljedomar som skall följas av alla företag inom den aktuella sektorn eller det ak-
tuella arbetet och inom det aktuella geografiska området.” 

Precis som i rättsfallet rörande Kommissionen mot Belgien är definitionen av ett allmängil-
tigt kollektivavtal i direktivet att det skall gälla alla företag inom branschen, det aktuella ar-
betet eller det aktuella geografiska området. Denna allmängiltighet kan endast uppnås ge-
nom myndighetsbeslut eller beslut från regering. Den enskilda arbetstagaren behöver med 
andra ord inte vara ansluten till ett fackförbund för att få del av villkoren i det aktuella avta-
let. 

Enligt Utstationeringsdirektivet kan dock, om system för att allmängiltigförklara kollektiv-
avtal saknas, följande två alternativ användas för att tillgodose minimivillkoren enligt artikel 
3.8. 

- kollektivavtal eller skiljedomar som gäller allmänt för alla likartade företag inom den aktuella 
sektorn eller det aktuella arbetet och inom det aktuella geografiska området, och/eller 

- kollektivavtal som har ingåtts av de mest representativa arbetsmarknadsorganisationerna på 
nationell nivå och som gäller inom hela det nationella territoriet 

Det första alternativet avser kollektivavtal av svensk eller dansk modell. Direktivet tvingar 
med andra ord inte medlemstaterna att införa ett system för att allmängiltigförklara sina 

                                                 

35Case 143/83 Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Danmark. [1985] stycke 8. 

36Case 215/83 Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Belgien. [1985]. 

37Case 215/83 Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Belgien. [1985]. 



 Utstationeringsdirektivet 

 11

kollektivavtalssystem. De måste enbart garantera att vissa villkor överförs på den utländska 
verksamheten.38 

Genom artikel 3.8 kan det ses som att EU i detta fall, genom Utstationeringsdirektivet, 
jämställer Sveriges typ av kollektivavtal med allmängiltiga kollektivavtal som implemente-
ringsmetod. Artikelns formulering är dock inte helt klar. En förutsättning för att dessa kol-
lektivavtal skall få tillämpas, är dock att staten skall kunna garantera att utstationerade före-
tag behandlas på samma sätt som de nationella företagen som befinner sig i en likartad situ-
ation.39 Med likartad situation avses en situation där nationella företag är underkastade 
samma villkor och skyldigheter som de utstationerande företagen. Ett ytterligare kriterium 
är att de skall uppfylla dessa skyldigheter med samma verkningar.40 Absolut ingen diskrimi-
nering får således förekomma på grund av företagets nationalitet.  

Att EU i Utstationeringsdirektivet godkänner Danmark och Sveriges kollektivavtal för att 
tillgodose direktivets villkor, ser vi som ett undantag. Danmark har exempelvis fått avslag 
från Kommissionen, efter Utstationeringsdirektivets tillkomst, i ett motiverat yttrande vid 
försök att implementera arbetstidsdirektivets bestämmelser på samma sett. Kommissionen 
yttrade att det inte var tillåtet att implementera direktivets bestämmelser i våra kollektivav-
tal utan kompletterande lagstiftning. 41 Detta visar att våra kollektivavtal, från EU: s sida, ej 
är att se som en idealisk implementeringsmetod.  

Det har riktats tveksamhet mot huruvida Sverige har implementerat Utstationeringsdirekti-
vet på ett korrekt sätt.42 Denna diskussion bortses emellertid ifrån i uppsatsen då syftet med 
uppsatsen är att utreda situationen utifrån hur Sverige i dagsläget valt att implementera di-
rektivet.  

2.6 Samarbete i fråga om information 

Företag som vill utstationera arbetskraft i en annan medlemsstat skall ges möjlighet att för-
utse vilka villkor som måste iakttas i syfte att planera utstationeringen. Enligt artikel 4 skall 
därför ett eller flera förbindelsekontor eller en eller flera behöriga instanser utses i varje 
medlemsstat i syfte att tillhandahålla nödvändig information.43 Ett samarbete skall upprättas 
mellan förbindelsekontoren och andra övervakande myndigheter i syfte att underlätta in-
formationsflödet. 

Artikel 4 preciserar inte exakt vilka uppgifter förbindelsekontoren skall ha, frågan har där-
för tagits upp till diskussion av den arbetsgrupp som tillsatts av kommissionen för att un-
derlätta genomförande av direktivet. Arbetsgruppen har kommit fram till att förbindelse-
kontoren skall ge information om vilka arbets- och anställningsvillkor som skall gälla för 

                                                 

38 Eklund, R, Utstationering av arbetstagare, Svensk Jurist Tidning, s. 265. 

39SOU 1998:52. Utstationering av arbetstagare s. 85. 

40Prop. 1998/99: 90 s. 25. 

41 Ahlberg, K, Kommissionen granskar nationella arbetstidsregler: Danmark och Sverige riskerar bakläxa, EU 
och arbetsrätt, nr 2, 1999. 

42Eklund, R, Utstationering av arbetstagare, Svensk Jurist Tidning, s. 265.  

43SOU 1998:52, Utstationering av arbetstagare s. 89. 
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utstationerade arbetstagare.44 Den ömsesidiga administrativa hjälpen skall vara kostnadsfri 
och varje medlemsstat skall vidta nödvändiga åtgärder för att information om arbets- och 
anställningsvillkor skall vara allmänt tillgängliga.45 De faktiska uppgifter som förbindelse-
kontoren skall tillhandahålla är trots dessa utsatta riktlinjer än i dag oklara. Eftersom Utsta-
tioneringsdirektivet implementeras på olika sett i medlemstaterna är förbindelsekontorens 
roll avseende informationsflödet viktig. Detta i syfte att undvika missförstånd då det ej kan 
förutsättas att en utstationerande arbetsgivare är insatt i varje medlemsstats arbetsrättsliga 
system. 

2.7 Wolff & Müller mot José Filipe Pereira Félix 

Utstationeringsdirektivets syfte att förhindra social dumpning kräver en viss inskränkning 
av den fria rörligheten på den inre marknaden. Den fria rörligheten får inte uppnås på be-
kostnad av arbetstagarens bästa.  En avvägning mellan dessa motpoler måste därför göras 
av EG- domstolen.  

Första gången EG- domstolen tolkade Utstationeringsdirektivet i detta syfte var i fallet 
Wolff & Müller GmbH & Co. KG mot José Filipe Pereira Félix46. Fallet behandlade en 
portugisisk murare, utsänd, genom uthyrning, till Tyskland av ett portugisiskt företag. Det 
portugisiska företaget var underleverantör till det tyska förtaget Wolff & Müller. Då mura-
ren inte fick den minimilön han var berättigad till utbetald av sin arbetsgivare, väckte han 
talan vid en domstol i Berlin. Där yrkade muraren att arbetsgivaren samt Wolff & Müller 
solidariskt skulle betala den lön som uteblivit. Detta yrkande grundades på tysk lag vilket 
fastställde att arbetsgivare i Tyskland med inhyrd arbetskraft kunde bli borgensansvariga 
även för den inhyrda arbetstagarens lön. Wolff & Müller menade emellertid att denna be-
stämmelse stred mot artikel 49 i EG fördraget, som fastställer förbud mot förhinder att 
tillhandahålla tjänster inom unionen.47 

Domstolen hade i tidigare mål fastslagit att skyddet för arbetstagare är tvingande med hän-
syn till allmänintresset och motiverar därför en inskränkning av den fria rörligheten för 
tjänster. Rätten till minimilön skall anses vara en del av arbetstagarskyddet. Domstolen slår 
därför fast att syftet med en lag som förebygger illojal konkurrens, genom att förhindra fö-
retag från att betala lägre än stadgade minimilöner, kan vara ett sådant tvingande hänsyn till 
allmänintresset som motiverar en inskränkning av den fria rörligheten.48 

Genom detta rättsfall visar domstolen tydligt vikten av att garantera minimilöner, trots att 
det i sig är en inskränkning mot den fria rörligheten på den inre marknaden. 

                                                 

44Prop. 1998/99: 90 s. 31. 

45SOU 1998:52. Utstationering av arbetstagare s.97. 

46Case 60/03 Wolff & Müller GmbH & Co. KG mot José Filipe Pereira Félix. [2004]. 

47 Case 60/03 Wolff & Müller GmbH & Co. KG mot José Filipe Pereira Félix. [2004]. 

48 Case 60/03 Wolff & Müller GmbH & Co. KG mot José Filipe Pereira Félix. [2004]. 
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2.8 Sammanfattande analys 

En grundläggande tanke med EU är att det inom Unionen skall råda fri rörlighet av perso-
ner, varor, kapital och tjänster. En total frihet är dock omöjlig att uppnå då EU består av 
medlemsstater vars olikheter är stora inom dessa områden. Rätten till fri rörlighet av tjäns-
ter har skapat problem då denna frihet också skapar en risk för social dumpning. Strävan 
att förhindra social dumpning kan emellertid aldrig uppnås utan en viss inskränkning av 
den fria rörligheten av tjänster.  

Utstationeringsdirektivet kan ses som en inskränkning som är nödvändig för att bekämpa 
social dumpning på den inre marknaden. Detta är också ett av syftena med direktivet. Di-
rektivet får dock inte implementeras så snävt i varje medlemsstat, att det inte ger något ut-
rymme för utstationerad arbetskraft att verka i landet överhuvudtaget. En avvägning mellan 
de båda intressena, fri rörlighet och hindran av social dumpning, är därför viktig att göra. 

Direktivet kom till i ett skede när Unionen hade betydligt färre medlemsstater än idag, vil-
ket kan ha präglat dess utseende och innehåll. Om direktivet hade formulerats idag hade 
emellertid huvuddragen förmodligen varit desamma. Syftet att förhindra social dumpning 
och skapa klarhet i regelverket är om möjligt i större grad nödvändigt att uppfylla idag då 
större olikheter mellan dagens medlemsstater finns och risken för låglönekonkurrens där-
med kan anses större. De tillåtna implementeringsmetoderna för direktivet kan emellertid 
ha sett annorlunda ut om det hade kommit till idag. Utstationeringsdirektivet tillåter former 
att implementera dess villkor som inte har varit tillåtna tidigare av EU vid implementering 
av direktiv. 

Att implementera direktivets villkor i medlemsstaterna genom olika former av kollektivavtal 
är tillåtet, men det gör sig förstått att det är främst allmängiltiga avtal som avses. Att all-
mängiltiga kollektivavtal föredras kan ses genom de rättsfall som har behandlat området. 
Det svenska systemet har tidigare inte fullt ansetts kunna garantera att EG- direktivens vill-
kor blir gällande för alla arbetstagare. Denna åsikt kan göra sig förstådd. Det svenska sy-
stemet omfattar inte automatiskt alla arbetstagare, vilket ett allmängiltigt system gör. Fack-
anslutningen i Sverige är hög och våra kollektivavtals verkningar förutsätter också i många 
avseenden fackligt medlemskap. I rättsfallet gällande kommissionen mot Danmark fastslogs 
att ett direktivs verkningar på anställda inte får vara beroende av fackanslutning. Att det 
svenska systemet har tillåtits som implementeringsmetod av Utstationeringsdirektivets vill-
kor kan således inte ses som en självklarhet. En förutsättning för att den svenska metoden 
tillåts som implementeringsmetod är, enligt direktivets artikel 3.8, att ingen diskriminering 
gentemot utländska företag får förekomma som ett resultat av implementeringen. Då ut-
ländska företag och dess anställda sällan är anslutna till svenska fackförbund är det viktigt 
att tillse att detta utanförskap inte får en diskriminerande verkan.   

Det är viktigt att det svenska systemet kontinuerligt utvärderas och ses över inifrån för att 
säkerställa att det inte hindrar den fria rörligheten av tjänster på den inre marknaden i allt 
för stor grad. EU kommer förmodligen att bevaka att ett sådant hinder inte förekommer i 
en större utsträckning än vad som anses nödvändigt för att förhindra social dumpning i nå-
gon medlemsstat. Direktivets implementering i varje medlemsstat måste kontinuerligt ut-
värderas för att tillse att dess syfte tillgodoses av medlemsstaterna även i praktiken. Möjlig-
heten att undvika direktivets bestämmelser måste vara minimal. 
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3 Utstationeringslagen 

3.1 Inledning 

Detta kapitel utgör en beskrivning av Utstationeringslagen. Sveriges val att inte lagstifta om 
minimilöner och motiven varför en lagstiftning rörande området inte finns diskuteras för 
att vi senare skall kunna analysera kring problematiken som kan uppstå kring minimilöner 
och social dumpning. Vidare beskrivs Sveriges förbindelsekontors uppgift att informera ut-
stationerande arbetsgivare om vårt kollektivavtalssystem. Arbetsmiljöverket, som Sveriges 
förbindelsekontor, spelar en central roll i uppbyggandet av en fungerande marknad utan 
social dumpning. Vi har därför valt att närmare utreda hur väl de uppfyller sina åtaganden 
eller om förändringar måste ske i deras roll som informationskanal. Syftet med kapitlet är 
därför främst att belysa de regler och förhållanden som utstationerande arbetsgivare och 
utstationerade arbetstagare råder under i Sverige. 

3.2 Bakgrund 

Utstationeringsdirektivet har i stort sätt direktimplementerats i svensk lag genom Utstatio-
neringslagen. Regeringen poängterar i förarbetena till lagen att en stor del av de regler som 
omfattas av direktivet vanligtvis betraktas som offentligrättsliga regler i Sverige. Detta in-
nebär att utländska arbetstagare omfattades av reglerna redan innan Utstationeringslagen 
trädde i kraft.49 Utstationeringslagen kan således ses som en sammanställning av redan gäl-
lande lagar. 

3.3 Vem omfattas av Utstationeringslagen? 

De tre gränsöverskridande fall som utgör utstationering enligt direktivet är direktimplemen-
terade i Utstationeringslagens 3 §. Regeringen finner inga skäl till att definitionen av utsta-
tionering skall utvidgas för att innehålla fler fall än de som är fastställda i Utstationeringsdi-
rektivet. 50 

Definitionen av utstationerad arbetstagare finns i 4 § Utstationeringslagen. Där framgår att 
en utstationerad arbetstagare är en arbetstagare som vanligen arbetar i ett land men som 
under en begränsad tid utför ett arbete enligt 3 § i Sverige. Sverige har fastställt, utan krav 
från direktivet, att Utstationeringslagen skall vara tillämplig på all utstationerad arbetskraft i 
Sverige, med andra ord även arbetskraft från icke medlemsländer. Detta för att eliminera 
risken för diskriminerande behandling mot företag inom Europeiska Unionen.51 

Eftersom begreppen begränsad tid och arbetstagare avgörs olika från fall till fall kan tvety-
digheter uppstå kring vilka som skall omfattas av Utstationeringslagen. Dessa tolkningar är 
intressanta och kan uppbringa många frågställningar, vilka emellertid lämnats utan hänse-
ende i vår uppsats. 

                                                 

49Prop. 1998/99:90 s. 16. 

50Prop. 1998/99:90 s. 16. 

51Prop. 1998/99:90 s. 15. 
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3.4 Minimivillkor 

De krav på minimivillkor som fastställts i Ustationeringsdirektivets artikel 3, finns i Utsta-
tioneringslagen reglerade via hänvisningar till redan befintlig svensk lagstiftning. Aktuella 
bestämmelser i arbetstidslagen, arbetsmiljölagen och lagen om privat arbetsförmedling och 
uthyrning av arbetskraft gällde dock generellt sett för utstationerad arbetskraft redan innan 
Utstationeringslagen trädde i kraft. För att undvika osäkerhet kring vilka regler som skall 
tillämpas av arbetsgivaren på utstationerad arbetskraft i Sverige har lagstiftarna valt att ge-
nom hänvisning till aktuella lagrum förtydliga dessa villkor.52  

I 5 § Utstationeringslagen hänvisas till:  

- arbetstidslagen (1982:673) 

- arbetsmiljölagen (1977:1160) 

- semesterlagen (1977:480) 2 §, 5 § andra och tredje stycket, 7 § första och andra stycket 
samt 16, 17, 24, 27- 29, 31, 32 § § 

- lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft, § 4, § 6 samt § 
7 

- föräldraledighetslagen (1995:584) 2 §, 4 § första stycket samt 16- 22 § § 

- jämställdhetslagen (1991:433), 15 § och 16 §, 17 § 2-5 samt 21-28 § § 

– lagen om åtgärder mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, (1999:130) 8-9b § §, 10 § 2-7 § § samt 11-20 § § 

- lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder (1999:132) 
2, 3-4 § §, 5 § 2- 7 § § samt 6- 16 § § 

- lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning (1999:133) 
2, 3-4b § §, 5 §, 2-7 samt 6- 15 § § 

- lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare samt arbetstagare 
med tidsbegränsad anställning (2002:293) 2-7 § § 

3.4.1 Minimilön finns ej reglerad i svensk lagstiftning 

Någon reglering avseende minimilön finns inte i svensk lagstiftning. Området finns inte 
heller omnämnt i Utstationeringslagen. Domstolen har emellertid i vissa fall tillämpat 36 § 
avtalslagen53 då den utbetalda lönen varit så låg att den ansetts oskälig.54 En mängd faktorer 
spelar in vid bedömningen av huruvida det finns grund för jämkning eller inte enligt 36 § 
Avtalslagen. Bedömningen har även ansett lägga för stor vikt på arbetstagarens eget age-
rande eller brist på agerande. 36 § Avtalslagen skall därför enbart ses som ett yttersta skydd 
för arbetstagaren. Förarbeten till Utstationeringslagen har emellertid fastslagits att oskälig-
hetsregeln i 36 § avtalslagen ej är att se som en tillräcklig garanti i syfte att tillämpas som en 

                                                 

52Prop. 98/99:90 s 23., SOU 1998:52, Utstationering av arbetstagare s. 12. 

53Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 

54Prop. 1998/99:90 s. 23. 
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sådan regel om minimilön som direktivet avser.55 Vi håller med om att 36 § Avtalslagen inte 
är en fullgod reglering avseende minimilöner. Detta eftersom oskälighet är ett ytterst sub-
jektivt begrepp och kan således bedömas olika från fall till fall och utgör därmed ett alltför 
osäkert skydd för arbetstagaren. 

Bestämmelser angående minimilön återfinns i de svenska kollektivavtalen. Det finns emel-
lertid inga hänvisningar i Utstationeringslagen till kollektivavtal angående reglering av mi-
nimilöner.  I förarbeten till Utstationeringslagen anges att regleringar i kollektivavtal samt 
möjligheten till fackanslutning för utstationerade arbetare i landet är tillräckliga medel för 
att förhindra social dumpning via låglönekonkurrens.56 Frågan är emellertid om man kan 
kräva att en utstationerad arbetstagare, som endast skall vara i landet under en kortare tid, 
skall behöva ansluta sig till ett svenskt fackförbund för att få sin rätt till minimilön. Detta 
anser vi vara ett orimligt krav. Ett skydd för arbetstagaren måste finnas oavsett fackanslut-
ning eller ej. 

Minimilöner regleras i dag endast i kollektivavtal. Svenska fackföreningarna har därför till 
uppgift att se till att gästande företag skriver under kollektivavtal som innehåller dylik re-
glering. Som ett resultat av att EU tillåter andra typer av kollektivavtal än allmängiltiga som 
implementeringsmetod av Utstationeringsdirektivet kan medlemsstaterna inte anses tvinga-
de till mer än att garantera att vissa villkor förs över på den utländska verksamheten.57 Såle-
des anses det inte vara nödvändigt att göra ändringar i den svenska modellen avseende re-
glering av minimilöner.  

Enligt representanter för arbetsmarknadens parter finns inget intresse, från deras sida, att 
införa ett system med allmängiltiga kollektivavtal eller lagstadgade minimilöner i Sverige då 
de anser att vårat kollektivavtalssystem fungerar bra. En viktig anledning till detta anses 
vara de svenska fackliga organisationernas rätt att, genom stridsåtgärder, kräva att utländska 
arbetsgivare tecknar svenska kollektivavtal.58 En lösning, enligt den svenska kollektivav-
talsmodellen kan med andra ord, ej anses strida mot direktivets syfte att förhindra social 
dumpning. 59 

3.5 Arbetsmiljöverket- Sveriges förbindelsekontor 

Arbetsmiljöverket har utsetts till förbindelsekontor i Sverige. De skall ge information om 
de arbets- och anställningsvillkor som kan bli aktuella vid utstationering av arbetstagare i 
Sverige. Arbetsmiljöverket skall samverka med motsvarande myndigheter inom EES för att 
underlätta informationsflödet.60 

Eftersom minimilöner ej regleras i svensk lag skall Arbetsmiljöverket, i skepnad av förbin-
delsekontor, avseende denna fråga, hänvisa till aktuella kollektivavtal och kollektivavtalspar-
ter. Regeringen har anfört, i syfte att förtydliga Arbetsmiljöverkets roll, att de också är för-

                                                 

55Prop. 1998/99:90 s. 24. 

56SOU 1998:52 Utstationering av arbetstagare s.89. 

57SOU 1998:52, Utstationering av arbetstagare s. 86. 

58Se vidare diskussion i kap. 5. 

59Prop. 1998/99:90 s. 27. 

