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Sammanfattning 
Den svenska kollektiva arbetsrätten bygger på ett system där löner och allmänna an-
ställningsvillkor regleras gemensamt av arbetsmarknadens organisationer genom kol-
lektivavtal. Föreningsrätten är en rätt för arbetsgivare och arbetstagare att tillhöra 
och verka för en sådan organisation. Genom MBL ges organisationerna rätt att för-
handla i olika typer av situationer. Intressetvister, eller avtalsförhandlingar, avser en 
situation där arbetsgivar- eller arbetstagarsidan antingen vill få till stånd ett kollektiv-
avtal eller då ett avtal ska förnyas och eventuellt förändras då avtalstiden löpt ut. Som 
påtryckningsmedel i intressetvister, alltså då ett kollektivavtalslöst tillstånd råder, kan 
parterna använda sig av stridsåtgärder. Rätten att vidta fackliga stridsåtgärder är 
grundlagsfäst genom regeringsformen och kan endast inskränkas genom lag eller av-
tal. De viktigaste inskränkningarna i denna rätt är fredspliktsreglerna i 41-45 § § 
MBL. 

Enligt svensk rätt gäller inte fredspliktsreglerna vid arbetsförhållanden med svag an-
knytning till den svenska arbetsmarknaden. Detta framgår av lex Britannia. Lex Bri-
tannia innebär att ett kollektivavtal som är ogiltigt enligt utländsk rätt på grund av att 
det tillkommit efter en stridsåtgärd är giltigt i Sverige om stridsåtgärden är giltig. Ett 
svenskt kollektivavtal kan undantränga ett utländskt kollektivavtal i de delar avtalen 
är oförenliga med varandra. Lex Britannias förenlighet med EG-rätten ifrågasätts i 
samband med artikel 12 EG gällande diskriminering och den fria tjänsterörligheten i 
artikel 49 EG. Syftet med lex Britannia är att förhindra social dumpning vilket dess-
utom är ett allmänintresse som EG-rätten accepterar vad gäller inskränkningar i tjäns-
tefriheten under förutsättning att det finns tvingande och objektiva skäl för det.  

Utstationeringsdirektivet består av tvingande regler för minimiskydd gällande arbets- 
och anställningsvillkor som ska tillämpas i värdlandet, inklusive regler om minimi-
lön. Syftet med direktivet är bland annat att förhindra social dumpning och garantera 
de utstationerade arbetstagarnas rättigheter. Trots detta innehåller den svenska utsta-
tioneringslagen ingen bestämmelse gällande minimilöner. I förarbetena kommer man 
till slutsatsen att lex Britannias bestämmelser är tillräckliga för att förhindra social 
dumpning i Sverige. 

Arbetsdomstolen beslutade i AD 2005 nr 49 att man ska inhämta förhandsavgörande 
från EG-domstolen. Fallet gäller huruvida fackliga stridsåtgärder, som vidtagits i syfte 
att förmå ett utstationerat företag i Sverige som bedriver byggverksamhet att tillämpa 



 

 

det svenska byggnadsavtalet, kan anses strida mot artiklarna 12 och 49 EG samt mot 
utstationeringsdirektivet. Detta gäller särskilt lex Britannia som gör att stridsåtgär-
derna inte är otillåtna då denna nationella regel endast är tillämplig på arbetsförhål-
landen som medbestämmandelagen inte är direkt tillämplig på. 
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Abstract 
The Swedish legislation concerning collective labour law is based on a system where 
wages and general employment conditions are regulated by the parties on the labour 
market through collective agreements. Right of association is a right for employers 
and workers to belong and work for such an organization. Such organizations are 
given the right to negotiate in different situations through MBL. Interest disputes, or 
collective bargaining, refers to a situation where the organization of employers or the 
organization of workers want to reach a collective agreement, or to renew or change 
an agreement when the term of agreement has expired.  The parties are entitled to 
take collective offensive actions in situations where no agreement exists. The right to 
take collective offensive actions is a constitutional right according to the Swedish 
constitution and can only be restricted through legislation or agreements. The most 
important restrictions are the non-strike agreement rules in 41-45 § § MBL. 

According to the rules of lex Britannia in Swedish law, the non-strike agreement rules 
are not applicable in working conditions with a weak connection to the Swedish la-
bour market. Furthermore, a collective agreement which is invalid according to for-
eign law due to a collective offensive action is valid in Sweden if the collective offen-
sive action is valid in Sweden. Also, a Swedish collective agreement is able to push a 
foreign collective agreement aside concerning incompatible parts. The compatibility 
of lex Britannia and EC-law has been questioned in relation to article 12 EC concern-
ing discrimination and the freedom to provide services in article 49 EC. Lex Britan-
nia’s purpose is to prevent social dumping which is an acceptable restriction of the 
freedom to provide services. 

The directive concerning posting of workers consists of mandatory rules for mini-
mum protection regarding applicable employment conditions which will be applied 
in the host state, including rules of minimum wage. One of the purposes of the direc-
tive is to prevent social dumping and to safeguard the workers right. Utstationerings-
lagen does not include any minimum wage rule. According to the preparatory act, 
the lex Britannia rules are regarded as sufficient means to prevent social dumping in 
Sweden.  

The Labour Market Court decided to ask for a preliminary ruling in case AD 2005 
no 49. The case concerned whether collective offensive actions, which had been taken 



 

 

in order to force a posted company in Sweden to apply the Swedish collective agree-
ment in the construction trade, is in breach of article 12 EC and article 49 EC and the 
directive concerning posting of workers.  The case concern the lex Britannia rules in 
particular since they make the collective offensive actions allowed in situations where 
MBL is not applicable.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Den 1 juli 1991 gjordes vissa ändringar i medbestämmandelagen.1 Ändringarna gällde 
stridsåtgärder i arbetsförhållanden med internationell anknytning och syftade enligt 
propositionen bland annat till att ge fackliga organisationer i Sverige möjlighet att 
träffa kollektivavtal med utländska företag med villkor som motsvarade svenska för-
hållanden.2 Ett syfte med lagändringen var att motverka social dumpning.3 Anled-
ningen till införandet av lagändringen, som kom att kallas lex Britannia, var Arbets-
domstolens dom i AD 1989 nr 120, Britanniamålet. I målet kom domstolen fram till 
att fackliga stridsåtgärder av en arbetstagarorganisation var olovliga enligt MBL om 
de syftade till att tvinga fram ett undanröjande eller en ändring av ett bestående kol-
lektivavtal mellan arbetsgivaren och en annan arbetstagarorganisation. Detta gällde 
både när stridsåtgärden riktades direkt mot arbetsgivarparten i kollektivavtalet enligt 
42 § MBL och när de utgjorde sympatiåtgärder mot en motpart i den angripande or-
ganisationens eget kollektivavtal enligt 41 § 1 st 4 p MBL. Domstolen fann också att 
det var olovligt enligt MBL att under jämförbara förhållanden vidta fackliga stridsåt-
gärder i Sverige i syfte att undanröja eller ändra ett avtal mellan utländska parter för 
en utländsk arbetsplats.  

Införandet av lex Britannia innebär i korthet följande: Tillämpningsområdet för 42 § 
MBL begränsades i 42 § 3 st MBL. Förbudet mot att anordna eller understödja en 
stridsåtgärd omfattar arbetsförhållanden som MBL är direkt tillämplig på. Med andra 
ord gäller inte fredsplikt i arbetsförhållanden som MBL inte är tillämplig på. Dessut-
om tillkom två paragrafer. Enligt 25 a § MBL är ett kollektivavtal som enligt utländsk 
rätt är ogiltigt därför att det tillkommit efter en stridsåtgärd, trots detta giltigt i Sveri-
ge om stridsåtgärden var tillåten enligt MBL. 31 a § MBL innebär att ett senare kol-
lektivavtal som träffats med stöd av MBL, ska gälla före ett tidigare kollektivavtal 
som MBL inte är direkt tillämplig på, dock endast i de delar där avtalen är oförenliga.  

I samband med Sveriges inträde i EU gjordes en utredning om lex Britannia stred mot 
Sveriges internationella åtaganden, däribland EG-rätten.4 Slutsatsen blev att detta san-
nolikt inte var fallet. Vid inträdet i EU uttalade Sverige att man förutsatte att den 
svenska kollektivavtalsmodellen skulle respekteras. Sveriges betänkligheter stillades 
efter att man erhållit ett positivt besked från den vid tidpunkten ansvarige kommis-
sionären för arbetsmarknadsfrågor, Padraig Flynn, som hävdade att den svenska mo-
dellen var tillräcklig för att implementera EG-rätten.5 Det har nu gått tio år sedan 
                                                
1 Lag 1991:681, 25a § , 31a § och 42 § 3 st MBL. 

2 Prop 1990/91:162. 

3 Prop. 1990/91:162, s. 1. 

4 Ds 1994:13. 

5Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, tredje upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2004, s. 
67. 
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Sverige blev medlem i Unionen. Gemenskapen har därefter utvidgats med tio nya 
medlemsländer. Många av dessa länder har en betydligt lägre lönenivå än Sverige vil-
ket tillsammans med den fria tjänsterörligheten inneburit att företag från dessa länder 
är konkurrenskraftiga på den svenska arbetsmarknaden. Med Sveriges långtgående 
rätt att vidta stridsåtgärder kan svenska fackförbund påtvinga de utländska företagen 
svenska kollektivavtal med svenska genomsnittslöner. Detta kan anses vara diskrimi-
nerande och strida mot den fria rörligheten inom EU. Rättsläget är oklart.  

I AD 2005 nr 49 aktualiserades frågan om fackliga stridsåtgärders förenlighet med 
EG-rätten. Målet gällde ett lettiskt bolag som hyrde ut arbetskraft från Lettland till 
företag som bedrev verksamhet i Sverige. Bolaget var bundet av två kollektivavtal 
med en lettisk arbetstagarorganisation samtidigt som man inte var bundet av kollek-
tivavtal till någon svensk arbetstagarorganisation. Detta ledde till att en svensk arbets-
tagarorganisation vidtog stridsåtgärder mot det lettiska bolaget och fick stöd av en 
annan svensk arbetstagarorganisation som vidtog sympatiåtgärder mot samma bolag.  

Enligt det lettiska bolaget stred stridsåtgärderna mot EG-rätten och var därför otillåt-
na. Bolaget stämde de fackliga organisationerna och krävde att AD bland annat för-
klarade att stridsåtgärderna skulle hävas. Bolaget begärde också att förhandsavgörande 
skulle inhämtas från EG-domstolen. De fackliga organisationerna hävdade att strids-
åtgärderna var tillåtna och framhöll att frågor om fackliga stridsåtgärder inte regleras 
av EG-rätten. Enligt dem behövdes därför inget förhandsavgörande från EG-
domstolen. AD fann i sitt interimistiska beslut den 20 december 2004 att det lettiska 
bolaget inte visat sannolika skäl för sin talan och avslog då bolagets yrkande om att 
stridsåtgärderna omedelbart skulle upphöra.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är först och främst att utreda om den svenska rätten att vid-
ta fackliga stridsåtgärder i syfte att förhindra social dumping är förenlig med EG-
rätten. Om vi kommer till slutsatsen att svensk rätt strider mot EG-rätten på området 
så har vi för avsikt att komma med förslag på en eller eventuellt flera lösningar. 

För att uppnå syftet är det vår avsikt att först beskriva det svenska rättsläget avseende 
den svenska kollektiva arbetsrätten i allmänhet och reglerna om lex Britannia i syn-
nerhet. Vårt nästa delmål med uppsatsen är att ge en utförlig beskrivning av de EG-
rättsliga regler som lex Britannia kan strida mot. Därefter har vi valt att utreda förhål-
landet mellan utstationeringsdirektivet och utstationeringslagen avseende minimilö-
ner.  

För att uppnå uppsatsens huvudsyfte har vi valt att analysera och utreda rättsläget ut-
ifrån tre relevanta frågeställningar. Lex Britannia kan eventuellt innebära att utländs-
ka kollektivavtal särbehandlas i jämförelse med svenska kollektivavtal, eftersom 
fredsplikten i MBL endast gäller för svenska arbetsförhållanden. Den första fråge-
ställningen är således huruvida lex Britannia diskriminerar utländska kollektivavtal 
med dess nuvarande lydelse i medbestämmandelagen? 
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Vad som är av stor betydelse gällande lex Britannias förenlighet med EG-rätten är 
främst vilka fackliga krav som en svensk organisation tillåts gå i strid för med avsik-
ten att förhindra social dumpning samt huruvida stridsåtgärden resulterar i ett giltigt 
kollektivavtal enligt EG-rätten. Den andra frågan vi avser att besvara blir då hur 
långtgående krav en svensk arbetstagarorganisation kan ställa för att förhindra social 
dumpning utan att man anses strida mot artiklarna 12 och 49 EG? 

Utstationeringsdirektivet anger regler som ska respekteras av utländska arbetsgivare 
som under en begränsad tid utstationerar arbetstagare i Sverige. I denna framställning 
kommer inte hela utstationeringsdirektivet att analyseras utan syftet är att utreda vad 
som gäller avseende minimilöner och varför detta inte har implementerats i den 
svenska utstationeringslagen. Den tredje frågan vi ställt oss är därmed om utstatione-
ringsdirektivets regler om minimilöner implementerats på ett korrekt sätt i den 
svenska lagstiftningen? 

1.3 Avgränsning 
Då syftet med uppsatsen är att utreda rättsläget kring lex Britannia har vi inriktat oss 
på att analysera de bestämmelser i MBL som är relevanta för denna uppgift. Därmed 
innehåller uppsatsen, förutom utstationeringslagen, ingen analys av någon annan 
svensk arbetsrättslig lagstiftning. 

Vad gäller utstationeringsdirektivet och utstationeringslagen berör vi endast de regler 
som gäller för införandet av minimilön i den svenska lagstiftningen. Övriga bestäm-
melser i utstationeringsdirektivet och utstationeringslagen behandlas således inte. Vi 
behandlar inte lagvalsfrågan som uppstår då utländska arbetsgivare utstationerar ut-
ländska arbetare i Sverige. Således berör vi inte Romkonventionen.  

Förslaget till ett nytt tjänstedirektiv som diskuteras inom EU tar vi inte ställning till i 
vår framställning. Vad gäller EG-rättsliga bestämmelser koncentreras diskussionen 
kring kollektivavtalsmodeller, regleringen av stridsåtgärder, artiklarna 12 och 49 EG 
samt utstationeringsdirektivet i de delar avseende minimilöner som är relevanta. 
Därmed tar vi inte hänsyn till övriga EG-rättsliga bestämmelser. Uppsatsen behandlar 
inte heller Sveriges övriga internationella åtaganden.  

Den typ av social dumping som diskuteras i denna uppsats är då utländska arbetsgiva-
re utstationerar utländska arbetstagare i Sverige. Reglerna om lex Britannia tillkom 
efter ett rättsfall där ett utländskt fartyg anlöpte svensk hamn. Förhållandet avseende 
sjötransport utreds inte närmare i uppsatsen. 

1.4 Metod 
Uppsatsen behandlar en svensk lagstiftning och dess förenlighet med EG-rätten. För 
att uppnå syftet med framställningen krävs det att det gällande rättsläget fastställs 
både för svensk rätt och EG-rätt. Därefter måste man analysera de rättsregler som är 
tillämpliga och avgörande för utfallet. Med detta som grund kan man till sist dra slut-
satser om den svenska rätten strider mot EG-rätten. EG-rätten är en del av de natio-
nella rättsordningarna men har samtidigt företräde framför nationell rätt. Detta har 
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bland annat fastslagits i Simmentahl-fallet. Om det skulle visa sig att reglerna om lex 
Britannia strider mot EG-rätten är den svenska lagstiftningen därmed inte längre gäl-
lande. I sådana fall står vi inför ett nytt svenskt gällande rättsläge.  

En rättsdogmatisk metod har tillämpats för svensk rätt där vi med utgångspunkt från 
befintliga rättskällor fastställt vilka rättsregler som finns på området. De rättskällor 
som använts för detta ändamål är lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Utgångs-
punkten för den svenska rätten har varit lagtexten. Denna är dock i många fall kort-
fattat varför vi i första hand använt oss av förarbeten och praxis för att läsaren ska få 
ökad förståelse för lagens innebörd, funktion och dess tillämpningsområde. I sista 
hand har den juridiska doktrinen använts för att ytterligare klargöra det gällande 
rättsläget. Eftersom uppsatsens syfte är att utreda och komma till slutsatser om lex 
Britannia står i strid med EG-rätten har doktrinen också använts för att åskådliggöra 
att rättsläget är osäkert. Som vi kommer att se i uppsatsen råder det delade meningar 
mellan auktoriteter på området. Uttalanden från dessa har också använts i våra analy-
ser och slutsatser. Detta har vi gjort för att väga de olika argumenten mot varandra 
samt för att ge ytterligare tyngd till våra slutsatser. Vi vill också framhålla den juri-
diska doktrinen då vi i början av detta uppsatsskrivande använt oss av ett antal böck-
er för att leta upp och samla in tillämpliga förarbeten och relevanta rättsfall.  

De EG-rättsliga rättskällorna består av primär- och sekundärrätt. Den metod vi har 
valt i detta sammanhang är att först studera primärrätten och därefter sekundärrätten. 
Till primärrätten, som är gemenskapsrättens grundläggande rättskälla, räknas EG-
fördraget. EG-fördraget har varit utgångspunkten för att fastställa det gällande rättslä-
get på detta område. Här återfinns artiklarna 12 och 49 EG som reglerna om Lex Bri-
tannia eventuellt strider mot. Sekundärrätten består av olika rättsakter av vilka kan 
nämnas förordningar, direktiv och beslut. Av dessa har utstationeringsdirektivet spe-
lat en viktig roll för uppsatsen. Till sekundärrätten hör också EG-domstolens rätts-
praxis. Tillämpningen av artiklarna 12 och 49 i EG-fördraget återfinns till stor del i 
rättspraxis varför denna rättskälla varit av största vikt. Dessutom är de principer som 
vuxit fram ur den rättspraxis som finns på området social dumpning framträdande i 
uppsatsen då dessa legat till grund för uppsatsens slutsatser. Den juridiska doktrinen 
har också använts för att ytterligare förklara tillämpliga EG-rättsliga delar. Dessutom 
har doktrinen använts flitigt i vissa delar av den EG-rättsliga framställningen eftersom 
dessa har varit av deskriptiv karaktär.  

Kapitel två syftar till att ge en översikt över den svenska arbetsrättsliga modellen ut-
ifrån reglerna i medbestämmandelagen. För att ytterligare ge klarhet i reglernas inne-
börd och tillämpning har i första hand förarbeten och rättspraxis använts. Den juri-
diska doktrinen har givits väldigt lite utrymme i detta kapitel.  Kapitel tre handlar om 
lex Britannia. I kapitlets inledning ges en kort bakgrund till utvecklingen av rätts-
praxis innan lagändringen kom till stånd. AD 1989 nr 120, det så kallade Britanniamå-
let, spelar här en viktig roll. Därefter har vi studerat införandet av lex Britannia, dess 
syfte och motiv samt innebörden av de tre aktuella paragraferna. Detta har skett med 
utgångspunkt i lagtext och förarbeten. I detta sammanhang får Rymans utredning om 
lex Britannia ett stort utrymme. Slutligen innehåller kapitel tre ett avsnitt med åsikter 
i doktrinen gällande lex Britannia. Avsikten med detta avsnitt är att vi vill visa att 
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meningarna om lex Britannias förenlighet med EG-rätten skiljer sig bland olika för-
fattare som är insatta i ämnet. 

Kapitel fyra behandlar relevanta delar av EG-rätten. Det inleds med ett beskrivande 
avsnitt avseende de olika kollektivavtalssystem som återfinns bland EU:s medlemssta-
ter. Anledningen till detta är att vi vill ge läsaren en ökad förståelse för hur EG-rätten 
kan implementeras i nationell rätt genom kollektivavtal. På detta område har doktri-
nen spelat en stor roll. Det följer sig därefter naturligt att ägna ett avsnitt åt proble-
matiken med det svenska kollektivavtalet i förhållande till EG-rätten. Det material 
som använts i samband med detta är förarbeten, rättspraxis och doktrin. Kapitlet 
fortsätter med en utredning gällande EU:s synsätt på stridsåtgärder med information 
hämtad från förordningar, direktiv och rättspraxis. Efterföljande avsnitt tillägnas 
diskrimineringsförbudet i artikel 12 EG då syftet med uppsatsen bland annat är att 
utreda huruvida lex Britannia strider mot förbudet. De rättskällor som använts är 
rättpraxis och doktrin. Den EG-rättsliga utredningen avslutas med en utredning avse-
ende friheten att tillhandahålla tjänster i artikel 49 EG och social dumpning. Detta 
för att syftet med uppsatsen är att fastställa om lex Britannia även strider mot den fria 
tjänsterörligheten samtidigt som social dumpning är en tillåten inskränkning av arti-
kel 49 EG. För att fastställa det gällande rättsläget för dessa delar har i huvudsak 
rättspraxis använts och i viss mån även doktrin. Inledningen till avsnittet om social 
dumpning är en beskrivande del där fakta hämtats från doktrinen. Anledningen till 
detta är att vi först vill förklara vad social dumpning innebär. Därefter har vi gått 
över till relevant rättspraxis på området. De principer man kan utläsa ur dessa rätts-
fall är viktiga för uppsatsen.  

Kapitel fem avser den svenska implementeringen av utstationeringslagen i svensk rätt. 
Avsikten med kapitlet är att utreda varför minimilöner inte finns med i den svenska 
lagstiftningen. För denna utredning har i första hand relevanta artiklar i utstatione-
ringsdirektivet studerats. Här har vi även tagit hjälp av den juridiska doktrinen för att 
förklara innebörden av direktivet. Därefter följer en genomgång av implementeringen 
av direktivet i svensk rätt. Den svenska lagstiftningen i form av utstationeringslagen 
har studerats. Detta till trots har uttalanden i förarbetena spelat en viktig roll. Detta 
eftersom det är här lagstiftaren förklarar varför det saknas bestämmelser om minimi-
löner i lagen samt hur det svenska systemet är avsett att fungera i denna del. Därefter 
följer ett avsnitt från EG-rättslig praxis på utstationeringsdirektivets område. Denna 
del har också visat sig vara viktig och principer härifrån återfinns även i vår analys 
och våra slutsatser.  

Kapitel sex behandlar rättsfallet AD 2005 nr 49. Det inleds med ett kort rättfallsrefe-
rat.  Därefter följer en analys av rättsfallet där vi behandlat målets sakfrågor och hur 
AD har resonerat kring dessa. Målet är aktuellt och behandlar i stor grad det syfte 
som uppfyllas i denna uppsats. I det sjunde och avslutande kapitlet genomförs först 
en analys utifrån de frågor vi ställde oss i syftet. För att göra det lättare för läsaren att 
följa med har vi valt att bryta ut viktiga delar av uppsatsen och ha med dessa i analy-
sen. Det gäller främst reglerna om lex Britannia som de ser ut i medbestämmandela-
gen idag. Det gäller också de viktiga principer vi kunnat utläsa ur den EG-rättsliga 
praxisen gällande social dumpning och utstationeringsdirektivet. Uttalanden från AD 
2005 nr 49 och från auktoriteter i den juridiska doktrinen har också givits plats i ana-
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lysen. Avsikten med detta är att vi vill visa att det finns olika synsätt vad gäller lex 
Britannia förenlighet med EG-rätten. Vi vill också väga fördelar och nackdelar mot 
varandra samt lyfta fram argument som pekar i den ena eller andra riktningen. Efter 
analysen avslutas uppsatsen med våra egna slutsatser. För att dessa ska bli mer trovär-
diga har vi backat upp våra argument med olika författares åsikter i doktrinen. Av-
slutningsvis har vi utifrån våra slutsatser kommit med förslag på lösningar som vi an-
ser realistiska. Således har vi givit förslag till ett eventuellt framtida gällande rättsläge.   

1.5 Disposition 
Uppsatsen består av åtta kapitel. Det första är denna introduktionen. Därefter följer 
två kapitel avseende svensk rätt. Andra kapitlet består av översikt över den svenska 
arbetsrättsliga modellen. Detta följs av en utrdedning gällande lex Britannia i uppsat-
sens tredje kapitel.  

I fjärde kapitlet avhandlas EG-rätten. Därefter följer ett kapitel avseende minimilöner 
i utstationeringsdirektivet och utstationeringslagen. Kapitel sex avhandlar AD 2005 
nr 49 i ett rättfallsreferat följt av en rättfallsanalys. Vår egen analys och våra slutsatser 
återfinns i kapitel sju. Avslutningsvis finns en källförteckning i uppsatsens åttonde 
och avslutande kapitel. 
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2 Svensk kollektiv arbetsrätt 

2.1 Inledning  
Den svenska kollektiva arbetsrätten bygger på ett system där arbetsmarknadens par-
ter reglerar villkoren på arbetsmarknaden. Föreningsrätten ger enskilda arbetsgivare 
och arbetstagare rätt att tillhöra organisationerna på arbetsmarknaden. Dessa organi-
sationer ges sedan rätt att företräda sina medlemmar vid förhandlingar om kollektiv-
avtal. Organisationerna har vid dessa förhandlingar rätt att vidta fackliga stridsåtgär-
der för att framtvinga avtalsvillkor. När ett kollektivavtal är slutet råder fredsplikt 
vilket innebär att stridsåtgärder i vissa syften är förbjudna. Lex Britannia ger dock 
svenska arbetstagarorganisationer rätt att vidta fackliga stridsåtgärder mot utländska 
arbetsgivare trots att dessa redan har träffat kollektivavtal i annan medlemsstat. Syftet 
med denna uppsats är att utreda om lex Britannia, som är en del av den svenska kol-
lektivavtalsmodellen, är förenlig med EG-rätten. För att ge läsaren en grundläggande 
förståelse för hur det svenska systemet är uppbyggt följer i detta kapitel en redogörel-
se för relevanta avsnitt i MBL. Eftersom lex Britannia endast är en del av den svenska 
modellen är avsikten med detta kapitel att ge en grundläggande förståelse för hur den 
svenska modellen vad gäller kollektiv arbetsrätt fungerar. Arbetsmarknadens parter 
är starka och ansvarar själva för förhandlingarna med liten inblandning från staten. 
Därför har vi valt att kortfattat inleda detta kapitel med en översikt över de grund-
läggande principerna om föreningsrätt och förhandlingsrätt. En utländsk arbetsgivare 
som kommer med egen arbetskraft till Sverige tvingas att delta i dylika förhandlingar 
för att eventuellt sluta ett svenskt kollektivavtal med ett svenskt fackförbund. Med 
anledning av detta innehåller detta kapitel även ett avsnitt om kollektivavtalet, dess 
egenskaper och rättsverkningar. Därefter följer en utredning om den svenska rätten 
att vidta fackliga stridsåtgärder eftersom en utländsk arbetsgivare kan utsättas för så-
dana om förhandlingarna gällande kollektivavtalet strandar. Detta gäller även om ett 
utländskt kollektivavtal redan finns. Det är först då som en tillämpning av lex Bri-
tannia blir aktuell. Därmed anser vi att det är viktigt att få en överblick över det 
svenska systemet med föreningsrätten, förhandlingsrätten, kollektivavtal och stridsåt-
gärder. 

2.2 Föreningsrätten 
Bestämmelserna om föreningsrätten finns i 7-9 § § MBL. Föreningsrätten är en rätt 
som tillkommer enskilda arbetsgivare och arbetstagare.6 Enligt 7 § MBL är förenings-
rätten en rätt för arbetsgivare och arbetstagare att tillhöra en organisation på arbets-
marknaden, att utnyttja medlemskapet eller att verka för en organisation eller att en 
sådan organisation bildas. Föreningsrätten är endast en rättighet för den enskilde 
medlemmen mot åtgärder som vidtas av den andre parten i ett anställningsförhållan-
de.7 Av detta kan man utläsa att föreningsrätten är ömsesidig och skyddar även ar-
                                                
6 Prop. 1975/76:105, Bil. 1 s. 344. 

7 Prop. 1975/76:105, Bil. 1 s. 344. 
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betsgivaren från angrepp av arbetstagarsidan.8 Skyddet gäller inte mellan organisatio-
ner eller det inbördes förhållandet mellan en organisation och dess medlemmar.9 Den 
så kallade negativa föreningsrätten, rätten att stå utanför en organisation, är inte hel-
ler skyddad.10 Oorganiserade arbetstagare åtnjuter dock skydd i LAS11 vad gäller rät-
ten till bibehållen anställning.12 Enligt 7 § LAS är det inte saklig grund för uppsägning 
av anställningsavtalet då en arbetstagare står utanför en facklig organisation. 

Enligt 8 § 1 st MBL ska föreningsrätten lämnas okränkt.13 Samma lagrum säger också 
att det föreligger en kränkning av föreningsrätten, om någon på arbetsgivar- eller ar-
betstagarsidan vidtar åtgärd till skada för någon på andra sidan för att denne har ut-
nyttjat sin föreningsrätt eller om någon på ena sidan vidtar åtgärd mot någon på 
andra sidan i syfte att förmå denne att inte utnyttja sin föreningsrätt. Den enskilde 
medlemmen ska ha blivit utsatt för en konkret åtgärd förenad med ett speciellt syfte 
att skada vederbörande, till exempel en uppsägning eller ett avskedande, en omplacer-
ing eller indragning av förmåner.14 Enbart ett negativt uttalande av en arbetsgivare 
om en facklig organisation eller ett visat missnöje över att någon är organiserad är 
inte tillräckligt konkret för att utgöra en föreningsrättskränkning.15 

Föreningsrätten avslutas i 9 § MBL med en regel som kan sägas gälla organisationers 
ansvar för medlemmars föreningsrättskränkande åtgärder.16 Paragrafen stadgar att det 
åligger arbetsgivar- och arbetstagarorganisation att söka hindra, att medlem vidtar åt-
gärd som kränker föreningsrätten och skulle en medlem ha vidtagit sådan åtgärd, är 
organisationen skyldig att försöka få honom att upphöra med den. Organisationens 
skyldighet inträder när denna fått vetskap om medlemmens handlingssätt.17 I den här 
situationen får organisationen tillämpa varje påföljd som enligt stadgarna kan inträda 
på grund av åsidosättande av förpliktelse som åligger medlem, inklusive uteslutning 
upp till ett år.18 

                                                
8 SOU 1982:60, s. 278. 

9 Prop. 1975/76:105, Bil. 1 s. 344. 

10 SOU 1975:1 s. 231, SOU 1982:60, s. 279. 

11 Lag (1982:80) om anställningsskydd. 

12 Prop, 1973:129 s. 128. 

13 Prop. 1975/76:105, Bil. 1 s. 344. 

14 SOU 1994:141, s. 165. 

15 AD 1976 nr 128, 1982 nr 33 och 1991 nr 13. 

16 Prop. 1975/76:105, Bil. 1 s. 346. 

17 Prop. 1975/76:105, Bil. 1 s. 346. 

18 Prop. 1975/76:105, Bil. 1 s. 346. 
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2.3  Förhandlingsrätten 
MBL skiljer på tre typer av förhandlingar; avtalsförhandlingar, tvisteförhandlingar 
och samverkansförhandlingar (medbestämmandeförhandlingar).19 De grundläggande 
reglerna avseende förhandlingsrätten återfinns i 10-17 § § MBL. I 10 § MBL regleras 
den allmänna förhandlingsrätten och avser avtalsförhandlingar och tvisteförhandling-
ar.20 Förhandlingar i intressetvister brukar benämnas avtalsförhandlingar. Med en in-
tressetvist avses en situation när arbetsgivar- eller arbetstagarsidan vill få till stånd ett 
kollektivavtal eller där ett kollektivavtal ska förnyas och eventuellt förändras då av-
talstiden löpt ut.21 En rättstvist, eller tvisteförhandling, är för handen då parterna har 
olika meningar om tolkningen eller tillämpningen av ett träffat kollektivavtal.22 Vad 
gäller tvisteförhandlingar så finns det kompletterande regler i 15-17 § § MBL och 64-
65 § § MBL. Enligt 10 § 1 st MBL är det en skyldighet att träda i förhandling i alla 
slags tvister. Att den allmänna förhandlingsrätten är ömsesidig framgår av 10 § 2 st 
MBL och samma skyldigheter gäller för arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna. 
Reglerna om förhandlingsrätt är tvingande på så sätt att part inte på förhand kan 
frånsäga sig förhandlingsrätten med bindande verkan.23 En organisation har rätt till 
förhandling även om den bara skulle ha en medlem som berörs av förhandlingsfrå-
gan.24 En förhandlingsfråga ska gälla ett bestående eller förutvarande anställningsför-
hållande eller avse en fråga som ligger inom ramen för förhållandet mellan arbetsgiva-
re och arbetstagare.25  

I MBL 11-13 § § behandlas den förstärkta förhandlingsrätten. Vid den förstärkta för-
handlingsrätten går arbetsgivarens skyldigheter längre än hans allmänna skyldigheter 
enligt 10 § MBL.26 Syftet med dessa regler är att ge möjlighet för arbetstagarsidan i ett 
kollektivavtalsförhållande att utöva inflytande över arbetsgivarens beslut på områden, 
där han enligt en tyst överenskommelse eller uttryckligen genom avtal har rätten att 
bestämma.27 I 11-12 § § MBL ges rättigheter till arbetstagarorganisationen som ingått 
ett kollektivavtal med arbetsgivaren. Innan arbetsgivare beslutar om viktigare föränd-
ringar av sin verksamhet, skall han på eget initiativ förhandla med arbetstagarorgani-
sationen i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal enligt 11 § MBL. 12 
§ MBL stadgar att arbetsgivare ska, även i annat fall än som anges i 11 §, förhandla 

                                                
19 Schmidt, Folke, Facklig arbetsrätt, Upplaga 4:2, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 1999, s. 141. 

20 Se AD 1983 nr 63 gällande skillnaden mellan tvisteförhandling och avtalsförhandling. 

21 SOU 1994:141, s. 189. 

22 SOU 1994:141, s. 189. 

23 Prop. 1975/76:105, Bil. 1 s. 350. 

24 Prop. 1975/76:105, Bil. 1 s. 350. 

25 Prop. 1975/76:105, Bil. 1 s. 349-350. 

26 SOU 1975:1, s. 290. 

27 SOU 1975:1, s. 291. 
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med organisationen innan han fattar eller verkställer beslut som rör medlem i organi-
sationen. Om särskilda skäl föranleder det, får arbetsgivaren dock fatta och verkställa 
beslutet innan han har fullgjort sin förhandlingsskyldighet. 13 § MBL avser de fall då 
arbetsgivaren är skyldig att förhandla med en arbetstagarorganisation i förhållande till 
vilken arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal. Finns lokal arbetstagarorganisa-
tion ska förhandlingsskyldigheten enligt 11-13 § § fullgöras i första hand genom för-
handling med denna enligt 14 § MBL.  

2.4  Kollektivavtalet 

2.4.1  Kollektivavtalets egenskaper 
Kollektivavtalet är i första hand ett vanligt avtal och grundas liksom avtal i allmänhet 
på ett anbud och en accept enligt bestämmelserna i avtalslagen.28 I praktiken är det 
dock ovanligt att ett nytt kollektivavtal kommer till stånd genom en omedelbar ac-
cept från motpartens sida.29 Arbetsdomstolen har i AD 1937 nr 59 uttalat att den van-
liga karaktären av kollektivavtalsförhandlingar måste tas i beaktande och längden av 
den tid som i allmänhet förflyter från det att ett förslag till kollektivavtal avgivits och 
till dess frågan kan bli avgjord och att detta som regel betyder att ett förslag till kol-
lektivavtal måste uppfattas som endast ett underlag eller utgångspunkt för en fortsatt 
diskussion. En viktig fråga i sammanhanget är om en parts handlande endast utgör en 
deklaration hur denne avser att handla i framtiden eller om det föreligger en avtalsav-
sikt.30 I AD 1995 nr 79 framhöll domstolen att förfarandet med utbyte av handlingar 
var ändamålsenligt men att det var viktigt att parterna klargjorde sina ståndpunkter 
då handlingarna kunde innehålla allt från förslag som utgör anbud i avtalslagens me-
ning till rena minnesanteckningar.  

För att ett avtal ska kunna bli ett kollektivavtal i MBL:s mening krävs det, utöver av-
talslagens allmänna regler, att tre krav uppfylls. I 23 § 1 st MBL stadgas att kollektiv-
avtalet är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisationer eller arbetsgivare och 
arbetstagarorganisation om anställningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i 
övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Ett kollektivavtal ska vara skriftligt. 
Muntliga avtal har inte rättsverkan som kollektivavtal.31 Formkravet har motiverats i 
förarbetena med att det finns ett behov att undanröja meningsskiljaktigheter angåen-
de avtalets tillkomst och innehåll samt att avtalet är bindande för och ska tillämpas av 
en ofta stor personkrets.32 Enligt rättspraxis är det inte tvunget att parterna skriver 
under avtalet eftersom formkravet uppfylls då parterna upprättar ett dokument som 

                                                
28  Prop. 1975/76:105, Bil. 1 s. 371, SOU 1975:1, s. 314. 

29 AD 1994 nr 157. 

30 Schmidt, Facklig arbetsrätt, s. 183. 

31 AD 1931 nr 46, 1993 nr 11, 1938 nr 26. 

32 Prop. 1975/76:105, Bil. 1 s. 372. 
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undertecknas av behöriga företrädare för de avtalsslutande parterna.33 Vad gäller 
hängavtal räcker det med arbetsgivarens underskrift på den fackliga organisationens 
begärda förbindelse att arbetsgivaren ska tillämpa avtalet.34 Enligt 23 § 2 st MBL är 
skriftlighetskravet uppfyllt när dess innehåll har upptagits i justerat protokoll eller 
när förslag till avtal och godkännande därav har upptagits i skilda skrifter. 

Det andra kravet enligt 23 § 1 st MBL är att avtalet skall träffas mellan behöriga par-
ter. På arbetsgivarsidan kan en enskild arbetsgivare eller en arbetsgivarorganisation 
uppträda som part medan arbetstagarsidan måste företrädas av en organisation, till 
exempel fackförbund eller fackförening. Av bestämmelsen framgår att enskilda ar-
betstagare inte kan ingå kollektivavtal. Enligt förarbetena och rättspraxis kan dock ett 
kollektivavtal gälla för en enskild arbetstagare under förutsättning att den aktuella ar-
betstagarorganisationen haft behörighet att företräda medlemmen.35 Avslutningsvis 
ska kollektivavtalet avse anställningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i 
övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare enligt 23 § 1 st MBL. Vanligtvis innehåller 
kollektivavtalet bestämmelser som gäller förhållandet mellan arbetsgivaren och de ar-
betstagarna som är anställda hos honom och bestämmelser som reglerar förhållandet 
mellan arbetsgivaren eller arbetsgivarorganisationen och arbetstagarorganisationen.36 

2.4.2  Parts- och medlemsbundenheten 
26 § 1 st MBL stadgar att kollektivavtal som har slutits av arbetsgivar- eller arbetsta-
garorganisation binder inom sitt tillämpningsområde även medlem i organisationen. 
Detta gäller oavsett om medlemmen har trätt in i organisationen före eller efter avta-
lets tillkomst, dock inte i den mån han redan är bunden av annat kollektivavtal. Para-
grafen är tvingande.37 Kollektivavtalets bundenhet för medlemmarna är dock begrän-
sade till avtalets tillämpningsområde.38 Avtalsparterna kan inte träffa överenskom-
melser som strider mot kollektivavtalet enligt 27 § MBL. Enskilda avtal mellan ar-
betsgivare och arbetstagare är ogiltiga om de strider mot kollektivavtalet.39 Detta är 
en tvingande regel i de fall då kollektivavtalet innehåller för arbetstagaren förmånliga-
re villkor än det enskilda anställningsavtalet.40  

Det viktigaste syftet med ett kollektivavtal är att det ska ha en normerande verkan 
vilket innebär att kollektivavtalet ska ge det enskilda anställningsavtalet dess inne-

                                                
33 AD 1995 nr 79. 

34 AD 1989 nr 22. 

35 Prop. 1975/76:105 Bil. 1 s. 370, AD 1983 nr 141. 

36 Prop. 1975/76:105 Bil. 1 s. 370. 

37 Prop. 1975/76:105 Bil. 1 s. 374. 

38 Prop. 1975/76:105 Bil. 1 s. 374. 

39 Prop. 1975/76:105 Bil. 1 s. 374. 

40 AD 1931 nr 32. 



 Svensk kollektiv arbetsrätt 

 14

håll.41 Företas en ändring i ett kollektivavtal påverkas även det enskilda anställnings-
avtalet med omedelbar verkan.42 Villkor som är avsedda endast för kollektivavtalspar-
terna binder dock inte de enskilda medlemmarna och påverkar således inte deras en-
skilda anställningsavtal.43 En arbetstagare som står utanför den avtalsslutande organi-
sationen är inte själv bunden av kollektivavtalet utan endast av sitt enskilda anställ-
ningsavtal.44 Däremot hämtas oftast anställningsavtalets innehåll från det gällande kol-
lektivavtalet på arbetsplatsen.45  

2.4.3  Ogiltighet av kollektivavtal 
Enligt 25 § MBL saknar avtal verkan som kollektivavtal i den mån det har annat in-
nehåll än sådant som avses i 23 och 24 § § MBL. Ett avtal som inte uppfyller de tre 
kriterierna i 23 § MBL blir inte ogiltigt utan betraktas istället som ett vanligt avtal.46 
Ett kollektivavtal kan däremot bli ogiltigt enligt bestämmelserna i 3 kapitlet avtalsla-
gen om rättshandlingarns ogiltighet.47 Det måste dock föreligga starka skäl för att en 
överenskommelse ska anses ogiltig då de avtalsslutande parterna är organisationer.48 I 
rättspraxis har den fackliga parten utan framgång hävdat att arbetsgivarparten genom 
svikligt förledande undanhållit viktig information gällande arbetsgivarens ekonomi i 
samband med löneförhandlingar.49 Även i fall där en parts viljeförklaring blivit på-
verkad av ett misstag har parten blivit bunden av förklaringen då motparten inte in-
sett eller bort inse misstaget, det vill säga varit i god tro.50  

Parterna har också med hjälp av den så kallade förutsättningsläran försökt att få kol-
lektivavtal ogiltigförklarade.51 Förutsättningsläran innebär att en viss förutsättning 
som part uppställt vid utfästelsens tillkomst brustit efter avtalets ingående.52 Avslut-
ningsvis finns möjligheten att få ett kollektivavtal ogiltigförklarat med tillämpning av 
generalklausulen i 36 § AvtL. I förarbetena framgår det dock att det praktiska ut-

                                                
41 SOU 1975:1, s. 310. 

42 Schmidt, Facklig arbetsrätt, s. 53. 

43 SOU 1994:141, s. 328. 

44 SOU 1994:141, s. 329. 

45 SOU 1994:141, s. 329. 

46 Prop. 1975/76:105 Bil. 1 s. 371. 

47 SOU 1975:1, s. 314. 

48 AD 1947 nr 3. 

49 AD 1986 nr 134. 

50 AD 1930 nr 72, 1943 nr 28 och 1980 nr 98. 

51 AD 1950 nr 59. 

52Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt 1, 12:e upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 280. 
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rymmet för klausulens tillämpning är begränsat.53 Förhållningssättet har även blivit 
styrkt i rättspraxis då AD uttalat att utrymmet är utomordentligt begränsat för att 
med 36 § AvtL som underlag ogiltigförklara kollektivavtal.54 36 § AvtL har i rätts-
praxis visat sig vara ett kraftfullare instrument vad gäller enskilda tjänsteavtal än när 
kollektivavtal föreligger.55 I AD 1982 nr 142 ansågs en kraftigt felsatt lön i ett enskilt 
tjänsteavtal vara oskälig vilket innebar att lönevillkoret lämnades utan avseende.  

2.4.4  Konkurrerande kollektivavtal 
Det är inte ovanligt att flera kollektivavtal gäller samtidigt för ett företag eller på en 
arbetsplats.56 När två kollektivavtal med samma tillämpningsområde kolliderar med 
varandra uppstår det ett konkurrensförhållande som innebär problem.57 AD har prö-
vat fall där en arbetsgivare inkallat en särskild arbetsstyrka för att utföra specialarbete 
samtidigt som man har ett kollektivavtal med en organisation som med tanke på den 
vanliga verksamheten utgör den naturliga motparten.58  Här har arbetsgivaren haft 
tillåtelse att sluta ett speciellt kollektivavtal med den organisation som arbetsstyrkan i 
fråga tillhör under förutsättning att man inom det yrkesområde, som arbetstagarna 
hämtas från, tillämpar bättre villkor än vad som är fallet för arbetsgivarens allmänna 
kollektivavtal.59 Specialavtalet har ansetts gälla endast för medlemmarna i den avtals-
slutande organisationen.60  

I vissa situationer konkurrerar två allmänna kollektivavtal med mer eller mindre 
motstridigt innehåll med varandra.61 Här ges det först träffade avtalet i sin helhet fö-
reträde avseende medlemmarnas anställningsvillkor.62 Vad gäller avtalsparternas in-
bördes bindande regler ges företräde åt det först ingångna avtalet i de fall dessa är 
oförenliga.63 Det innebär att avtalen gäller sida vid sida med begränsade rättsverk-
ningar för det senare träffade avtalet.64 Här har det gällande rättsläget förändrats ge-
nom principen om lex Britannia där det ena men inte det andra kollektivavtalet faller 

                                                
53 Prop. 1975/76:81, s. 114. 

54 AD 1986 nr 26. 

55 AD 1982 nr 142, Prop. 1975/76:81, s. 114.  

56 SOU 1988:49, s. 89. 

57 SOU 1988:49, s. 89. 

58 AD 1994 nr 37, 1945 nr 28, 1972 nr 19. 

59 AD 1994 nr 37, 1945 nr 28, 1972 nr 19. 

60 AD 1994 nr 37, 1945 nr 28, 1972 nr 19. 

61 SOU 1988:49, s. 90. 

62 AD 1974 nr 14. 

63 AD 1937 nr 49, 1939 nr 24. 

64 AD 1937 nr 49, 1939 nr 24. 
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inom MBL:s tillämpningsområde.65 Det innebär att det senare kollektivavtalet med 
stöd av 31 a § MBL gäller före det tidigare ingångna kollektivavtalet som MBL inte är 
tillämpligt på.  