60 Prop. 1998/99:90 s.30. 
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pliktigade att ge information om det svenska kollektivavtalssystemet. Då utstationerande 
arbetsgivare i stort sett blir tvungna att träffa svenska kollektivavtal vid utstationeringar i 
landet skall Arbetsmiljöverket förklara hur MBL: s dispositiva lagregler fungerar framförallt 
avseende kollektivavtalet.61 

Arbetsmiljöverket bör inte åläggas skyldighet att översätta information till andra språk. Re-
geringen anser emellertid att Arbetsmiljöverket bör tillhandahålla visst informationsmaterial 
åtminstone på engelska, då de som efterfrågar informationen kan vara arbetsgivare, arbets-
tagare eller andra myndigheter från Sverige men framförallt från utlandet. Informationen 
skall vara allmänt tillgänglig, och innehålla aktuella arbets- och anställningsförhållanden. 
Arbetsmiljöverket skall därför i första hand ge information om tillämplig lagtext för just 
den aktuella förfrågan. 62 

Arbetsmiljöverket har emellertid fått kritik för sitt bristande ”informationsengagemang”. 
Vårt förbindelsekontor, anses vara för otydlig i sin roll som Sveriges informationskanal. 
Kritiken har bland annat framförts i tidskriften Lag & Avtal,63 där det hävdas att förfaran-
det för att nå tillbörlig information på verkets hemsida är både lång och komplicerad. 
Mycket av informationen som finns är också på svenska. Det blir således, av naturliga skäl, 
svårt för någon som inte kan språket att ta till sig denna information.64 

Arbetsmiljöverket tycker sig utföra det arbete de är skyldiga till i och med sin roll som för-
bindelsekontor.65 De medger dock att arbetet med att tillhandahålla information kan bli 
bättre. Arbetsmiljöverket uppger emellertid att förfrågningarna inte är speciellt många an-
gående utstationeringar i landet. Vad detta beror på har de svårt att redogöra för. En anled-
ning kan vara att utstationerande arbetsgivare inte vet om eller förstår att Arbetsmiljöverket 
finns och vilken information de står till tjänst med. En annan anledning kan vara att ut-
ländska arbetsgivare genom sin arbetsgivarorganisation i hemlandet får den information de 
behöver redan innan utstationering äger rum här i landet66. 

3.6 Sammanfattande analys 

Utstationeringsdirektivets krav på reglerad minimilön finns varken lagstiftad i den svenska 
Utstationeringslagen eller nämnd i form av regleringsmöjligheter. Enligt förarbeten till la-
gen är de flesta parterna på den svenska arbetsmarknaden nöjda med systemet som finns i 
dag, det finns exempelvis ingen vilja att tillämpa allmängiltiga kollektivavtal eller lagstadga-
de minimilöner. Detta är förståligt då det svenska systemet i mångt och mycket är anpassat 
efter arbetsmarknadens parter. Med systemet följer en stor flexibilitet för arbetsmarknadens 
parter då myndigheter och regering inte är delaktiga i kollektivavtalets utseende och ut-
förande. 

                                                 

61 Prop. 1998/99:90 s.31. 

62SOU 1998:52. Utstationering av arbetstagare s. 97. 

63Örneborg, E, Hur ska utländska företag få information. Lag och Avtal, Nr 2, 24 februari, 2005, s.8. 

64 Örneborg, E, Hur ska utländska företag få information. Lag och Avtal, Nr 2, 24 februari, 2005, s.8. 

65 Telefonintervju med Anders Jeppson, Arbetsmiljöverket, 050502. 

66Telefonintervju med Anders Jeppson, Arbetsmiljöverket, 050502. 
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Genom Sveriges val, att inte lagstifta eller hänvisa till reglering om minimilöner, vilar ett 
stort ansvar på Arbetsmiljöverket att ge information. För att, som utländsk arbetsgivare, 
kunna utstationera arbetskraft i Sverige krävs idag mycket engagemang och ansvar från 
dennes sida i syfte att införskaffa relevant information om framförallt regler och riktlinjer 
som ska följas avseende löner. Denna information måste bli mer lättillgänglig, då den kan 
vara avgörande vid bedömning om arbetsgivaren vill och/eller har råd att ha arbetskraft här 
i landet. 

I förarbeten till Utstationeringslagen står, angående Arbetsmiljöverkets informationsplikt, 
att de skall ge information om de anställningsvillkor som kan bli aktuella för en arbetsgivare 
som vill utstationera arbetskraft här i Sverige, de skall även ge information om vårt kollek-
tivavtal.67 Beskrivningen av förbindelsekontorets uppgift, att informera om utstationering i 
allmänhet är diffus, exakta arbetsuppgifter står inte att finna i förarbetena till Utstatione-
ringslagen. På Arbetsmiljöverket anser de emellertid att de tillhandahåller den information 
som de är skyldiga till.  

Vad gäller våra lagstadgade minimivillkor anser vi i likhet med Arbetsmiljöverket att tillbör-
lig information ges. Att hänvisa till redan befintliga lagrum måste anses som tillräckligt i da-
gens läge. Avseende minimilöner och vårt kollektivavtalssystem måste förbindelsekontoret 
dock bistå med mer utförlig och tydlig information än de gör idag, då dessa områden skiljer 
sig från övriga medlemsstater. En allt för detaljerad information är dock inte nödvändig, 
men det är viktigt att arbetsgivaren får tillräckligt med information för att denne, som det 
står i propositionen, redan innan en utstationering skall kunna beräkna vad utstationeringen 
kommer att kosta och vad den innebär. 

Informationen måste därför enligt oss inom följande områden förtydligas ytterligare och bli 
mer utförlig i syfte att förenkla för utstationerande företagare i Sverige: 

Förhandlingsrätten - i avseende att göra den utstationerande arbetsgivaren medveten om att 
förhandling angående kollektivavtalets dispositiva bestämmelser, exempelvis lön, kan krä-
vas av båda parterna i syfte att tillgodose bådas vilja. 

Kollektivavtalsparter – Information måste ges om både aktuella arbetstagarorganisationer som 
arbetsgivarorganisationer. Detta i syfte att göra arbetsgivaren medveten om vem denne 
skall förhandla med, men även var denna kan få hjälp exempelvis med att tyda aktuellt kol-
lektivavtal. 

Tillämpligt kollektivavtal – För att arbetsgivaren i förväg skall kunna kontrollera vilka villkor 
som blir aktuella vid en eventuell utstationering inom avtalets tillämpningsområde. 

Aktuell minimilönen från de tillämpliga kollektivavtalen - Skall poängteras för den utstationerande 
arbetsgivaren för att denne skall kunna beräkna arbetskostnaderna för personalen vid en 
kommande utstationering. 

Ett utländskt företag som vill utstationera arbetskraft i Sverige har idag ett stort ansvar att 
själv undersöka vilka villkor, avseende bland annat löner, som de är skyldiga att tillämpa. 
Sverige kan inte kräva att utländska företag, utan hjälp, skall förstå vårt kollektivavtalssy-
stem och genom dessa tillgodose de i Sverige uppsatta arbets- och anställningsvillkoren. 

                                                 

67 Prop. 1998/99:90 s. 31. 
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Så som Arbetsmiljöverket, avseende sin roll som informationskanal, ser ut idag utgör dess 
informationsbrist ett hinder för företag som vill utstationera arbetskraft på den svenska 
marknaden. Informationen skall enligt förarbeten till Utstationeringslagen vara allmänt till-
gänglig,68 vilket informationen i dagens läge inte kan sägas vara. Det bör vara i Sveriges in-
tresse att informationskanalen fungerar bra, då den är en viktig beståndsdel av tillväga-
gångssättet för att tillse att utstationerad arbetskraft får de minimilöner de är berättigad till. 

När Sveriges metod att genom våra kollektivavtal implementera minimilöner är att se som 
ett undantag, är det desto viktigare att verkligen bevisa att det är ett system som fungerar. 
Utländska företagare som kommer hit får inte ett bra intryck när de möts av administrativt 
krångel, i form av svårighet att finna nödvändig information. När ett system upplevs som 
krångligt sker förr eller senare missförstånd. Dessa missförstånd kan få konsekvenser i 
form av missnöje och skepsis från utländskt håll gentemot Sveriges system. Ett stort miss-
nöje tyder på att vårt system inte tillgodoser utstationeringsdirektivet villkor. Detta innebär 
med andra ord vi inte har implementerat direktivet på ett tillförlitligt sett, således måste 
ändringar göras. Att vårat kollektivavtalssystem skall brista på en punkt som information 
som i sig är så viktig, men samtidigt så lätt att åtgärda för att uppfylla Utstationeringsdirek-
tivets syfte, anser vi vara onödigt. 

                                                 

68SOU 1998:52, Utstationering av arbetstagare s. 31. 
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4 Svenskt kollektivavtal gentemot utländsk part 

4.1 Inledning 

För att förstå vårt svenska kollektivavtalssystem, och dess djupt rotade traditioner, har vi i 
detta kapitel beskrivit kollektivavtalets bakgrund, relevanta bestämmelser i Medbestäm-
mandelagen samt kollektivavtalets mest fundamentala beståndsdelar; förenings- och för-
handlingsrätten. Principen om normativ verkan beskrivs för att belysa vilken betydelse 
principen har för att vårt svenska kollektivavtalssystem skall fungera. Det svenska kollek-
tivavtalssystemet har funnits sedan långt innan EU: s tillkomst och är inte till fullo anpassat 
till en gemensam union där tjänster, kapital, personer och varor ska kunna flyttas fritt. Sve-
riges metod att reglera minimilön genom svenska kollektivavtal skiljer sig från de flesta län-
derna inom EU, detta kan skapa problem och förvirringar för företag som vill utstationera 
arbetstagare i Sverige.  

Syftet med kapitel 4 är därför främst att belysa hur det i praktiken fungerar när utländska 
arbetsgivare vill utstationera arbetstagare i Sverige. 

4.2 Bakgrund 

Kollektivavtalet har utvecklats under en lång tid och innehar en stark ställning i den svens-
ka arbetsrätten. Omkring år 1870 började fackföreningar, som vi känner igen från modern 
tid, att bildas som en motreaktion till 1864 års förordning angående vidgad näringsfrihet. 
Denna frihet gav den starkare parten möjlighet att påtvinga den svagare parten sina villkor. 
Arbetstagare började därför ena sig i grupp för att bli mer jämställda med sin arbetsgiva-
re.69En enad fackförening gav arbetstagaren en större makt, genom bland annat möjlighet 
till stridsåtgärder, för att få igenom sina krav. Den enade fackföreningens första krav var att 
få arbetsgivaren att erkänna förenings- och förhandlingsrätten. 70 

Idén att arbetsmarknadens villkor skulle ske genom en kollektiv samverkan fick en form av 
officiellt erkännande 1906 genom lag i arbetstvister.71 Samma år slöt LO och SAF den så 
kallade decemberkompromissen. Arbetsgivarna erkände då arbetstagarnas rätt att organise-
ra sig. Vid samma tillfälle erkände även arbetstagarna arbetsgivarens rätt att leda och förde-
la arbetet samt att fritt anta och avskeda arbetstagare. Skulle en arbetstagare uppfatta ett av-
sked som en inskränkning av föreningsrätten, skulle denne emellertid ha rätt att genom sin 
organisation påkalla en utredning för att få upprättelse.72 Genom decemberkompromissen 
kan den svenska arbetsrättens kollektiva skede sägas ha börjat.73 

                                                 

69Adlercreutz, A, Svensk Arbetsrätt s. 16. 

70Adlercreutz, A, Svensk Arbetsrätt s. 16. 

71Sigeman, T, Arbetsrätten s. 15-16. 

72Adlercreutz, A, Svensk Arbetsrätt s. 18. 

73Sigeman, T, Arbetsrätten s. 16. 
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4.3 Grundstommen i den svenska kollektivavtalsrätten 

Medbestämmandelagen (nedan kallad MBL) är den lag som reglerar den svenska kollektiv-
avtalsrätten, föreningsrätten och förhandlingsrätten. MBL: s huvudsyfte är att stödja arbets-
tagarsidans strävan efter medbestämmande på arbetsplatsen men ger enbart få tvingande 
regler för hur detta skall ske.74 Flertalet bestämmelser rör förhållandet mellan arbetsgivar- 
och arbetstagarintressen i stort och det är i första hand den kollektiva arbetsrättens grund-
läggande regler om har samlats i lagen. MBL är en ramlagstiftning som skall vara en grund 
för att arbetsmarknadens parter själva skall kunna finna och utforma lösningar som passar 
dem bäst vad gäller problemen kring arbetstagarens inflytande.75 MBL innehåller dock till-
räckligt med reglering för att säkerställa medinflytande i olika viktiga frågor.76  

Förenings- och förhandlingsrätten är grunden till vårt arbetsrättsliga system som vi har idag 
och är även en förutsättning för vårt kollektivavtalssystem. Att ge skydd åt föreningsrätten 
är en grundförutsättning för att principen om rätt att förhandla kollektivt skall kunna 
genomföras effektivt.77 Om inte dessa rättigheter skyddas och fungerar till fullo raseras 
grundtanken med vårt kollektivavtalssystem. 

4.3.1 Föreningsrätten 

Föreningsrätten regleras i 7-9 § § MBL och innebär rätten för arbetsgivare och arbetstagare 
att tillhöra och utnyttja medlemskap i en organisation på arbetsmarknaden. Detta utan att 
bli utsatt för påtryckningar eller annan obehörig inblandning av motparten i anställnings-
förhållandet. Lagens skydd gäller enligt ordalydelsen för motparten i anställningsförhållan-
det, det är med andra ord ett ömsesidigt skydd, men blir i praktiken på den svenska ar-
betsmarknaden enbart ett skydd för arbetstagaren gentemot arbetsgivaren. 78 

Rätten att ansluta sig och representeras av en organisation är enligt oss viktig, för att balan-
sera ställningen mellan parterna vid tecknande av kollektivavtal. Med hjälp av sakkunnig 
personal från både arbetsgivarorganisationen och arbetstagarorganisationen förutsätts ingen 
av parterna i dagens samhälle inta en svagare ställning vid avtalets tecknande. 

I fall med utstationerande företag och dess arbetstagare är inte medlemskap i en svensk or-
ganisation en självklarhet, snarare tvärtom. I dag kan svenska arbetstagarorganisationer 
kräva förhandling och utsätta det utstationerande företaget för, som yttersta åtgärd, strids-
åtgärder i syfte att teckna svenska kollektivavtal.79 Utstationerande arbetsgivare får dock 
inte alltid gå med i svenska arbetsgivarorganisationer, och har därmed inte samma möjlig-
het till hjälp som en svensk arbetsgivare har vid tecknande av kollektivavtal. En svensk fö-
retagare förutsätts inte inneha tillräckliga kunskaper för att själv kunna teckna och förhand-
la fram ett kollektivavtal utan kan vid behov ta hjälp av sin arbetsgivarorganisation. Ut-
ländska arbetsgivare ges inte samma möjlighet, även om det i dessa fall ofta är än mer be-

                                                 

74 Bergqvist, O, Lunning, L, Toijer, G, Medbestämmandelagen- lagtext med kommentarer s. 28. 

75Bergqvist, O, Lunning, L, Toijer, G, Medbestämmandelagen- lagtext med kommentarer s. 28. 

76Adlercreutz, A, Svenska arbetsrätt s. 34-35. 

77Bergqvist, O, Lunning, L, Toijer, G, Medbestämmandelagen- lagtext med kommentar s. 157. 

78Bergqvist, O, Lunning, L, Toijer, G, Medbestämmandelagen- lagtext med kommentar s. 131. 

79 42, 25a samt 31a §§ MBL. 
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hövligt då språkliga och kulturella skillnader spelar in vid förhandlingar. Denna problematik 
uppstår emellertid endast, som vi ser det, när mindre företag vill utstationera arbetskraft i 
Sverige. Föreningsrätten är därmed inget som i praktiken alltid är tillämplig på utländska 
arbetsgivare, vilket leder till att de i förhandlingar med det svenska facket riskerar att hamna 
i en svagare ställning.8081   

4.3.2 Förhandlingsrätt 

Förhandlingsrätten regleras i 10-17 § § MBL och utgör rätten för den enskilda arbetsgiva-
ren eller arbetstagaren att låta sig företrädas av en organisation vid fackliga förhandlingar. 
Förhandling är de fackliga organisationernas främsta hjälpmedel när det gäller reglering in-
för framtiden, men även vid lösningar av akuta tvistefrågor samt för att påverka företags-
ledningens beslut rörande företaget.82  

På arbetsgivarsidan har både den enskilda arbetsgivaren som arbetsgivarorganisationen rätt 
att förhandla. Den enskilda arbetstagaren har dock ingen förhandlingsrätt utan det är en-
bart arbetstagarorganisationen som har den rätten i form av företrädare för arbetstagaren. 
Rätt att förhandla för en part motsvaras av att motstående part måste infinna sig till för-
handling.83 I 10 § MBL finns grundläggande bestämmelser om förhandlingsrätten som rå-
der mellan parterna på arbetsmarknaden, dessa går att tillämpa oavsett om parterna står i 
kollektivavtalsförhållande till varandra eller ej. Detta innebär att förhandlingar kan göras 
även med utländska arbetsgivare som vill utstationera arbetskraft i landet, trots att de inte 
är medlemmar i en svensk arbetsgivarförening eller dess arbetstagare är medlemmar i en 
svensk arbetstagarförening.  

Förhandlingsrätten ger båda parter rätt att förhandla om en högre lön. En representant från 
Byggnads84 hävdar emellertid att utländska arbetsgivare inte med säkerhet vet, när de kom-
mer hit, att de har denna rätt.85 Detta knyter återigen an till problemet med informations-
bristen från Arbetsmiljöverket. Förhandlingsrätten är en viktig del i den svenska modellen, 
inte minst avseende lönesättning, och det är därför av största vikt att denna information 
kommer fram till den utstationerande arbetsgivaren. 

4.4 Det svenska kollektivavtalet 

Den svenska arbetsrättslagstiftningen bygger på förutsättningen att arbetsmarknadens par-
ter har möjlighet att ersätta, komplettera och fylla ut lagstiftningen genom kollektivavtal. 
MBL: s lagstiftning är således uppbyggd som en ramlagstiftning där många bestämmelser är 

                                                 

80 Undin, T, Vad gäller när utländska företag arbetar i Sverige?, Aktuellt från Teknikföretagen, nr 1 mars, 
2004. 

81 Se vidare avsitt 4.5.2 ff. om temporära medlemskap i arbetsgivarorganisationer. 

82Adlercreutz, A, Svensk arbetsrätt s. 49-50. 

83Bergqvist, O, Lunning, L, Toijer, G, Medbestämmandelagen, lagtext med kommentar s. 157. 

84Intervju med Peter Bäckman från Bygg 21:an i Jönköping, 050418. 

85Intervju med Peter Bäckman från Bygg 21:an i Jönköping, 050418. 
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dispositiva för att ge goda förutsättningar för en flexibel arbetsmarknad.  Ett stort ansvar 
vilar, genom den dispositiva lagstiftningen, på de fackliga organisationerna.86 

Många länder inom EU garanterar sina arbetstagare viss minimistandard genom lagstiftning 
eller allmängiltiga kollektivavtal. Sverige använder sig också av lagstiftning, dock inte vad 
gäller minimilöner. Avseende denna reglering använder sig Sverige av vår dispositiva, ar-
betsrättslig lagstiftning, vilket möjliggör för aktörerna på arbetsmarknaden att själva teckna 
kollektivavtal för att fastställa minimilön.87   

Kollektivavtalet är, vid sidan av den arbetsrättsliga lagstiftningen, det främsta instrumentet 
för att reglera förhållandet mellan parterna på arbetsmarknaden. Eftersom förhållandena 
varierar starkt mellan olika avtalsområden och traditionerna skiljer sig åt mellan olika sekto-
rer finns det flera olika avtalstyper som kan användas på den svenska arbetsrättsliga mark-
naden.88  

– Centrala kollektivavtal (riksavtal, huvudavtal) ingås på förbundsnivå och innehåller regler 
vilka fastslår rättsförhållandet organisationerna emellan i form av förhandlingsordningar. 
Avtalen kan även röra tillämpning av regler, både på den kollektiva arbetsrättens område 
som på det enskilda anställningsavtalets område. Centrala kollektivavtal har ofta karaktär av 
branschavtal. Genom den dispositiva lagstiftningen anpassas de övergripande kollektivav-
talsbestämmelserna i avtalet till branschens särskilda förhållanden.89 

– Lokala kollektivavtal inriktas på det egna företaget eller myndigheten och bestämmer de 
särskilda förhållandena som ska råda på arbetsplatsen, förutsatt att de är inom ramen för de 
överordnade kollektivavtalen.90 

– Hängavtal är en särskild typ av kollektivavtal, som gör centrala kollektivavtal tillämpliga 
på företagare som inte tillhör någon arbetsgivarorganisation. På arbetstagarsidan måste det 
vara en organisation som ingår hängavtalet, till skillnad från arbetsgivarsidan där den en-
skilda arbetsgivaren kan vara part. Det förekommer därför att oorganiserade arbetsgivare 
förbinder sig, gentemot lokala fackföreningar eller fackförbund, att tillämpa riksavtalet i det 
aktuella facket.91 De är ofta denna typ av avtal som blir aktuell när icke organiserade ut-
ländska arbetsgivare vill utstationera arbetstagare i Sverige. 

4.4.1 Normerande verkan 

Genom den normerande verkan som ett kollektivavtal har, kan avtalet ge innehåll till det 
enskilda anställningsavtalet mellan kollektivavtalsparterna. Detta innebär att anställningsav-
talets villkor ändras då förhandling medför nya villkor i kollektivavtalet.92   

                                                 

86Prop. 1991/92:170 bil. 9 s. 26. 

87Prop. 1991/92:170 bil. 9 s. 26. 

88Bergqvist, O, Lunning, L, Toijer, G, Medbestämmandelagen- lagtext med kommentar s. 291. 

89Sigeman, T, Arbetsrätten s. 60. 

90 Bergqvist, O, Lunning, L, Toijer, G, Medbestämmandelagen- lagtext med kommentar s. 291. 

91Adlercreutz, A, Svensk arbetsrätt s. 57. 

92SOU1998:52, Utstationering av arbetstagare s. 41. 
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Enligt 26 § MBL är kollektivavtalet bindande för organisationens medlemmar. Kollektivav-
talets normerande verkan har emellertid genom praxis utsträckts att gälla även på arbets-
platser där medlemmar till kollektivavtalets organisation saknas. Arbetsgivare anses således 
skyldiga att tillämpa kollektivavtalet även på icke fackanslutna arbetstagare eftersom kollek-
tivavtalet skall utgöra en norm för vad som skall gälla mellan arbetsgivare och arbetstaga-
re.93 Folke Schmidts har kommenterat NJA 1967 s. 513, och belyser därmed den norme-
rande verkan som ett kollektivavtal har: 94 

”Bruket på arbetsplatsen blir rättsbildande så snart parterna i anställningsavtalet inte uttryckligt 
manifesterat en vilja i annan riktning.”95 

Denna linje har sedan dess följts. Domstolen utgår från att den oorganiserades anställ-
ningsavtal ska hämta sitt innehåll, från det vid tillfället gällande kollektivavtalet, om inte an-
nat har överenskommits mellan arbetsgivaren och den oorganiserade arbetstagaren.96 De 
klara riktlinjer som har skapats för normativ verkan genom praxis i Sverige medför att pro-
blem kring vad kollektivavtalet innebär sällan uppstår. 

I AD 79/1984 uppkom dock svårigheter då kollektivavtalet inte längre gav en enhetlig 
norm som kunde följas, utan gav utrymme för individuella överenskommelser, i detta fall 
angående lönesättning. I fallet fastslogs att avseende oorganiserade arbetstagare måste den 
avtalsfrihet som råder mellan arbetsgivaren och den oorganiserade arbetstagaren angående 
lönens storlek iakttas. 97 Frågan var dock vad som skall gälla mellan parterna, om lön inte 
stadgats i det enskilda anställningsavtalet. Domstolen yttrade att det, i dessa fall, är enkelt 
att presumera att arbetstagaren skall ha den lön som det på arbetsplatsen gällande kollektiv-
avtalet anger. En sådan presumtion kan dock endast göras om kollektivavtalsregeln är en-
tydig och generell. I den situation fallet anger, finns inget att bygga och understödja en så-
dan presumtion på eftersom lönerna sätts mer eller mindre individuellt, och inget entydigt 
jämförelseunderlag går att finna. Kvar att bygga en säker presumtion på är, i dessa fall, en-
bart de löner som har stadgats i det ursprungliga kollektivavtalet.98 Enbart centrala kollek-
tivavtal är därmed tillräckligt entydiga och generella för att kunna användas som underlag 
för normativ verkan. 

Ett svenskt kollektivavtal är inte lika omfattande i sitt tillämpningsområde som exempelvis 
ett allmängiltigt avtal är. Principen om normativ verkan leder emellertid till att en arbetsgi-
vare som är bunden av ett kollektivavtal måste tillämpa, åtminstone de bestämmelser som 
står i det centrala kollektivavtalet, på alla sina anställda. Detta betyder att när alla arbetsgiva-
re är underordnade ett kollektivavtal kommer den normerande verkan få stor effekt efter-
som kollektivavtalens villkor då i praktiken blir gällande på hela den svenska arbetsmarkna-
den.99 Principen utgör således i stort sett ett heltäckande skydd för arbetstagare inom Sveri-

                                                 

93Schmidt, F, Löntagarrätt s. 108. 

94Schmidt, F, Löntagarrätt s. 117. 

95Schmidt, F, Löntagarrätt s. 117. 

96Schmidt, F, Löntagarrätt s. 117. 

97AD 79/1984. 

98AD 79/1984. 

99Prop. 1991/92:170 bil. 9 s. 26. 
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ges gränser och förhindrar arbetstagare från att få sämre anställningsvillkor och lön än de 
som finns fastslagna de centrala kollektivavtalen.  

När utländska arbetsgivare kommer till Sverige blir de tvingade att teckna svenska kollek-
tivavtal i syfte att se till att de utstationerade arbetstagarna blir garanterade svenska minimi-
löner. Arbetstagarna är emellertid sällan medlemmar i svenska fackförbund. Principen om 
den normativa verkan gör det dock möjligt för kollektivavtalets bestämmelser att bli till-
lämpliga på arbetstagarna trots deras utanförskap. Principen är således av stor betydelse för 
att det svenska systemet skall kunna fungera i syfte att garantera utstationerade arbetstagare 
svenska minimilöner. 

4.5 Svenskt kollektivavtal gentemot utländsk part 

För att anses skyldig att betala svenska minimilöner, måste arbetsgivaren vara bunden av ett 
svenskt kollektivavtal. I Sverige blir i stort sett alla arbetsgivare tvingade att teckna någon 
form av kollektivavtal och tillämpa detta avtals villkor på sina arbetstagare.100 Svenska ar-
betsgivare betalar emellertid sällan svenska minimilöner utan är istället bundna av de mark-
nadsmässiga löner som finns fastslagna i de lokala kollektivavtalen. Även utländska arbets-
givare måste vara part i ett svenskt kollektivavtal för att bli skyldiga att betala svenska mi-
nimilöner Det är oftast genom ett hängavtal med en svensk fackförening som den utländs-
ka arbetsgivaren blir bunden att betala dessa löner. På senare tid har det emellertid blivit allt 
mer vanligt att den utländske arbetsgivaren tillåts ett temporärt medlemskap i en svensk ar-
betsgivarförening. På så sätt blir arbetsgivaren bunden av det kollektivavtal som redan finns 
upprättat mellan denna förening och motsvarande arbetstagarorganisation. De två alterna-
tiven beskrivs i nedanstående exempel. 

4.5.1 Exempel 1- tecknande av hängavtal 

Ett lettiskt företag kommer till Sverige för att utföra ett underentreprenadarbete åt en tysk 
firma som i sin tur har fått uppdraget från en svensk byggfirma. När det lettiska företaget 
kommer till Sverige tar facket kontakt med dess arbetsgivare för att kontrollera arbetstagar-
nas villkor, detta förutsatt att facket är medveten om att arbetsgivaren befinner sig i landet. 

Den svenska arbetstagarorganisationen ber därefter arbetsgivaren, efter förhandling, att 
teckna ett hängavtal. Hängavtalet hör ofta ihop med det för branschen gällande centrala 
kollektivavtalet där exempelvis lönefrågan regleras. Facket strävar alltid efter att förhandla 
upp lönerna för de utländska arbetstagarna till svenska, marknadsmässiga löner, det vill 
säga löner som ofta ligger en bra bit över de fastslagna minimilönerna. Facket har emeller-
tid ingen rätt att tvinga den utländska arbetsgivaren att teckna avtal om löner som översti-
ger de för branschen fastslagna minimilönerna utan detta är något som i så fall måste för-
handlas fram.101 

I de flesta fall där ett hängavtal kommer till stånd mellan fackföreningen och det utländska 
företaget överstiger inte lönerna de fastslagna minimilönerna i branschavtalet. Detta beror 
dels på att dessa löner, för den utländska arbetsgivaren, är höga att betala. Arbetsgivaren 
anser sig med andra ord inte ha råd att betala högre löner. För det andra finns det inget 

                                                 

100 Intervju med Helge Granqvist, Teknikföretagen, Jönköping, 050413. 

101Intervju med Peter Bäckman från Bygg 21:an i Jönköping, 050418. 
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tryck från arbetstagarna att få högre löner utbetalda, då de svenska minimilönerna ofta vä-
sentligt överstiger lönenivåerna i deras hemland.102 

I de fall den utländska arbetsgivaren vägrar att skriva på ett hängavtal går facket in med 
stridsåtgärder, för att tvinga denne att skriva på.103 

4.5.2 Exempel 2- temporärt medlemskap i arbetsgivarorganisation 

Samma företag som beskrivits ovan kommer till Sverige för att utföra samma slags arbete. 
Facket tar kontakt med arbetsgivaren för att teckna hängavtal avseende bland annat mini-
milöner. Även en svensk arbetsgivarorganisation tar kontakt med företaget och erbjuder 
dem temporärt medlemskap i organisationen. 

Den utländska arbetsgivaren kan, efter ett erbjudande från den svenska arbetsgivarorganisa-
tionen, välja att bli medlem där och på så sätt automatiskt omfattas av det kollektivavtal 
som finns upprättat mellan arbetsgivarorganisationen och arbetstagarorganisationen. På så 
sätt blir den utländska arbetsgivaren automatiskt bunden att betala de fastslagna minimilö-
nerna som finns i detta avtal utan att bli tvingad att teckna hängavtal och utan att förhandla 
med facket. 104 

4.5.3 Kommentarer till exemplen 

Efter att ha varit i kontakt med både arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer får vi upp-
fattningen att facket, som situationen ser ut i dag, föredrar att de utländska arbetsgivarna 
tecknar hängavtal. Detta eftersom facken i dessa fall har större möjlighet till insyn och kon-
troll av företaget.105 Arbetsgivarorganisationerna, framförallt Teknikföretagen, har fått 
mycket kritik från den fackliga sidan för att de tillåter temporära medlemskap.106 Facket 
hävdar att det försvårar deras arbete då de inte har fackliga medlemmar på företaget och på 
så sätt inte heller någon möjlighet att kontrollera löneutbetalningen, således uppkommer 
risk för social dumpning.107 I och med att utländska arbetsgivare endast behöver betala mi-
nimilöner, arbetar de utstationerade arbetstagarna för betydligt lägre lön än vad en motsva-
rande svensk arbetare gör, trots att de arbetar efter avtalsmässiga löner. Detta leder, enligt 
facket, till social dumpning, om än laglig sådan. Denna åsikt visar fackets strävan efter lika 
lön för lika arbete och deras ständiga intresse av att förhandla upp lönerna i kollektivavta-
len till en markandsmässig nivå. Detta framförallt i syfte att undvika låglönekonkurrens från 
utstationerad arbetskraft. 

Metall hävdar även att de centrala kollektivavtalen inte är anpassade till att gälla utländska 
företag, då dessa avtal utgår ifrån att arbetstagarna är anslutna till en svensk fackförening 
och att svenska försäkrings-, föräldra- och sjukregler gäller. Framför allt förutsätter avtalen 

                                                 

102Intervju med Peter Bäckman från Bygg 21:an i Jönköping, 050418. 

103 Se vidare kapitel 5 om stridsåtgärder gentemot utländsk part. 

104 Undin, T, Vad gäller när utländska företag arbetar i Sverige?, Aktuellt från Teknikföretagen, nr 1 mars, 
2004. 

105 se vidare avsnitt 6.3 angående diskussion kring informationsplikt enligt 19 § MBL. 

106 Intervju med Helge Granqvist, Teknikföretagen, Jönköping, 050413. 

107 Kronlid, J, Lönedumpning eller fri marknad. Lag och Avtal, nr 2, 24 februari, 2005, s.6- 7. 
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att en motpart att förhandla med skall finnas. Teknikföretagen har svarat på kritiken och 
påpekar att de inte kan särbehandla utländska företag genom att inte tillåta dem medlem-
skap. Det påstådda problemet med avsaknad av motpart avvisas även det. Enligt Teknikfö-
retagen brukar de utländska företagen ha en representant i landet som det finns möjlighet 
att vända sig till. I de fall en representant saknas kan facket alltid vända sig till Teknikföre-
tagen vid förhandling.108 

Det är dock inte alla utländska företag som beviljas medlemskap i de svenska arbetsgivar-
organisationerna. Vissa krav måste vara uppfyllda för att ett temporärt medlemskap skall 
bli aktuellt i Teknikföretagen. Bland annat skall det säkerställas att det utstationerande före-
taget i Sverige kommer att följa lag och kollektivavtal. Teknikföretagen vill även att ett eta-
blerat förhållande, på ett eller annat sätt, finns med ett svenskt medlemsföretag, men även 
att personalen skall vara anställd tills vidare eller på viss tid.109 Detta innebär att alla företag 
inte blir beviljade medlemskap i en arbetsgivarorganisation, en särbehandling kan därför 
fortfarande anses förekomma gentemot utländska företag. Denna särbehandling medför att 
arbetsgivaren kan sättas i en ofrivilligt svagare position gentemot arbetstagarföreningen då 
denne inte har möjlighet till hjälp från organisationen vid exempelvis förhandlingar. Detta 
visar återigen hur det svenska systemet förutsätter medlemskap i en organisation för att ett 
fullgott skydd skall ges. Frågan är om vi kan fortsätta använda oss av reglering som förut-
sätter ett sådant medlemskap i och med EU: s utvidgning, då detta kan anses som indirekt 
diskriminering gentemot utländska företag. Vi anser emellertid att i fall tillfälliga medlem-
skap skall användas måste en viss gallring ske av företag för att kunna förebygga risken för 
social dumpning. 
 

4.6 Sammanfattande analys 

Sveriges arbetsrättsliga system har en lång tradition och har under många år byggt upp ett 
starkt förtroende hos svenska arbetstagare. Den fackliga anslutningen är därför betydligt 
högre här i landet än i övriga Europa. Vårt arbetsrättsliga system med kollektivavtal i spet-
sen är flexibelt för att kunna tillgodose fluktuationer och olika synvinklar på arbetsmarkna-
den. En förutsättning för vårt system och våra kollektivavtal är dock den höga organisa-
tionsgrad som råder på båda sidor av kollektivavtalet i Sverige. 

Arbetsgivaren har betydligt fler skyldigheter än arbetstagaren. Att inte teckna ett kollektiv-
avtal som arbetsgivare blir därför i praktiken mycket svårt. När i stort sätt alla arbetsgivare 
blir tvingade att teckna ett kollektivavtal, är det troligen mer fördelaktigt för arbetsgivaren 
att bli medlem i en svensk arbetsgivarorganisation för att där även få möjlighet till hjälp vid 
kollektivavtalets, uppkomst och underhåll. Den negativa föreningsrätten fungerar i prakti-
ken med andra ord inte bra för arbetsgivarna. Som svensk arbetstagare är det däremot be-
tydligt lättare att stå utanför en organisation då denne inte har några skyldigheter att uppfyl-
la utan enbart kan njuta rättigheter från kollektivavtalet. Då i stort sätt alla svenska arbets-
givare på den svenska arbetsmarknaden är bundna av kollektivavtal, blir vidden av kollek-
tivavtalets normativa verkan stor. Hela den svenska arbetsmarknaden påverkas således på 
direkt eller indirekt sätt av kollektivavtalen. Att falla utanför det svenska kollektivavtalssy-
stemet och inte ens bli garanterad de minimilöner som finns stadgade i ett centralt kollek-

                                                 

108 Kronlid, J, Metall gillar inte utländskt medlemskap, Lag och Avtal, nr 9, 21 oktober 2004, s.10. 

109Undin, T, Vad gäller när utländska företag arbetar i Sverige?, Aktuellt från Teknikföretagen, nr 1 mars, 
2004. 
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tivavtal, är således, i praktiken, näst intill omöjligt för den svenska arbetstagaren. Detta oav-
sett fackanslutning eller ej. Det svenska kollektivavtalet kan därmed betraktas som ett sä-
kert skyddsnät som är svårt att falla igenom för den enskilde arbetstagaren. 

Skyddsnätet som finns, i och med vårt svenska arbetsrättssystem, blir säkrare vid anslutning 
till en svensk arbetstagarorganisation. Det kan dock inte förutsättas att utstationerade ar-
betstagare här i landet skall ansluta sig till svenska fackföreningar. Utländska arbetstagare 
har inte alltid samma förtroende för fackliga organisationer som en svensk arbetstagare har. 
Det kan också ses som administrativt krångligt att ansluta sig till en svensk fackförening när 
arbetet endast skall utföras här i landet under en kortare period. Vi måste i emellertid kunna 
tillförsäkra utstationerade arbetstagare samma arbetsrättliga skydd i form av minimilön som 
svenska arbetstagare oavsett fackanslutning eller ej. Både svenska arbetsgivare och arbetsta-
gare verkar vara nöjda med det svenska systemet då de anser att det tillgodoser deras bästa. 
Avseende den svenska arbetsmarknaden, och dess parter, är det också ett vattentätt system 
för att tillgodose de behov som finns på båda sidor. Sverige uppfyller också Utstatione-
ringsdirektivets villkor bra, men det behövs förbättringar. Utstationerade arbetstagare till-
godoses idag inte samma täta skyddsnät, avseende garanterandet av minimilön, som svens-
ka arbetstagare. Problemet, med kollektivstadgade minimilöner, ligger dock inte i vilken na-
tionalitet arbetstagaren har, utan huruvida denne är ansluten till det svenska facket eller 
inte. Vissa ändringar i det svenska systemet måste därför ske för att kunna garantera utsta-
tionerade arbetstagare de minimilöner de är berättigade till.  

I dagens situation, i och med utvidgningen mot öst, är skillnaderna stora mellan medlems-
ländernas arbetsvillkor och en fungerande harmonisering av EU: s arbetsmarknad är därför 
svår att uppnå. En större risk för social protektionism i medlemsländers reglering av mini-
milöner kan därför bli ett resultat. 

En svensk minimilön är på EU: s arbetsmarknad att betrakta som hög. En lettisk arbetsgi-
vare, som vill utstationera arbetskraft på den svenska marknaden, måste i de flesta fall höja 
de löner han betalar ut vid utstationering i Sverige, och kostnaden för arbetet kan därmed 
bli för hög. De svenska facken strävar emellertid alltid efter att utstationerade arbetstagare i 
landet skall ha marknadsmässiga löner. Detta motiveras, från fackens sida, med att minimi-
lönerna endast skall tillämpas i undantagsfall. Det skall inte finnas situationer där en ut-
ländsk byggarbetare med lång arbetslivserfarenhet endast arbetar för lägsta möjliga lön. 

Den svenska arbetsgivarsidan ser situationen ur en annan synvinkel. De menar att för att 
den fria marknaden inom EU skall fungera kan vi i Sverige inte förvänta oss att utländska 
arbetsgivare skall betala en högre lön än den minimilön som finns fastslagen i våra centrala 
kollektivavtal, även om vi på den svenska marknaden betalar högre löner. Det är endast 
denna minimilön som Sverige är skyldig att garantera enligt Utstationeringsdirektivet. Den 
minimilön som återfinns i de svenska kollektivavtalen är dessutom ofta betydligt högre än 
den marknadsmässiga lön, avseende samma arbete, som betalas ut i arbetsgivarens hem-
land. Om den utländska arbetsgivaren förväntas betala högre löner, än de minimilöner som 
finns fastställda i kollektivavtalen kan slutsatsen bli att arbetsgivaren inte har råd med ar-
betskraft i Sverige, eftersom minimilönerna i sig är högre än de marknadsmässiga löner han 
betalar i sitt hemland. Detta utgör följaktligen ett indirekt hinder mot den fria rörligheten 
av tjänster, och kan ses som ett socialt protektionistiskt tankesätt. 

I syfte att hjälpa utländska arbetsgivare på den svenska arbetsmarknaden tillåter svenska ar-
betsgivarföreningar i vissa fall utländska arbetsgivare tillfälligt medlemskap i en arbetsgivar-
organisation. På så sätt blir den utländske arbetsgivaren bunden av det kollektivavtal som 
organisationen ingått. Utländska arbetsgivare blir då också bundna att betala den i bransch-
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avtalet stadgade minimilönen, men de får även möjlighet till hjälp från arbetsgivarorganisa-
tionen vid exempelvis förhandlingar med facket. 

Genom att arbetsgivarorganisationer tillåter tillfälligt medlemskap blir den utländske ar-
betsgivaren automatiskt bunden att tillämpa de minimilöner som finns fastslagna i det gäl-
lande kollektivavtalet. Detta, menar facket, leder till social dumpning eftersom de utländska 
arbetarna då jobbar för betydligt lägre lön än vad en motsvarande svensk arbetare gör. Att 
situationen leder till en viss form av social dumpning, kan vi hålla med om. Det rör sig 
emellertid om en social dumpning som tillåts inom gränserna för Utstationeringsdirektivet. 
De utländska arbetsgivarna gör ingenting fel när de följer arbetsgivarorganisationens 
branschavtal, facken har de facto gått med på de minimilöner som finns stadgade i avtalen. 
Facken menar emellertid att man ska ha lika lön för lika arbete, det vill säga det skall inte 
spela någon roll i fall en arbetstagare kommer från Lettland och utför ett arbete i Sverige el-
ler om en svensk arbetstagare utför samma arbete här. Denna åsikt tycker vi mycket väl kan 
göra sig förstådd.  

Det kan dock ifrågasättas om de svenska fackens motiv verkligen i första hand är att se till 
arbetstagarens bästa, eller om facken enbart vill värna om svenska arbetstagares rätt till 
svenska arbeten, med andra ord gynna social protektionism. Det är inget fel i tanken att ut-
ländska arbetstagare skall ha högre löner, men EU: s mål om fri rörlighet av tjänster på den 
inre marknaden får inte förbises. En utstationering i Sverige blir i stort sätt omöjlig om ut-
ländska arbetsgivare förväntas betala svenska marknadsmässiga löner, som i visa fall över-
stiger de lönerna i deras hemland med det tredubbla. 
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5 Stridsåtgärder gentemot utländsk part 

5.1 Inledning 

Sverige använder sig av påtryckningsmedel i form av stridsåtgärder för att få ovilliga arbets-
givare att teckna kollektivavtal. Möjligheten till stridsåtgärder sträcker sig långt tillbaka i den 
svenska arbetsrättens historia, och är en fundamental del av vårt arbetsrättsliga system. Rät-
ten att vidta stridsåtgärder gentemot utländsk part regleras genom reglerna om Lex Britan-
nia. Sverige har dock fått kritik för att Lex Britannia strider mot EG-rätten. 

Syftet med detta kapitel är därför att utreda stridsåtgärdernas funktion, dess betydelse för 
det svenska kollektivavtalssystemet samt huruvida dess tillämpning strider mot EG-rätten. 

5.2 Bakgrund 

Ett viktigt instrument för att det svenska systemet, i vilket minimilöner regleras i kollektiv-
avtal, skall fungera är rätten till stridsåtgärder. Denna rättighet är grundlagsskyddad genom 
regeringsformens 2 kapitel, 17 §. Rätten att vidta stridsåtgärder i syfte att försvara yrkesin-
tressen finns även fastslaget i 22 stycket preambel till Utstationeringsdirektivet.110 

I de fall ett kollektivavtal mellan arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan inte existerar är det 
möjligt för båda parter att vidtaga stridsåtgärder mot varandra, för att på så sätt driva 
igenom sina villkor.111 Stridsåtgärder som däremot tillämpas trots att parterna är bundna av 
ett kollektivavtal är otillåtna enligt 41 § MBL.  