2.5  Fackliga Stridsåtgärder 

2.5.1  Rätten att vidta fackliga stridsåtgärder 
Den principiella rätten till fackliga stridsåtgärder är grundlagsfäst genom 1974 års re-
geringsform, där en bestämmelse om ämnet ingår i 2 kapitlets katalog över medbor-
garnas grundläggande fri- och rättigheter. 2 kap 17 § RF stadgar att förening av ar-
betstagare samt arbetsgivare och förening av arbetsgivare äger rätt att vidta fackliga 
stridsåtgärder, om annat inte följer av lag eller avtal. Regeln som kommer till uttryck 
i paragrafen är att arbetsmarknadens parter inte ska hindras av domstolar eller myn-
digheter från att använda stridsåtgärder i dessa sammanhang så länge annat inte gäller 
enligt lag eller avtal.66 Skyddet i RF gäller endast för arbetstagarorganisationer, ar-
betsgivarorganisationer och enskilda arbetsgivare, alltså för de som kan vara parter i 
ett kollektivavtal.67  

Den kollektiva arbetsrätten bygger på ett system där löner och allmänna anställ-
ningsvillkor regleras gemensamt av arbetsmarknadens organisationer genom kollek-
tivavtalet.68 Som påtryckningsmedel vid dessa förhandlingar kan parterna använda sig 
av stridsåtgärder.69 Enligt huvudregeln är stridsåtgärder tillåtna i intressetvister där ett 
kollektivavtalslöst tillstånd råder.70 Den som genomför en stridsåtgärd i en intresse-
tvist blir inte skadeståndsskyldig för den skada som åtgärden kan förorsaka.71 De vik-
tigaste inskränkningarna i stridsrätten är fredspliktreglerna i 41-45 § § MBL då ett 
kollektivavtal gäller. Part som är bunden av kollektivavtal får inte i vissa angivna syf-
ten vidta stridsåtgärder mot avtalsmotparten.72 Det är dock tillåtet enligt 41 § 1 st 4 p 
MBL att under avtalsperioden vidta så kallad sympatiåtgärd till stöd för annan part så 
länge denna inte på grund av fredsplikt själv är förhindrad att vidta stridsåtgärder. För 
att stridsåtgärder ska vara tillåtna i kollektivavtalsförhållanden krävs dock att beslutet 
härom fattas av en av de organisationer som träffat det fredspliktsgrundande kollek-
tivavtalet enligt 41 § 1 st MBL. Dessutom skall, enligt 45 § 1 st MBL, en arbetsgivar-

                                                
65 Ds 1994:13, s. 29. 

66 Se NJA 1935 s. 300. 

67 SOU 1982:60 s. 181. 

68 SOU 1984:18, s. 55. 

69 SOU 1988:50, s. 60-61. 

70 SOU 1984:18, s. 46. 

71 SOU 1984:18, s. 46. 

72 SOU 1984:18, s. 45. 
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organisation, arbetsgivare eller arbetstagarorganisation som avser att vidta en stridsåt-
gärd eller att utvidga en pågående stridsåtgärd, skriftligen varsla motparten och med-
lingsinstitutet minst sju arbetsdagar i förväg. 

2.5.2 Rättspraxis 
Arbetsdomstolen har på senare år förtydligat rättsläget vad gäller lovligheten av 
stridsåtgärder.73 AD 2003 nr 46 handlade om ett fartyg som ägdes av ett turkiskt rede-
ri och var registrerat i Malta.74 När fartyget kom till svensk hamn krävde en svensk 
facklig organisation att man skulle teckna ett så kallat ITF-avtal.75 Arbetsgivarsidan 
vägrade att teckna avtal och utsattes därmed för stridsåtgärder.76 För besättningen 
ombord, som bestod av turkiska arbetare, saknades ett kollektivavtal.77 Arbetsgivaren 
ansåg att stridsåtgärderna stred mot en allmän rättsgrundsats som innebar att stridsåt-
gärder var otillåtna om syftet var att framtvinga ett avtal som civilrättsligt var ogil-
tigt.78 AD delade inte åsikten utan hänvisade till regeringsformen och uttalade att 
domstolen inte får begränsa den fackliga stridsrätten utan stöd i lag eller avtal.79 En 
stridsåtgärd som har ett fackligt syfte kan därmed inte förbjudas på grund av att det 
kollektivavtal som den fackliga organisationen kräver helt eller delvis blir ogiltigt.80  

AD 2004 nr 96 handlade om Göteborgs Hamn AB som bedrev hamnverksamhet som 
bland annat innebar lastning och lossning av containrar i Skandiahamnen.81 Bolaget är 
anslutet till Sveriges Hamnar.82 Sveriges Hamnar och Svenska Hamnarbetarförbundet 
är inte bundna av kollektivavtal i förhållande till varandra.83 Däremot är bolaget bun-
det av ett kollektivavtal mellan Sveriges Hamnar och svenska Transportarbetarför-
bundet.84 Svenska Hamnarbetarförbundet varslade den 25 oktober bolaget om en 
stridsåtgärd på grund av att man inte accepterade en uppgörelse om jourbestämmelser 
mellan bolaget och Transportarbetarförbundet.85 Bolaget ansåg att den varslade strids-
                                                
73 AD 2003 nr 46, AD 2004 nr 96. 

74 AD 2003 nr 46, s. 351. 

75 AD 2003 nr 46, s. 352-353. 

76 AD 2003 nr 46, s. 353. 

77 AD 2003 nr 46, s. 354. 

78 AD 2003 nr 46, s. 355. 

79 AD 2003 nr 46, s. 367. 

80 AD 2003 nr 46, s. 368. 

81 AD 2004 nr 96 s. 564. 

82 AD 2004 nr 96 s. 564. 

83 AD 2004 nr 96 s. 564. 

84 AD 2004 nr 96 s. 564. 

85 AD 2004 nr 96 s. 564-565. 
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åtgärden inte var tillåten eftersom den syftade till att tränga undan ett befintligt kol-
lektivavtal.86 Domstolen hänvisade här till det gällande rättsläget avseende konkurre-
rande kollektivavtal där huvudregeln är att det senare kollektivavtalet får ge vika för 
det tidigare.87 Enligt 42 § MBL är stridsåtgärder som syftar till att undanröja eller änd-
ra ett bestående kollektivavtal mellan en arbetsgivare och en annan facklig organisa-
tion, förbjuden när stridsåtgärden riktas direkt mot arbetsgivarparten i kollektivav-
talsförhållandet.88 Eftersom kollektivavtalet i det här fallet inte hade avsikten att un-
dantränga det redan existerande avtalet så kunde inte stridsåtgärderna bedömas vara 
stridande mot MBL.89  

2.5.3  Fredsplikten 
Reglerna om fredsplikt i kollektivavtalsförhållanden finns i 41-45 § § MBL. 41 § MBL 
reglerar fyra olika fall där arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektiv-
avtal inte får vidta eller delta i arbetsinställelse (lockout eller strejk), blockad, bojkott 
eller annan därmed jämförlig stridsåtgärd. Enligt 41 § 1st 1 p MBL får stridsåtgärd 
inte vidtas för att utöva påtryckning i tvist om kollektivavtalets giltighet, bestånd el-
ler rätta innebörd eller i tvist huruvida visst förfarande strider mot avtalet eller mot 
MBL. Detta stadgande uttrycker grundregeln att stridsåtgärd är förbjuden i rättstvis-
ter.90 Listan av uppräknade stridsåtgärder i 41 § MBL är inte uttömmande. Uttrycket 
”annan därmed jämförlig stridsåtgärd” ges en vidsträckt tolkning.91 Enligt förarbetena 
kan en stridsåtgärd enligt lagen vara varje åtgärd som direkt eller i vissa fall indirekt 
riktas mot motpart i arbetsförhållandet, avgörande är syftet med åtgärden.92  

I 41 § 1 st 2 p MBL är det förbjudet att med en stridsåtgärd försöka åstadkomma änd-
ring i avtalet. Förbudet vilar på den allmänna rättsgrundsatsen att träffat avtal ska hål-
las.93 Ibland kan det råda delade meningar mellan parterna om en tvistefråga verkligen 
blivit reglerad i kollektivavtalet då det saknas uttryckliga avtalsbestämmelser men där 
det ändå på en eller annan grund görs gällande att frågan anses omfattad av avtalet.94 I 
rättspraxis har till exempel arbetsgivarens rätt att leda företaget givits en vidsträckt 
tolkning i fall där uttryckliga avtalsregleringar saknats.95 

                                                
86 AD 2004 nr 96 s. 564-565. 

87 AD 2004 nr 96 s. 570. 

88 AD 2004 nr 96 s. 570. 

89 AD 2004 nr 96 s. 571. 

90 SOU 1982:60, s. 179. 

91 SOU 1975:1, s. 353. 

92 SOU 1975:1, s. 353. 

93 Adlercreutz, Axel, Svensk arbetsrätt, 12:e upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2003, s. 93. 

94 SOU 1975:1, s. 393. 

95 AD 1993 nr 159, 1964 nr 5. 



 Svensk kollektiv arbetsrätt 

 19

41 § 1 st 3 p innehåller en regel som innebär att en stridsåtgärd inte får tillämpas för 
att genomföra en bestämmelse som är avsedd att tillämpas efter det att avtalet upp-
hört att gälla. Med andra ord måste det råda ett avtalslöst tillstånd innan man vidtar 
stridsåtgärder. Det innebär att det inte är tillåtet att i förtid tvinga eller kräva motpar-
ten att godkänna bättre villkor i det kommande avtalet.96 41 § 1 st 4 p MBL riktas 
mot sympatiåtgärder och innebär att sådana är förbjudna om primärkonflikten inte 
är lovlig. Här kan det uppstå svårigheter i att avgöra om en sympatiåtgärd föreligger 
eller om det i stället är en stridsåtgärd mot den egna motparten.97 En i Sverige företa-
gen stridsåtgärd till stöd för en primärkonflikt utomlands är tillåten om den primära 
åtgärden är tillåten enligt lagen i det landet där den vidtas och om den utländska lagen 
i stort stämmer överens med den svenska lagstiftningen på området.98 

Enligt 42 § 1 st MBL får en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation inte anordna el-
ler på annat sätt föranleda olovlig stridsåtgärd. Vidare får en sådan organisation inte 
understödja eller på annat sätt medverka i en olovlig stridsåtgärd. Tillämpningsområ-
det har begränsats genom lex Britannia i 42 § 3 st MBL som anger att bestämmelserna 
i första och andra meningarna i första stycket endast gäller när en organisation vidtar 
åtgärder med anledning av arbetsförhållanden som denna lag är direkt tillämplig på.  

2.6 Sammanfattning 
Den kollektiva arbetsrätten bygger på ett system där löner och allmänna anställ-
ningsvillkor regleras gemensamt av arbetsmarknadens organisationer genom kollek-
tivavtal. Föreningsrätten är en rätt för arbetsgivare och arbetstagare att tillhöra och 
verka för en sådan organisation. Genom MBL ges organisationerna rätt att förhandla 
i olika typer av situationer. Intressetvister, eller avtalsförhandlingar, avser situationer 
där arbetsgivar- eller arbetstagarsidan antingen vill få till stånd ett kollektivavtal eller 
då ett avtal ska förnyas och eventuellt förändras då avtalstiden löpt ut.  

Kollektivavtalet är i första hand ett vanligt avtal och följer bestämmelser i avtalslagen 
vad gäller anbuds- och acceptförfarandet. Utöver dessa regler krävs det enligt MBL 
dessutom att ett kollektivavtal ska vara skriftligt, att det ska träffas mellan behöriga 
parter och att kollektivavtalet ska gälla anställningsvillkor för arbetstagare eller be-
stämmelser om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Ett kollek-
tivavtal binder inte bara organisationerna utan även medlemmarna. Bundenheten be-
gränsas till avtalets tillämpningsområde. Det viktigaste syftet med ett kollektivavtal är 
att det ska ha en normerande verkan, det vill säga att det ska ge det enskilda anställ-
ningsavtalet dess innehåll. En oorganiserad arbetstagare är endast bunden av sitt en-
skilda anställningsavtal men detta avtals innehåll hämtas i regel från det gällande kol-
lektivavtalet på arbetsplatsen.  

                                                
96 Adlercreutz, Svensk arbetsrätt, s. 93. 

97 Adlercreutz, Svensk arbetsrätt, s. 95. 

98 AD 1961 nr 30. 
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Ett avtal som inte uppfyller bestämmelserna i 23 § MBL blir inte ogiltigt utan betrak-
tas istället som ett vanligt avtal. Ett kollektivavtal kan däremot bli ogiltigt enligt 3 
kap AvtL men utrymmet för detta är enligt förarbetena och rättspraxis begränsat. 
Detta gäller även för generalklausulen 36 § AvtL. Det är inte ovanligt med situationer 
där två allmänna kollektivavtal med mer eller mindre motstridigt innehåll strider mot 
varandra. Enligt rättspraxis ges här det först träffade avtalet i sin helhet företräde vad 
gäller medlemmarnas anställningsvillkor. Det gällande rättsläget har förändrats ge-
nom lex Britannia där det ena men inte det andra kollektivavtalet faller inom MBL:s 
tillämningsområde. Enligt 31 a § MBL gäller det kollektivavtal som träffats med stöd 
av MBL före det andra avtalet, även om det andra avtalet träffats först.  

Som påtryckningsmedel i intressetvister, alltså då ett kollektivavtalslöst tillstånd rå-
der, kan parterna använda sig av stridsåtgärder. Rätten att vidta fackliga stridsåtgärder 
är grundlagsfäst genom regeringsformen och kan endast inskränkas genom lag eller 
avtal. De viktigaste inskränkningarna i denna rätt är fredspliktreglerna i 41-45 § § 
MBL. Där stadgas att part som är bunden av kollektivavtal inte får vidta stridsåtgärd 
mot avtalsmotparten i angivna syften. Fredspliktsregeln i 42 § 1 st MBL, som anger 
att en arbetsgivare eller arbetstagarorganisation inte får anordna eller på annat sätt 
föranleda olovlig stridsåtgärd, har begränsats genom lex Britannia. Enligt 42 § 3 st 
gäller 42 § 1 st MBL endast i arbetsförhållanden som MBL är tillämplig på. Rättsläget 
avseende lovligheten av stridsåtgärder har de senaste åren förtydligats av AD. I AD 
2003 nr 46 framgår att en stridsåtgärd som har ett fackligt syfte inte kan förbjudas på 
grund av att det kollektivavtal som den fackliga organisationen kräver helt eller delvis 
blir ogiltigt. I målet hänvisade AD till regeringsformen och uttalade att domstolen 
inte får begränsa den fackliga stridsrätten utan stöd i lag eller avtal.      
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3 Lex Britannia 

3.1 Inledning 
I slutet av 1980-talet blev det vanligare att Internationella transportfederationen (ITF) 
tillsammans med dåvarande Sjöfolksförbundets och Transportarbetarförbundet vid-
tog fackliga stridsåtgärder i svenska hamnar mot fartyg som seglade under bekväm-
lighetsflagg.99 Detta gjordes i syfte att ingå ITF-avtal och nya anställningsavtal med 
retroaktiv verkan för besättningen ombord.100 Handlingarna utlöste ett flertal mål i 
arbetsdomstolen.101 I de första rättsfallen godtogs stridsåtgärderna eftersom det förelåg 
ett kollektivavtalslöst tillstånd mellan de svenska fackföreningarna och de arbetsgiva-
re som avsågs.102 Det var först i NJA 1987 s. 885, där det tvistades om giltigheten av 
enskilda anställningsavtal för en polsk besättning på ett fartyg registrerat i Panama, 
som kollektivavtalet och anställningsavtalen i fråga ansågs ogiltiga.103 Kollektivavtalet 
hade kommit till stånd efter stridsåtgärder mot fartyget i svensk hamn.104 HD kom 
fram till att panamansk rätt var tillämplig.105 Vid bedömningen av kollektivavtalet 
och de enskilda anställningsavtalen fann domstolen att dessa var ogiltiga enligt pana-
mansk rätt eftersom man ansåg att stridsåtgärderna var olovliga enligt samma rätt.106 

Högsta Domstolens dom i NJA 1987 s. 885 fick betydelse för den fortsatta rättsut-
vecklingen i frågor gällande lovligheten av stridsåtgärder mot utländska fartyg i 
svenska hamnar.107 AD 1989 nr 120 gällde fartyget M/S JSS Britannia som var regi-
strerat på Cypern och hade filippinsk besättning.108 När fartyget hade anlöpt Göte-
borgs hamn krävde Sjöfolksförbundet och ITF att rederiet skulle teckna ett ITF-avtal 
och nya anställningsavtal för besättningen.109 Fackförbunden krävde att avtalet skulle 
ges retroaktiv giltighet och att rederiet för besättningens räkning skulle betala ett be-
lopp motsvarande skillnaden mellan ITF-avtalets löner och de löner som besättningen 

                                                
99 Bergqvist Olof, Lunning  Lars och Toijer, Gudmund, Medbestämmandelagen-Lagtext med kommen-

tarer, andra upplagan, Publica, Stockholm, 1997, s. 444. 

100 Bergqvist, Lunning och Toijer, Medbestämmandelagen-Lagtext med kommentarer, s. 444. 

101 Bergqvist, Lunning och Toijer, Medbestämmandelagen-Lagtext med kommentarer, s. 444. 

102 AD 1987 nr. 107 och 118. 

103 NJA 1987 s. 885, s. 1. 

104 NJA 1987 s. 885, s. 1. 

105 NJA 1987 s. 885, s. 28. 

106 NJA 1987 s. 885, s. 29. 

107 Ryman, Sven-Hugo, Studier i arbetsrätt tillägnade Tore Sigeman, Iustus Förlag, Uppsala, 1993 s. 
349. 

108 AD 1989 nr 120, s. 833. 

109 AD 1989 nr 120, s. 833. 
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fått, till Sjöfolksförbundet, för de tio månader som gått sedan man mönstrat på farty-
get.110 Rederiet vägrade att gå med på Sjöfolkförbundets krav vilket innebar att för-
bundet förklarade fartyget i blockad.111 Transportarbetareförbundet företog som 
sympatiåtgärd nedläggning av arbetet med fartygets lossning och lastning på Sjöfolk-
förbundets begäran.112 Sjöfartsförbundet vidtog samtidigt en egen sympatiåtgärd i 
form av vägran att utföra bogserbåtsassistans.113 

Rederiet ansåg att blockadåtgärderna var olovliga eftersom besättningens löner och 
övriga anställningsvillkor redan var reglerade i ett kollektivavtal med besättningens 
fackliga organisation på Filippinerna.114 Enligt AD var fackliga stridsåtgärder av en 
arbetstagarorganisation olovliga enligt MBL om de syftade till att framtvinga ett un-
danröjande eller en ändring av ett bestående kollektivavtal mellan en arbetsgivare och 
en annan arbetstagarorganisation då AD ansåg att detta förfarande var i strid mot 42 § 
MBL eftersom stridsåtgärderna riktades direkt mot arbetsgivarparten i kollektivavta-
let samt mot 41 § 1 st 4 p MBL eftersom sympatiåtgärderna riktades mot en motpart i 
den angripande organisationens eget kollektivavtal.115 Domstolen framhöll även att 
samma synsätt gällde enligt MBL då fackliga stridsåtgärder vidtogs i Sverige med syf-
tet att undantränga eller ändra ett avtal mellan utländska parter i en utländsk konflikt 
där de fackliga stridsåtgärderna var olovliga enligt utländsk lag.116 Ett undantag till 
detta var enligt AD då ordre public förelåg.117 AD:s slutsats blev därmed att stridsåt-
gärderna mot M/S JSS Britannia var olovliga.118 

I AD 1990 nr 35 var situationen annorlunda då det inte fanns något klart syfte att 
tränga undan ett befintligt utländskt kollektivavtal.119 Det utländska ägarföretaget 
hade i detta fall inget kollektivavtal i hemlandet och därmed ansågs stridsåtgärderna 
tillåtna.120 AD 1990 nr 113 gällde stridsåtgärder mot ett svenskt fartyg vars avsikt var 
att överlåta sin charter till ett brittiskt företag som samtidigt förhandlade med ett 
bemanningsföretag i Hong Kong som hade kollektivavtal med engelska fackför-
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113 AD 1989 nr 120, s. 850. 

114 AD 1989 nr 120, s. 840. 

115 AD 1989 nr 120, s. 893. 

116 AD 1989 nr 120, s. 893. 
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bund.121 Därmed ansågs stridsåtgärderna tillåtna då det ännu inte fanns något konkur-
rerande kollektivavtal.122 Vidare handlade AD 1992 nr 10 om giltigheten av ett efter 
stridsåtgärder slutet kollektivavtal jämte vissa förbindelser.123 Ombord på fartyget 
gällde liberiansk lag, som domstolen ansåg var tillämplig i fallet, och enligt den rätts-
ordningen var det av stor betydelse om besättningen skulle ansluta sig till ITF och på 
så sätt ge det svenska fackförbundet i uppdrag att företräda besättningen angående 
vissa betalningar.124 Kollektivavtalet och förbindelserna ansågs inte vara bindande för 
befraktaren avseende de aktuella besättningsmännen eftersom domstolen ansåg att en 
anslutning till ITF inte kunde anses ha ägt rum och att något uppdrag inte lämnats till 
förbundet.125 

3.2  Det gällande rättsläget 

3.2.1  Syfte och motiv med lex Britannia 
Med anledning av domen i AD 1989 nr 120 begärde svenska fackförbund att lagstift-
ningen skulle ändras så att hinder inte skulle stå i vägen för att vidta stridsåtgärder på 
den svenska arbetsmarknaden av det skälet att den berörde arbetsgivaren träffat kol-
lektivavtal utomlands.126 Det bakomliggande syftet med lagändringen var att man vil-
le ge fackliga organisationer möjligheter att förhindra social dumpning genom att 
träffa kollektivavtal med villkor som motsvarar vad som normalt tillämpas för sam-
ma typ av arbete i Sverige.127 Social dumpning innebär i det här fallet att arbetstagare 
från ett land med låga löner tillfälligt utför arbete inom ett höglönelands gränser mot 
en ersättning som understiger värdlandets allmänna nivå.128 Det andra skälet för lag-
ändringen var en önskan att svenska fackliga organisationer skulle kunna delta i in-
ternationella solidaritetsaktioner.129 

Lagstiftaren motiverar förslaget med att det förhindrar situationer där svenska fackli-
ga organisationer inte kan svara för att den svenska arbetsmarknadens villkor gäller 
för arbetet i fråga på det sätt som i övrigt gäller för dem som är stadigvarande verk-
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122 AD 1990 nr 113, s. 716. 

123 AD 1992 nr 10, s. 103. 

124 AD 1992 nr 10, s. 113, 117 

125 AD 1992 nr 10, s. 124-126. 

126 Prop. 1990/91:162, s. 3, se även Schelin, Johan, Bekvämlighetsflagg och arbetsförhållanden, Iustus 
Förlag, Uppsala, 1997, s. 70 och 79. 

127 Prop. 1990/91:162, s. 1. 

128 Ds 1994:13, s. 198. 
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samma här i landet.130 Vidare framhåller man att lagändringen skapar förutsättningar 
för en sund konkurrens på lika villkor i Sverige mellan svenska företag och närings-
idkare från andra länder.131  För att uppnå syftet med lagändringen har man begränsat 
tillämpningsområdet för MBL på så sätt att förbudet mot stridsåtgärder endast gäller 
vid arbetsförhållanden som lagen är tillämplig på.132 Därmed är det fritt fram att vidta 
stridsåtgärder mot arbetsförhållanden som har så liten anknytning till den svenska 
arbetsmarknaden att fredspliktsreglerna i MBL inte är tillämpliga.133  

3.2.2 42 § 3 st MBL 
Fredsplikten i 42 § MBL gällande organisationers ansvar har begränsats med införan-
det av 42 § 3 st MBL. Där stadgas att bestämmelserna i första och andra meningarna i 
första stycket endast gäller när en organisation vidtar åtgärder med anledning av ar-
betsförhållanden som denna lag är direkt tillämplig på. Detta resulterar i att då ett av-
talsförhållande inte omfattas av MBL ligger det inte heller något hinder i vägen för att 
en organisation vidtar stridsåtgärder mot samma förhållande.134 Var gränsen för 
MBL:s tillämpningsområde går ska enligt lagstiftaren och tidigare förarbeten avgöras i 
rättspraxis.135 Utgångspunkten för denna frågeställning är att MBL är tillämplig på 
varje arbetsförhållande med en dominerande anknytning till Sverige eller till svenska 
förhållanden.136 Ett stadigvarande arbete i Sverige eller ett arbete som utförs utom-
lands av svenska organisationer som rättssubjekt faller som regel inom tillämpnings-
området för MBL.137 

3.2.3  25 a § MBL 
I 25 a § MBL stadgas att ett kollektivavtal som är ogiltigt enligt utländsk rätt på den 
grunden att det tillkommit efter en stridsåtgärd är trots detta giltigt här i landet, om 
stridsåtgärden var tillåten enligt denna lag. Innebörden med denna regel är att om en 
utländsk rättsordning tillämpas på ett kollektivavtal så får avtalet inte anses ogiltigt på 
den grunden att den tillkommit under inverkan av en stridsåtgärd så länge den samma 
inte är otillåten enligt MBL.138 Med regeln vill man förhindra att ett avtal som träffas i 
Sverige med en utländsk motpart blir ogiltigt genom att den utländska lagens be-
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136 Prop 1990/91:162 s. 17. 