I domen 1970 nr 160112 fastslog AD att när stridsåtgärder vidtas gentemot utländsk part, 
ska stridsåtgärdens giltighet avgöras enligt det lands lag i vilken stridsåtgärden genomför-
des.113 Genom detta rättsfall med flera114 som kom under samma period fastslogs denna 
princip, som huvudprincip i den svenska rätten.115 Fram till 1989 gällde i Sverige således att 
stridsåtgärder, i syfte att få utländska företagare att teckna kollektivavtal, var tillåtna trots att 
det utländska företaget var bunden av kollektivavtal i dess hemland.116  

5.3 Rätten till stridsåtgärder innan Lex Britannias tillkomst 

I det så kallade Nervionmålet117 frångick HD emellertid den fastslagna huvudprincipen. I fal-
let behandlades ett kollektivavtal som ingåtts mellan en svensk fackförening och ett pana-

                                                 

110 Preambel till Utstationeringsdirektivet stycke 22.  

111 41 § MBL. 

112 AD 160/1970. 

113 AD 160/1970. 

114 Se bl.a. AD 64/1978, AD 103/1979 och AD 24/1981. 

115Olauson, E, Holke, D, Medbestämmandelagen med kommentar s. 275.  

116Se bl.a. AD 64/1978, AD 103/1979 och AD 24/1981. 

117NJA 1987 s. 885. 
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manskt rederi. Kollektivavtalet uppkom efter stridsåtgärder från svensk sida. HD fastslog i 
målet att kollektivavtalet, samt frågan huruvida avtalet var giltigt eller ej skulle bedömas en-
ligt panamansk lag. Stridsåtgärdernas giltighet skulle även de avgöras enligt panamansk lag, 
då denna prövning var ett led i bedömningen av kollektivavtalets giltighet. 118  

Panamansk lag fastslår att avtal som uppkommit efter otillåtna stridsmedel är ogiltiga. Den 
stridsåtgärd som vidtagits i fallet var tillåten i Sverige, men inte i Panama. Följaktligen an-
sågs avtalet samt stridsåtgärden, enligt panamansk lag, ej giltig. 119  

Följden av denna dom var att rättsläget blev otydligt. AD hade fastställt att om en tvist en-
dast gällde huruvida stridsåtgärder var otillåtna eller ej, skulle det avgöras enligt lagen i det 
land stridsåtgärderna genomfördes.120 Gällde huvudtvisten däremot huruvida ett kollektiv-
avtal var giltigt eller ej, och en del av prövningen gällde huruvida stridsåtgärder var lovliga, 
skulle avtalets lag gälla.121 

Läget blev således att en stridsåtgärd kunde anses tillåten i Sverige men dess effekt, det vill 
säga kollektivavtalet, kunde anses ogiltig enligt utländsk lag, på grund av samma åtgärd. 

AD frångick den gamla huvudprincipen i ytterligare ett mål; det så kallade Britannia- målet.122 
Bakgrunden till målet var att den internationella Transportfederationen ville få till stånd ett 
kollektivavtal med det i Göteborgs hamn bekvämlighetsflaggade fartyget Britannia. Britan-
nia ägdes av ett tyskt rederi, seglade under cypriotisk flagg och hade huvudsakligen filip-
pinsk besättning. De filippinska sjömännen var anställda enligt en överenskommelse som 
kunde betecknas som ett kollektivavtal. 123 

Kaptenen på Britannia vägrade att skriva på kollektivavtalet som svenska Transportfedera-
tionen och Sjöfolksförbundet ville få till stånd. Sjöfolksförbundet förklarade därför fartyget 
i blockad, vilket även medförde sympatiåtgärder bland annat från svenska Transportarbe-
tarförbundet. Det cypriotiska företaget, av vilket fartyget befraktades, stämde därefter Sjö-
folksförbundet och Transportarbetarförbundet för otillåtna stridsåtgärder. 124 

Svenska arbetsgivarsidan yttrade sin ståndpunkt och höll med om att stridsåtgärderna var 
otillåtna då de ansåg att ett giltigt kollektivavtal redan fanns ombord på fartyget. Arbetsgi-
varsidan framhöll även att det kollektivavtal som facket ville uppnå var ogiltigt och syftet 
med blockaden därför var otillåten. 125 

Sjöfolksförbundet däremot menade att stridsåtgärderna var tillåtna eftersom inte någon av 
de olika intressenterna i fartyget hade avtal med förbundet. Sympatiåtgärderna var således 
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också tillåtna. Sjöfolksförbundet hävdade även att AD skulle bortse från det filippinska av-
talet eftersom det inte hade träffats på sådant sätt, eller hade sådant innehåll att det var god-
tagbart enligt svenska regler. 126   

AD fastslog slutligen att stridsåtgärderna som vidtagits av Sjöfolksförbundet och Trans-
portarbetarförbundet var olovliga enligt 42 § MBL. I domen fastslogs att 42 § MBL skulle 
tolkas som ett stöd, för att stridsåtgärden skulle anses som otillåten om den hade till syfte 
att tvinga ett utländskt företag att sluta kollektivavtal, i fall detta företag var bunden av 
fredsplikt enligt främmande lands lag. 127 Således blev tillämpningen av 42 § att se som ett 
skydd för det utländska avtalet.128  

I 42 § MBL står stadgat att: 

”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…”  

AD: s tolkning av MBL kan anses märklig då 42 § tilläts fungera som ett stöd för utländska 
företag trots att svensk rätt i övrigt inte var tillämpligt på avtalet. Bo Bylund har i en arti-
kel129 kommenterat det, enligt honom, märkliga uttalandet från AD. Han ifrågasätter om 
AD inte kan anses ha gått utöver vad som åberopats i målet när de fastslog en tolkning av 
42 §. Det var nämligen ingen part som i målet som åberopade att stridsåtgärderna stred 
mot 42 § MBL. Bylund menar därför att domstolen borde ha återkallat till huvudförhand-
lingar när man under överläggningen kom fram till att 42 § skulle tillämpas. 130 

5.4 Lex Britannia 

Den rättsliga situation som uppstod efter domen i Britannia-målet innebar i praktiken att 
många svenska fackföreningar fann det svårt att bekämpa social dumpning, då ett viktigt 
redskap i denna kamp var just möjligheten att vidta fackliga stridsåtgärder.131 Resultatet av 
domen medförde en omfattande debatt i media.132 Enligt Bylund var frågan mycket politiskt 
känslig. Den svenska regeringen satt, under tiden för uppståndelsen av Britanniadomen, i 
förhandlingar om ett EES-avtal. Regeringen behövde därför de fackliga organisationernas 
stöd i dessa förhandlingar framförallt i syfte att försvara den svenska arbetsrättsliga model-
len. Vid samma tidpunkt offentliggjordes också att Sverige ämnade ansöka om medlemskap 
i EU. Personer som var för ett medlemskap ville av förklarliga skäl i detta läge inte ha en 
diskussion kring social dumpning.133 
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Regeringen kom fram till att en lagändring måste göras för att minska risken för social 
dumpning som hade uppstått i och med domen i Britannia- målet. Den uppstådda proble-
matiken löstes således genom att man tillförde MBL den så kallade Lex Britannia reglering-
en. Lex Britannia var en lagändring som kom att omfatta 42, 25a samt 31a § § MBL.134  

I 42 § gjordes ett tillägg som innebar att bestämmelsen i 42 §, och det sätt den tillämpades 
skulle vara gällande endast på kollektivavtal som för övrigt gällde under MBL. Detta inne-
bar med andra ord att ”stödet” enligt 42 § MBL för utländska företag, som blev utsatta för 
svenska fackföreningars stridsåtgärder, nu begränsades väsentligt.135  

I 25a § fastslogs att i de fall ett kollektivavtal hade uppkommit på grund av stridsåtgärder, 
som enligt svensk lag var tillåtna, skulle kollektivavtalet ej anses ogiltigt här i landet på 
grund av att vidtagna stridsåtgärderna är förbjudna enligt utländsk rätt. Detta paragraftillägg 
skulle kunna ses som en återgång till den huvudprincip som tidigare gällt.136  

Om en arbetsgivare blir bunden av ett svenskt kollektivavtal, oavsett om det är efter strids-
åtgärder eller ej, befinner denne sig i många fall i en situation där han är bunden av två kol-
lektivavtal, både det svenska och hemlandets.  

AD har i flera fall137 fastställt vilka principer som gäller då svenska kollektivavtal ”krockar”. 
Den mest förekommande lösningen är att det avtal som slutits först anses vara gällande.138 
Detta skulle i de flesta fall, angående utstationerad arbetskraft, innebära att det utländska 
avtalet skulle bli gällande. Detta innebar i sin tur en risk för social dumpning, då lönerna 
enligt det utländska kollektivavtalet kan vara fastslagna på en betydligt lägre nivå än de lö-
ner som fastställts i det svenska avtalet. 

För att lösa detta problem fastslås i 31a § MBL att när det finns ett konkurrerande ut-
ländskt kollektivavtal, som MBL inte är direkt tillämplig på, skall det senast slutna kollektiv-
avtalet, Sveriges avtal, vara det gällande. Internationellt privaträttsliga regler skall tillämpas 
vid avgörandet huruvida MBL skall anses tillämpligt på ett kollektivavtal.139 

Reglerna kring Lex Britannia har fått kritik från många håll genom åren, framförallt för att 
de inte ansetts vara i symbios med EG- rätten. Strax efter att Lex Britannia trädde i kraft 
fick vi en borgerlig regering i Sverige. Debatten blev då omfattande kring huruvida den nya 
lagändringen skulle få vara kvar. Regeringen tillsatte en utredare som skulle undersöka hu-
ruvida det var möjligt att ta bort Lex Britannia från den svenska lagstiftningen igen, då den 
möjligen stred mot Sveriges internationella åtaganden140 Den tillsatta utredaren Sven- Hugo 
Rydman kom emellertid fram till i Ds 1994:13 att: 
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”… Lex Britannia sannolikt inte strider mot Sveriges internationella åtaganden och att det såle-
des inte är nödvändigt att på denna grunden ändra eller upphäva denna lagstiftning”141 

Den borgerliga regeringen drog följaktligen aldrig tillbaka lagen och det kom aldrig upp till 
diskussion igen.142 Enligt Bylund skulle det vara mycket svårt att dra tillbaka lagen även om 
man så ville på grund av att rättsläget då skulle bli mycket osäkert.143 

5.4.1 Vaxholmsfallet 

I och med Sveriges inträde i EU har den gemensamma rätten kommit att spela en allt större 
roll. I de fall som den svenska rätten står i strid med EG- rätten, är det EG- rätten som 
skall gälla enligt principen om EG-rättens företräde och direkt effekt. EG-domstolen stad-
gar att nationell lag, inkluderad grundlag, måste ge vika för EG-rätt vid händelse av kon-
flikt.144 Detta framkom bland annat i målet Costa v. ENEL145 där domstolen visade att EG-
fördraget skapade en särskild rättsordning, vilken är en integrerad del av den nationella 
rättsordningen i medlemslandet.146 Även i det så kallade Simmenthal- fallet147 fastslog EG-
domstolen att domare i den enskilda medlemsstaten som i ett avgörande står i konflikt mel-
lan att tillämpa EG- rätt eller nationell rätt skall tillämpa den EG- rättsliga bestämmelsen 
framför den nationella bestämmelsen. 148 

Angående Sveriges regler om Lex Britannia har dessa, som beskrivits ovan, skapat en de-
batt kring huruvida de strider mot EG- rätten så till vida att de förhindrar den fria rörlighe-
ten för tjänster som fastslås i 49 § EG- fördraget. Debatten har aktualiserats nyligen i och 
med den uppmärksammade tvisten mellan Byggnads och det lettiska byggföretaget Laval 
un Partneri.149 

Bakgrunden till tvisten är det lettiska byggföretaget Laval un Partneri (senare kallat Laval) 
som kom till Sverige och Vaxholm i september 2004. De var i Vaxholm i egenskap av un-
derleverantör till ett annat lettiskt byggföretag L & P Baltic Bygg (senare kallat Baltic Bygg). 
Baltic Bygg hade under sommaren påbörjat ett bygge av en skola i Vaxholm, som Laval nu 
tog över.150 

I juni 2004 inleddes förhandlingar mellan svenska Byggnads och Laval angående tecknan-
det av kollektivavtal. Ett antal förhandlingar ägde sedan rum fram till den slutförhandling 
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som tog plats den 15 september 2004. Laval var vid tiden för förhandlingen bunden av ett 
lettiskt kollektivavtal som tillämpades på de lettiska arbetstagarna.151 

Från förhandling den 15 september 2004 finns ett protokoll som bland annat framställer 
svenska Byggnadsförbundets krav på att Laval skall teckna kollektivavtal med förbundet. 
Kollektivavtalet förutsätter att parterna skall försöka enas om att arbetet som de lettiska ar-
betarna utför skall göras på ackord. Kan parterna inte enas om detta fastslår Byggnadsavta-
lets 3 § att en lön motsvarande 109 kronor per timme skall betalas ut till arbetstagarna. 
Denna lönegräns motsvarar en så kallad stupstock och är med andra ord ingen gräns som 
det svenska facket strävar efter att uppnå.152 

I protokollet fastslås vidare att en genomsnittlig timlön motsvarande det arbete som de let-
tiska arbetstagarna utför i Sverige är 145 kronor. Laval hänför att en timlön motsvarande 
145 kronor är för hög för dem att utbetala då de utöver lönekostnaden har andra omkost-
nader som är förknippade med utstationeringen i Sverige. Laval hävdar att om de skulle 
vara tvingade att betala denna timlön skulle deras sammanlagda kostnader överstiga svens-
ka konkurrenters kostnadsnivå.153 

Parterna kommer inte överens i lönefrågan bland annat på grund av att Byggnads enligt 
Laval kräver att de skall betala ut en timlön motsvarande 145 kr. Laval hävdar att de kunde 
tänka sig att betala en timlön motsvarande 109 kr, de vill emellertid inte gå med på de andra 
villkor som Byggnads ställt upp. Att Byggnads skulle ha framfört ett krav motsvarande en 
timlön på 145 kr, bestrider de. De hävdar att de endast krävde att Laval skulle teckna ett 
hängavtal. Då de båda parterna ej kom överens i frågan, och ett kollektivavtal följaktligen 
inte tecknas, varslar Byggnads den 19 oktober 2004 Laval om stridsåtgärder motsvarande 
blockad på bolagets arbetsplatser.154 

Den 7 december 2004 väckte Laval talan mot Byggnads i Arbetsdomstolen. Laval hävdade 
att de stridsåtgärder som genomförts av Byggnads inte var tillåtna på grund av de avtalskrav 
som blockaden grundades på strider mot artikel 49 EG- fördraget avseende fri rörlighet av 
tjänster. Laval hävdar bland annat att Utstationeringsdirektivets krav på att förbindelsekon-
tor skall tillhandahålla information angående de minimikrav som är fastslagna i direktivet 
inte uppfylls på ett tillfredställande sätt i Sverige. Detta grundas på att Arbetsmiljöverket 
endast ger hänvisningar till tillämpliga kollektivavtal och kollektivavtalsparter vid förfråg-
ningar gällande minimilön.155  

Laval hävdar också att det sätt på vilket minimilön bestäms för utstationerande företag bry-
ter mot Utstationeringsdirektivet då modellen bygger på förhandlingsmöjlighet. Även om 
det i kollektivavtalen finns en så kallade stupstocksgräns som skall tillämpas i fall parterna 
inte kommer överens i förhandlingar så tar det lång tid innan förhandlingarna strandar och 
denna lön i så fall blir tillämpningsbar. Detta gör det svårt för utländska företagare att i för-

                                                 

151 AD 49/2005, bakgrund till målet. 

152 AD 49/2005, bakgrund till målet. 

153 AD 49/2005, bakgrund till målet. 

154 AD 111/2004. 

155 AD 111/2004. 



 Stridsåtgärder gentemot utländsk part 

 36

väg veta vilken lön som de i slutändan blir skyldiga att betala. Ett faktum som gör det svårt 
att utstationera arbetskraft i Sverige.156 

Avseende de stridsåtgärder som har vidtagits mot företaget anser Laval att de är ogiltiga 
och skall anses som oproportionerliga i jämförelse med det mål som det skall uppnå. De är 
också att ses som diskriminerande då dylika åtgärder inte hade vidtagits mot ett svenskt bo-
lag som redan är bundet av ett kollektivavtal. 157 

Laval ville därför att AD genom ett interimistiskt beslut skulle häva Byggnads stridsåtgärder 
mot bolaget. Byggnads bestred yrkandena. AD avslog bolagets yrkande i den dom som ut-
kom 22 december, 2004.158 

Den 11 mars 2005 hölls huvudförhandlingar i målet. Laval yrkade då bland annat att AD 
skulle begära ett förhandsavgörande av EG- domstolen avseende frågan om stridsåtgärder-
nas tillåtlighet.159 

Laval hävdar att de stridsåtgärder som har vidtagits mot dem är ogiltiga enligt 42 §, första 
stycket MBL. Tredje stycket i motsvarande paragraf, samt 31a och 25a §, det vill säga reg-
lerna om Lex Britannia, anses inte vara gällande då dessa regler, i en situation som denna, 
indirekt strider mot 49 § EG. Det hävdas att svenska bolag som redan är bundna av ett kol-
lektivavtal inte kan tvingas att teckna ett nytt avtal med facket. Detta eftersom reglerna in-
direkt innebär en diskriminering av utländska företag.160 Byggnads bestrider i målet dessa 
påståenden. 

AD har i målet kommit fram till att de framställda kraven som Byggnads lade fram vid för-
handlingarna i september 2004, bland annat avseende en timlön motsvarande 145 kronor, 
hade som avsikt att Laval skulle tillämpa Byggnadsavtalet i stället för det inhemska lettiska 
avtalet. AD uppfattar med andra ord syftet med stridsåtgärderna som att Byggnads ville er-
sätta det redan befintliga, lettiska kollektivavtalet, med Byggnads egna kollektivavtal. Bygg-
nads har vid senare tillfälle frångått sitt krav avseende en timlön motsvarande 145 kronor, 
och endast krävt att Laval skall teckna hängavtal, men detta faktum anser AD inte ändra 
bedömningen av syftet med de vidtagna stridsåtgärderna. 161 

Arbetsdomstolen kommer således fram till att de stridsåtgärder som vidtogs inte med sä-
kerhet kan anses vara förenliga med EG-rätten. Arbetsdomstolen anser därför det nödvän-
digt med en förhandsgranskning från EG- domstolen i frågan i enlighet med artikel 234 
EG.162 

Bolaget har vidare anfört i målet att reglerna gällande Lex Britannia strider mot EG- rätten. 
De anser att det endast är den så kallade Britannia- principen i 42 § första stycket som skall 
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vara tillämplig i fall som det som beskrivits ovan. Arbetsdomstolen fastslår att det även i 
denna fråga finns anledning att begära ett förhandsavgörande från EG- domstolen angåen-
de dessa regler. Detta eftersom AD inte anser sig kunna avgöra huruvida reglerna i prakti-
ken särbehandlar företag som endast skall vara i landet under en kort period, alternativt om 
dessa regler strider mot den fria rörligheten av tjänster och diskrimineringsförbudet på 
grund av nationalitet.163  

Åsikterna på den svenska arbetsmarknaden har varit delade i frågan huruvida det anses rätt 
av AD att ta hjälp av EG- domstolen i målet. 

Tore Sigeman, professor emeritus, lämnade ett så kallad sakkunnighetsyttrande på Lavals 
svenska ombuds begäran i syfte att styrka yttrandet att AD skall hämta förhandsbesked från 
EG- domstolen i målet. Sigeman föreslog bland annat att en rimlig fråga att ställa EG- 
domstolen var huruvida. 42 § 3 stycket i MBL är förenlig med EG- rätten.164 Vidare frågade 
sig Sigeman huruvida Lex Britannia är förenlig med fri rörlighet och förbudet mot diskri-
minering. Det yttrande som Sigeman lämnade ansågs emellertid sakna intresse för Vax-
holmfallet men kan ses som intressanta och relevanta frågeställningar som AD kan ställa 
EG- domstolen.165 Ronnie Eklund, professor vid Stockholms universitet, har i en analys i 
Lag och Avtal poängterat att eftersom EG- rätten inte reglerar stridsåtgärder så skall heller 
inte tredje stycket, 42 § MBL anses strida mot EG- rätten. Eklund menar att Utstatione-
ringsdirektivet bekräftar Lex Britannia, då rätten att vidtaga stridsåtgärder finns fastslagen i 
punkt 22 i preambeln till direktivet.166 

5.5 Sammanfattande analys 

Sveriges utförliga reglering kring stridsåtgärder, och då framförallt reglerna kring Lex Bri-
tannia, har blivit kritiserad för att strida mot EU- rätten då den enbart gynnar den inhemska 
arbetsmarknaden.  

En förutsättning för att det svenska systemet, där lönevillkor finns reglerade i kollektivav-
tal, skall fungera är att facken har rätt att vidtaga stridsåtgärder vid avtalslösa tillstånd. Skul-
le inte möjligheten att tvinga arbetsgivare att teckna kollektivavtal finnas, skulle det inte hel-
ler finnas något skyddsnät avseende minimilöner. I praktiken skulle det då bli möjligt för 
arbetsgivaren att betala hur låga löner som helst. I och med möjligheten till stridsåtgärder 
får arbetstagaren ett behövligt skydd, så att denne inte på grund av sin naturligt svagare 
ställning skall kunna utnyttjas av arbetsgivaren. En förutsättning för att det skall råda balans 
på arbetsmarknaden är att maktfördelningen mellan parterna är lika. Arbetstagarsidan mås-
te med andra ord kunna organisera sig och ha tillgång till medel för att kunna påverka 
arbetsgivarsidan. Stridsåtgärder är ur det hänseendet en viktig beståndsdel för att utjämna 
maktfördelningen på arbetsmarknaden. Möjligheten till stridsåtgärder är accepterad på den 
svenska arbetsmarknaden. Stridsåtgärder behöver emellertid i få fall tillämpas då det sällan 
uppstår problem som inte går att lösa via förhandlingar. Det är dock viktigt att möjlighet till 
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påtryckningsmedel finns, då enbart vetskapen om stridsåtgärders verkningar leder till jäm-
vikt mellan parterna och kompromisser kan göras på arbetsmarknaden.  

Gentemot utländska arbetsgivare som kommer hit spelar möjligheten till stridsåtgärder en 
viktig roll för att kunna garantera minimilöner enligt Utstationeringsdirektivets krav. Då vi i 
Sverige inte kan garantera minimilöner på annat sätt än genom svenskt kollektivavtal, måste 
det finnas påtryckningsmedel för att så skall ske. Detta eftersom den utländska arbetsgivare 
inte har något givet intresse av att bli bunden av ett svenskt kollektivavtal då det inte ger 
denne några direkta fördelar. Dessutom är den utländska arbetsgivaren ofta redan bunden 
av ett kollektivavtal i sitt hemland. Reglerna om Lex Britannia ger de svenska facken möj-
lighet att tvinga utländska arbetsgivare att teckna svenska kollektivavtal även i de fall ar-
betsgivaren är bunden av kollektivavtal i sitt hemland. Dessa regler har emellertid fått 
mycket kritik, framförallt från andra medlemsstater, då man menar att reglerna strider mot 
EU: s bestämmelser om fri rörlighet av tjänster. Reglerna utgör i sin natur en inskränkning 
av den fria rörligheten, men en behövlig sådan i syfte att förhindra social dumpning inom 
Unionen. Att en arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal i sitt hemland ger ingen garanti 
för att lönedumpning inte sker när denne kommer med utstationerad arbetskraft till Sveri-
ge. En kollektivavtalssluten lön från exempelvis Lettland kan vara mycket lägre än en kol-
lektivavtalssluten lön i Sverige. Om svenska fack inte har möjlighet att tvinga utländska ar-
betsgivare att teckna svenska kollektivavtal kan Sverige inte heller garantera att dessa ar-
betstagare får svenska minimilöner, vilket vi är skyldiga till enligt Utstationeringsdirektivet. 

Att Lex Britannia är på gränsen till vad som skall anses tillåtet inom Unionen är emellertid 
klarlagt då frågan har aktualiserats flera gånger, inte minst vid uppkomsten av Lex Britan-
nia. I preambeln till Utstationeringsdirektivet finns rätten till stridsåtgärder fastslaget. Att 
använda sig av dessa åtgärder anses med andra ord, inte i sig, strida mot EG- rätten. Då nå-
gon definition av stridsåtgärder i Utstationeringsdirektivet inte finns anser vi att det skall 
vara tillåtet för medlemsstaterna att använda sig av sina nationellt anpassade stridsåtgärder i 
syfte att uppnå de mål som direktivet ställer upp. För att Sveriges kollektivavtalssystem 
skall fungera är rätten till stridsåtgärder en fundamental beståndsdel. Dessa möjligheter till 
åtgärder är redan på indirekt väg godkända av EU då vårt kollektivavtalssystem som im-
plementeringsmetod av utstationeringsdirektivets minimivillkor godkänts. 

Att AD låter EG- domstolen göra en förhandsgranskning rörande Lex Britannia i och med 
Vaxholmsfallet är enligt oss nödvändigt för att klarlägga rättsläget, då det är en fråga som 
ständigt debatteras. Skulle domstolen komma fram till att reglerna inte strider mot EG- rät-
ten skulle rättsläget en gång för alla fastslås och Sveriges metod att implementera villkoret 
av minimilön skulle tvingas att accepteras av de andra medlemsländerna. Utredningar har 
emellertid gjorts förut, bland annat av utredare Sven- Hugo Rydman som publicerats i Ds 
1994:13. Slutsatsen av denna utredning blev att reglerna inte kan anses strida mot EG- rät-
ten.  

Utan Lex Britannia skulle vår implementeringsmetod av Utstationeringsdirektivet inte kun-
na godkännas, då det i så fall, i praktiken, inte finns någon möjlighet att garantera utstatio-
nerade arbetstagare svenska minimilöner. Utländska arbetsgivare är i många fall ovilliga att 
teckna svenska kollektivavtal. Det måste därför finnas påtryckningsmedel för att skyddsnä-
tet i våra kollektivavtal skall överföras även på utstationerad arbetskraft i Sverige. Skulle 
inte dessa regler vara tillåtna inom EU skulle Sverige vara tvungna att finna ett annat sätt att 
tillgodose kraven i direktivet.  

Att EG- domstolen skulle se Sveriges regler angående Lex Britannia i ett nytt perspektiv i 
dag anser vi inte vara troligt. Sedan Utstationeringsdirektivets tillkomst har EU utvidgats, 
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och frågan om social dumpning har blivit än mer aktuell. Målet att förhindra låglönekon-
kurrens kommer även i fortsättningen ha hög prioritet inom EU, således kommer Lex Bri-
tannia anses som nödvändigt för att uppnå EU: s mål om en fri inre marknad utan social 
dumpning. 

Så länge fackens möjlighet till stridsåtgärder används i syfte att förhindra social dumpning 
kommer de, enligt oss, att rättfärdigas av EU. Det är därför viktigt att svenska facken ser 
till att syftet med stridsåtgärder, som vidtas, verkligen är att förhindra social dumpning. Ut-
ifrån kan det lätt ses som att facket, med sin stora makt i form av möjlighet till stridsåtgär-
der, endast vill eliminera konkurrens från utländska företag på den svenska marknaden. 
Om det visar sig att stridsåtgärder i framtiden kommer att användas i annat syfte än att för-
hindra social dumpning, är det att anse som maktmissbruk. Konsekvensen kommer i så fall 
bli att Lex Britannia ses som en reglering i strid mot EG-rätten. I Vaxholmsfallet agerade 
facket på gränsen till vad som kan anses tillåtet i ett EU- perspektiv. Att vidtaga stridsåtgär-
der i det skedet och under de omständigheterna kan ses som maktmissbruk, då syftet att 
förhindra social dumpning kom i skymundan av fackets kamp efter svenska marknadsmäs-
siga löner. Svenska facken hävdar däremot att det var en nödvändig åtgärd i denna situation 
för att förhindra social dumpning. Ord står mot ord och det är svårt att avgöra vilken sida 
som är mest trovärdig ett faktum som bekräftas av att fallet har nått EG-domstolen. Slut-
satsen som emellertid kan dras är att ett stort ansvar vilar på det svenska facket att tillse att 
systemet utnyttjas för det fördelar det har istället för att det utnyttjas som ett maktmedel. 
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6 Kontrollmöjligheter av utstationerad arbetskraft 

6.1 Inledning 

I kollektivavtalen finns anställningsvillkor, bland annat avseende minimilöner, som skall 
följas av arbetsgivaren. En ökning av utstationerad arbetskraft har blivit resultatet av EU: s 
utvidgning. I Sverige har detta inneburit en större svårighet att kontrollera huruvida 
kollektivavtalens anställningsvillkor i praktiken verkligen följs. 

Syftet med detta kapitel är därför att utreda huruvida Sveriges möjlighet till kontroll av Ut-
stationeringsdirektivets krav på minimilön är tillräcklig. Detta eftersom all reglering avseen-
de frågan är lämnad till kollektivavtal och därmed skall kontrolleras av kollektivavtalets par-
ter. En beskrivning av 19 § MBL görs i syfte att utreda vilka möjligheter det finns, att via 
den informationsplikt som stadgas om i paragrafen, kontrollera huruvida även utstationerad 
arbetskraft får de löner utbetalade till sig som de har rätt till. 

6.2 Bakgrund 

I Sverige är det fackföreningarna som skall se till att utländska företag tecknar kollektivav-
tal, det krävs därför att arbetstagarorganisationerna har god översikt över den arbetskraft 
som kommer till Sverige från utlandet. Enligt förarbeten till den svenska Utstationeringsla-
gen har bevakningen från svenska fackföreningars sida varit mycket effektiv.167 Dessa orga-
nisationer har uppgett att de anser sig ha god kontroll över vilka utländska företag som be-
driver verksamhet i Sverige, och anser sig även ha kontroll över att företag tecknar svenska 
kollektivavtal avseende framförallt minimilöner.168 Men efter att frågat både representanter 
från LO och Byggnads om de i dagsläget anser sig ha översikt över den utstationerade ar-
betskraften som kommer in till landet får vi uppfattningen att så inte är fallet. Situationen 
har med andra ord förändrats sedan förarbetena till Utstationeringslagen skrevs. Enligt 
Byggnads finns det ett stort mörkertal över hur mycket arbetskraft som utstationeras här i 
landet och som arbetar för väldigt låga löner.169 Problemet med att upptäcka utstationerade 
arbetstagare som finns i landet är ett problem rörande kontroll i sig som vi emellertid anser 
borde uppstå i alla länder oavsett den arbetsrättsliga regleringen. Detta problem är intres-
sant men berörs inte vidare i någon större utsträckning i uppsatsen. 

6.3 19 § MBL- Möjlighet till kontroll genom informationsplikt 

Det är först när facken vet om att det överhuvudtaget finns utstationerad arbetskraft på en 
arbetsplats som de kan undersöka vilka villkor de arbetar under och vilka avtal de är slutna 
till. Det är upp till fackföreningarna att kontrollera att villkoren för minimilöner följs av de 
utländska företagen. I dag upptäcks många missförhållanden på svenska arbetsplatser ge-
nom att arbetstagaren själv anmäler dessa missförhållanden.170  

                                                 

167SOU 1998:52 Utstationering av arbetstagare s.33. 

168Prop. 1998/99:90 s. 26. 

169Intervju med Peter Bäckman från Bygg 21:an i Jönköping, 050418. 

170Telefonintervju med Thord Petterson, LO, 050420. 
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Utländska arbetstagare är däremot sällan medlemmar i svenska fackföreningar och har i fle-
ra fall inget förtroende för fackföreningar. Vi kan därför inte förvänta oss att en utstatione-
rad arbetstagare i Sverige kommer att anmäla missförhållanden som råder på arbetsplatsen 
till en svensk fackförening. Svenska fackföreningar måste få möjlighet att kunna kontrollera 
att de villkor som stadgas i kollektivavtalen verkligen följs i praktiken.  

I 19 § MBL finns fastslaget bestämmelser om informationsskyldighet. Den skyldighet som 
arbetsgivaren enligt paragrafen har att tillhandahålla information om sin rörelse ger facken 
indirekt en möjlighet att kontrollera arbetsgivarens verksamhet. I paragrafen fastslås att: 

”Arbetsgivare skall fortlöpande hålla arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är 
bunden av kollektivavtal underrättad om hur hans verksamhet utvecklas produktionsmässigt och 
ekonomiskt liksom om riktlinjerna för personalpolitik. Arbetsgivaren skall dessutom bereda ar-
betstagarorganisationen tillfälle att granska böcker, räkenskaper och andra handlingar, som rör 
arbetsgivarens verksamhet, i den omfattning som organisationen behöver för att tillvarataga med-
lemmarnas gemensamma intressen i förhållandet till arbetsgivaren.”171 

Arbetstagarorganisationen har i och med stadgandet i denna paragraf stora möjligheter att 
få information avseende exempelvis deras medlemmars löneutbetalningar. Enligt paragra-
fen har arbetstagarorganisationen emellertid enbart möjlighet att granska arbetsgivarens 
handlingar ifråga om medlemmar i sin egen organisation. Handlingar som rör icke med-
lemmar kan därmed inte nås av arbetstagarorganisationen.172 Angående utstationerad ar-
betskraft i Sverige, som i de flesta fall inte är anslutna till ett svenskt fackförbund, har ar-
betstagarorganisationen med andra ord ingen möjlighet till insikt avseende anställnings-
handlingar rörande exempelvis lön. I fallet AD 1985 nr 21173 fastslogs att en analogisk tolk-
ning av 19 § gentemot arbetsgivarorganisationen utan kollektivavtal inte är möjlig, facken 
kan således inte kontrollera handlingar som har med icke fackanslutna arbetstagare att 
göra.174 I förarbeten till MBL står att rätten till information enbart är gällande för kollektiv-
avtalsbunden arbetstagarorganisation och att annan organisations intresse av information 
skall tillgodoses endast inom förhandlingsrättens ram.175 Således finns ingen lagstadgad 
möjlighet för svenska fackförbund att få information från arbetsgivare vars arbetstagare 
inte är ansluten till ett svenskt fackförbund. 

Uppdagas det att ett kollektivavtal inte har följts är det att anse som ett kontraktsbrott vil-
ket motparten har rätt att frigöra sig ifrån, hävningsmöjligheterna är dock begränsade.176 
Skadestånd har därför kommit att bli den i praktiken viktigaste sanktionen på MBL: s om-
råde. Det arbetsrättsliga skadeståndet har en reparativ funktion, men skadeståndsreglernas 
viktigaste syfte är emellertid också att avhålla från lag och avtalsbrott och att inskärpa vik-
ten av att MBL: s regler ska följas. Med andra ord har skadeståndsreglerna även en preven-
tiv funktion.177 

                                                 

171 19 § MBL. 

172 Bergkvist, O, Lunning, L, Toijer, G, Medbestämmandelagen - lagtext med kommentarer s. 277-278. 

173 AD 21/1985. 

174 AD 21/1985. 

175 Prop. 1975/76:105, bilaga 1 s. 237. 

176 Bergkvist, O, Lunning, L, Toijer, G, Medbestämmandelagen - lagtext med kommentarer s. 471. 

177 Bergkvist, O, Lunning, L, Toijer, G, Medbestämmandelagen - lagtext med kommentarer s. 471. 
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6.3.1 Föreslagen ändring av 19 § MBL 

Genom den stora fackanslutning som finns i Sverige, och de fackligt förtroendevalda som 
finns på arbetsplatserna, har informationsmöjligheten i 19 § inte så stor betydelse i realite-
ten avseende möjligheten att kunna kontrollera att anställda verkligen får de anställnings-
villkor och löner som de har rätt till. Avseende utländska arbetstagare är möjligheten till in-
formation i detta hänseende viktigare. Medlemmar i svenska fackförbund ser själva till att 
meddela sina fackliga organisationer angående de missförhållanden som eventuellt råder på 
arbetsplatsen för att på så sätt få hjälp från organisationen.178 Utstationerad arbetskraft i 
Sverige har emellertid inte samma intresse som en svensk arbetstagare att anmäla sin ar-
betsgivare till facket på grund av att de betalar lägre löner än avtalat. Detta eftersom den 
svenska lönen i de flesta fall är betydligt högre än motsvarande lön i hemlandet och därför 
anses som godtagbar. För att Sverige skall kunna garantera utstationerad arbetskraft svens-
ka minimilöner, i linje med Utstationeringsdirektivet, krävs att det svenska facket har möj-
lighet till någon form av insyn och kontroll av att villkoren i kollektivavtalen verkligen följs. 
Denna möjlighet finns i dag emellertid inte enligt svensk lagstiftning bland annat på grund 
av att informationsplikten som stadgas i 19 § MBL inte omfattar arbetstagare som ej är an-
slutna till svenska fackförbund. Detta kan anses vara en svaghet i Sveriges metod, då vi i 
praktiken inte kan skydda utstationerade arbetstagare från att exempelvis få lägre lön än 
den avtalade lönen i kollektivavtalet. 

I många andra medlemsstater är det staten och myndigheter som har ansvaret för kontrol-
len av att arbetsgivare följer de villkor som finns fastslagna i allmängiltiga kollektivavtal och 
lag.179 Enligt det svenska arbetsrättsliga systemet är det emellertid facken som har denna 
uppgift. Att tillåta svenska myndigheter att granska och få insyn i enbart utländska arbetsgi-
vares verksamhet skulle sannolikt ses som otillåten särbehandling och är därmed ingen 
genomförbar lösning.180 För att facken skall ha möjlighet att få information gällande även 
icke fackanslutna arbetstagare måste således informationsplikten enligt lag utvidgas. 

LO har på grund av detta lagt fram ett förslag i riksdagen där de krävt att de svenska facken 
skall få en större möjlighet att kontrollera att även icke fackanslutna arbetstagare får de i 
kollektivavtalen fastslagna villkoren. Detta i syfte att uppfylla Utstationeringsdirektivets 
villkor. I förslaget finns ett möjligt dispositivt tillägg till 19 § MBL. 181  Där stadgas att: 

”Arbetsgivare är också skyldig att på begäran lämna information och förete handlingar i den ut-
sträckning det behövs för att den fackliga organisationen ska kunna kontrollera att arbetsgivaren 
fullgör sina skyldigheter enligt kollektivavtalet”.182 

Detta möjliga tillägg skulle innebära att arbetstagarorganisationen får möjlighet att bevaka 
allt inom ramen för det träffade avtalet. Det vill säga även förhållanden för icke medlem-

                                                 

178Telefonintervju med Thord Pettersson, LO, 050420. 

179 Se vidare kapitel 7. 

180 Holke, D, regelkontroll hos företag utan medlemmar, förslag till ändring av 19 § MBL, utgett av LO till oss 
050420. 

181 Holke, D, regelkontroll hos företag utan medlemmar, förslag till ändring av 19 § MBL, utgett av LO till oss 
050420. 

182Holke, D, Regelkontroll hos företag utan medlemmar, förslag till ändring av 19 § MBL, utgett av LO till 
oss 050420. 
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mar kan via den utökade informationsplikten kontrolleras av facket under förutsättning att 
det är inom ramen för kollektivavtalet. Ett fackförbund kan således inte kräva information 
om villkor som inte omfattas av det aktuella avtalet.  Detta tillägg till 19 § MBL skulle inne-
bära att facket får, genom den utökade informationsplikten, möjlighet att kontrollera att 
även utstationerande arbetsgivare följer de i kollektivavtalet stadgade bestämmelserna ex-
empelvis att de i realiteten betalar de avtalade minimilönerna. En grundläggande förutsätt-
ning för att tillägget i 19 § MBL skall kunna tillämpas är med andra ord att ett kollektivavtal 
mellan parterna måste finnas. I förslaget föreslås också att regeln skall vara dispositiv så att 
parterna kan träffa avtal om hur informationsförfarandet i praktiken skall gå till.183 

Regeringen har tillsatt en utredning och målet är att denna ändring av MBL 19 § ska kunna 
ske under 2005.184 

6.3.2 Pågående ändring av 19 § MBL 

En ytterligare ändring av 19 § MBL är dock beslutad att träda i kraft. Denna ändring görs 
emellertid till följd av att Europaparlamentet i mars 2002 antog rådets direktiv 
2002/14/EG om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbets-
tagare i Europeiska gemenskapen, senare kallat Informationsdirektivet. Direktivet sätter 
upp minimiföreskrifter som skall göra det möjligt för arbetstagaren att få information från, 
och samråda med arbetsgivare om skeenden som kan komma att påverka 
anställningssituationen.185  

Bakgrunden till Informationsdirektivet är den ökade konkurrens företag i dag står inför. 
För att säkerställa att den inre marknaden trots konkurrens utvecklas på ett balanserat sätt 
har direktivet uppkommit som en åtgärd.  I syfte att tillse att alla medborgare får ta del av 
den ekonomiska utvecklingen och de värderingar som ligger till grund för att Europas 
samhällen skall bibehållas.186 

Informationsdirektivet föreskriver enbart en ram för hur informationen skall ske. Informa-
tionsdirektivet anger dock i artikel 1.2 att formerna för information och samråd skall fast-
ställas och genomföras i enlighet med nationell lagstiftning och praxis. Det är med andra 
ord enbart en anpassning av den nationella lagstiftningen som skall ske, dock inom ramen 
för informationsdirektivet minimiföreskrifter.187  

Direktivet föreskriver enligt artikel 3, frånsett viss möjlighet till nationellt satta tröskelgrän-
ser, att informations- och samrådsförfarande skall kunna utövas på alla företag och drift-
ställen. Skall detta stadgande jämföras med svensk rätt så gäller idag informationsplikten 
enligt 19 § MBL enbart för arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal. Direktivet har 

                                                 

183Holke, D, Regelkontroll hos företag utan medlemmar, förslag till ändring av 19 § MBL, utgett av LO till 
oss 050420. 

184 Handbok för ordning och reda på arbetsmarknaden, utgiven av LO 2004, s.46. 

185 Prop. 2004/05:148 s. 6. 

186 SOU 2004:85. Genomförande av direktivet om information och samråd s. 41. 

187 Prop. 2004/05:148 s. 6. 
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därför i Sverige medfört två tillägg till 19 § MBL som innebär informationsplikt för alla fö-
retag. Dessa tillägg skall träda i kraft den 1 juli 2005.188 

19a § MBL 

En arbetsgivare som inte är bunden av något kollektivavtal alls skall fortlöpande hålla arbetsta-
garorganisationer som har medlemmar som är arbetstagare hos arbetsgivare underrättade om hur 
verksamheten utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt liksom riktlinjer för personalpoliti-
ken.189 

19b § MBL 

Informationsskyldigheten enligt 19a § skall fullgöras mot lokal arbetstagarorganisation om sådan 
finns.190 

Skillnaden som den paragrafen medför ligger därmed däri att även icke kollektivavtals-
bundna arbetsgivare är skyldiga att ge fortgående information till arbetstagarorganisationen. 
Informationsplikten har med andra ord inte utökats avseende innehåll utan enbart gjorts 
tillämplig på fler arbetsgivare. Sverige har, som 19 a § visar, valt att inte införa några trös-
kelgränser, vilket artikel 3 i direktivet ger möjlighet till, utan paragrafen skall gälla för alla 
företag oavsett hur få anställda företaget har. 