137 Prop 1990/91:162 s. 17. 

138 Prop 1990/91:162 s. 14. 



 Lex Britannia 

 25

stämmelser beträffande stridsåtgärder sätts ur spel.139 Ett sådant avtal ska inte anses 
ogiltigt i Sverige.140  

3.2.4  31 a § MBL 
31 a § MBL säger att om en arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal som denna 
lag inte är direkt tillämplig på och därefter träffar ett kollektivavtal enligt bestämmel-
serna i 23-24 § § ska i de delar avtalen är oförenliga det senare avtalet gälla. Avsikten 
med denna lösning är att inte ett utländskt kollektivavtal ska trängas undan i sin hel-
het utan bara i de delar avtalen är oförenliga.141 Lagstiftaren menar att denna lösning 
är hämtat från svensk rättspraxis.142 Som tidigare konstaterats är huvudregeln enligt 
svensk praxis vid konkurrerande kollektivavtal att det först träffade avtalet i sin hel-
het får företräde avseende medlemmarnas anställningsvillkor.143 Avgörande enligt pa-
ragrafen är inte vilket kollektivavtal som träffats först utan här ges det svenska avtalet 
som tillkommit enligt MBL:s regler företräde.144 I praktiken så tillkommer detta avtal 
alltid efter det utländska avtalet i dessa situationer.  

3.2.5 Sven-Hugo Rymans utredning av lex Britannia (Ds 1994:13) 
Den EG-rättsliga aspekten utreds också i propositionen. Här drar lagstiftaren slutsat-
sen att eftersom man avgränsar MBL:s tillämpningsområde, och utesluter fall där an-
knytningen till svenska förhållanden är svag, så undanröjer man risken för diskrimi-
nering av nationalitet.145 I övrigt uppgav lagstiftaren att noga följa utvecklingen på 
EG-rättens område.146 I samband med Sveriges inträde i EU gjorde Sven-Hugo Ryman 
en grundlig utredning huruvida lex Britannia var förenlig med Sveriges internationel-
la åtaganden, däribland EG-rätten och dess förhållningssätt till frågan om social 
dumpning.147 Utredaren kommer till slutsatsen att lex Britannia med ett strikt for-
mellt synsätt kan komma i konflikt med förbudet mot diskriminering av nationalitet. 
Detta eftersom en särbehandling grundas på MBL:s tillämpningsområde, och det då 
skulle vara fråga om en dold eller indirekt diskriminering.148  
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Slutsatsen bygger på resonemanget att lex Britannia ökar möjligheterna för svenska 
fackförbund att påverka villkoren för arbete i Sverige och lagstiftningen tar i princip 
endast sikte på de utländska företagens verksamhet här i landet.149 Han konstaterar i 
detta sammanhang att MBL skyddar en svensk arbetsgivare som ingått kollektivavtal 
från utomstående organisationers vidtagna stridsåtgärder i syfte att undanröja avtalet, 
samtidigt som en utländsk arbetsgivare som tillfälligt är verksam i Sverige och som 
träffat kollektivavtal med sin utländska motpart får angripas i detta syfte.150 Ryman 
utesluter inte att EG-domstolen skulle kunna tillämpa ett sådant formellt synsätt men 
menar trots detta att lex Britannia sannolikt inte strider mot EG-rätten.151 

Vad som är av större betydelse gällande lex Britannias förenlighet med EG-rätten är, 
enligt utredaren, främst vilka fackliga krav som den svenska organisationen vill och 
tillåts gå i strid för samt huruvida stridsåtgärden resulterar i ett giltigt kollektivavtal 
eller inte.152 Vad han syftar på här är de fall då en utländsk arbetsgivare tvingas teckna 
kollektivavtal i Sverige och drabbas av extra eller dubbla kostnader samt att arbetsgi-
varen också måste sätta sig in i ett avtal skrivet på svenska.153 Vidare skulle arbetsgiva-
ren på grund av företrädesregeln i 31 a § MBL tvingas bryta med bestämmelser i det 
tidigare avtalet och på så sätt bli skadeståndsskyldigt.154 I sådana fall är utredaren av 
åsikten att Lex Britannia inskränker friheten att tillhandahålla tjänster.155 Syftet med 
lex Britannia är dock att förhindra social dumpning vilket dessutom är ett allmänin-
tresse som EG-rätten accepterar vad gäller inskränkningar i tjänstefriheten under för-
utsättning att det finns tvingande och objektiva skäl för det.156 Utredningsmannen 
uppger dock att det är osäkert var gränserna för social dumpning går.157 Vidare sägs 
det att de ledande svenska kollektivavtalen har en så hög täckningsgrad att utländska 
företag som tvingas tillämpa motsvarande avtalsbestämmelser i normala fall inte kan 
sägas diskrimineras i förhållande till svenska företag.158  

Enligt Ryman är det allmänt sett djupt otillfredsställande med ett rättsläge enligt vil-
ket rättsordningen underkänner ett kollektivavtal men likväl tillåter fackliga stridsåt-
gärder i syfte att tvinga motparten att träffa avtalet.159 En företagare från en annan 
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medlemsstat än Sverige som anser att de avtalskrav som framställs av något skäl är för 
långtgående och därför inte ryms inom det angivna syftet att förhindra social dump-
ning kan dock åberopa EG-rättens bestämmelser och få sin sak prövad i domstol.160 
Utredaren rekommenderade dock svenska fackföreningar att utforma särskilda kol-
lektivavtal för utländska entreprenörer för att på så sätt undvika diskriminering.161 
Sammanfattningsvis kommer utredningsmannen till slutsatsen att lex Britannia san-
nolikt inte strider mot EG-rätten.162 

3.2.6 Åsikter i doktrinen 
Sigeman nämner att problemen har belysts i Ds 1994:13 och att fackliga blockadåt-
gärder i vissa sammanhang kan tänkas komma i konflikt med EG-rättens regler om 
fri rörlighet för varor.163 I Svenska Dagbladet säger dock Sigeman att lex Britannia i 
vissa lägen kan stå i strid med EG:s förbud mot diskriminering och att det i fråga om 
stridsåtgärders lovlighet finns skäl att inhämta förhandsavgörande av EG-
domstolen.164 Bylund är av åsikten att man i Sverige ska slå vakt om och utveckla 
svenska rättstraditioner inom ramen för landets internationella förpliktelser.165 Han 
menar att vår arbetsrättsliga modell inklusive lex Britannia måste försvaras även om 
det skulle leda till en process i EG-domstolen.166 Vidare hävdar Bylund att det inte går 
att undvika att notera att lex Britannia tar sikte på avtal och arbetsförhållanden som 
lagen inte gäller för och ställer sig i detta sammanhang frågan hur man kan få en lag 
att bli tillämplig på avtal eller arbetsförhållanden som lagen inte gäller för.167 

Ahlberg och Bruun är av uppfattningen att lex Britannia är en kontroversiell fråga 
och att det svenska systemet balanserar kring gränsen mellan tillåtet och otillåtet i 
EG-rätten då utländska företag i praktiken kan komma att utsättas för något som kan 
innebära olika behandling i jämförelse med inhemska företag.168  I boken Medbe-
stämmandelagen sägs att EG-rätten medger att medlemsstaterna värjer sig mot social 
dumpning och att det är utomordentligt tveksamt om 25 a § MBL kan tillämpas så att 
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den i realiteten blir ett förtäckt hinder mot den fria rörligheten.169 Vad gäller reglerna 
i 42 § 3st MBL poängteras att paragrafen kan komma i konflikt med EG-rättens reg-
ler om fri rörlighet för bland annat tjänster och etableringsrätten på grund av lagtex-
tens avsaknad av fasta yttergränser.170  

Olausson och Holke samt Göransson skriver att lex Britannia innebär att svenska 
fackliga organisationer med hjälp av fackliga stridsåtgärder kan ingripa mot så kallad 
social dumpning men diskuterar inte vidare om lagen strider mot EG-rätten.171 Maier 
påpekar att Sverige ansett den svenska lex Britannialagstiftningen adekvat och till-
räcklig för att motverka social dumpning i utstationeringssituationer.172 Förenligheten 
mellan lex Britannia och EG-rätten anser hon dock vara en omdiskuterad fråga och 
anger att en utstationerande arbetsgivare inte med säkerhet kan förutse huruvida lex 
Britannia–reglerna kommer att utnyttjas för att påtvinga ett svenskt kollektivavtal.173  

Adlercreutz och Glavå konstaterar kort att det har ifrågasatts om lex Britannia är för-
enlig med Sveriges internationella åtaganden, däribland EG-rätten, och hänvisar till 
Sven-Hugo Rymans utredning.174 Nyström anser att bestämmelserna inte odiskuta-
belt är förenliga med diskrimineringsförbudet inom EU.175 Enligt Nyström kan ex-
empelvis en situation uppstå där en utländsk arbetsgivare blir skyldig att tillämpa ett 
svenskt kollektivavtal samtidigt som man redan är bunden av ett kollektivavtal från 
hemlandet.176 En sådan arbetsgivare kan komma i sämre ställning än en svensk arbets-
givare och dessutom drabbas av extra kostnader till exempel för översättningen.177 
Detta skulle då kunna strida mot diskriminering på grund av nationalitet enligt arti-
kel 12 EG samt den fria tjänsterörligheten enligt artiklarna 49 och 50 EG.178  

3.3 Sammanfattning 
AD:s slutsatser i mål 1989 nr 120 var att fackliga stridsåtgärder av en arbetstagarorga-
nisation var olovliga enligt MBL om de syftade till att framtvinga ett undanröjande el-
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ler en ändring av ett bestående kollektivavtal mellan en arbetsgivare och en annan ar-
betstagarorganisation. I domen framhöll AD också att samma synsätt gällde då fackli-
ga stridsåtgärder vidtogs i Sverige med syftet att undantränga eller ändra ett avtal mel-
lan utländska parter. Domslutet upprörde de svenska fackförbunden vilket resultera-
de i en lagändring som kom att kallas lex Britannia. Syftet med lagändringen var att 
förhindra social dumpning genom att ge svenska fackliga organisationer möjligheten 
att säkerställa svenska arbetsvillkor på den svenska arbetsmarknaden. Med anledning 
av detta begränsades tillämpningsområdet i MBL på så sätt att förbudet mot stridsåt-
gärder endast gäller vid arbetsförhållanden som lagen är tillämplig på. Därmed gäller 
inte fredspliktsreglerna vid arbetsförhållanden med svag anknytning till den svenska 
arbetsmarknaden. Detta framgår av 42 § 3 st MBL. Vidare är ett kollektivavtal som är 
ogiltigt enligt utländsk rätt på grund av att det tillkommit efter en stridsåtgärd giltigt i 
Sverige om stridsåtgärden är giltig enligt 25 a § MBL. Avslutningsvis kan ett svenskt 
kollektivavtal, enligt 31 a § MBL, undantränga ett utländskt kollektivavtal i de delar 
avtalen är oförenliga med varandra.  

I Ds 1994:13 gjordes en utredning av lex Britannias förenlighet med EG-rätten. Utre-
daren kommer till slutsatsen att lex Britannia med ett strikt formellt synsätt kan 
komma i konflikt med förbudet mot diskriminering av nationalitet. Detta eftersom 
en särbehandling grundas på MBL:s tillämpningsområde, och det då skulle vara fråga 
om en dold eller indirekt diskriminering. Vad som är av stor betydelse gällande lex 
Britannias förenlighet med EG-rätten är, enligt utredaren, främst vilka fackliga krav 
som den svenska organisationen vill och tillåts gå i strid för samt huruvida stridsåt-
gärden resulterar i ett giltigt kollektivavtal eller inte. För att undvika denna proble-
matik rekommenderade utredaren svenska fackföreningar att utforma särskilda kol-
lektivavtal för utländska entreprenörer för att på så sätt undvika diskriminering. 

Enligt relevant litteratur på området är rättsläget osäkert. Många sakkunniga anser att 
lex Britannia skulle kunna strida mot diskriminering på grund av nationalitet enligt 
artikel 12 EG samt den fria tjänsterörligheten enligt artiklarna 49 och 50 EG. Precis 
som utredningsmannen i Ds 1994:13 påpekar kan lex Britannia strida mot diskrimi-
neringsförbudet eftersom lagstiftningen särbehandlar utländska kollektivavtal. Dess-
utom finns risken att kraven i svenska kollektivavtal är för långtgående vilket skulle 
kunna leda till att detta strider mot den fria tjänsterörligheten.  
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4 EG-rätten 

4.1 Inledning 
Då det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att utreda huruvida den svenska rät-
ten att vidta fackliga stridsåtgärder i syfte att förhindra social dumpning är förenlig 
med EG-rätten kommer vi i detta kapitel att redogöra för de EG-rättsliga bestämmel-
ser som är aktuella för ämnet. Inledningsvis ges en grundläggande utläggning om kol-
lektivavtalen inom EU. Eftersom lex Britannia innebär en särbehandling av utländska 
kollektivavtal i jämförelse med svenska kollektivavtal är det möjligt att detta förfa-
rande inte är förenligt med EG-rättsliga principer. Därför väljer vi att i det följande 
uppmärksamma problematiken med den svenska kollektivavtalsmodellen ur ett EG-
rättsligt perspektiv. Kapitlet fortsätter med ett konstaterande av att EG-rätten har be-
hörighet men ännu inte reglerat frågan om fackliga stridsåtgärder. Som vi har sett i 
det föregående kapitlet kan det inte uteslutas att lex Britannia strider mot grund-
läggande principer inom EG-rätten såsom diskrimineringsförbudet samt den fria rör-
ligheten av tjänster. Det faktum att fackförbunden i Sverige har långtgående rättighe-
ter att vidta fackliga stridsåtgärder kan resultera i EG-rättsligt ogiltiga kollektivavtal. 
Syftet med lex Britannia är att förhindra social dumpning. Kapitlet avslutas med en 
redogörelse för vad som avses med social dumpning och en analys av EG-domstolens 
praxis på området.   

4.2 Kollektivavtalen inom EU 
EG:s direktiv syftar till att tillförsäkra alla medborgare eller arbetstagare de rättighe-
ter som framgår av direktiven.179 För att implementera ett direktiv genom ett kollek-
tivavtal har EG-rätten godtagit så kallade allmängiltiga kollektivavtal.180 Ett allmängil-
tigt kollektivavtal beslutas av en regering eller en myndighet och tillämpas därmed 
för alla anställda inom en bransch eller en region.181 Det innebär att kollektivavtal 
inte bara binder medlemmarna i den avtalsslutande organisationen utan det blir också 
bindande för oorganiserade arbetsgivare och arbetstagare samt även för arbetstagare 
som tillhör andra fackföreningar än den fackförening som slutit avtalet.182 Allmängil-
tiga kollektivavtal tillämpas inte i Sverige.183 En annan metod inom EU för att skydda 
samtliga arbetstagare är att införa olika minimibestämmelser i lag avseende löner och 
andra anställningsvillkor.184 Anledningen till detta är att den fackliga organisations-
graden är mycket lägre än i Sverige vilket innebär att kollektivavtalen i andra med-
                                                
179 Prop. 1991/92:170 bil 9 s. 25. 

180 Prop. 1991/92:170 bil 9 s. 25. 

181 Nyström, EU och arbetsrätten, s. 67. 

182 Ahlberg och Bruun, Kollektivavtal i EU – om allmängiltiga avtal och social dumping s. 14. 

183 Prop. 1991/92:170 bil 9 s. 25. 

184 Prop. 1991/92:170 bil 9 s. 26. 
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lemsländer är långt ifrån heltäckande.185 EU:s medlemsländer har olika kollektivav-
talssystem.186 Med en grov indelning kan man säga att det finns tre olika modeller re-
presenterade bland EU:s medlemsländer; den kontinentala, den anglosachsiska och 
den nordiska.187  

4.2.1 Den kontinentala modellen 
Inom den kontinentala modellen återfinns det största antalet medlemsstater inklusive 
Tyskland, Belgien, Frankrike, Nederländerna, Luxemburg, Spanien, Portugal, Italien, 
Grekland och Österrike.188 Här har staten en betydande roll på arbetsmarknaden och 
lag är den centrala rättskällan men kollektivavtal och förhandlingar tillmäts också 
stor betydelse.189 Kontrollen av att reglerna följs genomförs oftast av statliga myndig-
heter eller personalråd.190 Inom denna grupp varierar den fackliga organisationsgraden 
kraftigt och olika fackförbund kan konkurrera med varandra.191 Kollektivavtalen är 
rättsligt bindande för organisationer och dess medlemmar och kan i vissa fall göras 
bindande för en hel bransch, så kallade utsträckta eller allmängiltiga kollektivavtal, 
genom myndighetsbeslut.192  

I Tyskland krävs att fem förutsättningar uppfylls för att förklara ett kollektivavtal 
som allmängiltigt:193 

• Minst en av avtalsparterna ska ha föreslagit en allmängiltigförklaring 

• Det kollektivavtal som ska allmängiltigförklaras måste vara verksamt 

• Avtalet måste ha en viss betydelse vilket innebär att de arbetsgivare som redan 
är bundna av avtalet måste sysselsätta minst 50 procent av alla anställda som 
faller under avtalets område 

• Allmängiltigförklaringen måste anses som påbjuden av allmänintresset 

• Allmängiltigförklaringen måste tillstyrkas av en majoritet i ett särskilt parts-
sammansatt utskott med lika stor representation för arbetsgivare och fackfö-
reningar  

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

186 se Ahlberg och Bruun, Kollektivavtal i EU – om allmängiltiga avtal och social dumping. 

187 Nyström, EU och arbetsrätten, s. 61. 

188 Nyström, EU och arbetsrätten, s. 61. 

189 Nyström, EU och arbetsrätten, s. 61. 

190 Nyström, EU och arbetsrätten, s. 61. 

191 Nyström, EU och arbetsrätten, s. 61. 

192 Nyström, EU och arbetsrätten, s. 61 och 67. 

193 Ahlberg och Bruun, Kollektivavtal i EU – om allmängiltiga avtal och social dumping s. 27. 
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I Frankrike är situationen något annorlunda. Här finns det två typer av allmängiltig-
förklaringar.194 Utsträckning, som är den vanliga typen, innebär att avtalets giltighet 
utsträcks till alla arbetsgivare inom den eller de branscher som avtalet anger.195 Det 
andra alternativet kallas för utvidgning och innebär att ett avtal kan göras gällande i 
en annan bransch än den som det träffats för.196 Det ställs fyra krav för båda formerna 
av avtal för att de ska anses som allmängiltiga:197 

• Avtalet ska omfatta en eller flera branscher eller hela yrkesgrupper. Det får 
inte vara ett företagsavtal 

• Båda parter i avtalet måste vara representativa organisationer 

• Avtalet måste ha förhandlats fram och slutits i en kommitté som är samman-
satt på ett bestämt sätt 

• Avtal av en viss kategori ska bestå av en lång rad obligatoriska klausuler 

4.2.2 Den anglosachsiska modellen 
Den anglosachsiska modellen bygger på domstolspraxis då den tillämpas i common 
law- länderna Irland och Storbritannien.198 I dessa medlemsstater har tidigare statens 
roll på arbetsrättens område varit mycket svag men har under de senaste 20 åren vux-
it sig starkare då man gjort de fackliga organisationernas inflytande begränsat.199 Det 
saknas rättsligt skydd för facklig verksamhet i både common law och lag.200 I grund 
och botten gäller allmänna civilrättsliga regler inom arbetsrätten men facket och dess 
medlemmar har i stor utsträckning undantagsrätt mot dessa regler inom ramen för 
det fackliga arbetet.201  Kollektivavtal har ingen generell rättsligt bindande verkan 
men om parterna så beslutar så kan kollektivavtalen vara bindande.202 Specifika regler 
om inflytande för arbetstagare saknas i både lag och avtal och det finns inte heller nå-
gon lag som anger minimirättigheter.203 Det är relativt få i Storbritannien och på Ir-

                                                
194 Ahlberg och Bruun, Kollektivavtal i EU – om allmängiltiga avtal och social dumping s. 55.  

195 Ahlberg och Bruun, Kollektivavtal i EU – om allmängiltiga avtal och social dumping s. 55. 

196 Ahlberg och Bruun, Kollektivavtal i EU – om allmängiltiga avtal och social dumping s. 55. 

197 Ahlberg och Bruun, Kollektivavtal i EU – om allmängiltiga avtal och social dumping s. 55. 

198 Nyström, EU och arbetsrätten, s. 62. 

199 Nyström, EU och arbetsrätten, s. 62. 

200 Nyström, EU och arbetsrätten, s. 62. 

201 Nyström, EU och arbetsrätten, s. 62. 

202 Bercusson, Brian, European Labour Law, Butterworths, London, 1996, s. 148. 

203 Nyström, EU och arbetsrätten, s. 62. 
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land som är fackligt anslutna.204 Det finns inget system för att utsträcka giltigheten av 
kollektivavtal.205 

4.2.3 Den nordiska modellen 
I Norden är statens roll liten vad gäller regleringen av arbetsmarknaden.206 Som i Sve-
rige är det i övriga Norden i stor utsträckning arbetsmarknadens parter som förhand-
lar villkor beträffande regleringen av arbetsmarknaden genom kollektivavtal.207 Lag-
stiftningen ger endast ramar och förutsättningar för arbetsmarknadsparternas re-
gleringar.208 Kollektivavtalet är den grundläggande rättskällan och är bindande för 
både organisationer och medlemmar.209 Huvudregeln är att arbetsgivare också är 
skyldiga att tillämpa kollektivavtal för oorganiserade arbetstagare.210 I Sverige och 
Danmark finns inte utsträckta eller allmängiltigförklarade kollektivavtal vilket där-
emot finns i Finland.211 För att ett finskt kollektivavtal ska få allmängiltig verkan 
krävs att avtalet är riksomfattande, att det gäller ett avtal i vederbörande bransch som 
innehåller villkor för ifrågavarande eller därmed jämförligt arbete samt att avtalet an-
ses vara allmänt i branschen.212 I Norden är fackföreningarna starka och välorganise-
rade med en organisationsgrad omkring 80 procent.213 Fackföreningarna har en bety-
dande roll i det arbetsrättsliga systemet och även i samhället.214  

4.3 De svenska kollektivavtalen och EG-rätten 
En principiell avgörande fråga för Sveriges del är om det svenska kollektivavtalet är 
ett fullgott instrument för att implementera EG-rättslig lagstiftning.215 Den svenska 
arbetsrättsliga modellen bygger som bekant på att arbetsmarknadens parter genom 
kollektivavtal har friheten att träffa avtal om löner och andra anställningsvillkor vilka 
kan ersätta, komplettera eller fylla ut lagstiftningen.216 Kollektivavtalens bestämmel-
                                                
204 Nyström, EU och arbetsrätten, s. 62. 

205 Ahlberg och Bruun, Kollektivavtal i EU – om allmängiltiga avtal och social dumping. s 98. 

206 Nyström, EU och arbetsrätten, s. 62. 

207 Ahlberg och Bruun, Kollektivavtal i EU – om allmängiltiga avtal och social dumping. s. 133. 

208 Ahlberg och Bruun, Kollektivavtal i EU – om allmängiltiga avtal och social dumping. s. 133. 

209 Nyström, EU och arbetsrätten, s. 62. 

210 Nyström, EU och arbetsrätten, s. 62. 

211 Ahlberg och Bruun, Kollektivavtal i EU – om allmängiltiga avtal och social dumping. s 121. 

212 Ahlberg och Bruun, Kollektivavtal i EU – om allmängiltiga avtal och social dumping. s 123-125. 

213 Nyström, EU och arbetsrätten, s. 63. 

214 Nyström, EU och arbetsrätten, s. 63. 

215 Prop. 1991/92:170 bil 9 s. 25-26. 

216 Prop. 1991/92:170 bil 9 s. 26. 
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ser gäller i stor utsträckning även för oorganiserade arbetstagare och även på den del 
av arbetsmarknaden där kollektivavtal saknas utgör kollektivavtalen en norm för vad 
som ska gälla mellan arbetsgivaren och dennes anställda.217 Detta gör att kollektivav-
talen täcker en dominerande del av arbetsmarknaden.218 Trots detta är det osäkert om 
svenska kollektivavtal når upp till EG-rättens krav då de i grund och botten endast är 
civilrättsliga avtal där möjligheten finns att avtala bort kollektivavtalsvillkor för oor-
ganiserade arbetstagare.219  

Kollektivavtal som inte kan allmängiltigförklaras har tidigare prövats av EG-
domstolen. Kommissionen mot Italien gällde direktivet om kollektiva uppsägningar 
och Kommissionen mot Danmark gällde likalönsdirektivet.220 I Kommissionen mot 
Italien var det enligt domstolen inte tillräckligt att regler motsvarande direktiven 
fanns i kollektivavtalet.221 Detsamma gällde i Kommissionen mot Danmark och detta 
grundade domstolen på att en sådan statlig garanti måste gälla i alla situationer där ett 
effektivt skydd inte säkerställs på annat sätt, särskilt när de ifrågavarande arbetstagar-
na inte är fackföreningsanslutna, när den ifrågavarande sektorn inte omfattas av kol-
lektivavtal eller när ett sådant avtal inte fullt ut garanterar likalönsprincipen.222 

Kommissionen mot Belgien gällde också direktivet om kollektiva uppsägningar. I fal-
let accepterades att direktivets regler upptogs i kollektivavtal då detta genom ett 
myndighetsbeslut hade allmängiltighet och således gällde erga omnes, det vill säga i 
hela branschen.223  

4.4 Stridsåtgärder inom EG-rätten  
Att EG-rätten inte reglerar rätten att vidta stridsåtgärder framkommer av artikel 137 
punkt 5 EG avseende gemenskapens och medlemsländernas mål att säkerställa en 
fullgod socialpolitik. Ett grundläggande skydd att vidta stridsåtgärder kommer också 
till uttryck i stadgan om grundläggande fri- och rättigheter.224 Denna stadga är inte 
bindande men i kapitel 4 artikel 28 sägs att arbetstagare och arbetsgivare, eller deras 
respektive organisationer, i enlighet med gemenskapsrätten samt nationell lagstiftning 
och praxis, har rätt att förhandla och ingå kollektivavtal på lämpliga nivåer och att i 

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

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

219 Ahlberg och Bruun, Kollektivavtal i EU – om allmängiltiga avtal och social dumping. s. 119. 

220 Mål 91/81, Europeiska gemenskapernas kommission mot Italien samt mål 143/83, Europeiska ge-
menskapernas kommission mot Konungariket Danmark. 