De föreslagna paragraftilläggen kommer huvudsakligen att beröra små företag som inte är 
bundna av kollektivavtal men som har anställda som är medlemmar i arbetstagarorganisa-
tioner. Tilläggas bör, att företag som väljer att stå utanför en arbetsgivarorganisation och 
dess kollektivavtal i de flesta fall istället tecknar ett hängavtal. Det är därför idag svårt att 
bedöma andelen små företag som saknar kollektivavtal och som kommer att påverkas av 
detta tillägg i MBL. 191 I praktiken får dessa tillägg därför en mycket liten praktisk innebörd i 
Sverige. 19a § MBL kan med andra ord enbart ses som en anpassning för att uppfylla 
direktivets krav. 

Om tröskelgränser skulle ha implementerats i 19a § MBL skulle de emellertid i dagsläget 
inte få någon praktisk betydelse på den svenska arbetsmarknaden. Svenska arbetsgivare är 
idag i stort sätt tvungna att teckna kollektivavtal, det är enbart mindre företag som kan 
undslippa detta tvång från arbetstagarorganisationen. En tröskelgräns skulle därför medföra 
att de få arbetsgivare som 19a § MBL skulle bli tillämplig på faller utanför paragrafens ram. 

Det finns, som beskrivits ovan, ett behov i Sverige idag att få möjlighet till information om 
arbetsförhållanden för icke fackanslutna arbetstagare. Arbetstagare som är medlemmar i en 
arbetstagarorganisation anmäler i de flesta fall själva de missförhållanden som eventuellt rå-
der eller om informationshanteringen behandlas dåligt. Behovet av dessa paragraftillägg är 
därför mycket litet då problem som kan råda på en arbetsplats kommer upp till ytan utan 
denna ändring. 

                                                 

188 Prop. 2004/05:148 s. 5. 

189 Prop. 2004/05:148 s. 5. 

190 Prop. 2004/05:148 s. 5. 

191 Prop. 2004/05:148 s. 26. 
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19a § MBL får därför vad vi ser, inte någon utspridd verkan på utstationerad arbetskraft i 
Sverige då utstationerad arbetskraft idag sällan är medlemmar i en svensk arbetstagarorga-
nisation. Paragrafen blir därmed inte tillämplig eftersom informationsplikten enbart gäller i 
de fall arbetstagarorganisationen har medlemmar på arbetsplatsen. Den tidigare nämnda fö-
reslagna ändringen av 19 § MBL är därför fortfarande behövlig för att kunna garanter utsta-
tionerad arbetskraft, som inte är medlem i en svensk arbetstagarorganisation, att kollektiv-
avtalets villkor gäller även för dem. 

Tilläggen till 19 § i form av 19a och 19b § § medför emellertid ”på papperet” större möjlig-
het till information för arbetstagarorganisationerna. Desto mer information arbetstagaror-
ganisationerna får tillgång till desto lättare blir de för dem att utöva behövlig kontroll av ar-
betsgivaren. Implementeringen av direktivet utökar inte arbetsgivarens informationsplikt 
som finns stadgad i 19 § MBL, som den ser ut idag, utan medför enbart att alla arbetsgiva-
re, oavsett kollektivavtalsbundenhet eller ej, är skyldiga att informera arbetstagarorganisa-
tionen förutsatt att fackliga medlemmar finns på arbetsplatsen. Problemet med att tillse att 
arbetsgivaren i realiteten verkligen uppfyller de skyldigheter denne har gentemot icke fack-
ansluten arbetstagare, kvarstår därför, oavsett de nya tilläggen. 

6.4 Sammanfattande analys 

Utstationeringsdirektivet tillkom i ett skede när medlemsstaterna var färre och hade större 
likheter med varandra. Det fanns då inte lika många låglöneländer inom EU som kunde 
vara med och konkurrera om jobben. De flesta länderna inom EU var med andra ord att 
likställa när det gällde lönesituationen och social dumpning förekom inte i någon större ut-
sträckning. Vid tiden för Utstationeringslagens uppkomst var det lättare för svenska fackfö-
reningar att kontrollera om utstationerad arbetskraft befanns i landet samt få dem att teck-
na tillämpliga kollektivavtal, eftersom färre arbetstagare utstationerades i Sverige.  

Behovet att upptäcka utstationerad arbetskraft i landet finns redan från första stund. Det är 
det svenska facket som har till uppgift att upptäcka utstationerad arbetskraft i Sverige. De 
fackförbund som vi har varit i kontakt med anser sig idag inte ha tillräcklig kontroll över 
den utstationerade arbetskraft som kommer till landet, framförallt från de nya medlemslän-
derna i öst. Mörkertalet är därför stort över hur många utstationerade arbetstagare som 
verkligen finns verksamma i Sverige. Detta är dock ett problem som uppkommer oavsett 
vilken implementeringsmetod av Utstationeringsdirektivet som har används av medlems-
staten. Det är med andra ord ett problem som är svårt att lösa med någon form av nationell 
reglering. 

I de fall facken vet om att utstationerad arbetskraft befinner sig i landet är det viktigt att 
tillse att arbetstagarorganisationens har möjlighet till information rörande arbetsgivarens 
verksamhet. I de fall det svenska fackförbundet lyckas få till stånd ett svenskt kollektivavtal 
med den utstationerande arbetsgivaren, är det viktigt att kontrollera att dessa avtal i prakti-
ken följs. I Sverige är de flesta arbetstagarna fackligt anslutna, vilket medför att facket näs-
tan alltid blir informerad om de missförhållanden som eventuellt råder på arbetsplatsen. 
När ett kollektivavtal har kommit till stånd mellan en svensk fackförening och en utländsk 
arbetsgivare är arbetsgivaren bunden att följa kollektivavtalets villkor. Idag finns emellertid 
i praktiken ingen möjlighet för svenska fackföreningar att kontrollera att arbetsvillkor följs 
på arbetsplatser utan fackanslutna medlemmar. Utländska arbetstagare har sällan ett intres-
se av att anmäla missförhållanden som kan råda på arbetsplatsen till det svenska facket. 
Facket har därför svårt att kontrollera att kollektivavtalet i praktiken följs. 
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Det förslag som kommit från LO rörande tillägg till 19 § MBL skulle förenkla kontrollmöj-
ligheterna betydligt för de svenska fackföreningarna då informationsplikten skulle öka för 
arbetsgivaren. Kravet på att facken måste ha anslutna medlemmar på arbetsplatsen för att 
få möjlighet till full insyn skulle då försvinna. Vi anser att detta tillägg är nödvändigt att 
göra i syfte att kunna tillämpa vårt kollektivavtalssystem som ett medel att garantera utsta-
tionerad arbetskraft minimilöner. Om förslaget i 19 § går igenom kommer det att bli svåra-
re för utländsk arbetskraft att falla utanför vårt kollektivavtalssystem, skyddsnätet blir med 
andra ord säkrare. Samtidigt kommer tillägget leda till en större makt hos de svenska fack-
föreningarna, då de kommer ha större möjlighet till insyn i arbetsgivarens verksamhet, be-
träffande även icke fackanslutna arbetstagare, vilket inte kommer ses med blida ögon från 
motparterna på den svenska och europeiska arbetsmarknaden. För att kunna behålla våra 
flexibla kollektivavtalssystem, där besluten ligger hos arbetsmarknadens parter, måste den-
na ändring emellertid ske. Vår skyldighet att uppfylla Utstationeringsdirektivets villkor 
kommer annars inte att garanteras fullt ut.  

Det tillägg av 19 § MBL i form av 19a och 19b § § som skall ske i syfte att uppfylla Infor-
mationsdirektivet kommer i praktiken inte få någon verkan på den svenska arbetsmarkna-
den. Tillägget är enligt oss enbart ett sätt att ”på papperet” uppfylla EU: s Informationsdi-
rektiv och blir i praktiken en lagstiftning för syns skull. Informationsdirektivet visar att 
även EU strävar efter ett större fackligt inflytande och mer omfattande insyn för arbetsta-
garen av sin arbetsgivare. I andra medlemsstater kan detta direktiv möjligen medföra för-
ändringar till det bättre för arbetstagarsidan medan syftet med informationsdirektivet på 
den svenska arbetsmarknaden redan kan anses uppfyllt innan informationsdirektivets till-
komst.  
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7 Finskt kollektivavtal - ett allmängiltigt avtal 

7.1 Inledning 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för det finska, allmängiltiga kollektivavtalssystemet. 
Detta i syfte att, med utstationerad arbetskraft i fokus, jämföra det svenska systemet med 
det finska. Anledningen till att vi valt att jämföra med Finland är för att deras arbetsrättsliga 
system i övrigt inom området utstationering är mycket likt det svenska. Sveriges Utstatione-
ringslag har exempelvis varit modell för den finska Utstationeringslagen. Vi ska utifrån 
denna jämförelse göra en analys kring fördelar och nackdelar med de båda systemen som 
medel att garantera utstationerad arbetskraft minimilöner. Syftet med detta kapitel är därför 
främst att belysa huruvida allmängiltiga kollektivavtal kan vara ett lämpligt alternativ för 
Sverige.  

7.2 Bakgrund 

Det finns många likheter mellan de arbetsrättsliga modellerna i Norden, men de kan dock 
inte anses vara fullt ut enhetliga. I alla de nordiska länderna är den fackliga anslutningen 
hög, vilket gör det möjligt att reglera lönesättningen på arbetsmarkandan genom kollektiv-
avtal. Det rättsliga tillvägagångssättet över hur detta går till varierar dock mellan länderna.192 

Det är framförallt det finska systemet som skiljer sig från de övriga nordiska ländernas sy-
stem då man där tillämpar allmängiltiga kollektivavtal.193 

Tillkomsten av det allmängiltiga kollektivavtalet kan ses som ett resultat av den politiska si-
tuation som rådde i Finland vid denna tidpunkt.194 Situationen på den finska arbetsmarkna-
den innan införandet av allmängiltiga kollektivavtal var splittrad. Det fanns i landet två cen-
tralorganisationer liksom två socialdemokartiska partier. För att komma åt denna splittring, 
och de konkurrerande avtal som blev följden av det, skapades ett allmängiltigt system i Fin-
land. 195 

Vid införandet av allmängiltighetssystemet i Finland i slutet av 60-talet var skepsisen stor. 
Många, framförallt på arbetstagarsidan, befarade att den fackliga anslutningen skulle minska 
drastiskt, när även oorganiserade arbetstagare fick möjlighet till de förmåner som stadgades 
i kollektivavtalen. Den fackliga anslutningen visade sig dock öka efter införandet av allmän-
giltighetssystemet. Detta berodde, enligt von Koskull och Bruun, på att arbetstagarna ville 
vara anslutna till en organisation i syfte att få hjälp från facket att förverkliga de rättigheter 

                                                 

192Ahlberg, K, Bruun, N, Kollektivavtal i EU- Om allmängiltiga avtal och social dumpning, s. 135. 

193Även i Norge tillämpas en form av allmängiltiga kollektivavtal, som möjliggörs i vissa fall. Då Norge emel-
lertid ej är medlem i EU får de allmängiltiga avtalen ej samma konsekvens vad gäller utstationerad arbetskraft, 
och därför tas det inte upp närmare i denna text. 

194Telefonintervju med Niclas Bruun, 050421. 

195Telefonintervju med Niclas Bruun, 050421. 
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de nu hade möjlighet att åtnjuta.196 Arbetsgivarna såg även de fördelar med att organisera 
sig för att på så sätt kunna få hjälp med bland annat tolkning av kollektivavtalen197 

Trots att vissa förändringar och förtydliganden gjorts vad gäller lagregleringen kring de all-
mängiltiga kollektivavtalen har man varit beslutsam att behålla systemet i sin grund, så som 
det sett ut sedan slutet av 60- talet.198 Finland är nöjd med sitt allmängiltiga system, då det 
genom sin breda täckning förhindrar låglönekonkurrens eftersom arbetsgivaren är skyldig 
att betala åtminstone de löner som finns stadgade i de allmängiltiga kollektivavtalen.199 

7.3 Lag om kollektivavtal 

Kollektivavtalslagen,200 som den ser ut i dag, är från 1946 men bygger i stora delar på lagen 
från 1924.201 

I 6 § står att läsa, i likhet med den svenska 25 § MBL, att arbetsavtal som i någon del bryter 
mot en bestämmelse i ett kollektivavtal skall anses som ogiltiga i denna del. I dessa fall skall 
vad som sägs i kollektivavtalet om samma sak vara gällande i stället. Kollektivavtalen regle-
rar emellertid endast minimivillkor. Förhandlingar om mer förmånliga villkor kan göras i 
individuella arbetsavtal.202 

Som en utvidgning av kollektivavtalets rättsverkningar står skrivet i 4 § att en arbetsgivare, 
som är bunden av kollektivavtal, ej får tillämpa arbetsavtal som står i strid med kollektivav-
talet på icke kollektivavtalsanslutna arbetstagare. Denna regel skyddar med andra ord an-
ställda som ej tillhör den speciella organisation som ingått avtalet, så att även de ska ha rätt 
till de villkor som föreskrivs i avtalet.203 Regeln är dock av dispositiv karaktär, vilket innebär 
att avtalsparterna kan välja att i kollektivavtalet fastslå att det endast skall gälla för arbetsta-
gare som är medlemmar i arbetstagarorganisation som är part i avtalet204. Denna bestäm-
melse skulle kunna jämföras med principen om normerande verkan som finns i den svens-
ka kollektivavtalsrätten. Syftet med principen och lagen verkar åtminstone vara densamma 
nämligen att ge ett heltäckande skydd för arbetstagaren. 

7.4 Arbetsavtalslagen 

Regler som utvidgar kollektivavtalets rättsverkningar står att finna i Arbetsavtalslagen. Det 
är nämligen denna lag som reglerar allmängiltigheten i kollektivavtalen. I lagen fastställs att 

                                                 

196Bruun, N, von Koskull, K, Allmän arbetsrätt, s. 43. 

197Ahlberg, K, Bruun, N, Kollektivavtal i EU, s.126. 

198Bruun, N, von Koskull, K, Allmän arbetsrätt, s. 43. 

199Bruun, N, von Koskull, K, Allmän arbetsrätt, s. 43. 

200Lag om kollektivavtal (7.6.1946/436). 

201Ahlberg; K, Bruun, N, Kollektivavtal i EU, s. 120. 

202Ahlberg, K, Bruun, N, Kollektivavtal i EU, s. 120. 

203Bruun, N, EG, kollektivavtalet och ”erga omnes” - verkan I: Den svenska arbetsrätten i ett nytt Europa, 
Vänbok till Sten Edlund s. 41. 

204Ahlberg, K, Bruun, N Kollektivavtal i EU, s. 120. 
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arbetstagare som är anställda hos en arbetsgivare, som inte är bunden av ett kollektivavtal, 
ändå skall omfattas av kollektivavtalets regler. Lagen ger med andra ord ett ytterligare skydd 
för arbetstagarna.205 

Det var tidigare 17 § Arbetsavtalslagen206 som kompletterade det finska kollektivavtalsreg-
lerna så att det även tvingade oorganiserade arbetsgivare att tillämpa de minimivillkor som 
fanns fastslagna i kollektivavtalen.207 Denna paragraf har nu fått ett förtydligande, och ut-
görs i den nya Arbetsavtalslagen av paragraferna 7, 8, och 9 i 2 kapitlet. 208   

Allmängiltighetsregelns avsikt är att kollektivavtalet skall anses utgöra en allmänt skälig nivå 
inom branschen vad gäller anställnings- och lönevillkor. Denna nivå förutsätts arbetsgivare 
hålla sig till.209 Det är emellertid de faktiska löner som fastställs i kollektivavtalen som har 
allmängiltig verkan.210 Allmängiltiga avtal medför endast förpliktelser för arbetsgivare, då 
syftet med avtalet är att skydda arbetstagare från sämre villkor än sådana minimivillkor som 
stadgas där. 

7.4.1 Arbetsavtalslagen 7 § 

Enligt 2 kapitlet, 7 §, 1 stycket i Arbetsavtalslagen skall arbetsgivaren i sina anställningsför-
hållanden:  

”… iakttaga åtminstone vad som i de riksomfattande kollektivavtal som bör anses vara repre-
sentativa för respektive bransch bestäms om de anställningsvillkor och arbetsförhållanden som 
gäller det arbete som arbetstagaren utför eller därmed jämförligt arbete”.211  

Kollektivavtalet skall med andra ord i första hand vara ”riksomfattande” vad gäller dess till-
lämpningsområde för att det skall anses som allmängiltigt. Detta kriterium var även fastsla-
get i den gamla lagens 17 §. Detta innebär bland annat att ett kollektivavtal som endast gäll-
er för ett visst företag inte kan anses allmänt bindande även om företaget bedriver riksom-
fattande verksamhet och parterna i avtalet är riksomfattande arbetsgivar- och arbetstagarfö-
reningar Kollektivavtal på lokal nivå kan således ej heller anses som riksomfattande.212 

                                                 

205Arbetsavtalslag (26.1.2001/55). 

206Arbetsavtalslagen (1970/326). 

207Ahlberg, K, Bruun; N, Kollektivavtal i EU- Om allmängiltiga avtal och social dumpning, s. 121. 

208Arbetsavtalslag (26.1.2001/55). 

209Bruun, N, EG, kollektivavtal och ”erga omnes” - verkan” I: Den svenska arbetsrätten i ett nytt Europa, 
Vänbok till Sten Edlund s. 44. 

210Arbetsavtalslag (26.1.2001/55), 2 kapitlet, 7 §, 1 stycket. 

211RP 157/2000 Proposition om förslag till Arbetsavtalslag och till vissa lagar som har samband med den s.  
76-79. 

212 Bruun, N, EG, kollektivavtal och ”erga omnes” - verkan” I: Den svenska arbetsrätten i ett nytt Europa, 
Vänbok till Sten Edlund s. 46. 
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Vad som i stycket menas med ”jämförlig bransch” skall i huvudsak avgöras vid bedömningen 
av arbetstagarens faktiska arbetsuppgifter. Det handlar för det mesta om att fastställa ar-
betstagarens huvudsakliga arbetsuppgifter. 213 

En ändring som gjorts i den nya lagen är att villkoren för allmängiltighet har förtydligats. I 
den gamla lagen var ett av kriterierna, för att även oorganiserade arbetsgivare skulle vara 
skyldiga att ge sina arbetstagare kollektivavtalsenliga villkor, att det fanns ett rikstäckande 
avtal som var ”allmänt” för branschen.214 Ett kriterium för att ett avtal skulle anses som 
”allmänt” var att det måste täcka minst femtio procent av arbetstagarna. Många var åsikter-
na om att denna regel stred mot syftena i 17 §. Syftet innebar nämligen att arbetstagare som 
inte var anställda hos en arbetsgivare som var ansluten till ett kollektivavtal, ändå skulle ga-
ranteras minimilön. Genom femtioprocentregeln uppnåddes emellertid inte detta syfte fullt 
ut. 215  

I den nya lagen har således kriteriet ”allmänt”, för att ett kollektivavtal skall tillämpas även 
på oorganiserade arbetstagare, tagits bort. Nu har det i stället införts ett kriterium som 
stadgar att avtalet skall vara ”representativt” för branschen. Denna omformulering innebär 
att fler faktorer än just själva täckningsgraden blir avgörande. Beslut om ett kollektivavtals 
allmänt bindande verkan skall fortfarande delvis avgöras av statistiska uppgifter gällande 
anslutning.216 Finns en ca femtioprocentig anslutning kring ett avtal skall det anses uppfylla 
kraven på representativitet enligt paragrafen. Andra kriterier som emellertid också skall spe-
la in är bland annat hur pass vedertagen kollektivavtalsverksamheten inom respektive 
bransch är. Syftet med kollektivavtalets allmänt bindande verkan, avseende att försäkra att 
arbetstagare som är anställda hos icke- organiserade arbetsgivare får åtminstone minimivill-
kor, skall också vägas in vid bedömningen.217 

I stycke 3 föreslås en ny regel som fastställer att en arbetsgivare som är bunden av kollek-
tivavtal, där en av parterna är en riksomfattande arbetstagarförening, kan tillämpa detta kol-
lektivavtal i stället för ett allmänt bindande sådant. Skillnaden mellan när ett allmänt bin-
dande kollektivavtal skall tillämpas istället för ett så kallat normalt bindande kollektivavtal 
har tidigare varit svår att avgöra då det ej funnits några klara bestämmelser i denna fråga.218 
Detta är en av anledningarna till att man nu har lagstadgat om det.219 

                                                 

213Bruun, N, EU, kollektivavtal och ”erga omnes”- verkan. I: Den svenska arbetsrätten i ett nytt Europa, 
Vänbok till Sten Edlund s. 47. 

214Arbetsavtalslag ( 1970/326), 17 §. 

215Bruun, N, EG, kollektivavtal och ”erga omnes”- verkan. I: Den svenska arbetsrätten i ett nytt Europa, 
Vänbok till Sten Edlund s. 48. 

216RP 157/2000, Proposition om förslag till Arbetsavtalslag och till vissa lagar som har samband med den s.  
76-79. 

217 RP 157/2000, Proposition om förslag till Arbetsavtalslag och till vissa lagar som har samband med den s. 
76-79. 

218RP 157/2000, Proposition om förslag till Arbetsavtalslag och till vissa lagar som har samband med den s. 
76-79. 

219RP 157/2000, Proposition om förslag till Arbetsavtalslag och till vissa lagar som har samband med den s. 
76-79. 
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7.4.2 Arbetsavtalslagen 8 § 

Enligt den gamla lagen realiserades allmängiltigheten automatiskt, utan någon åtgärd från 
vare sig avtalsparterna eller myndighets sida. Detta ledde emellertid i många fall till förvir-
ring då det var svårt att avgöra huruvida ett avtal skulle anses som allmänt bindande eller 
ej.220 Den nya lagens 8 § hänvisar till en annan lag, nämligen lagen om fastställande av kol-
lektivavtals allmänt bindande verkan,221 i syfte att fastställa vilken myndighet som skall an-
ses behörig att besluta om ett kollektivavtals allmänna bindande verkan.222 Paragrafen hän-
visar också till samma lag gällande fastställande av tiden, för vilket avtalet i fråga har all-
mänbindande verkan samt tillhandahållanden av avtalen.223 

7.5 Stridsåtgärder 

Förutom ändamålet att garantera vissa minimivillkor fyller det allmängiltiga kollektivavtalet 
ett annat syfte, nämligen att, precis som Sverige, bevara fredsplikten. Det finns inom den 
finska rätten, liksom den svenska, möjlighet för båda parter att vidtaga arbetsstridsåtgärder, 
men i Kollektivavtalslagen 8 § fastslås att kampåtgärder riktade mot avtalet i sin helhet eller 
en del av avtalet är förbjudna. Även att försöka driva igenom sin egen tolkning av kollek-
tivavtalet eller få igenom en ändring av kollektivavtalet medan det är i kraft, räknas som 
kampåtgärd mot kollektivavtal och är därmed förbjudet. Vad som avses med kampåtgärd 
har sagts vara en åtgärd av kollektiv natur, det vill säga det skall röra sig om en grupp som 
har en påtryckningsavsikt.224  

I det svenska systemet är rätten till stridsåtgärder fundamental, då det är med hjälp av dessa 
medel som facken kan få arbetsgivare att teckna kollektivavtal. I det allmängiltiga systemet 
som tillämpas i Finland används inte dessa åtgärder i samma syfte då arbetstagare gäller un-
der de allmängiltiga kollektivavtalen även om deras arbetsgivare inte skrivit under något 
kollektivavtal. Behovet av rätten till stridsåtgärder kan med andra ord sägas vara mindre i 
Finland. Stridsåtgärder används i Finland främst som yttersta påtryckningsmedel exempel-
vis när det upptäcks att en arbetsgivare inte betalar ut de minimilöner som han är skyldig 
till enligt de allmängiltiga avtalen. 

7.6 Den finska Utstationeringslagen 

Alla de nordiska länderna har valt att implementera Utstationeringsdirektivet genom att 
stifta en ny lag. De finska lagstiftarna har använt sig av den svenska lagen som mall när 
man konstruerat den finska lagen och lagarna är därför av naturliga skäl mycket lika i sin 
struktur. 

                                                 

220RP 157/2000, Proposition om förslag till Arbetsavtalslag och till vissa lagar som har samband med den s. 
76-79. 

221Lag om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan (26.1.2001/56). 

222Arbetsavtalslag (26.1.2001/56), 8 §. 

223RP 157/2000, Proposition om förslag till Arbetsavtalslag och vissa lagar som har samband med den s. 76-
79. 

224Bruun, N, von Koskull, A, Den allmänna arbetsrättens huvuddrag, s. 43. 
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Vad gäller frågan om de minimivillkor som stadgas i artikel 3 i Utstationeringsdirektivet, 
finns det i Finlands Utstationeringslag, liksom Sveriges, hänvisningar till befintlig lagstift-
ning. 

Frågan om minimilöner skiljer sig emellertid åt. I Sverige finns minimilön inte reglerad i la-
gen. Det finns heller inte i lag någon hänvisning till kollektivavtal, som är det instrument 
som i Sverige används för att justera och sätta löner. I den finska Utstationeringslagen är 
minimilöner ej lagreglerade men det finns dock hänvisning till de allmängiltiga kollektivav-
talen. Det har fastställts att minimilön skall anses vara sådan lön som fastställs i de allmän-
giltiga kollektivavtalen som definieras i 2 kapitlet, 7 §, Arbetsavtalslagen.225 Det som i avta-
len fastställs om löner skall följas oberoende av om det är en finländsk arbetstagare, eller 
utstationerad arbetstagare i Finland. Om de i kollektivavtalen stadgade minimilönerna emel-
lertid är mindre förmånliga än den lön som arbetstagaren blir betalad i sitt hemland skall 
givetvis lönen från hemlandet gälla, precis som stadgas i den svenska Utstationeringslagen.  

7.7 Systemet i förhållande till EG- rätten 

Enligt Bruun har systemet inneburit vissa fördelar avseende implementering av direktiv 
från EU. Utstationeringsdirektivet exempelvis, kräver en heltäckande implementering. Det 
vill säga, medlemstaten måste kunna garantera att krav på minimilöner och andra arbets-
villkor tillämpas. Finlands metod, att med hjälp av allmängiltiga kollektivavtal implementera 
dessa villkor, är i de flesta fall gångbart. Detta eftersom de allmängiltiga avtalen har en så-
dan bred täckning, att EG- domstolen har godkänt dessa avtal som giltiga vid implemente-
rig av direktiv.226 Utstationeringsdirektivet har gjort ett undantag för den svenska modellen, 
men så är inte alltid fallet vid implementering av direktiv. De allmängiltiga kollektivavtalen 
är, i jämförelse med Sveriges typ av avtal, i fler fall gångbara som implementeringsmetod av 
EG- direktiv. Niclas Bruun anser att det finska systemet är vattentätt i större grad än det 
svenska. Detta på grund av att utländska arbetstagare som utstationeras i Finland automa-
tiskt gäller under de allmängiltiga avtalen och därmed omfattas av de minimilöner som 
finns stadgade där.227 

Det finns inga rättsfall från EG- domstolen som behandlar Finlands sätt att via sina all-
mängiltiga kollektivavtal implementera EG- direktiv. Detta skulle kunna tyda på att imple-
menteringen denna väg sker relativt smärtfritt och att det inte har funnits någon anledning 
för EG- domstolen att ta upp ärendet till behandling. 

7.7.1 Nackdelar med det finska systemet 

Ett problem som Bruun pekar på är möjligheten till kontroll över att de allmängiltiga kol-
lektivavtalen följs. Nationellt är detta inget stort problem men det är just kontrollen av ut-
ländsk arbetskraft, och till vilken grad de i praktiken får ta del av de allmängiltiga kollektiv-
avtalens villkor, som kan vara problematisk. Det är utsedda myndigheter som har som 
yttersta ansvar att se till att villkoren i avtalen följs, men även facken är involverade i detta 

                                                 

225Lag om utstationerade arbetstagare (9.12.1999/1146), 2 §. 

226 Telefonintervju med Niclas Bruun, Arbetslivsinstitutet, 050421. 

227Telefonintervju med Niclas Bruun, Arbetslivsinstitutet, 050421. 
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arbete.228 Detta är inget problem som är specifikt för just ett allmängiltigt system så som vi 
ser det utan problemet med kontrollmöjligheter finns som beskrivits tidigare även i Sverige. 

En annan nackdel som Bruun ser med det finska allmängiltiga kollektivavtalen i jämförelse 
med det svenska systemet är att det finska systemet i större utsträckning är byråkratiskt, 
detta till följd av att regeringen är med och styr utformningen av de allmängiltiga avtalen. I 
Sverige menar Bruun att det finns en större flexibilitet avseende utformningen av avtalen då 
motparterna, avseende avtalens innehåll, har fri förhandlingsrätt om vad som skall stå i av-
talen.229 I det finska allmängiltiga systemet är det, liksom i Sverige, facken som är med och 
förhandlar fram villkoren i avtalet. De finska facken är emellertid i större grad styrda av re-
geringen och de riktlinjer som avgör kollektivavtalets allmängiltighet. 

Bruun tror inte att allmängiltiga kollektivavtal är ett alternativ för Sverige, dels på grund av 
Sveriges arbetsrättsliga historia samt den djupgående tradition som råder på arbetsmarkna-
den avseende kollektivavtal. Det finns idag inget större missnöje eller problem med syste-
met så som det fungerar på den svenska marknaden. I Finland var som sagt den arbetsrätts-
liga situationen, rent politiskt, annorlunda vid övergången till allmängiltiga avtal, vilket spe-
lade stor roll i beslutet att övergå till detta system. Situationen på den svenska arbetsrättsliga 
marknaden i dag går därför inte att jämföra med Finlands dåvarande situation. Några poli-
tiska splittringar som skulle ligga till grund för en övergång till ett allmängiltigt system finns 
således inte i Sverige. 

7.7.2 Åsikter om allmängiltiga kollektivavtal från parterna på den 
svenska arbetsmarknaden 

Den starka ställning som svenska fackförbunden har i dag på arbetsmarknaden beror 
mycket på ansvaret och makten de förfogar över avseende uppkomst och tillsyn av våra 
kollektivavtal. När vi frågade Ingemar Göransson, sakkunnig inom området på LO, vad 
han anser om allmängiltiga kollektivavtal som ett alternativ till det nuvarande svenska sy-
stemet, yppade han åsikten: 

”Den svenska fackföreningsrörelsen har starkt förordnat att parterna ska ha en självständig 
ställning mot staten. Vi vill göra jobbet själva! Ett system med allmängiltigförklaring innebär en 
ombalansering av makt- och ansvarsförhållandet mellan stat och arbetsmarknads parter…” 

Denna åsikt är enligt oss troligen representativ för de flesta arbetstagarorganisationerna på 
den svenska arbetsmarknaden då även andra representanter vi varit i kontakt med verkar 
vara av åsikten att allmängiltiga kollektivavtal inte är något alternativ för Sverige.230 Detta är 
förståligt då arbetstagarorganisationerna har stor makt att påverka det svenska systemet och 
på så sätt få igenom de villkor som för dem anses viktiga. Denna makt skulle emellertid tro-
ligen försvagas vid en övergång till allmängiltiga kollektivavtal.  

Det är dock inte endast arbetstagarorganisationerna i Sverige som är mot ett allmängiltigt 
kollektivavtalssystem, även arbetsgivarorganisationer som vi varit i kontakt med är av den-
na åsikt. Lars Gellner på Svenskt Näringsliv säger att: 

                                                 

228Telefonintervju med Niclas Bruun, Arbetslivsinstitutet, 050421. 

229Telefonintervju med Niclas Bruun, Arbetslivsinstitutet, 050421. 

230Bl.a. Ljung Sven, Utredare Byggnads, Bäckman, Peter, Bygg 21:an, Jönköping. 



 Finskt kollektivavtal - ett allmängiltigt avtal 

 54

”Svenskt Näringsliv är emot en allmängiltigförklaring av kollektivavtal eftersom det innebär en 
statlig inblandning i lönebildningen och strider därmed mot traditionen på den privata arbets-
marknaden.”  

Helge Granqvist på Teknikföretagen i Jönköping är av åsikten att det svenska systemet som 
det ser ut i dag är väl fungerande och han ser ingen anledning till att det skulle ändras till ett 
allmängiltigt system. Avseende systemets duglighet gentemot utländsk part tycker han ock-
så att det är fungerande system då möjligheten för arbetsgivarorganisationer att tillåta tem-
porärt medlemskap finns. I detta avseende är ett byte till allmängiltigt system med andra 
ord inte heller nödvändigt.  

Svenska arbetsmarknadens båda parter är med andra ord överens i frågan; en övergång till 
ett allmängiltigt system är ej att föredra. Vi anser det inte underligt att arbetsmarknadens 
parter är nöjda med vårt system då all makt ligger i deras händer. Statens inblandning är 
mycket liten. Varför kulle de vilja ändra på ett system som är gynnsamt för dem? Då den 
svenska arbetsmarknadens parter liksom den svenska staten är nöjda med vårt kollektivav-
talssystem kommer eventuella nackdelar med systemet sällan upp till ytan. 

Att även den svenska staten värnar om det svenska kollektivavtalssystemet framgick vid 
Sveriges ansökan till EU då det gjordes klart från Sveriges sida att det förutsattes att de 
svenska kollektivavtalen skulle respekteras vid ett inträde till Unionen.231  

Dessa tydliga viljor visar att en förändring av systemet i Sverige skulle vara svår att genom-
föra. Systemet kan kanske komma att anses strida mot EG-rätten genom att exempelvis an-
ses vara socialt protektionistiskt. Så länge det emellertid inte finns en vilja att förändra sy-
stemet från svenskt håll kommer inte heller förändring att ske. Som vi ser det idag skulle 
enbart en dom från EG-domstolen medföra en förändring av vårt kollektivavtalssystem.  

7.8 Sammanfattande analys 

Kollektivavtal är ett tillåtet medel att använda vid implementering av direktiv, det är dock 
tydligt att EU framförallt avser allmängiltiga kollektivavtal i dessa fall. Det svenska kollek-
tivavtalssystemet är emellertid godkänt som implementeringsmetod av Utstationeringsdi-
rektivet. Eftersom det är endast Sverige och Danmark som använder sig av denna imple-
menteringsmetod, ses det i våra ögon som ett speciellt undantag för våra länder. Detta kan 
vara ett tecken på att möjligheten för den svenska modellen, som idag finns i Utstatione-
ringsdirektivet, i framtiden kommer att tas bort. 

Att det allmängiltiga systemet är accepterat i EU bevisas genom att se till Finland. Imple-
menteringen av Utstationeringsdirektivet har där gått bra och metoden har inte ifrågasatts 
av EU eller andra medlemsstater. Allmängiltiga avtal är en så pass vedertagen metod inom 
EU vad gäller implementering av direktiv, att den accepteras av parter både på den inhems-
ka och europeiska marknaden. Finlands allmängiltiga kollektivavtalssystem har aldrig varit 
en fråga för avgörande i EG- domstolen vilket också tyder på att systemet är accepterat. 

I och med Vaxholmsfallet har frågan, huruvida det svenska systemet skall anses lika accep-
terat inom EG- rätten som det allmängiltiga, kommit upp till diskussion. Om EG- domsto-
len beslutar att den svenska modellen, med Lex Britannia i spetsen, inte längre är ett tillåtet 
medel för att garantera att minimilöner betalas ut, krävs att Sverige ser över sina kollektiv-

                                                 

231 Nyström, B, EU och arbetsrätten s. 67-68. 
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avtalsbestämmelser. Det svenska systemet med kollektivavtalsreglerade minimilöner, är 
djupt rotat i den svenska arbetsrätten. Det verkar inte finnas något intresse från någon av 
parterna på den svenska arbetsmarknaden att det svenska systemet skall försvinna eller för-
ändras i någon större utsträckning. Detta beror troligen på att systemet, som det ser ut idag, 
är förmånligt för såväl arbetstagar- som arbetsgivarorganisationer på den svenska arbets-
marknaden då det är dessa organisationer som har den yttersta makten och kontrollen över 
att systemet efterlevs och fungerar. Att de inte är intresserade av inblandning från utomstå-
ende organ som exempelvis regeringen är således förståligt, eftersom deras egen makt och 
möjlighet till påverkan då skulle minska. 

Skulle det svenska kollektivavtalssystemet emellertid behöva ersättas finns som vi ser det 
två alternativa metoder, som för övrigt är de metoder som främst används av EU: s med-
lemsstater idag: 

– att lagstifta om minimilöner, som man i Sverige gjort med övriga villkor stadgade i Utsta-
tioneringsdirektivet. 

– att omvandla de svenska kollektivavtalen till allmängiltiga kollektivavtal. 

En lagstiftning avseende minimilöner skulle visserligen leda till att det administrativa förfa-
randet skulle förenklas, med andra ord skulle det bli lättare för utstationerande företag här i 
landet att veta vilka löner de är skyldiga att betala. Men en lagstiftning avseende minimilö-
ner skulle, i våra ögon, ha en negativ inverkan på lönesättningen på den svenska marknaden 
avseende de svenska arbetstagarna. Möjligheterna till förhandlingar om löner skulle minska, 
vilket i sin tur skulle leda till en mindre levande och dynamisk arbetsmarknad. Att göra mi-
nimilöner lagstadgade är därför inte ett alternativ att föredra. Efter de intervjuer vi gjort 
med arbetsmarknadens parter har vi fått uppfattningen att detta inte heller är ett alternativ 
som de föredrar. Förmodligen av samma orsaker som varför de inte föredrar ett allmängil-
tigt system. Det vill säga, ett införande av ett system med lagstadgade minimilöner skulle 
leda till att den möjlighet till makt och inflytande som de svenska arbetsmarknadsparterna 
har i dag skulle elimineras till än större grad än vid ett införande av exempelvis ett allmän-
giltigt system. Detta är givetvis ett förfarande som arbetsmarknadsparterna inte vill uppnå.  

Genom att göra om systemet till allmängiltigt finns fortfarande möjlighet till förhandlingar 
kvar. Vid en jämförelse med Finland ser vi emellertid att förhandlingsmöjligheterna inte blir 
lika flexibla. För att ett avtal skall kunna bli allmängiltigt i Finland krävs att vissa kriterier är 
uppfyllda, detta gör indirekt att det finns vissa riktlinjer att följa vid förhandlingar. Det är 
myndigheten som i slutändan skall avgöra huruvida kollektivavtalet skall få allmängiltig sta-
tus eller ej vilket leder till att parterna inte får lika fria händer vid förhandlingen av kollek-
tivavtalet. Villkoren från ett allmängiltigt kollektivavtal kommer att tillämpas på alla arbets-
tagare inom den aktuella sektorn eller området i det aktuella geografiska området. Det be-
tyder med andra ord att en anslutning till ett fackförbund inte är nödvändig i syfte att bli 
omfattad av avtalet. I och med den normerande verkan som svenska kollektivavtal har blir 
resultatet emellertid det samma i Sverige, vad avser svenska arbetare. För den enskilda 
svenska arbetstagaren skulle ett allmängiltigt kollektivavtalssystem således inte göra så stor 
skillnad. Men gentemot utstationerad arbetskraft är det en skillnad som gör det teoretiskt 
lättare att tillse att dessa arbetstagare får de villkor som finns stadgade i de kollektivavtalen. 

En stor förändring som skulle ske i och med ett byte till allmängiltigt system skulle vara att 
behovet att vidta stridsåtgärder skulle försvinna, eftersom utländska företag då automatiskt 
skulle gälla under landets kollektivavtalsvillkor. I Finland används stridsåtgärder endast som 
ett påtryckningsmedel när avtalet inte följs. Reglerna om Lex Britannia skulle således bli 
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överflödiga i Sverige då något påtryckningsmedel för tecknande av kollektivavtal inte be-
hövs. 

Med den starka fackanslutning som finns i Sverige är det möjligt att de svenska fackför-
bunden är oroliga för att fackanslutningen skulle sjunka i och med en omvandling av sy-
stemet till allmängiltigt. Att detta skulle ske är inte säkert vilket vi kan se hos vårt grannland 
Finland. Vid övergången till allmängiltiga avtal sjönk inte fackanslutningen alls. En jämfö-
relse mellan Sverige och Finland är emellertid svår att göra rakt av i detta hänseende då si-
tuationen på den finländska arbetsmarknaden var annorlunda vid övergången till allmängil-
tighet än vad den är i Sverige idag. 

Något som däremot går att konstatera är att kontrollmöjligheten skulle bli sämre vid över-
gång till ett allmängiltigt system, detta eftersom kontrollen i stor utsträckning förflyttas från 
fackförbunden till staten. Staten har inte samma resurser och inte heller samma möjlighet 
att arbeta flexibelt som ett fackförbund, vid kontroll av kollektivavtalets efterlevnad. Lagar 
och bestämmelser finns i alla stater, har emellertid befolkningen inget intresse av att följa 
dem får de i praktiken heller ingen verkan. Ett allmängiltigt system kräver i likhet med övri-
ga system omfattande kontrollresurser. I Finland står det lagstadgat att de allmängiltiga av-
talen automatisk omfattar alla inom samma bransch och geografiska område, men detta be-
tyder inte att alla arbetsgivare betalar den lön som står stadgat i dessa avtal.  Problemet med 
att kontrollera att bestämmelser angående minimilöner följs, är således något som inte går 
att undkomma beroende på vilket system medlemsstaterna tillämpar. Frågan är i stället om 
kontrollen inte blir bättre i en medlemsstat där facken sköter den. 

Det allmängiltiga systemet är i många avseenden, precis som Bruun påpekar, emellertid mer 
vattentätt. Åtminstone är det lättare att teoretiskt peka på att ett sådant system skulle vara 
säkrare i arbetet med att förhindra social dumpning i form av låglönekonkurrens. Men med 
justeringar av det svenska systemet, exempelvis tillägget i 19 § MBL, kommer vi att uppnå 
samma säkerhet.  

Att arbetsmarknadens parter är överens i deras vilja att behålla vårt svenska system visar en 
strävan att utveckla vårt system i takt med EU för att tillgodose inhemska som utländska 
arbetsgivare och arbetstagare. Denna vilja visar ett engagemang från arbetsmarknadens par-
ter som en myndighet aldrig kommer att visa. Det är även detta engagemang som har byggt 
vårt arbetsrättsliga system till vad det är idag. Ansvaret för vårt kollektivavtalssystem måste 
ligga på någons axlar, att lägga detta ansvar hos arbetsmarknadens parter, som har ett gedi-
get intresse av att bevara vad de har byggt upp, är för oss därför ett betydligt lämpligare al-
ternativ än att skifta den yttersta makten till staten. 
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8 Slutanalys 

8.1 Sammanfattande slutanalys 

I detta avsnitt sammanfattas de enskilda kapitlens sammanfattande analyser i syfte att ge en 
överblick för att på så sätt påminna läsaren om de kärnpunkter som har diskuterats i upp-
satsen. 

Utstationeringsdirektivet kan uppfattas som en inskränkning av friheten för tjänster på EU: 
s inre marknad. Denna inskränkning är emellertid nödvändig att göra i syfte att bekämpa 
social dumpning. Direktivet får emellertid inte implementeras så snävt i varje medlemsstat 
att det inte finns någon möjlighet för utstationerad arbetskraft att verka i landet överhuvud-
taget. En avvägning av de båda intressena; fri rörlighet och hindran av social dumpning 
måste således göras. 

Att implementera Utstationeringsdirektivets villkor genom kollektivavtal är tillåtet, men det 
är uppenbart att det är framförallt allmängiltiga kollektivavtal som avses. Kollektivavtal av 
svensk modell har tidigare inte ansetts kunna garantera att alla arbetstagare blir att omfattas 
av EG- direktivens villkor. Detta kan vi förstå då det svenska systemet inte automatiskt 
omfattar alla arbetstagare, som exempelvis ett allmängiltigt system gör. I rättsfallet gällande 
Kommissionen mot Danmark fastslogs att direktivets verkningar mot anställda inte får vara be-
roende av fackanslutning. Att det svenska systemet har tillåtits som implementering av Ut-
stationeringsdirektivet kan således ses som ett undantag. Då utländska företag och dess an-
ställda sällan är anslutna till svenska fackförbund är det viktigt att tillse att denna aspekt inte 
leder till en diskriminering vid utstationeringar i Sverige. 