221 Mål 91/81, Europeiska gemenskapernas kommission mot Italien, p. 10. 

222 Mål 143/83, Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Danmark, p. 8. 

223 Mål 215/83, Europeiska gemenskapernas kommissionen mot Konungariket Belgien, p. 6. 

224 Stadgan om de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen, EGT C 364, 18.12. 2000, s.1. 
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händelse av intressekonflikter tillgripa kollektiva åtgärder för att försvara sina intres-
sen, inbegripet strejk. 

Vidare stadgas i förordningen om den fria rörligheten för varor ska medlemsstaterna 
undanröja samtliga handelshinder till förmån för den fria rörligheten men sådana åt-
gärder får inte påverka utövandet av grundläggande rättigheter, inklusive strejkrätt el-
ler frihet att strejka.225 Dessutom står det uttryckligen i utstationeringsdirektivet att 
den rättsliga regleringen i medlemsstaterna vad gäller rätten att vidta fackliga stridsåt-
gärder för att försvara yrkesintressen inte berörs i direktivet.226 Detta överensstämmer 
med artikel 5 EG, subsidiaritetsprincipen, som innebär att en åtgärd endast skall vid-
tas på gemenskapsnivå om den inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlems-
staten i fråga. I rättspraxis har det dock framkommit av domen i Schmidberger-fallet 
att EG-domstolen har behörighet att pröva frågor om grundläggande rättigheters be-
tydelse som hinder av de fyra friheterna i EG-fördraget.227  

4.5 Diskrimineringsförbudet 
Lex Britannias förenlighet med EG-rätten ifrågasätts i samband med artikel 12 EG 
gällande diskriminering och den fria tjänsterörligheten i artikel 49 EG. Med anled-
ning av detta följer en genomgång av vad dessa artiklar innebär. Artikel 12 EG för-
bjuder all typ av diskriminering grundat på nationalitet och kräver att sådan diskri-
minering avskaffas. Detta innebär att fysiska och juridiska personer från någon annan 
medlemsstat ska behandlas på samma sätt som det egna landets medborgare och före-
tag.228 EG-domstolen har i praxis tillerkänt artikel 12 EG direkt effekt.229 Direkt ef-
fekt innebär att vissa EG-rättsliga bestämmelser ger upphov till individuella rättighe-
ter och skyldigheter vilka kan åberopas av enskilda juridiska och fysiska personer in-
för nationella domstolar och myndigheter.230 Därefter har EG-domstolen i senare av-
göranden betonat att detta endast kan ske då andra regler om icke-diskriminering inte 
föreskrivits i fördraget, till exempel när en unionsmedborgare diskrimineras och det 
inte går att tillämpa någon särskild diskrimineringsartikel.231 Diskrimineringsförbudet 

                                                
225 Rådets förordning (EG) nr 2679/98 av den 7 december 1998 om den inre marknadens sätt att funge-
ra i samband med den fria rörligheten för varor mellan medlemsstaterna, ingressen p. 3-4. 
226 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av 

arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster, ingressen p. 22. 

227 Mål C-112/00, Eugen Schmidberger mot Österrikiska republiken. 

228 Bernitz, Ulf och Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, andra upplagan, Norstedts Juridik AB, 
Stockholm, 2002, s. 110. 

229 Förenade målen C-92/92, Collins mot Imtrat Handelsgesellschaft GmbH. och C-326/92, Patricia 
Im-Und Export Verwaltungsgesellschaft GmbH mot EMI Electrola GmbH. 

230 Mål 26/62, Van Gend en Loos mot Nederlandse Administratie der Belastingen, Bernitz och Kjell-
gren, Europarättens grunder, s. 87. 

231 Mål C-55/98, Skatteministeriet och Bent Vestregaard och mål C-184/99, Rudy Grzelszyk och Cen-
tre Public d’aide sociale d’Ottignies Louvain-la-Neuve. 
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kompletteras av tydligt utformade diskrimineringsförbud på olika specifika områden, 
till exempel anställning av arbetstagare, etablering av företag och utformning av skat-
tesystem.232  

Rådet har, enligt artikel 251 EG, möjlighet att vidta åtgärder i syfte att bekämpa 
diskriminering. Fördraget förbjuder inte bara öppen, eller direkt, diskriminering så-
som diskriminering av nationalitet utan också dold, eller indirekt, diskriminering.233 
Indirekt diskriminering innebär åtgärder som inte direkt diskriminerar på grund av 
till exempel nationalitet men som medför samma resultat.234 Direkt diskriminering 
kan vanligtvis endast motiveras då det enligt EG-rätten föreligger uttryckliga undan-
tagsmöjligheter medan indirekt diskriminering vanligen godkänns om det kan visas 
att de uppställda kraven har objektivt godtagbara syften och att diskrimineringen inte 
kan undvikas.235  Enligt praxis kan även åtgärder som tillämpas lika på nationella in-
divider som på individer tillhörande andra medlemsstater strida mot EG-fördragets 
diskrimineringsförbud.236  

Innebörden av diskrimineringsförbudet finns också angiven i förordningen om ar-
betskraftens fria rörlighet.237 Enligt artikel 1 i förordningen har medborgare inom EU 
rätt att ta anställning och arbeta i ett annat medlemsland enligt de villkor som gäller 
för medborgarna i den staten. En regel i nationell lagstiftning som direkt eller indi-
rekt diskriminerar en arbetstagare för att denne är medborgare i en annan medlems-
stat ska inte gälla enligt artikel 3. Vidare stadgar artikel 7.1 att arbetstagare från en 
annan medlemsstat inte får behandlas annorlunda än inhemska arbetstagare avseende 
anställnings- och arbetsvillkor. Detta gäller särskilt avseende lön, avskedande och 
återanställning. Dessutom är regleringar i kollektivavtal och individuella avtal ogiltiga 
om villkoren är diskriminerande beträffande anställning, lön och andra villkor för 
arbete eller avskedande enligt artikel 7.4. Avslutningsvis får migrerande arbetstagare i 
stort sett samma fackliga rättigheter som de inhemska medborgarna i artikel 8.  

                                                
232 Bernitz och Kjellgren, Europarättens grunder, s. 110., se även artiklarna 39.2, 43.2, och 90 EG. 

233 Bernitz och Kjellgren, Europarättens grunder, s. 111. 

234 Mål C-213/89, The Queen mot Secretary of State for Transport, ex parte Factortame m.fl. 

235 Bernitz och Kjellgren, Europarättens grunder, s. 111. 

236 C-367/98, Commission of the European Union v Portuguese Republic. Den Portugisiska staten 
krävde ett särskilt certifikat av dem som hade för avsikt att investera i privatisering av statliga bolag. 
Europadomstolen fann att detta, trots att det tillämpades på samma sätt oavsett om investeraren var 
portugisisk eller tillhörde en annan medlemsstat, stred mot den fria rörligheten av kapital och mot 
den fria etableringsrätten.  

237 Rådets förordning (EEG) nr 1612/68 av den 15 oktober 1968 om arbetskraftens fria rörlighet inom 
gemenskapen. 
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4.6  Fri rörlighet av tjänster och social dumpning 

4.6.1 Fri rörlighet av tjänster 
Artikel 49 EG förbjuder inskränkningar i friheten att tillhandahålla tjänster. Den fria 
tjänsterörligheten syftar bland annat till en fri och internationell konkurrens på tjäns-
teområdet.238 EG-domstolen har fastslagit att artikel 49 har direkt effekt.239 Vad som 
utgör en tjänst behandlas i artikel 50 EG och definieras som prestationer vilka nor-
malt utförs mot ersättning, i den utsträckning de inte faller under bestämmelserna för 
fri rörlighet för varor, kapital eller personer. Det anges dessutom i artikeln att utan 
att påverkas av bestämmelserna om etableringsrätt får den som tillfälligt tillhandahål-
ler en tjänst tillfälligt utöva sin verksamhet i det land där tjänsten tillhandahålls under 
samma villkor som landet uppställer för sina egna medborgare.  

Det kan ibland vara svårt att skilja mellan en tjänst och en etablering.240 Vad gäller 
rätten till etablering har EG domstolen uttalat att den syftar till att låta gemenskaps-
medborgare delta i och dra fördel av det ekonomiska livet i andra medlemsstater på 
ett stabilt och kontinuerligt sätt.241 Man förutsätter däremot att en tjänst utövas i ett 
annat medlemsland än det egna och tillhandahållandet anses då vara temporärt.242 Vid 
en sådan bedömning är dock inte endast själva tiden för verksamhetens utövande av 
vikt utan man måste också ta hänsyn till hur regelbundet, periodiskt eller kontinuer-
ligt verksamheten bedrivs.243 EG-domstolen har här fastslagit att en tjänsteutövare har 
rätt att förse sig med en viss infrastruktur utan att därmed automatiskt anses som eta-
blerad.244  

På det arbetsrättsliga området är rätten för såväl näringsidkare som arbetstagare i 
princip densamma för att få komma in i, vistas, och även stanna kvar i värdlandet.245 

                                                
238 Dahl, Mats, Lex Britannia och social dumpning, Skriftserien Ny Juridik 2:95, Förlaget Juridik och 

Samhälle, Lund, 1995. s. 66. 

239 C-33/74, Van Binsbergen mot Bestuur van de Bedrijfsvereniniging voor de Metaalnijverheid  

240 Bernitz och Kjellgren, Europarättens grunder, s. 223. 

241 Mål C-55/94, Reinhard Gebhard mot Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati e Procuratori di Mila-
no. p. 25. 

242 Mål C-55/94, Reinhard Gebhard mot Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati e Procuratori di Mila-
no. p. 26. 

243 Mål C-55/94, Reinhard Gebhard mot Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati e Procuratori di Mila-
no. p. 27. 

244 Mål C-55/94, Reinhard Gebhard mot Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati e Procuratori di Mila-
no. p. 27. 

245 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG och Mål C-363/89, Roux mot Belgien, där 
domstolen förklarade att samma grundrättigheter till fri röriglighet gäller oavsett för vilken typ av fri 
rörlighet som är aktuell i det enskilda fallet.  



 EG-rätten 

 38

Ett företag har, enligt den fria rörligheten för tjänster, även rätt att använda sin egen 
arbetskraft för att utföra tjänster i det andra landet.246  

4.6.2 Rättspraxis 

4.6.2.1 Van Wesemael 

Fallet gällde avgiftskrävande arbetsförmedling för artister vilket var förbjudet enligt 
belgisk lag.247 Dock kunde särskilt tillstånd ges.248 Utländska arbetsförmedlare tilläts 
förmedla artistuppdrag i Belgien endast genom en arbetsförmedling som beviljats ett 
sådant särskilt tillstånd.249 Van Wesemael förmedlade utan tillstånd arbeten för varie-
téartister i Belgien vilket innebar att de åtalades för brott mot den belgiska bestäm-
melsen.250 Enligt EG-domstolen var det, på grund av vissa tjänsters speciella natur, 
inte oförenligt med EG-rätten att medlemsstaterna uppställde krav på de personer 
som ska tillhandahålla tjänsterna.251 Dock krävdes att reglerna var allmängiltiga och 
att de syftade till att fastställa yrkesmässiga regler för verksamheten.252 Bestämmelser-
na var tvungna att motiveras av ett allmänintresse eller ett skyddsbehov, i detta fall 
för artisterna.253 Vidare uttalade EG-domstolen att det fordrades att den som utför 
tjänsten och som är etablerad i ett annat medlemsland inte redan i sitt hemland ställ-
des inför samma krav.254  

En regel som krävde ett tillstånd för tjänsteutövare etablerade i ett annat medlems-
land var endast förenlig med artikel 49 EG om kravet var objektivt motiverat för att 
upprätthålla efterlevnaden av de yrkesmässiga reglerna och för att uppfylla det sär-

                                                
246 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG, utstationeringsdirektivet. 

247 Förenade målen 110 och 111/78 Ministère public et ”chambre syndicale des agents artistiques et im-
presarii de Belgique” ASBL mot Willy van Wesemael m.fl, p. 3. 

248 Förenade målen 110 och 111/78 Ministère public et ”chambre syndicale des agents artistiques et im-
presarii de Belgique” ASBL mot Willy van Wesemael m.fl, p. 3. 

249 Förenade målen 110 och 111/78 Ministère public et ”chambre syndicale des agents artistiques et im-
presarii de Belgique” ASBL mot Willy van Wesemael m.fl, p. 3. 

250 Förenade målen 110 och 111/78 Ministère public et ”chambre syndicale des agents artistiques et im-
presarii de Belgique” ASBL mot Willy van Wesemael m.fl, p. 4. 

251 Förenade målen 110 och 111/78 Ministère public et ”chambre syndicale des agents artistiques et im-
presarii de Belgique” ASBL mot Willy van Wesemael m.fl, p. 28. 

252 Förenade målen 110 och 111/78 Ministère public et ”chambre syndicale des agents artistiques et im-
presarii de Belgique” ASBL mot Willy van Wesemael m.fl, p. 28. 

253 Förenade målen 110 och 111/78 Ministère public et ”chambre syndicale des agents artistiques et im-
presarii de Belgique” ASBL mot Willy van Wesemael m.fl, p. 28. 

254 Förenade målen 110 och 111/78 Ministère public et ”chambre syndicale des agents artistiques et im-
presarii de Belgique” ASBL mot Willy van Wesemael m.fl, p. 30. 
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skilda skyddsbehovet.255 EG-domstolens slutsats var att kravet på tillståndet inte kun-
de anses vara objektivt motiverat om arbetsförmedlingen administreras av det all-
männa i en annan medlemsstat, eller om arbetsförmedlaren i sitt hemland har fått ett 
tillstånd på villkor som är jämförbara med de som gället i värdlandet och att hemlan-
dets myndigheter kontrollerar förmedlarens verksamhet även i värdlandet.256    

4.6.2.2 Webb 

Målet gällde uthyrning av arbetskraft där engelsmannen Webb sysslade med tillfällig 
uthyrning av sina anställda till andra företag, bland annat i Nederländerna där ett till-
stånd krävdes för sådan verksamhet vilket Webb saknade.257 EG-domstolen uttalade 
att den som tillhandahåller tjänster i ett annat medlemsland ska kunna göra detta på 
samma villkor som värdlandets medborgare.258 Detta innebar inte att all nationell lag-
stiftning som gällde för medborgarna och för företag stationerade i landet kunde till-
lämpas fullt ut mot utlänningar som tillfälligt är verksamma i landet.259 EG-
domstolen upprepade också de allmänna förutsättningarna som måste vara för han-
den för att inskränkningar i tjänstefriheten ska vara tillåtna enligt domen i Van We-
semael.260 Uthyrning av arbetskraft var ett på många sätt känsligt verksamhetsområde 
vilket motiverade att medlemsstaterna hade bestämmelser om tillstånd och kontroll 
även för utlänningar som redan har tillstånd i sitt hemland enligt EG-domstolen.261 
Man uttalade vidare att om kraven för tillstånd i hem- och värdlandet stämde överens 
så var det onödigt med ytterligare ett tillstånd i värdlandet.262 Därför måste kraven för 
tillstånd i värdlandet utformas så att de inte strider mot den fria tjänsterörligheten.263 
EG-domstolen krävde således att det inte förekom någon nationell diskriminering vid 
tillståndsgivningen samt att hänsyn togs till sökandens verksamhet i hemlandet.264  

                                                
255 Förenade målen 110 och 111/78 Ministère public et ”chambre syndicale des agents artistiques et im-

presarii de Belgique” ASBL mot Willy van Wesemael m.fl, p. 29. 

256 Förenade målen 110 och 111/78 Ministère public et ”chambre syndicale des agents artistiques et im-
presarii de Belgique” ASBL mot Willy van Wesemael m.fl, p. 30. 

257 Mål 279/80, Brottmål mot Alfred John Webb, p. 5. 

258 Mål 279/80, Brottmål mot Alfred John Webb, p. 16. 

259 Mål 279/80, Brottmål mot Alfred John Webb, p. 16. 

260 Mål 279/80, Brottmål mot Alfred John Webb, p. 17. 

261 Mål 279/80, Brottmål mot Alfred John Webb, p. 18. 

262 Mål 279/80, Brottmål mot Alfred John Webb, p. 20. 

263 Mål 279/80, Brottmål mot Alfred John Webb, p. 20. 

264 Mål 279/80, Brottmål mot Alfred John Webb, p. 21. 



 EG-rätten 

 40

4.6.2.3 Kommissionen mot Västtyskland 

Målet handlade om försäkringsverksamhet där en västtysk lag krävde att en utländsk 
försäkringsgivare var etablerad och hade koncession i landet.265 Enligt EG-domstolen 
kunde dylika krav vara förenliga med artiklarna 49 och 50 EG om de kunde motive-
ras av tvingande skäl som hade sin grund i ett allmänintresse.266 Dessutom krävdes att 
allmänintresset inte redan var skyddat av lagen i tjänsteutövarens hemland samt att 
det resultat man ville uppnå inte kunde uppnås med mindre ingripande medel.267 I 
och med kravet på etablering samt kravet på auktorisation stred de västtyska kraven 
mot bestämmelserna om den fria tjänsterörligheten enligt EG-domstolen.268 Kravet på 
koncession godtogs dock om det kunde motiveras av hänsyn till intresset avseende 
konsumentskydd.269 Villkoren för detta var att koncession gavs till alla företag som 
uppfyllde lagstiftningen i det land för vilken försäkringen skulle gälla.270  

4.6.2.4 Gebhard 

EG domstolen har i fallet Gebhard infört begränsningar i medlemsstaternas rätt att 
upprätthålla bestämmelser och krav som hindrar eller försvårar den fria tjänsterörlig-
heten.271 Dessa principer utgör en slags motsvarighet till den Cassis de Dijon-princip 
som gäller för den fria varurörligheten. 272  I Gebhard-fallet fastslog EG domstolen att 
nationella åtgärder som kan hindra eller göra det mindre attraktivt att utöva de 
grundläggande friheter som garanteras av fördraget ska uppfylla fyra förutsättningar. 
Detta innebär att en medlemsstat får anpassa nationella regler för en tjänsteutövare 
från en annan medlemsstat som begränsar dennes frihet att tillhandahålla tjänster en-
dast om:273 

• åtgärden är tillämplig på ett icke-diskriminerande sätt  

• åtgärden framstår som motiverad med hänsyn till allmänintresset 

•  åtgärden är ägnad åt att säkerställa förverkligandet av den målsättning som 
eftersträvas 

                                                
265 Mål 205/84, Europeiska Gemenskapernas Kommission mot Förbundsrepubliken Tyskland, p.1. 

266 Mål 205/84, Europeiska Gemenskapernas Kommission mot Förbundsrepubliken Tyskland, p.29. 

267 Mål 205/84, Europeiska Gemenskapernas Kommission mot Förbundsrepubliken Tyskland, p.29. 

268 Mål 205/84, Europeiska Gemenskapernas Kommission mot Förbundsrepubliken Tyskland, p.67. 

269 Mål 205/84, Europeiska Gemenskapernas Kommission mot Förbundsrepubliken Tyskland, p.46. 

270 Mål 205/84, Europeiska Gemenskapernas Kommission mot Förbundsrepubliken Tyskland, p.47. 

271 Bernitz och Kjellgren, Europarättens grunder, s. 230. 

272 Mål 120/78, Rewe-Zentrale AG mot Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (Cassis de Dijon). 

273 Mål C-55/94, Reinhard Gebhard mot Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati e Procuratori di Mila-
no. p. 37. 
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• åtgärden inte går utöver vad som anses nödvändigt för att uppnå målsättning-
en274 

4.6.3 Social dumpning 
På varumarknaden anses att en effektiv konkurrens resulterar i låga priser, god resurs-
fördelning och i förlängningen ett ökat välstånd.275 För arbetsmarknaden kan brist på 
arbeten innebära att arbetstagarna konkurrerar genom att bjuda under varandra vil-
ket leder till att arbetsgivaren väljer den som erbjuder sig att arbeta för den lägsta lö-
nen.276 Denna företeelse har varit, och är fortfarande, en mycket känslig fråga på 
främst personrörlighetens område.277 En åsikt vad gäller låglönekonkurrens kan vara 
att fri konkurrensen gynnar effektiviteten och att låglöneländernas företag måste få 
konkurrera med sina låga lönekostnader.278 En annan ståndpunkt är att låglönekon-
kurrens leder till en hämmad kreativitet och låg efterfrågan i motsats till en konkur-
rens mellan företag med i stort sett samma lönenivå, vilket leder till produktutveck-
ling och effektivitetstänkande vad gäller företagens övriga kostnader.279 Låglönekon-
kurrens, eller social dumpning, kan alltså leda till en snedvriden och osund konkur-
rens.280  

Den fria tjänsterörligheten innebär att ett företag har rätt att utnyttja egen arbetskraft 
för uppdrag utomlands.281 Inom EU är man rädd för att medlemsländer med låga ar-
betskraftskostnader kan komma att erövra marknadsandelar med hjälp av en billig 
arbetskraft.282 Denna typ av socialt sett skadlig konkurrens accepteras inte av de flesta 
medlemsländerna och har ansetts kräva någon form av reglering.283 Ett annat oros-
moln är att den fria rörligheten kan medföra att företag flyttar sin verksamhet till 
länder som har de lägsta lönerna eller att företagen i en mera begränsad omfattning 
investerar i dessa länder.284 Detta skulle kunna leda till en ökad sysselsättning i låglö-
neländerna inom EU samtidigt som den sociala utvecklingen kan hämmas eller ännu 

                                                
274 Se även artikel 5.3 EG. (Proportionalitetsprincipen). 

275 Ds 1994:13, s. 126. 

276 Ds 1994:13, s. 126. 

277 Bernitz, och Kjellgren, Europarättens grunder, s. 309. 

278 Nyström, EU och arbetsrätten, s. 124. 

279 Nyström, EU och arbetsrätten, s. 124. 

280 Maier, EU, arbetsrätten och normgivningsmakten, s. 309, Nyström, EU och arbetsrätten, s. 124, Ds 
1994 :13, s. 126. 

281 Bernitz, och Kjellgren, Europarättens grunder, s. 309. 

282 Ahlberg och Bruun, Kollektivavtal i EU – om allmängiltiga avtal och social dumping. s. 141. 

283 Ahlberg och Bruun, Kollektivavtal i EU – om allmängiltiga avtal och social dumping. s. 142. 

284 Ds 1994 :13, s. 126-128. 
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värre gå bakåt i de mest utvecklade EU-länderna.285 Ett stort antal av medlemsstaterna 
har infört regler om minimilöner i lagstiftningen eller i allmängiltiga kollektivavtal.286 
Den avgörande frågan avseende social dumpning är i dessa fall om de olika medlems-
staternas regler för att begränsa en oskälig låglönekonkurrens inom respektive länder 
är förenliga med EG-rättens bestämmelser om den fria tjänsterörligheten.287 

Den typ av social dumpning som är föremålet för granskning i denna framställning är 
då arbetstagare från ett medlemsland med låga löner tillfälligt utför arbete i Sverige 
mot en ersättning som understiger Sveriges allmänna nivå. Inom EG rättslig praxis 
har social dumpning varit uppe för prövning i ett antal fall.  