Utstationeringsdirektivets krav på reglerad minimilön finns varken lagstiftad i den svenska 
Utstationeringslagen eller nämnd i form av regleringsmöjligheter. De flesta parter på den 
svenska arbetsmarknaden är nöjda med hur systemet ser ut idag. Detta kan förstås när det 
med systemet följer en stor flexibilitet eftersom kollektivavtalets utseende och utförande 
har lämnats till arbetsmarknadens parter. 

Ett stort ansvar vilar på Arbetsmiljöverket i syfte att ge information till utstationerade ar-
betstagare angående vårt kollektivavtalssystem. Denna information måste i dagsläget enligt 
oss bli mer lättillgänglig, då den kan vara avgörande för om en utländsk arbetsgivare vill 
och har råd att utstationera arbetskraft här i landet. Vad Arbetsmiljöverket har för exakta 
uppgifter är svårt att förstå. Beskrivningen av verkets uppgift i förarbeten till Utstatione-
ringslagen är diffusa. På Arbetsmiljöverket anser de emellertid att de tillhandahåller den in-
formation som de är skyldig till. Avseende de villkor som finns lagstadgat i Utstationerings-
lagen anser vi, liksom Arbetsmiljöverket, att tillräcklig information ges. Avseende minimi-
löner och vårt kollektivavtalssystem måste emellertid verket tillhandahålla mer utförlig och 
tydlig information än vad de gör idag. Vi anser att informationen måste förtydligas ytterli-
gare avseende följande områden: Förhandlingsrätten, Kollektivavtalsparter, Tillämpliga kollektivav-
tal samt Aktuell minimilön. 

Vi kan inte i Sverige kräva att utländska företag, utan hjälp, skall förstå vårt svenska kollek-
tivavtalssystem och således tillgodose de uppsatta arbets- och anställningsvillkoren som 
finns fastslagna i kollektivavtalen. På grund av den informationsbrist som i dag råder utgör 
Arbetsmiljöverket i många avseenden i dag snare ett hinder än en hjälp för företag som vill 
utstationera arbetskraft på den svenska marknaden För att visa att det svenska systemet 
fungerar är det viktigt att utländska företagare inte får ett negativt intryck i form av svårig-
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het att få tillgång till nödvändig information. Ett stort missnöje med vårt system från ut-
ländskt håll skulle tyda på att vårt system inte tillgodoser Utstationeringsdirektivets villkor. 
Detta betyder i så fall att vår implementering av direktivet inte skett på ett godtagbart sätt, 
och ändringar måste således komma till stånd. 

Som svensk arbetstagare är det lättare att stå utanför en arbetstagarorganisation än vad det 
är för en svensk arbetsgivare att stå utanför en arbetsgivarorganisation. Då i stort sätt alla 
arbetsgivare är bundna av ett kollektivavtal får den normativa verkan stor betydelse och 
kollektivavtalens villkor täcker i stort sätt hela den svenska arbetsmarknaden. Det svenska 
kollektivavtalet och dess villkor kan därför betraktas som ett säkert skyddsnät som det är 
svårt att falla igenom för den enskilde arbetstagaren. 

Skyddet som finns blir emellertid säkrare vid anslutning till en arbetstagarorganisation. Det 
kan emellertid inte förutsättas att utländska arbetstagare skall ansluta sig till svenska arbets-
tagarorganisationer. Vi måste dock kunna tillförsäkra utstationerade arbetstagare samma 
arbetsrättsliga skydd som svenska arbetstagare, oavsett fackanslutning eller ej. Utstationera-
de arbetstagare tillgodoses i dag inte samma täta skydd avseende minimilöner som svenska 
arbetstagare gör. Problemet ligger emellertid ej i arbetstagarens nationalitet utan i huruvida 
denne är ansluten till en svenska fackförening eller ej. 

En svensk minimilön är att betrakta som hög på EU: s marknad. Många arbetsgivare som 
kommer till Sverige för att utstationera arbetskraft måste höja sina löneutbetalningar så 
pass mycket att de inte anser sig ha råd att verka i landet. De svenska facken kämpar dess-
utom alltid efter att få upp lönerna till svenska marknadsmässiga löner. Om den utländske 
arbetsgivaren förväntas betala högre löner än de minimilöner som finns fastställda i de 
svenska kollektivavtalen har denne ofta ingen möjlighet att ha arbetskraft i landet. Detta 
kan således anses utgöra ett indirekt hinder mot den fria rörligheten på den inre marknaden 
och kan ses som ett protektionistiskt tankesätt. 

Genom att svenska arbetsgivarorganisationer tillåter tillfälligt medlemskap i deras organisa-
tioner blir den utländska arbetsgivaren således automatiskt bunden att tillämpa de minimi-
löner som finns fastslagna i det gällande kollektivavtalen. Att detta förfarande leder till en 
viss form av social dumpning kan vi hålla med de svenska facken om. Det rör sig emellertid 
om en laglig form av social dumpning då den tillåts inom gränserna för Utstationeringsdi-
rektivet. Facken menar dock att arbetstagare skall ha rätt till lika lön för lika arbete. En åsikt 
som vi förstår. Det kan emellertid ifrågasättas huruvida de svenska fackens motiv i första 
hand är att se till den enskilde, utstationerade arbetstagarens bästa eller om de endast vill 
värna om de svenska arbetstagarnas rätt till arbeten på den svenska arbetsmarknaden, med 
andra ord återigen gynna social protektionism. En utstationering i Sverige blir i stort sätt 
omöjlig i fall utländska arbetsgivare förväntas betala svenska, marknadsmässiga löner istäl-
let för svenska minimilöner. 

En förutsättning för att det svenska systemet skall kunna fungera är att facken har rätt att 
vidtaga stridsåtgärder vid avtalslösa tillstånd. Skulle inte denna möjlighet finnas skulle det 
inte heller finnas något skyddsnät avseende minimilöner. En förutsättning för att det skall 
råda balans på arbetsmarknaden är att maktfördelningen mellan parterna är lika. Arbetsta-
garsidan måste således ha en möjlighet att organisera sig och ha tillgång till medel för att på 
så sätt kunna påverka arbetsgivarsidan. 

Gentemot utländska arbetsgivare som kommer hit spelar rätten till stridsåtgärder en viktig 
roll avseende möjligheten att garantera minimilöner enligt Utstationeringsdirektivets krav. 
Då vi i Sverige inte kan garantera minimilöner på annat sätt än genom svenska kollektivav-
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tal, måste det finnas påtryckningsmedel för att så skall ske. Reglerna utgör emellertid i sin 
natur en inskränkning av den fria rörligheten, men en behövlig sådan i syfte att förhindra 
social dumpning. Att en arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal i sitt hemland ger ingen 
garanti för att lönedumpning inte sker när denna kommer till Sverige med utstationerad ar-
betskraft. Att Lex Britannia är på gränsen till vad som är tillåtet inom Unionen är emellertid 
klarlagt då frågan har aktualiserats många gånger, inte minst vid uppkomsten av reglerna. 
Att använda sig av stridsåtgärder kan enligt oss inte i sig anses strida mot EG- rätten då 
denna rättighet bland annat finns fastslagen i preambeln till Utstationeringsdirektivet. 

Att AD låter EG- domstolen göra ett förhandsgranskande rörande Lex Britannia i och med 
Vaxholmsfallet är enligt oss nödvändigt i syfte att klarlägga rättsläget. I fall Lex Britannia 
skulle anses vara i strid med EG- rätten skulle inte Sveriges längre ha möjlighet att tillämpa 
den implementeringsmetod av Utstationeringsdirektivet som vi har i dag. Sverige skulle så-
ledes i våra ögon vara tvingade att hitta ett annat sätt att tillgodose direktivets villkor. 

Målet att förhindra social dumpning kommer troligen även i fortsättningen ha hög prioritet 
inom EU, därför tror vi att Lex Britannia kommer att tillåtas som ett medel att förhindra 
social dumpning även i fortsättningen. 

Det är viktigt att facken använder sina möjligheter till stridsåtgärder som ett sätt att för-
hindra social dumpning och inte som en metod att utöva makt. I Vaxholmsfallet agerade 
facket på gränsen till vad som kan anses tillåtet i ett EU- perspektiv. Att vidtaga stridsåtgär-
der i det skedet och under de omständigheterna kan uppfattas som maktmissbruk, då syftet 
att förhindra social dumpning kom i skymundan av fackens kamp efter marknadsmässiga 
löner. 

Arbetstagarorganisationers möjligheter till kontroll måste ses över. Utstationeringsdirektivet 
tillkom i ett skede när medlemsstaterna var färre och hade större likheter med varandra. 
Vid tiden för Utstationeringslagens uppkomst var det lättare för svenska fackföreningar att 
kontrollera den utländska arbetskraften i landet samt att få dem att teckna tillämpliga kol-
lektivavtal, eftersom färre arbetstagare utstationeras i Sverige. 

De fackförbund vi varit i kontakt med anser sig inte i dag ha tillräcklig kontroll över den 
arbetskraft som kommer in till landet, framförallt från de nya medlemsstaterna i öst. Detta 
är emellertid ett problem som uppkommer oavsett vilken implementeringsmetod av Utsta-
tioneringsdirektivet som har använts av medlemsstaten. 

I Sverige är de flesta arbetstagarna fackligt anslutna, vilket medför att facket nästan alltid 
blir informerad om de missförhållanden som eventuellt råder på arbetsplatsen. I dag finns 
emellertid i praktiken ingen möjlighet för svenska fackföreningar att kontrollera att arbets-
villkor följs på arbetsplatser utan fackliga medlemmar. Det förslag som kommit från LO 
rörande tillägg till 19 § MBL skulle förenkla kontrollmöjligheterna betydligt för de svenska 
fackföreningarna eftersom informationsplikten för arbetsgivaren genom paragraftillägget 
skulle öka. Detta eftersom kravet på att facken måste ha anslutna medlemmar på arbets-
platsen för att få full insyn skulle försvinna. Om förslaget i 19 § MBL går igenom kommer 
det bli svårare för utländsk arbetskraft att falla utanför vårt kollektivavtalssystem, skyddsnä-
tet blir med andra ord säkrare. Utan fackens möjlighet till insyn hos arbetsgivares verksam-
heter, även avseende verksamheter med utstationerad arbetskraft kan vi inte heller garante-
ra minimilöner till dessa arbetstagare. När den kontrollerande uppgiften ligger hos fackfö-
reningar istället för exempelvis till myndigheter kommer möjligheten till kontroll enligt vår 
åsikt bli mer effektiv och omfattande. 
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Att de allmängiltiga kollektivavtalssystemen är accepterade inom EU bevisas genom att se 
till vårt grannland Finland. Finlands allmängiltiga kollektivavtalssystem har aldrig varit en 
fråga för avgörande i EG- domstolen vilket också tyder på att systemet är accepterat. Det 
verkar emellertid inte finnas något intresse från någon av parterna på den svenska markna-
den att det svenska systemet skall försvinna eller förändras i någon större utsträckning. 
Detta är inte svårt att förstå i våra ögon då systemet är förmånligt för såväl arbetstagar- 
som arbetsgivarorganisationer, då dessa har den yttersta makten för att systemet efterlevs 
och fungerar. 

I de fall Sverige inte skulle kunna ha kar sitt system så som det ser ut i dag finns det som vi 
ser det två alternativ: 

- Lagstadgade minimilöner 

- Omvandla de svenska kollektivavtalen till allmängiltiga kollektivavtal 

Genom att göra systemet till allmängiltigt skulle fortfarande möjligheten till förhandlingar 
kvar. Vid en jämförelse med Finland ser vi emellertid att förhandlingsmöjligheterna inte blir 
lika flexibla. 

I och med den normerande verkan som det svenska kollektivavtalet har, blir resultatet 
emellertid det samma i Sverige avseende svenska arbetstagare. För den enskilde svenska ar-
betstagaren skulle ett allmängiltigt kollektivavtalssystem således inte göra stor skillnad. Men 
gentemot utstationerad arbetskraft är det en skillnad som gör det teoretiskt lättare att tillse 
att dessa arbetstagare får det villkor som finns stadgade i kollektivavtalen. En stor föränd-
ring i och med ett byte till allmängiltiga avtal skulle vara att behovet att vidtaga stridsåtgär-
der försvinner, eftersom utländska företag då automatiskt skulle gälla under landets kollek-
tivavtalsvillkor. 

Något som däremot kan konstateras är att kontrollmöjligheten blir sämre vid en övergång 
till ett allmängiltigt system, detta eftersom kontrollen i stor utsträckning förflyttas från fack-
förbunden till staten. Staten har inte samma resurser och inte heller samma möjlighet att 
arbeta flexibelt som ett fackförbund, vid kontroll av kollektivavtalets efterlevnad. Ett all-
mängiltigt system kräver i likhet med övriga system omfattande kontrollresurser. 

Det allmängiltiga systemet är i många avseenden, precis som Bruun påpekat emellertid, mer 
vattentätt. Men med justeringar i det svenska systemet, exempelvis tillägget i 19 § MBL 
kommer vi att uppnå samma säkerhet.  

8.2 Slutsatser 

Genom arbetet med vår uppsats har vi utifrån vårt syfte sammanfattningsvis kommit fram 
till följande slutsatser. 

Är Sveriges alternativ, att reglera minimilöner via kollektivavtal, ett fungerande sy-
stem för att förhindra risken för social dumpning? 

Sveriges system som det ser ut i dag är ett fungerande system för att garantera utstationerad 
arbetskraft de minimilöner de är garanterade till enligt Utstationeringsdirektivet. Systemet 
kan dock göras än mer vattentätt genom vissa ändringar. 

Arbetsmiljöverket måste utveckla sina arbetsrutiner avseende utstationerad arbetskraft. 
Detta innebär att informationen från Arbetsmiljöverket måste bli mer lättillgänglig och tyd-
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lig för att förenkla förfarandet när utländska arbetsgivare vill utstationera arbetskraft i lan-
det. Idag hänvisar Arbetsmiljöverket på sin hemsida endast till tillämpliga lagrum som kan 
bli aktuella vid en utstationering, någon närmare förklaring står ej att finna. Vi anser inte 
denna information vara tillräckligt. En grundförståelse för vad dessa lagrum i praktiken in-
nebär är nödvändig att få som utländsk arbetsgivare. Utländska arbetsgivare har kritiserat 
det svenska systemet för att vara invecklat, detta kan ses i Vaxholmsfallet. I detta fall an-
tyddes att Arbetsmiljöverkets tillvägagångssätt att enbart hänvisa till kollektivavtalsparter 
inte är ett tillräckligt medel för att skaffa tillbörlig information och förståelse för det svens-
ka systemet. Vi förväntar oss inte att kurser skall hållas och all svensk lagstiftning skall 
översättas till andra språk. En broschyr med grundläggande information som lätt går att 
återfinna på internet eller som smidigt går att beställa är emellertid det minsta som kan för-
väntas av Arbetsmiljöverket. För att vårt system skall fungera måste utländska arbetsgivare 
ha samma förståelse för vårt kollektivavtalssystem som svenska arbetsgivare har, eftersom 
kollektivavtalssystemet tillämpas under samma villkor oavsett arbetsgivarens nationalitet. 

Informationsplikten i 19 § MBL är idag beroende av anslutning till svenska fackförbund. 
Paragrafens bestämmelser blir således bristfälliga vad gäller utstationerade arbetstagare i 
Sverige. En utvidgning av paragrafen måste därför ske för att den skall omfatta även icke 
fackanslutna arbetstagare. Idag har vi medel, i form av stridsåtgärder, för att tvinga arbets-
givare att teckna svenska kollektivavtal, men inga medel att kontrollera att villkoren i kol-
lektivavtalen verkligen följs. Systemet är med andra ord inte helt vattentätt. En arbetsgivare 
kan officiellt sett vara bunden av ett kollektivavtal, men det betyder inte att denne i realite-
ten följer de villkor som finns stadgade i avtalet. Med den föreslagna ändringen i 19 § MBL 
från LO kommer dock vårt kollektivavtalssystem att utgöra ett skyddsnät som inte kan 
brista beroende på facklig anslutning eller ej. Således blir det ett skyddsnät som omfattar 
alla arbetstagare, oavsett nationalitet. 

En förutsättning för att det svenska systemet skall fungera är reglerna om Lex Britannia. 
Stridsåtgärder är ett nödvändigt påtryckningsmedel för svenska fackförbund att förfoga 
över i syfte att tvinga utländska arbetsgivare att teckna svenska kollektivavtal. Denna möj-
lighet till stridsåtgärd finns oavsett om den utstationerande arbetsgivaren är bunden av kol-
lektivavtal i dennes hemland, eftersom våra minimilöner enbart finns stadgade i svenska 
kollektivavtal. En arbetsgivare som inte är bunden av ett kollektivavtal blir därmed inte hel-
ler bunden att betala svenska minimilöner. Om Sveriges reglering avseende Lex Britannia 
skulle anses strida mot EG-rätten och därmed vara tvungen att tas bort skulle Sverige inte 
kunna uppfylla Utstationeringsdirektivets krav avseende garanterandet av minimilöner. Det 
går att förstå att vissa intressenter på den europeiska arbetsmarknaden tycker att reglerna 
om Lex Britannia strider mot Unionens bestämmelser avseende fri rörlighet av tjänster. Vi 
anser emellertid att Lex Britannia är en nödvändig reglering för att förhindra social dump-
ning vilket också är ett av syftena med Utstationeringsdirektivet. För att kunna förhindra 
social dumpning, speciellt med tanke på utvidgningen av Europeiska Unionen mot öst, 
måste vissa inskränkningar av den fria rörligheten få ske. EU godkände indirekt den in-
skränkning som Lex Britannia innebär när de godkände det svenska kollektivavtalssystemet 
som en implementeringsmetod i Utstationeringsdirektivet. Vi ser därför ingen anledning till 
att EU i framtiden skulle anse att Lex Britannia strider mot EG-rätten i den mån att Sverige 
skulle tvingas till en ändring i sitt kollektivavtalssystem. 

Framförallt en utvidgning av informationsplikten i 19 § MBL, innebärande att även icke 
fackanslutan arbetstagare blir omfattade av paragrafens lydelse, och en förbättring av Ar-
betsmiljöverkets informationsarbete kommer att göra vårt system minst lika vattentätt som 
det allmängiltiga kollektivavtalssystemet. Genom att behålla kontrollen hos arbetsmarkna-
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dens parter kommer också större resurser kunna avsättas för att tillse att Utstationeringsdi-
rektivets villkor följs. 

Är allmängiltiga kollektivavtal ett alternativ? 

Nej, denna typ av avtal är inte ett alternativ för Sverige. Vårt kollektivavtalssystem är djupt 
förankrat i den svenska arbetsrätten och det har aldrig funnits några starka viljor eller på-
tryckningar för att en förändring av vårt system skall ske. Detta är också naturligt då syste-
met så som det ser ut i dag gynnar alla parter på den svenska arbetsmarknaden. I Finland 
var det politisk splittring som medförde att ett allmängiltigt system började tillämpas. Sveri-
ge har däremot aldrig upplevt samma problematik och införande av ett dylikt system är där-
för inte på grund av politiska anledningar nödvändigt. 

Enligt lag omfattas alla arbetstagare av ett allmängiltigt kollektivavtal, arbetsgivaren behöver 
således inte underteckna ett avtal för att det skall bli tillämpligt på arbetsplatsen. Ett all-
mängiltigt kollektivavtal i vilket reglering om minimilön finns uppfyller därmed tydligare 
Utstationeringsdirektivet krav, då lydnaden under ett sådant kollektivavtal inte är beroende 
av exempelvis facklig anslutning. Det är med andra ord lättare att ”på papperet” visa att 
kollektivavtalet uppfyller Utstationeringsdirektivets hårda kärna av minimivillkor. I Sverige 
är det inte lika lätt att ”på papperet” visa att alla arbetstagare i landet omfattas av det svens-
ka kollektivavtalets villkor då vårt system inte bygger på lagstadgade bestämmelser. Den 
normativa verkan våra kollektivavtal har samt det faktum att alla arbetsgivare inom Sveriges 
gränser i praktiken är tvungna att teckna svenska kollektivavtal, medför emellertid att alla 
arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden omfattas av svenska kollektivavtalsvillkor.  

Det finns fler anledningar till att ett allmängiltigt system inte är ett alternativ för Sverige. 
Den svenska arbetsmarknadens parter är överens om att de vill behålla makten över ar-
betsmarknadens utformning själva. En förutsättning för detta är den höga fackliga anslut-
ningen som finns i Sverige vilket även visar på ett stort engagemang. Detta engagemang 
bygger mycket på det ansvar och den frihet arbetsmarknadens parter har avseende kollek-
tivavtalets utformning. Detta leder till en flexibel marknad där båda parters bästa tillgodo-
ses i rimliga kompromisser i frågor som lönesättning. Denna flexibilitet kan inte uppnås i 
samma grad i ett allmängiltigt kollektivavtalssystem, där förfarandet avseende kollektivav-
talsteckning i större grad är styrd av myndigheter. Vi tycker att det flexibla system som 
finns i dag är att föredra då det lämnar större utrymme för såväl individuellt som organise-
rat inflytande. I ett system som i större grad är reglerat av staten inskränks denna möjlighet 
och det är i våra ögon ett förfarande som inte skulle gynna den svenska arbetsmarknaden 
till det bättre. 

Det svenska systemet är utvecklat under lång tid och består av många invecklade men ef-
fektiva och flexibla beståndsdelar. Systemet är utvecklat av arbetsmarknadens parter i syfte 
att skydda arbetstagaren, vilket även resultatet på arbetsmarknaden visar att det på ett till-
förlitligt sätt gör. Med de föreslagna ändringarna, kommer vårt system kunna garantera ett 
bättre skydd än vad allmängiltiga kollektivavtal i dagsläget gör. 
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