4.6.3.1 Seco 

Fallet Seco handlade om arbetsgivares skyldighet att betala socialförsäkringsavgif-
ter.288 Två franska entreprenadföretag utförde på 1970-talet ett antal arbeten i Luxem-
burg.289 För dessa arbeten anställde man tillfällig arbetskraft från icke-
medlemsstater.290 Enligt gällande bestämmelser i Luxemburg betalade arbetsgivaren 
och arbetstagaren hälften var av socialförsäkringsavgifterna.291 En utländsk arbetstaga-
re som endast tillfälligt utförde arbete kunde dock befrias från avgifterna, samtidigt 
som arbetsgivaren inte hade möjlighet att slippa betala samma avgift.292 Syftet med be-
stämmelsen var att förhindra att utländsk tillfällig arbetskraft skulle bli ekonomiskt 
attraktiv från arbetsgivarsynpunkt.293 De två företagen vägrade att betala avgifterna 
och hävdade att detta förfarande var diskriminerande och stred mot den fria tjänste-
rörligheten.294  

                                                
285 Ahlberg och Bruun, Kollektivavtal i EU – om allmängiltiga avtal och social dumping. s. 141. 

286 Ds 1994 :13, s. 127. 

287 Ahlberg och Bruun, Kollektivavtal i EU – om allmängiltiga avtal och social dumping. s. 143. 

288 Förenade målen 62 och 63/81, Seco SA och Desquenne & Giral SA mot Etablissement d'assurance 
contre la vieillesse et l'invalidité, p. 2. 

289 Förenade målen 62 och 63/81, Seco SA och Desquenne & Giral SA mot Etablissement d'assurance 
contre la vieillesse et l'invalidité, p. 2. 

290 Förenade målen 62 och 63/81, Seco SA och Desquenne & Giral SA mot Etablissement d'assurance 
contre la vieillesse et l'invalidité, p. 2. 

291 Förenade målen 62 och 63/81, Seco SA och Desquenne & Giral SA mot Etablissement d'assurance 
contre la vieillesse et l'invalidité, p. 3. 

292 Förenade målen 62 och 63/81, Seco SA och Desquenne & Giral SA mot Etablissement d'assurance 
contre la vieillesse et l'invalidité, p. 3. 

293 Förenade målen 62 och 63/81, Seco SA och Desquenne & Giral SA mot Etablissement d'assurance 
contre la vieillesse et l'invalidité, p. 4. 

294 Förenade målen 62 och 63/81, Seco SA och Desquenne & Giral SA mot Etablissement d'assurance 
contre la vieillesse et l'invalidité, p. 5. 
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Enligt EG-domstolen missgynnades de franska företagen då man samtidigt var skyldi-
ga att betala socialförsäkringsavgifterna i Frankrike för samma arbetstagare och under 
samma tid.295 Vidare ansåg EG-domstolen att bestämmelserna inte heller kunde moti-
veras med det allmänna intresset att skapa social trygghet för de anställda eftersom 
man inte erhöll några förmåner i Luxemburg.296 Domstolen konstaterade också att 
EG-rätten inte hindrar medlemsstaterna från att utsträcka sin lagstiftning eller sina 
kollektivavtal om minimilöner till att gälla även arbetstagare som tillfälligt arbetar 
inom statens territorium, och att det är ointressant var arbetsgivaren har sin hemvist 
eller är etablerad.297 Domstolen sade också att EG rätten inte hindrar medlemsstaterna 
från att implementera dessa regler med lämpliga medel.298 Man betonade dock att det 
inte var lämpligt att ålägga alla utländska arbetsgivare att betala socialförsäkringsavgif-
ter eller andra avgifter, särskilt som skyldigheten förelåg oavsett om arbetsgivaren 
följde värdlandets bestämmelser om minimilön eller inte.299 

4.6.3.2 Rush Portuguesa 

I målet Rush Portuguesa hade det portugisiska företaget med samma namn fått entre-
prenaduppdrag vid byggandet av järnvägen mellan Paris och Atlantkusten.300 För det-
ta arbete använde man sig av sina egna portugisiska anställda.301 Fransk lag innehöll 
bestämmelser om att utländsk arbetskraft bara kunde rekryteras i Frankrike via den 
franska immigrationsmyndigheten och att utländska arbetstagare måste ha arbetstill-
stånd.302 Arbetsgivare som anställde utlänningar utan arbetstillståndet blev skyldiga 
att betala en särskild avgift.303 EG-domstolen uttalade att det stred mot reglerna om 
den fria rörligheten att kräva sådant tillstånd för medtagande av egen personal under 
den period entreprenadarbetet skulle utföras.304  

                                                
295 Förenade målen 62 och 63/81, Seco SA och Desquenne & Giral SA mot Etablissement d'assurance 

contre la vieillesse et l'invalidité, p. 6.1. 

296 Förenade målen 62 och 63/81, Seco SA och Desquenne & Giral SA mot Etablissement d'assurance 
contre la vieillesse et l'invalidité, p. 10. 

297 Förenade målen 62 och 63/81, Seco SA och Desquenne & Giral SA mot Etablissement d'assurance 
contre la vieillesse et l'invalidité, p. 14. 

298 Förenade målen 62 och 63/81, Seco SA och Desquenne & Giral SA mot Etablissement d'assurance 
contre la vieillesse et l'invalidité, p. 14. 

299 Förenade målen 62 och 63/81, Seco SA och Desquenne & Giral SA mot Etablissement d'assurance 
contre la vieillesse et l'invalidité, p. 14. 

300 Mål 113/89, Rush Portuguesa Ldª mot Office national d'immigration, p. 2. 

301 Mål 113/89, Rush Portuguesa Ldª mot Office national d'immigration, p. 2. 

302 Mål 113/89, Rush Portuguesa Ldª mot Office national d'immigration, p. 7. 

303 Mål 113/89, Rush Portuguesa Ldª mot Office national d'immigration, p. 3. 

304 Mål 113/89, Rush Portuguesa Ldª mot Office national d'immigration, p. 19. 
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Enligt domstolen var denna restriktion diskriminerande mot den utländska entrepre-
nören eftersom inhemska entreprenörer utan inskränkning kan använda sina anställ-
da.305 Avslutningsvis konstaterade EG-domstolen med hänvisning till domen i Seco 
att EG:s regler inte hindrar medlemsstaterna från att utsträcka sin lagstiftning eller 
sina kollektivavtal till att även gälla de som enbart tillfälligt arbetar inom deras egna 
territorier, oavsett om arbetsgivaren är etablerad i ett annat land och under förutsätt-
ning att implementeringen av landets egna regler görs på ett lämpligt sätt.306  

4.6.3.3 Raymond Vander Elst 

I målet Raymond Vander Elst prövades om en belgisk firma, som hade både belgiska 
och marockanska arbetare anställda, och utstationerade några av dessa till Frankrike i 
en månad, behövde arbetstillstånd för marockanerna.307 Domstolen diskuterade fram-
förallt betydelsen av att de utstationerade marockanska arbetstagarna inte var med-
borgare i något EU-land.308 EG-domstolen kom i första hand fram till att de marock-
anska arbetstagarna lagligen var bosatta i Belgien där de hade beviljats arbetstill-
stånd.309 Frankrikes krav på arbetstillstånd för de marockanska arbetstagarna var 
oproportionerligt eftersom syftet för de anställda var att de skulle återvända hem ef-
ter att arbetet utförts enligt domstolen.310 EG-domstolens slutsats blev således att en 
medlemsstat inte kan kräva att företag etablerade i andra medlemsstater, som vane-
mässigt och lagenligt sysselsätter arbetstagare från icke medlemsstater, skall skaffa ar-
betstillstånd för dessa när de tillfälligt utför tjänster i en annan medlemsstat, i syfte att 
undvika administrativa böter.311 

4.6.3.4 Michel Guiot 

Målet Michel Guiot gällde ett bolag från Luxemburg, Climatec, som tillfälligt utförde 
byggnadsarbete i Belgien med anställda arbetare från Luxemburg.312 Belgien tillämpa-
de ett allmängiltigförklarat kollektivavtal för byggnadsarbetare där arbetsgivaren var 
skyldig att betala en viss procent på lönesumman till en fond.313 Climatec underlät att 
betala med motiveringen att man redan var skyldig att betala motsvarande avgifter i 
hemlandet för arbetstagarna i fråga.314 EG-domstolen kom fram till att en nationell 
                                                
305 Mål 113/89, Rush Portuguesa Ldª mot Office national d'immigration, p. 12. 

306 Mål 113/89, Rush Portuguesa Ldª mot Office national d'immigration, p. 18. 

307 Mål 43/93, Raymond Vander Elst mot Office des migrations internationales, p. 3-5. 

308 Mål 43/93, Raymond Vander Elst mot Office des migrations internationales, p. 20. 

309 Mål 43/93, Raymond Vander Elst mot Office des migrations internationales, p. 18. 

310 Mål 43/93, Raymond Vander Elst mot Office des migrations internationales, p. 21-22. 

311 Mål 43/93, Raymond Vander Elst mot Office des migrations internationales, p. 26. 

312 Mål 272/94, Brottmål mot Michel Guiot, p. 2. 

313 Mål 272/94, Brottmål mot Michel Guiot, p. 3-4. 

314 Mål 272/94, Brottmål mot Michel Guiot, p. 2. 



 EG-rätten 

 45

regel som innebär att en arbetsgivare som betalar till en social trygghetsfond i sitt eta-
bleringsland och som också måste betala motsvarande avgift i det land där han till-
handahåller tjänsten strider mot den fria tjänsterörligheten då han drabbas av en extra 
ekonomisk börda och därmed inte konkurrerar på samma villkor som inhemska ar-
betsgivare.315 En inskränkning av friheten att tillhandahålla tjänster för att ge arbets-
tagare socialt skydd kan vara befogad men inte då arbetstagaren redan är skyddad ge-
nom att arbetsgivaren tidigare betalat avgiften i etableringsstaten.316  

4.6.3.5 Arblade 

I fallet Arblade konstaterades återigen att företag som utnyttjar fri rörlighet för tjäns-
ter inte bör utsättas för dubbla ekonomiska bördor.317 EG-domstolen hänvisade till 
artiklarna 49 och 50 som innebär ett hinder för en medlemsstat att kräva företag på 
betalning av arbetsgivaravgifter och att utfärda registerkort för arbetstagarna, när fö-
retaget redan i etableringsstaten omfattas av liknande skyldigheter.318 Bestämmelserna 
förhindrar också en medlemsstat att kräva att företag upprättar arbetshandlingar i den 
form som krävs i denna stat när det skydd som kan berättiga detta krav redan säker-
ställs när företaget visar upp handlingar som förs i enlighet med etableringslandets be-
stämmelser.319 Däremot hindrar inte artiklarna 49 och 50 EG att en medlemsstat åläg-
ger företag att hålla anställnings- och arbetsrelaterade handlingar tillgängliga på ar-
betsplatsen, eller på annan åtkomlig angiven plats i värdstaten, eftersom detta är nöd-
vändigt för att möjliggöra att värdstatens bestämmelser följs.320 Domstolen konstate-
rade också vad gäller betalning av minimilön för en arbetsgivare som tillhandahåller 
tjänster att betala sina utstationerade arbetstagare den minimilön som fastställs i ett 
kollektivavtal som är tillämpligt i värdsstaten på den verksamhet som utövas.321  

Gemenskapsrätten hindrar inte medlemsstaterna från att låta sin lagstiftning eller kol-
lektivavtal som ingåtts mellan arbetsmarknadens parter beträffande minimilön gälla 
alla som innehar ett avlönat arbete, även tillfälligtvis, inom dess territorium.322 Det 

                                                
315 Mål 272/94, Brottmål mot Michel Guiot, p. 14. 

316 Mål 272/94, Brottmål mot Michel Guiot, p. 16-17. 

317 Förenade målen C-369/96 och C-376/96, Jean-Claude Arblade, Arblade och Fils SARL, Bernard Le-
loup m.fl. p. 2. 

318 Förenade målen C-369/96 och C-376/96, Jean-Claude Arblade, Arblade och Fils SARL, Bernard Le-
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319 Förenade målen C-369/96 och C-376/96, Jean-Claude Arblade, Arblade och Fils SARL, Bernard Le-
loup m.fl. p. 3. 

320 Förenade målen C-369/96 och C-376/96, Jean-Claude Arblade, Arblade och Fils SARL, Bernard Le-
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321 Förenade målen C-369/96 och C-376/96, Jean-Claude Arblade, Arblade och Fils SARL, Bernard Le-
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finns inte heller några förbud för medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder för att 
säkerställa att sådana regler efterlevs.323 Detta innebär att en lagstiftning eller ett kol-
lektivavtal i en medlemsstat, som garanterar en minimilön per månad, i princip kan 
tillämpas på arbetsgivare som utför tjänster i denna stat, oavsett i vilket land de är 
etablerade.324 Avslutningsvis krävs det att dessa bestämmelser är tillräckligt precisera-
de och tillgängliga, så att det inte i praktiken blir omöjligt eller orimligt svårt för en 
arbetsgivare som är etablerad i en annan medlemsstat att få kännedom om vilka skyl-
digheter som åligger honom.325  

4.7 Sammanfattning 
Bland medlemsstaterna i EU är det vanligt att man har allmängiltiga kollektivavtal. 
Ett allmängiltigt kollektivavtal beslutas av en regering eller en myndighet och tilläm-
pas för alla anställda inom en bransch eller en region. Det innebär att kollektivavtal 
inte bara binder medlemmarna i den avtalsslutande organisationen utan det blir också 
bindande för oorganiserade arbetsgivare och arbetstagare samt även för arbetstagare 
som tillhör andra fackföreningar än den fackförening som slutit avtalet. En annan 
metod inom EU för att skydda samtliga arbetstagare är att införa olika minimibe-
stämmelser i lag avseende löner och andra anställningsvillkor. Den svenska arbets-
rättsliga modellen bygger på att arbetsmarknadens parter genom kollektivavtal har 
friheten att träffa avtal om löner och andra anställningsvillkor. Kollektivavtalens be-
stämmelser gäller i stor utsträckning även för oorganiserade arbetstagare och även på 
den del av arbetsmarknaden där kollektivavtal saknas. Trots den höga täckningsgra-
den är det osäkert om svenska kollektivavtal når upp till EG-rättens krav då de i 
grund och botten endast är civilrättsliga avtal där möjligheten finns att avtala bort 
kollektivavtalsvillkor för oorganiserade arbetstagare.  

Att EG-rätten inte reglerar rätten att vidta stridsåtgärder i vissa situationer fram-
kommer av den EG-rättsliga lagstiftningen. Medlemsstaterna reglerar själva denna rätt 
enligt subsidiaritetsprincipen som innebär att en åtgärd endast ska vidtas på gemen-
skapsnivå om den inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaten i fråga. 
Detta framkommer bland annat i utstationeringsdirektivet där den rättsliga reglering-
en i medlemsstaterna vad gäller rätten att vidta fackliga stridsåtgärder för att försvara 
yrkesintressen uttryckligen inte berörs i direktivet.  

Lex Britannias förenlighet med EG-rätten ifrågasätts i samband med artikel 12 EG 
gällande diskriminering och den fria tjänsterörligheten i artikel 49 EG. Artikel 12 EG 
förbjuder all typ av diskriminering grundat på nationalitet och kräver att sådan 
diskriminering avskaffas. Fördraget förbjuder inte bara direkt diskriminering utan 
                                                
323 Förenade målen C-369/96 och C-376/96, Jean-Claude Arblade, Arblade och Fils SARL, Bernard Le-

loup m.fl. p. 41. 

324 Förenade målen C-369/96 och C-376/96, Jean-Claude Arblade, Arblade och Fils SARL, Bernard Le-
loup m.fl. p. 42. 

325 Förenade målen C-369/96 och C-376/96, Jean-Claude Arblade, Arblade och Fils SARL, Bernard Le-
loup m.fl. p. 43. 
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också indirekt diskriminering. Indirekt diskriminering innebär åtgärder som inte di-
rekt diskriminerar på grund av nationalitet men som medför samma resultat. Artikel 
49 EG förbjuder inskränkningar i friheten att tillhandahålla tjänster. Enligt EG-
rättslig praxis ska en medlemsstats bestämmelser uppfylla fyra krav för att garantera 
den fria tjänsterörligheten. Detta innebär att en medlemsstat får anpassa nationella 
regler för en tjänsteutövare från en annan medlemsstat som begränsar dennes frihet 
att tillhandahålla tjänster endast om åtgärden är tillämplig på ett icke-diskriminerande 
sätt. Åtgärden ska dessutom framstå som motiverad med hänsyn till allmänintresset, 
vara ägnad att säkerställa förverkligandet av den målsättning som eftersträvas och ska 
inte gå utöver vad som anses nödvändigt för att uppnå målsättningen. 

Syftet med lex Britannia är att förhindra social dumpning vilket dessutom är ett all-
mänintresse som EG-rätten accepterar vad gäller inskränkningar i tjänstefriheten un-
der förutsättning att det finns tvingande och objektiva skäl för det. Den typ av social 
dumpning som är föremålet för granskning i denna framställning är då arbetstagare 
från ett medlemsland med låga löner tillfälligt utför arbete i Sverige mot en ersättning 
som understiger Sveriges allmänna nivå. Rättsläget gällande social dumpning har ge-
nom EG-rättslig praxis blivit klarare jämfört med då lex Britannia infördes. Av rätts-
praxis kan man utläsa tre grundprinciper. För det första hindrar inte EG-rätten att 
medlemsstaterna från att utsträcka sin lagstiftning eller sina kollektivavtal om mini-
milöner till att gälla även arbetstagare som tillfälligt arbetar inom landet. För det 
andra är det enligt EG-rätten diskriminerande och oproportionerligt att ålägga en ut-
ländsk arbetsgivare ytterligare ekonomisk börda som inte drabbar inhemska arbetsgi-
vare. Det är dessutom ett hinder mot den fria tjänsterörligheten då en arbetsgivare 
tvingas betala en avgift i värdlandet som man redan betalar i hemlandet.  
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5  Utstationering av arbetstagare 

5.1 Inledning 
Utstationeringsdirektivet anger regler som ska respekteras av utländska arbetsgivare 
som under en begränsad tid utstationerar arbetstagare i Sverige. I denna framställning 
kommer inte hela utstationeringsdirektivet att analyseras utan syftet är att utreda vad 
som gäller avseende minimilöner och varför detta inte har implementerats i den 
svenska utstationeringslagen.326 I förarbetena kommer man till slutsatsen att regler 
angående minimilöner ska lämnas utanför lagens tillämpningsområde då man anser 
att de regler som finns för att förhindra social dumping på den svenska arbetsmark-
naden, lex Britannia, är fullt tillräckliga. Om lex Britannia skulle visa sig oförenlig 
med EG-rätten innebär det därför att reglerna i utstationeringsdirektivet inte har im-
plementerats på ett korrekt sätt i utstationeringslagen. 

5.1.1 Utstationeringsdirektivet 
Utstationeringsdirektivet antogs den 16 december 1996.327 Syftet med direktivet om 
utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållandet av tjänster är att 
främja tillhandahållandet av tjänster över gränserna, att genom en lojal konkurrens 
förhindra social dumpning och att garantera arbetstagarnas rättigheter.328 Ett anställ-
ningsförhållande över gränserna kan ge upphov till problem beträffande vilken lag 
som skall tillämpas på anställningsförhållandet.329 För att uppnå syftet och komma till 
rätta med lagvalsproblemet har medlemsstaternas lagstiftning harmoniserats i form av 
tvingande regler för minimiskydd gällande arbets- och anställningsvillkor som ska till-
lämpas i värdlandet.330 Direktivet ger dock inga substantiella miniminormer utan re-
glerar bara vilka normer som ska tillämpas.331 Viktigt att poängtera är också att direk-
tivet utgör ett minimidirektiv vilket innebär att bestämmelserna inte ska hindra att 
arbetsgivare tillämpar mer förmånliga villkor för arbetstagarna.332  

Bestämmelser om minimilöner finns i artikel 3.1 c i utstationeringsdirektivet. Enligt 
artikeln ska medlemsstaterna garantera de arbetstagare som är utstationerade inom 
deras territorium en fastställd minimilön. Samma artikel stadgar att minimilönen ska 
hämtas från bestämmelser i lagar eller andra författningar och/eller kollektivavtal el-
ler skiljedomar som förklarats ha allmän giltighet enligt artikel 3.8 i direktivet. Be-

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

327 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG, utstationeringsdirektivet. 

328 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG, utstationeringsdirektivet, ingressen p. 5. 

329 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG, utstationeringsdirektivet, ingressen p. 6. 

330 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG, utstationeringsdirektivet, ingressen p. 6. 

331 Maier, EU, arbetsrätten och normgivningsmakten, s. 342-343. 

332 Maier, EU, arbetsrätten och normgivningsmakten, s. 343. 
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greppet allmän giltighet innebär enligt artikel 3.8 sådana kollektivavtal eller skiljedo-
mar som alla företag följer inom den aktuella sektorn eller det aktuella arbetet och 
inom det aktuella geografiska området. Om systemet med allmängiltiga kollektivavtal 
saknas kan, enligt artikel 3.8, en medlemsstat istället utgå från ett kollektivavtal eller 
en skiljedom som gäller allmänt för alla likartade företag inom den aktuella sektorn 
eller det aktuella arbetet inom det aktuella området.333 Detta alternativ avser kollek-
tivavtal av dansk och svensk modell.334 En medlemsstat kan även utgå från ett kollek-
tivavtal som har ingåtts av de mest representativa arbetsmarknadsorganisationerna på 
nationell nivå och som gäller inom hela det nationella territoriet.335 Detta alternativ 
gäller främst för Italiens kollektivavtalssystem.336 Direktivet anger alltså inte att en 
viss väg måste väljas för att hitta en lösning på kollektivavtalsfrågan.337 I artikel 3.8 
anges bara att medlemsstaterna kan, om de så beslutar, välja en annan lösning än att 
allmängiltigförklara kollektivavtal medan det i artikel 3.1 framgår att medlemsstater-
na skall garantera de arbetstagare som utstationerats inom deras territorium en fast-
ställd minimilön. Enligt Eklund är ordalydelsen i artikel 3.1 c samt 3.8 motsägelsefull 
vilket innebär att slutsatsen att direktivet tvingar medlemsstaterna att välja en viss väg 
avseende kollektivavtalslösningen inte går att dra.338 För att utgå från kollektivavtal 
som inte är allmängiltiga krävs det enligt artikel 3.8 att medlemsstaten i fråga garante-
rar att de utländska företagen behandlas på samma sätt som nationella företag som be-
finner sig i samma situation.  

5.1.2 Utstationeringslagen 
I svenska utstationeringslagen finns det ingen bestämmelse gällande minimilöner. I 
förarbetena ställs frågan om bestämmelserna i artikel 3.8 i direktivet måste följas eller 
om den ordning som parterna tillämpar sig av på den svenska arbetsmarknaden är till-
räcklig för att uppfylla direktivets syften.339  Lagstiftaren kommer till slutsatsen att 
regler angående minimilöner ska lämnas utanför lagens tillämpningsområde eftersom 
de regler som finns för att förhindra social dumping på den svenska arbetsmarknaden, 
lex Britannia, är fullt tillräckliga.340 Lagstiftaren motiverar sin slutsats med att en ut-
stationerad arbetstagare i Sverige är i samma situation som en oorganiserad arbetsta-
gare.341 Därmed kommer en utstationerad arbetstagare garanteras den minimilön en-
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335 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG, utstationeringsdirektivet, artikel 3.8. 
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337 Eklund, Utstationering av arbetstagare, Svensk Juristtidning, 2000, s. 266. 
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ligt det svenska kollektivavtalet som gäller inom branschen eftersom arbetsgivare är 
bundna att tillämpa avtalsvillkoren på alla anställda, inklusive oorganiserade arbetsta-
gare.342 Vidare anser lagstiftaren att en lagreglering om minimilöner för utländska ar-
betsgivare innebär en diskriminering i jämförelse med svenska arbetsgivare som inte 
behöver följa lagstiftningen.343 För att undvika en sådan diskriminering är lagstiftaren 
av åsikten att lagtexten måste ges samma lydelse som direktivet, det vill säga att utsta-
tionerade arbetsgivare ska följa kollektivavtal i den mån svenska företag som befinner 
sig i en likartad situation gör det.344 Lagstiftaren anser att detta leder till att det i varje 
enskilt fall alltid måste göras en jämförelse.345 Detta framstår, enligt lagstiftaren, som 
en omständlig procedur som dessutom är främmande för svensk tradition. 346 

För att uppnå direktivets andra syfte, att underlätta den fria tjänsterörligheten, anser 
lagstiftaren att det måste vara möjligt för arbetsgivare som utstationerar arbetstagare, 
att förutse vilka villkor arbetsgivare blir tvungna att ta hänsyn till vid utstationering-
en.347 Detta är viktigt när arbetsgivare ska lämna anbud på en entreprenad då det mås-
te vara möjligt att uppskatta de kostnader en entreprenad utomlands kan medföra.348 
Det är viktigt att arbetsgivaren är medveten om att han eller hon är tvungen att följa, 
inte enbart lagreglerade anställnings- och arbetsvillkor utan även kan bli tvingad att 
tillämpa, villkor i kollektivavtal.349 Därför anser lagstiftaren att kopplingen till kol-
lektivavtalssystemet måste bli synligt i lagreglerna.350 Ett förbindelsekontor måste en-
ligt direktivet upprättas för att ge information om vilka regler som ska gälla vid utsta-
tionering.351 Dessutom ska varje medlemsstat vidta åtgärder för att informationen om 
de arbets- och anställningsvillkor som avses i artikel 3 ska vara allmänt tillgänglig en-
ligt artikel 4.3. Enligt lagstiftaren bör förbindelsekontoret endast upplysa om före-
komsten av kollektivavtal och hänvisa till kollektivavtalsparterna för närmare infor-
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mation vad gäller minimilöner.352 Skyldigheten för förbindelsekontoret att tillhanda-
hålla sådan information bör enligt lagstiftaren regleras i lag.353 

5.1.3 Rättspraxis 

5.1.3.1 Portugaia 

I målet Portugaia bestred ett portugisiskt bolag, Portugaia, att återbetala en avgift på-
lagd av en tysk arbetsförmedling.354 Under perioden mars till maj 1997 utförde Portu-
gaia byggnadsarbeten i Tyskland.355 För att utföra dessa arbeten utstationerade bola-
get flera av sina arbetstagare på byggarbetsplatsen och betalade dessa en lön som låg 
under den minimilön som skulle betalas enligt kollektivavtalet.356 Den tyska lagen om 
utstationering av arbetstagare, AEntG, förmedlar att allmängiltiga kollektivavtal om-
fattar arbetsgivare med säte i utlandet och deras arbetstagare som är utstationerade i 
Tyskland.357  

Portugaia överklagade arbetsförmedlingens beslut eftersom de ansåg att reglerna i 
AEntG stred mot artiklarna 49 och 50 EG då lagen enligt dess förarbeten har till syfte 
att skydda den inhemska arbetsmarknaden samt att arbetsgivare från andra medlems-
stater än Tyskland, i motsats till tyska arbetsgivare, inte har möjlighet att ingå sär-
skilda kollektivavtal med en tysk fackförening i syfte att undvika en tillämpning av 
kollektivavtalet.358 Detta innebär att en inhemsk arbetsgivare genom att ingå kollek-
tivavtal på företagsnivå kan tillämpa löner som är lägre än den minimilön som finns 
angiven i ett allmängiltigt kollektivavtal, medan en arbetsgivare från en annan med-
lemsstat inte kan göra detta.359   

Domstolen hänvisar till praxis där det fastslagits att det enligt artikel 49 EG inte en-
bart är nödvändigt att avskaffa all form av diskriminering grundat på nationalitet, 
utan att det också är nödvändigt att avskaffa varje inskränkning, även om den är till-
lämplig på inhemska tjänstetillhandahållare och tjänstetillhandahållare från andra 
medlemsstater utan åtskillnad.360 Praxis fastställer dock att då sådana inskränkningar 
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tillämpas på alla personer som bedriver verksamhet i medlemsstaten kan de vara mo-
tiverade när de grundas på hänsyn till allmänintresset i den mån detta intresse inte 
skyddas av de regler vilka tjänsteleverantören är underkastad i den medlemsstat där 
han är etablerad och detta syfte uppnås inom proportionalitetsprincipens ramar.361  

Vad minimilön beträffar så har det i praxis fastslagits att gemenskapsrätten i princip 
inte utgör något hinder för att en medlemsstat föreskriver att ett företag etablerat i en 
annan medlemsstat som tillhandahåller tjänster i den första medlemsstaten ska betala 
sina arbetstagare den minimilön som fastställts i denna stats nationella bestämmel-
ser.362 Det ankommer dock på de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten att 
avgöra huruvida bestämmelserna om minimilön syftar till att uppnå ett mål av all-
mänintresse och att detta sker med lämpliga medel.363 Rättspraxis har dock slagit fast 
att åtgärder som begränsar friheten att tillhandahålla tjänster inte kan motiveras av 
ekonomiska hänsyn, som till exempel att skydda inhemska företag.364 Domstolen 
fann i målet att det utgör en oberättigad begränsning av friheten att tillhandahålla 
tjänster, att en inhemsk arbetsgivare, genom att ingå ett kollektivavtal på företagsni-
vå, kan tillämpa löner som är lägre än de minimilöner som fastställts i ett allmängil-
tigt kollektivavtal, medan en arbetsgivare etablerad i en annan medlemsstat inte kan 
göra detta.365  

5.1.3.2 Mazzoleni 

I fallet Mazzoleni använde det franska bolaget med säte i Frankrike, ISA, under peri-
oden 1 januari till den 14 juli 1997, 13 anställda för att utföra bevakningsverksamhet i 
Belgien.366 Vissa av dessa arbetstagare var heltidsanställda i Belgien och vissa arbetade 
deltid och dessutom utförde arbetsuppgifter i Frankrike. Vid en kontroll av belgisk 
yrkesinspektion framkom att ISA utbetalade en genomsnittslön som var lägre än den 
av kollektivavtalet fastställda minimilönen.367 Kollektivavtalet som användes var det 
belgiska avtalet som avsåg alla bevakningsföretag som bedrev någon slags verksamhet 
på belgiskt territorium, oavsett om deras säte var beläget i Belgien eller i utlandet. ISA 
gjorde gällande att de endast var skyldig att respektera fransk lagstiftning.368 Domsto-
len ansåg att specifika nationella bestämmelser om minimilön inte hindras av gemen-
skapsrätten.369 Detta innebär att gemenskapsrätten inte hindrar medlemsstaterna från 
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att föreskriva att ett företag etablerat i en annan medlemsstat som tillhandahåller 
tjänster i den första medlemsstaten ska betala sina arbetstagare den minimilön som 
fastställs i denna stats nationella bestämmelser så länge de är nödvändiga och står i 
proportion till att skydda arbetstagare.370  

Domstolen anser att då värdmedlemsstaten säkerställer samma sociala trygghetsnivå 
för de anställda inom sådana företag, som den som gäller inom dess territorium för 
arbetstagare inom samma sektor skulle kunna anses vara uppfyllt om alla arbetstagare 
befann sig i en jämförbar helhetssituation med hänsyn till lön, beskattning, och socia-
la avgifter i värdmedlemsstaten och etableringsmedlemsstaten.371 Utfallet i målet blev 
att det är de i värdmedlemsstaten nationella myndigheternas sak att fastställa om och i 
vilken utsträckning tillämpningen av en nationell lagstiftning som inför en minimi-
lön på ett sådant företag är proportionerligt när det gäller att säkerställa de berörda 
arbetstagarnas skydd.372 För att avgöra huruvida en åtgärd är proportionerlig ska den 
nationella domstolen eller myndigheten bedöma samtliga relevanta omständigheter 
som till exempel beakta den tid som tjänsten pågår, dess förutsebarhet, och huruvida 
de anställda faktiskt har utstationerats till värdmedlemsstaten.373 Vid bedömningen av 
de faktorer som är kopplade till lönen ska arbetstid till vilket beloppen hänför sig 
samt storleken på de sociala avgifter och följderna av beskattningen beaktas.374 

5.2 Sammanfattning 
Syftet med utstationeringsdirektivet är att främja tillhandahållandet av tjänster över 
gränserna, att genom en lojal konkurrens förhindra social dumpning och att garante-
ra arbetstagarnas rättigheter. För att uppnå syftet och komma till rätta med de lag-
valsproblem som kan uppstå har man harmoniserat medlemsstaternas lagstiftning i 
form av tvingande regler för minimiskydd gällande arbets- och anställningsvillkor 
som ska tillämpas i värdlandet. Direktivet innehåller bestämmelser om minimilöner. 
Enligt direktivet har medlemsstaterna givits tillåtelse att implementera minimibe-
stämmelserna med en kollektivavtalsmodell som liknar den svenska. Trots detta in-
nehåller den svenska utstationeringslagen ingen bestämmelse gällande minimilöner. I 
förarbetena kommer man till slutsatsen att regler angående minimilöner ska lämnas 
utanför lagens tillämpningsområde då man anser att de regler som finns för att för-
hindra social dumping på den svenska arbetsmarknaden, Lex Britannia, är fullt till-
räckliga. 

I fallet Mazzeloni kan man utläsa att domstolen fastslår att en värdstat kan tillämpa 
nationell lagstiftning som medför en minimilön för utstationerade arbetstagare så 
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länge detta görs på ett proportionerligt sätt när det gäller att säkerställa de berörda 
arbetstagarnas skydd. Detta kan vara fallet när det utstationerade arbetstagarna beta-
las en lön som understiger minimilönen i värdlandet. Värdlandet kan då hävda att 
detta är social dumpning och kräva att det utstationerade arbetstagarna får en lön 
motsvarande minimilönen i värdlandet utan att det strider mot den fria tjänsterörlig-
heten. I Portugaia betonade domstolen att åtgärder som begränsar friheten att till-
handahålla tjänster inte kan motiveras av ekonomiska hänsyn som till exempel att 
skydda inhemska företag. Ett värdland kan alltså inte hävda att social dumpning före-
ligger och kräva att de utstationerade arbetstagarna betalas en lön som överstiger 
värdlandets minimilön. Detta är istället ett fall av protektionism vilket är en otillåten 
inskränkning av den fria tjänsterörligheten.   

Av rättsfallen kan man utläsa att nationella begränsningar inte får motiveras av eko-
nomiska hänsyn, till exempel att skydda inhemska arbetare, utan det är de utstatione-
rade arbetstagarnas skydd som ska säkerställas i första hand. De tre grundprinciper 
EG-domstolen tidigare fastslagit gällande social dumpning har med de två ovanståen-
de rättsfallen kompletterats med ännu en sådan princip vilket gjort rättsläget ännu 
klarare.  
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6 AD 2005 nr 49 

6.1 Bakgrund och sakfrågor 
I december 2004 fattade AD beslut i fråga om ett intermistiskt förordnande rörande 
olovliga stridsåtgärder.375 Kärande i målet var Laval un Partneri Ltd (Laval eller bola-
get), ett lettiskt bolag som hyrde ut arbetskraft från Lettland till företag som bedriver 
verksamhet i Sverige.376 Svaranden i målet var Svenska Byggnadsarbetarförbundet 
(Byggnads), Svenska Byggnadsarbetarförbundet avdelning 1 (Byggettan) och Svenska 
Elektrikerförbundet (Elektrikerförbundet).377 Laval, med säte i Riga, var inte bundet 
av kollektivavtal med vare sig Byggnads, Byggettan eller Elektrikerförbundet.378 Där-
emot var Laval bundet av två kollektivavtal med det lettiska byggnadsarbetarförbun-
det.379 Den 19 oktober 2004 varslade Byggettan bolaget om stridsåtgärder enligt 45 § 
MBL.380 Orsaken var att Laval vägrade teckna avtal om arbets- och lönevillkor efter 
att förhandlingar ägt rum den 15 september 2004.381 Stridsåtgärderna verkställdes den 
2 november 2004 efter att Laval i två skrivelser gjort invändning angående freds-
plikt.382 Elektrikerförbundet varslade den 23 november 2004 om sympatiåtgärder som 
därefter verkställdes den 3 december 2004.383 Bolaget väckte den 7 december 2004 ta-
lan vid AD mot Byggnads, Byggettan och Elektrikerförbundet.384 Den 20 december 
2004 fattade AD ett interimistiskt beslut där man fann att Laval inte visat sannolika 
skäl för sin talan och avslog därmed Lavals yrkande om att stridsåtgärderna omedel-
bart skulle upphöra.385 

Bolaget yrkade i AD 2005 nr 49 att domstolen skulle förklara Byggnads och Bygget-
tans stridsåtgärder avseende ”arbetsnedläggelse, strejk och blockad” mot bolagets ar-
betsplatser som olovliga och att de skulle hävas.386 Laval yrkade också att Elektriker-
förbundets sympatiåtgärder avseende ”arbetsnedläggelse, strejk och blockad” var 
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olovliga och skulle hävas.387 Bolaget yrkade även ett förpliktande för arbetstagarpar-
terna att utge allmänt skadestånd.388 Bolaget krävde allmänt skadestånd från Byggnads 
och Byggettan med 400 000 kr och 200 000 kr från Elektrikerförbundet.389  Arbetsta-
garparterna bestred bolagets yrkanden. För de fall skadeståndstalan vann bifall yrkade 
man att beloppen skulle jämkas till 0 kr.390 

I domen som lämnades den 29 april beslöt AD att inhämta förhandsavgörande från 
EG-domstolen innan målet slutligt avgörs.391 Detta på grund av att AD anser att EG-
rättens innebörd inte är klar avseende de aktuella sakfrågorna i fallet angående om de 
mot bolaget vidtagna stridsåtgärderna är förenliga med förbudet mot inskränkningar i 
den fria tjänsterörligheten enligt artikel 49 EG och förbudet mot diskriminering i ar-
tikel 12 EG samt med utstationeringsdirektivet.392   

6.2 Rättsfallsanalys 
AD kommer alltså fram till att det krävs ett förhandsavgörande från EG-domstolen. 
Den frågan som ställs är huruvida de fackliga stridsåtgärder som Byggnads och Elekt-
rikerförbundet vidtagit i syfte att förmå det lettiska bolaget att tillämpa byggnadsavta-
let strider mot artiklarna 12 och 49 EG samt utstationeringsdirektivet. Frågan gäller 
med andra ord om den svenska grundlagsskyddade rätten att vidta stridsåtgärder är 
för långtgående och på så sätt strider mot EG-rätten. Detta gäller särskilt lex Britannia 
eftersom svenska kollektivavtal enligt medbestämmandelagen gäller framför utländs-
ka kollektivavtal. Då Sverige saknar minimilönelagstiftning är lex Britannia det 
svenska skyddet mot social dumpning. AD anser därmed att det är oklart om lex Bri-
tannias regler för att förhindra social dumpning är förenliga med EG-rätten.  

Bolaget hävdar att den svenska grundlagsskyddade rätten att vidta stridsåtgärder in-
nebär en otillåten inskränkning i EG-rätten. De avtalskrav som de svenska fackföre-
ningarna vill påtvinga bolaget är oproportionerliga eftersom de i realiteten innebär att 
bolaget måste tillämpa hela byggnadsavtalet.393 Svarandeparterna anser här att EG-
rätten inte reglerar rätten att vidta stridsåtgärder. Man anser att det räcker med att 
fastställa detta och att kollektivavtalet och dess rättsverkningar är en helt annan fråga 
som man inte behöver ta ställning till i detta fall.394 Fackförbunden stöder sitt reso-
nemang på bland annat artikel 137 punkt 5 EG och på punkt 22 i ingressen till utsta-
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tioneringsdirektivet som säger att direktivet inte inverkar på medlemsländernas rätts-
liga reglering avseende rätten att vidta fackliga stridsåtgärder.395 Detta skulle innebära 
att svensk rätt blir tillämplig och den i svensk rättspraxis fastslagna principen, att en 
stridsåtgärd som har ett fackligt syfte inte kan förbjudas på grund av att det kollektiv-
avtal som den fackliga organisationen kräver helt eller delvis blir ogiltigt, blir gällan-
de.  

Vi anser att fackförbundens hänvisning till artikel 137 punkt 5 EG och punkt 22 i in-
gressen till utstationeringsdirektivet är två tungt vägande skäl för deras ståndpunkt. 
Om EG-domstolen går på svarandepartens linje skulle svensk rätt bli tillämplig och 
stridsåtgärderna giltiga. Detta synsätt delas av professor Ronnie Eklund som poängte-
rar att eftersom det i EG-rätten saknas behörighet att reglera dessa frågor har EG-
domstolen heller inte möjlighet att fatta beslut om att stridsåtgärderna strider mot 
EG-rätten.396 AD anser dock att rättsläget avseende stridsåtgärder är oklart i samband 
med EG-rätten. Man hänvisar här till fallet Schmidberger som visar att utövandet av 
en grundläggande rättighet, som demonstrationsfrihet, kan innebära ett otillåtet hin-
der mot den fria rörligheten.  

Vi delar domstolens slutsats att det således inte är tillräckligt klart om fackliga strids-
åtgärder i syfte att genomdriva tillämpningen av bestämmelsen i byggnadsavtalet 
stämmer överens med de EG-rättsliga regler som bolaget hänvisar till. Eftersom EG-
domstolen har kommit fram till att den har behörighet att pröva dylika frågor anser 
vi att det, trots fackförbundens hänvisningar, är oklart om fackliga stridsåtgärder un-
der alla omständigheter är tillåtna för att framtvinga avtalskrav. Detta gäller särskilt 
när de framställda kraven går längre än vad som sägs i utstationeringsdirektivet och 
de principer EG-domstolen slagit fast i rättspraxis gällande möjligheterna att förhind-
ra social dumpning utan att det strider mot artiklarna 12 och 49 EG. Professor Tore 
Sigeman har uttalat att det i brist på vägledande avgöranden av EG-domstolen är 
oklart om det inom EU existerar ett skydd för fackliga organisationer då stridsåtgär-
der vidtas på ett sådant sätt att det står i strid med EG-rättens regler om fri rörlighet 
för tjänster och förbud mot diskriminering på grund av nationalitet.397  

I fallet kommer AD fram till att lex Britannia var tillämplig. AD ansåg dock att det 
var oklart om lex Britannia är förenlig med EG-rätten. Bolaget hävdade att syftet med 
stridsåtgärderna var att tränga undan de lettiska kollektivavtalen vilket ansågs strida 
mot reglerna i utstationeringsdirektivet och artiklarna 12 och 49 EG. Arbetstagarpar-
terna bestred detta och uppgav att byggnadsavtalets tillämplighet i förhållande till de 
lettiska kollektivavtalen skulle avgöras enligt sedvanliga regler om konkurrens mellan 
kollektivavtal.398 Det är dock ostridigt i målet att fackförbunden i de inledande för-
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handlingarna krävde en lön om 145 kr i timmen.399 Vid sammanträdet den 20 decem-
ber krävde facket däremot inte någon specifik lönenivå längre utan endast att bolaget 
skulle underteckna byggnadsavtalet. Här hävdade facket att det inte krävdes någon 
lön utan bara ett avtal. Vi anser att det är märkligt att facket vidtar stridsåtgärder för 
att få till stånd ett kollektivavtal utan lönekrav. Enligt oss är detta endast en argumen-
tation för att lex Britannia inte skulle bli tillämplig. Det är uppenbart att fackförbun-
det ville tränga undan de lettiska kollektivavtalen vilket är tillåtet i svensk rätt enligt 
lex Britannia. AD:s slutsats att lex Britannia var tillämplig i målet anser vi därmed 
vara helt korrekt.  

Då det konstaterats att lex Britannia är tillämplig i fallet återstår frågan om dessa reg-
ler strider mot artiklarna 12 och 49 EG samt mot utstationeringsdirektivet. AD anser 
att det är tveksamt om den metod för att hindra social dumpning som lex Britannia 
innebär är godtagbar mot bakgrund av att det numera är utstationeringsdirektivet 
som kan sägas ange gränserna för hindren mot social dumpning. Med detta uttalande 
kan slutsatsen dras att domstolen anser att slutsatserna i betänkandet lex Britannia 
inte längre är aktuella. Även Tore Sigeman är av åsikten att situationen numera är 
annorlunda än 1994 när Ryman skrev betänkandet.400 AD kommer till slutsatsen att 
det med tanke på reglerna i utstationeringsdirektivet är tveksamt om lex Britannia ut-
gör ett acceptabelt sätt att förhindra social dumpning samt att det är oklart om lex 
Britannia i praktiken innebär en särbehandling av utländska företag som är mer 
långtgående än vad som kan motiveras med syftet att förhindra social dumpning.  

Den principiellt viktigaste frågan gällande utstationeringsdirektivet är om det imple-
menterats på ett korrekt sätt i den svenska utstationeringslagen. Bolaget anser att det-
ta inte har skett eftersom Sverige inte har utnyttjat den möjlighet som ges i artikel 3.8 
i direktivet att implementera kollektivavtalsreglerade villkor, som till exempel lön, 
genom det kollektivavtal som allmänt gäller för alla likartade företag inom sektorn. 
Arbetstagarsidan hävdar att denna reglering överlämnats till arbetsmarknadens parter 
och att det är godtagbart att man i Sverige genom lex Britannia ser till att direktivets 
krav uppfylls. Frågan här gäller alltså implementeringen av minimilöner. Bolaget 
hävdar att byggnadsavtalets bestämmelser i många avseenden saknar täckning i direk-
tivet och därmed är otillåtna.401  

Den viktigaste frågan gäller dock den uteblivna implementeringen av artikel 3.1 c an-
gående minimilöner eftersom man i svensk rätt anser att detta kan regleras på ett bra 
sätt med hjälp av lex Britannia för att uppnå syftet att förhindra social dumpning.  
Arbetstagarparterna påpekar vidare att de lettiska arbetarnas löner är så låga att social 
dumpning varit för handen.402 Bolaget hävdar givetvis att detta inte är fallet och att 
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stridsåtgärderna därmed inte varit motiverade av allmänintresset att förhindra social 
dumpning utan istället utgjort en oproportionerlig inskränkning i den fria tjänsterör-
ligheten.403 AD anser att utredningen gällande den lettiska lönenivån är knapphändig 
och det inte kan anses utrett att stridsåtgärderna kan motiveras av allmänintresset att 
förhindra social dumpning och på så sätt skydda de utstationerade arbetstagarna.404  

Vi tycker att Sverige borde ha tillämpat implementeringsintrumentet i artikel 3.8 i 
utstationeringsdirektivet som är avsett för Sverige. Detta hade varit det enklaste sättet 
att reglera minimilöner eftersom man, i enlighet med Eklunds åsikt, tycks ha respek-
terat det svenska kollektivavtalet i direktivet. Vi menar att Sverige utnyttjat ordaly-
delsen i artikel 3.8 som säger att en medlemsstat kan, om den så beslutar, utgå från ett 
kollektivavtal som gäller för alla likartade företag inom den aktuella sektorn. Genom 
detta agerande har man kringgått kravet på implementering av minimilöner enligt ar-
tikel 3.1 c. På så sätt har Sverige kunnat behålla lex Britannia och rätten för fackför-
bund att genom stridsåtgärder ställa långtgående krav på utstationerade företag avse-
ende löner. Byggnads har också i målet ställt krav på en genomsnittslön i branschen.  

Vi anser att Sverige, för att uppfylla kravet om minimilöner, också måste implemen-
tera artikel 4.3 i direktivet som stadgar att varje medlemsstat ska vidta åtgärder för att 
informationen om de arbets- och anställningsvillkor som avses i artikel 3 ska vara all-
mänt tillgängliga. Arbetsmiljöverket kan i dagsläget inte uppge minimilönen inom 
byggbranschen utan hänvisar istället till fackförbundet och det komplicerade bygg-
nadsavtalet. Detta bedömer vi strida mot EG-rätten. Det är viktigt för ett utstatione-
rat företag att veta löneläget när det räknar på anbud. För oss är det självklart att in-
formation om minimilöner ska finnas tillgängligt hos Arbetsmiljöverket. En lämplig 
nivå måste förhandlas fram i varje bransch.  
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7 Analys och slutsats 

7.1 Diskriminerar lex Britannia utländska kollektivavtal? 

7.1.1 Är 42 § 3 st MBL förenlig med EG-rätten?  
Fredsplikten i 42 § MBL gällande organisationers ansvar har begränsats med införan-
det av 42 § 3 st MBL. Där stadgas att bestämmelserna i första och andra meningarna i 
första stycket endast gäller när en organisation vidtar åtgärder med anledning av ar-
betsförhållanden som denna lag är direkt tillämplig på. Detta resulterar i att då ett av-
talsförhållande inte omfattas av MBL ligger det inte heller något hinder i vägen för att 
en organisation vidtar stridsåtgärder mot samma förhållande. Var gränsen för MBL:s 
tillämpningsområde går ska enligt lagstiftaren och tidigare förarbeten avgöras i rätts-
praxis. Utgångspunkten för denna frågeställning är att MBL är tillämplig på varje ar-
betsförhållande med en dominerande anknytning till Sverige eller till svenska förhål-
landen. 

Domstolen kom i AD 2005 nr 49 fram till att 42 § 3 st MBL var tillämplig eftersom 
arbetsförhållandena inte ansågs ha en sådan anknytning till Sverige att MBL var di-
rekt tillämplig. Därmed var stridsåtgärderna inte otillåtna enligt svensk rätt. I förar-
betena sägs det att farhågorna för att lex Britannia skulle innebära en diskriminering 
på grund av nationalitet har undanröjts. Vad lagstiftaren syftar på här är direkt diskri-
minering. Ungefär samtidigt som förarbetena skrevs tog EG-domstolen ett beslut i 
mål C-213/89, Factortame, att även indirekt diskriminering är förbjuden enligt arti-
kel 12 EG. Som vi tidigare konstaterat innebär denna typ av diskriminering att resul-
tatet av en viss åtgärd som inte grundar sig på nationalitet har samma effekt för den 
drabbade. Effekterna av att MBL:s tillämpningsområde har begränsats stämmer väl 
överens med definitionen av indirekt diskriminering. Detta blir också resultatet efter-
som lagstiftaren tar sikte på utländska arbetsgivares verksamhet. Fackliga stridsåtgär-
der är tillåtna mot utländska arbetsförhållanden även om ett utländskt kollektivavtal 
redan finns. Svenska kollektivavtal får däremot inte attackeras under samma förut-
sättningar. Detta är en särbehandling av utländska kollektivavtal som går ut på att 
dessa inte ges samma respekt som svenska kollektivavtal eftersom de utländska kol-
lektivavtalen inte medför något skydd mot svenska fackliga stridsåtgärder. Förfaran-
det strider därmed också mot den allmänna rättsgrundsatsen att avtal ska hållas. Re-
geln, som skulle innebära en likabehandling av svenska och utländska företag, ger 
istället möjlighet för de fackliga organisationerna att utestänga utländska företag från 
den svenska marknaden. Detta anser vi innebära en diskriminering som kan strida 
mot artikel 12 EG. 42 § 3 st MBL kan alltså innebära en protektionism som inte alltid 
kan försvaras med hänsyn till allmänintresset social dumpning. Lagstiftningen kan 
nämligen tillämpas i ett bredare perspektiv än att bara motverka social dumpning.  
Vårt resonemang stöds av Sigeman som anser att detta kan tänkas stå i strid med EG:s 
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förbud mot diskriminering på grund av nationalitet.405 Dessutom anser Nyström att 
lex Britannia förmodligen inte kommer stå sig i EG-domstolen.406 

7.1.2 Är 25 a § MBL förenlig med EG-rätten? 
I 25 a § MBL stadgas att ett kollektivavtal som är ogiltigt enligt utländsk rätt på den 
grunden att det tillkommit efter en stridsåtgärd trots detta är giltigt här i landet, om 
stridsåtgärden var tillåten enligt denna lag. Innebörden med denna regel är att om en 
utländsk rättsordning tillämpas på ett kollektivavtal så får avtalet inte anses ogiltigt på 
den grunden att den tillkommit under inverkan av en stridsåtgärd så länge den samma 
inte är otillåten enligt MBL. Med regeln vill man förhindra att ett avtal som träffas i 
Sverige med en utländsk motpart blir ogiltigt genom att den utländska lagens be-
stämmelser beträffande stridsåtgärder sätts ur spel. Ett sådant avtal ska inte anses ogil-
tigt i Sverige.  

Rätten till fackliga stridsåtgärder är grundlagsfäst och innebär att om annat inte följer 
av lag eller avtal så har arbetsmarknadsparterna rätt att vidta fackliga stridsåtgärder. I 
AD 2003 nr 46 förtydligade domstolen det svenska rättsläget avseende stridsåtgärder 
då man uttalade att en stridsåtgärd som har ett fackligt syfte inte kan förbjudas på 
grund av att det kollektivavtal som den fackliga organisationen kräver helt eller delvis 
blir ogiltigt. Detta synsätt stämmer väl överens med 25 a § MBL. Vi anser dock, i en-
lighet med Sven-Hugo Rymans resonemang, att det är otillfredsställande med ett 
rättsläge enligt vilket rättsordningen underkänner ett kollektivavtal men likväl tillåter 
fackliga stridsåtgärder i syfte att tvinga motparten att träffa avtalet. Vi tycker inte hel-
ler att giltigheten av en stridsåtgärd ska brytas ut och bedömas enligt MBL samtidigt 
som giltigheten av det kollektivavtal som framtvingats av samma stridsåtgärd prövas 
enligt en annan rättsordning, i det här fallet EG-rätten.  

Ett sådant system anser vi mycket väl kan strida mot EG-rätten. LO-TCO:s chefsju-
rist Dan Holke är av en annan åsikt. Han är ganska övertygad om att EG-domstolen 
inte kommer att förbjuda fackliga stridsåtgärder som har till syfte att anställda i ut-
ländska företag får samma villkor som anställda i svenska.407 Detta resonemang byg-
ger han på punkt 22 i ingressen till utstationeringsdirektivet som säger att direktivet 
inte reglerar medlemsstaternas rätt att vidta stridsåtgärder.408 EG-rätten har dock före-
träde framför svensk rätt vilket torde innebära att ett kollektivavtal som föregåtts av 
stridsåtgärder innebär att både stridsåtgärdens lovlighet och kollektivavtalets giltighet 
ska prövas av EG-rätten. Det har framkommit, vilket ger stöd åt Holkes resonemang, 
i både primär och sekundär EG-rätt att rätten att vidta stridsåtgärder i vissa situatio-
ner inte regleras. Detta anser vi dock inte innebära att stridsåtgärder i alla situationer 

                                                
405 Örnerborg, Elisabet, Svenska modellen mot fri rörlighet, Lag & Avtal nr 11, 16 december, 2004, s. 

6. 

406 Örnerborg, Svenska modellen mot fri rörlighet, s. 7. 

407 Kronlid, Johanna, Synen på lex Britannia skiljer, Lag & Avtal, nr 5, 19 maj, 2005, s. 7. 

408 Kronlid, Synen på lex Britannia skiljer, s. 7. 
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är tillåtna då en facklig organisation vill genomdriva ett kollektivavtal som sedan blir 
ogiltigt för att det strider mot EG-rätten. Dessutom har det kommit fram av domen i 
fallet Schmidberger att EG-domstolen har behörighet att pröva frågor om grund-
läggande rättigheters betydelse som hinder av de fyra friheterna i EG-fördraget. Av 
detta uttalande drar vi slutsatsen att EG-domstolen, om den så beslutar, kan se en 
stridsåtgärd som en inskränkning i till exempel den fria rörligheten. Eftersom vi drog 
slutsatsen att lex Britannias huvudregel i 42 § 3 st MBL kan strida mot EG-rätten an-
ser vi även att 25 a § MBL kan strida mot EG-rätten om syftet med stridsåtgärden är 
att framtvinga ett kollektivavtal som strider mot utstationeringsdirektivet och den 
fria tjänsterörligheten.  

7.1.3 Är 31 a § MBL förenlig med EG-rätten? 
31 a § MBL säger att om en arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal som denna 
lag inte är direkt tillämplig på och därefter träffar ett kollektivavtal enligt bestämmel-
serna i 23-24 § § skall i de delar avtalen är oförenliga det senare avtalet gälla. Avsikten 
med denna lösning är att ett utländskt kollektivavtal inte ska trängas undan i sin hel-
het utan bara i de delar avtalen är oförenliga. Lagstiftaren menar att denna lösning är 
hämtad från svensk rättspraxis.  Som tidigare konstaterats är huvudregeln enligt 
svensk praxis vid konkurrerande kollektivavtal att det först träffade avtalet i sin hel-
het får företräde avseende medlemmarnas anställningsvillkor. Avgörande är inte vil-
ket kollektivavtal som träffats först utan här ges det svenska avtalet som tillkommit 
enligt MBL:s regler företräde i de delar avtalen är oförenliga. I praktiken så tillkom-
mer detta avtal alltid efter det utländska avtalet i dessa situationer.  

En viktig fråga i AD 2005 nr 49 var om stridsåtgärderna vidtagits i syfte att undan-
tränga de lettiska kollektivavtal som bolaget var bundet av. Domstolen kom fram till 
att Byggnads hade för avsikt vid konfliktens utbrott att avtalskraven, som innebar att 
bolaget skulle tillämpa byggnadsavtalets anställningsvillkor och en lönenivå på 145 kr 
per timme, skulle undantränga de befintliga lettiska kollektivavtalen. Vi kan inte dela 
lagstiftarens uppfattning om att lösningen i 31 a § MBL är hämtad ur svensk rätts-
praxis då det svenska kollektivavtalet som träffats efter det utländska avtalet kan 
tränga undan detta i de delar avtalen är oförenliga. Huvudregeln i svensk rättspraxis 
har istället använts i omvänd ordning för att syftet med lex Britannia ska uppnås. Att 
det här rör sig om indirekt diskriminering framgår av lagtexten där man hänvisar till 
ett kollektivavtal som den lagen inte är direkt tillämplig på. Vi anser, i enlighet med 
Bylund, att det är märkligt att lagen reglerar situationer utanför lagens tillämpnings-
område. Paragrafens syfte är att tränga undan utländska kollektivavtal vilket vi anser 
kan strida mot artiklarna 12 och 49 EG eftersom en utländsk arbetsgivare, som tillfäl-
ligt utför arbete i Sverige, inte kan utgå ifrån att det kollektivavtal man har med sig 
från hemlandet kommer att respekteras av svenska arbetstagarorganisationer. Detta 
gäller särskilt när det utländska kollektivavtalet uppfyller minimikraven i utstatione-
ringsdirektivet. Därmed kan 31 a § MBL, precis som 42 § 3 st MBL, innebära en indi-
rekt diskriminering som inte är förenlig med EG-rätten. 
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7.2 Hur långtgående krav kan svenska fackföreningar ställa 
för att förhindra social dumpning utan att det strider mot 
EG-rätten? 

Social dumpning innebär i det här fallet att arbetstagare från ett land med låga löner 
tillfälligt utför arbete inom ett höglönelands gränser mot en ersättning som understi-
ger värdlandets allmänna nivå. Inom EU är vissa medlemsstater rädda för att med-
lemsländer med låga arbetskraftskostnader kan komma att erövra marknadsandelar 
med hjälp av en billig arbetskraft. Denna typ av socialt sett skadlig konkurrens accep-
teras inte av de flesta medlemsländerna och har ansetts kräva någon form av reglering 
från EG. Som vi konstaterat kan lex Britannia tillämpas i en större omfattning än vad 
som krävs för att förhindra social dumpning. Sedan lex Britannia infördes och Sverige 
gick med i EU har rättspraxis på området utvecklats och utstationeringsdirektivet har 
tillkommit. EG-domstolen har genom praxis givit medlemsländerna möjligheter att 
motverka social dumpning och samtidigt ställt krav på de nationella rättsordningarna 
i syfte att skydda den fria tjänsterörligheten och motverka diskriminering.  

EG-domstolen har, bland annat genom fallen Portugaia och Mazzoleni, slagit fast att 
gemenskapsrätten inte hindrar medlemsstaterna från att låta sin lagstiftning eller kol-
lektivavtal om minimilöner att gälla även arbetstagare som tillfälligt arbetar inom sta-
tens territorium. Det är ointressant var arbetsgivaren har sin hemvist eller är etable-
rad. EG-rätten hindrar inte heller medlemsstaterna från att implementera dessa mi-
nimiregler med lämpliga medel. Vi anser att medlemsländerna med detta uttalande gi-
vits utrymme att förhindra social dumpning då man själva kunnat bestämma en lämp-
lig nivå beträffande minimilön samt välja en passande metod för att genomföra detta.  

I samband med att medlemsländerna givits möjlighet att tillämpa sin lagstiftning eller 
kollektivavtal för arbetstagare som tillfälligt arbetar inom landet ställer EG-
domstolen också krav på att reglerna är förenliga med den fria tjänsterörligheten och 
diskrimineringsförbudet. I fallen Rush Portuguesa och Raymond Vander Elst slog 
EG-domstolen fast att en medlemsstat inte kan kräva att företag etablerade i andra 
medlemsstater ska tvingas betala extra ekonomiska bördor som företag i värdlandet 
inte behöver betala. Att åläggas sådana extra ekonomiska bördor är diskriminerande, 
oproportionerligt och strider mot den fria tjänsterörligheten. 

I fallen Seco, Michel Guiot och Arblade kom EG-domstolen fram till att en nationell 
regel som innebär att en utstationerad arbetsgivare drabbas av en ekonomisk börda 
som redan betalas i hemlandet inte är tillåten. Genom ett sådant förfarande konkur-
rerar inte företagen på samma villkor som inhemska arbetsgivare utan utgör en in-
skränkning i den fria tjänsterörligheten.  

I Mazzeloni kan man även utläsa att domstolen fastslår att en värdstat kan tillämpa 
nationell lagstiftning som medför en minimilön för utstationerade arbetstagare så 
länge detta görs på ett proportionerligt sätt när det gäller att säkerställa de berörda 
arbetstagarnas skydd. Detta kan vara fallet när det utstationerade arbetstagarna beta-
las en lön som understiger minimilönen i värdlandet. Värdlandet kan då hävda att 
detta är social dumpning och kräva att det utstationerade arbetstagarna får en lön 
motsvarande minimilönen i värdlandet utan att det strider mot den fria tjänsterörlig-
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heten. I Portugaia betonade domstolen att åtgärder som begränsar friheten att till-
handahålla tjänster inte kan motiveras av ekonomiska hänsyn som till exempel att 
skydda inhemska företag. Ett värdland kan alltså inte hävda att social dumpning före-
ligger och kräva att de utstationerade arbetstagarna betalas en lön som överstiger 
värdlandets minimilön. Detta är istället ett fall av protektionism vilket är en otillåten 
inskränkning av den fria tjänsterörligheten.   

Rättsläget gällande social dumpning har genom EG-rättslig praxis och införandet av 
utstationeringsdirektivet blivit klarare jämfört med då lex Britannia infördes. Av 
ovanstående rättspraxis kan man utläsa fyra grundprinciper. För det första hindrar 
inte EG-rätten medlemsstaterna från att utsträcka sin lagstiftning eller sina kollektiv-
avtal om minimilöner till att gälla även arbetstagare som tillfälligt arbetar inom lan-
det. För det andra är det enligt EG-rätten diskriminerande och oproportionerligt att 
ålägga en utländsk arbetsgivare ytterligare ekonomisk börda som inte drabbar in-
hemska arbetsgivare. För det tredje är det ett hinder mot den fria tjänsterörligheten 
då en arbetsgivare tvingas betala en avgift i värdlandet som man redan betalar i hem-
landet. Avslutningsvis får inte nationella begränsningar motiveras av ekonomiska 
hänsyn, till exempel att skydda inhemska arbetare, utan det är de utstationerade ar-
betstagarnas skydd som ska säkerställas i första hand.  

I AD 2005 nr 49 bestod Byggettans krav på kollektivavtal bland annat i att bolaget 
skulle betala 1,5 procent av lönesumman i granskningsavgifter till Byggnads och 0,8 
procent av lönesumman i en för branschen avsedd utbildningskassa. Dessutom krävde 
man att bolaget skulle betala avgifter på 5,9 procent av lönesumman för AFA-
försäkringar. Detta kan utgöra exempel på ekonomiska bördor som dels kan betalas i 
hemlandet och dels vara ekonomiska bördor som svenska företag inte betalar efter-
som det finns företag i Sverige som inte tillämpar kollektivavtal. Denna typ av avtals-
villkor kan därmed vara diskriminerande enligt artikel 12 EG och även inskränka den 
fria tjänsterörligheten i artikel 49 EG.  

Social dumpning föreligger enligt EG-rättslig praxis då den utländska arbetskraften 
erhåller en lön som understiger minimilönen i värdlandet vilket EG-domstolen kom 
fram till i fallet Seco. För svenskt vidkommande drar vi slutsatsen att lex Britannia 
strider mot EG-rätten om syftet med stridsåtgärderna är att kräva en lön som översti-
ger minimilönen i Sverige. Det är även uppenbart att EG-rätten inte tillåter att svens-
ka fackförbund kräver att en utländsk arbetsgivare ska betala extra avgifter, särskilt 
om avgifterna redan betalas i hemlandet, eftersom denna princip fastslagits i ovanstå-
ende rättspraxis. Därmed anser vi att lex Britannia endast kan användas i syfte att på-
tvinga utländska företag att betala den svenska minimilönen samt de övriga minimi-
krav som finns i utstationeringsdirektivet. Om det utländska företaget och det ut-
ländska arbetarna är bundna av ett kollektivavtal innebär detta, enligt vår mening, att 
övriga avtalsvillkor i det svenska kollektivavtalet kommer ogiltigförklaras enligt EG-
rätten. Vi anser också att stridsåtgärden som vidtas för att genomdriva sådana avtals-
villkor strider mot EG-rätten.  

En annan lösning på problemet vore att slopa den nuvarande lex Britannia-
lagstiftningen och istället satsa på att införa minimilönekrav genom lag eller allmän-
giltiga kollektivavtal. Denna modell skulle inte kunna anses vara diskriminerande ef-
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tersom möjligheterna för svenska fackföreningar att vidta stridsåtgärder skulle vara 
samma mot svenska som mot utländska arbetsgivare. På detta sätt förhindrar man so-
cial dumpning lagstiftningsvägen och det ges möjlighet att stämma de företag som 
inte följer lagstiftningen eller det allmängiltiga kollektivavtalet. Som vi tidigare kon-
staterat i uppsatsen är detta en vanligt förekommande modell bland EU:s medlems-
länder. Däremot skiljer sig detta system avsevärt från den svenska modellen där ar-
betsmarknadens parter reglerar villkoren på arbetsmarknaden.   

7.3 Har utstationeringsdirektivets regler om minimilöner im-
plementerats på ett korrekt sätt i den svenska lagstift-
ningen? 

Utstationeringsdirektivet anger regler som ska respekteras av utländska arbetsgivare 
som under en begränsad tid utstationerar arbetstagare i Sverige. I förarbetena kom-
mer lagstiftaren till slutsatsen att regler angående minimilöner ska lämnas utanför la-
gens tillämpningsområde då denne anser att de regler som finns för att förhindra soci-
al dumping på den svenska arbetsmarknaden, lex Britannia, är fullt tillräckliga. Om 
lex Britannia skulle visa sig oförenlig med EG-rätten innebär det därför att reglerna 
om minimilöner i utstationeringsdirektivet inte har implementerats på ett korrekt 
sätt i utstationeringslagen.  

Enligt artikel 3.1 c i utstationeringsdirektivet ska medlemsstaterna garantera de ar-
betstagare som är utstationerade inom deras territorium en fastställd minimilön. 
Samma artikel stadgar att minimilönen ska hämtas från bestämmelser i lagar eller 
andra författningar och/eller kollektivavtal eller skiljedomar som förklarats ha all-
män giltighet enligt artikel 3.8 i direktivet. Begreppet allmän giltighet innebär enligt 
artikel 3.8 sådana kollektivavtal eller skiljedomar som alla företag följer inom den ak-
tuella sektorn eller det aktuella arbetet och inom det aktuella geografiska området. 
Om systemet med allmängiltiga kollektivavtal saknas kan en medlemsstat istället utgå 
från ett kollektivavtal eller en skiljedom som gäller allmänt för alla likartade företag 
inom den aktuella sektorn eller det aktuella arbetet inom det aktuella området. Detta 
alternativ avser kollektivavtal av dansk och svensk modell. Av den diffusa ordalydel-
sen i direktivet kan man inte klart avgöra om Sverige var tvungna att följa de före-
slagna implementeringsmodellerna i artikel 3.8. Men eftersom det i direktivet fanns 
en modell som var avsedd för Sverige anser vi att man borde ha följt denna och inte 
förlitat sig på lex Britannia för att uppfylla direktivets krav angående minimilöner. 

Sverige har också fått kritik i doktrinen för att kravet om minimilöner enligt artikel 
3.8 i utstationeringsdirektivet inte implementerats.  Eklund anser att Sverige har visat 
ett stort mått av civil olydnad när landet valt att inte iaktta de utpekade vägarna i di-
rektivet för hur kollektivavtalets regler ska återspeglas i nationell lag.409 Detta anser 
han vara lite märkligt eftersom EG i direktivet respekterar den svenska typen av kol-
lektivavtal, det vill säga avtal som inte är allmängiltiga.410 Anledningen enligt Eklund 
                                                
409 Eklund, Svensk Juristtidning, 2000, s. 265. 

410 Eklund, Svensk Juristtidning, 2000, s. 265. 
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är att de svenska arbetsmarknadsparterna inte vill ge upp sina styrkepositioner som 
följer av lex Britannia.411 Nyström menar, precis som Eklund, att direktivet inte 
tvingar Sverige att införa en minimilönelagstiftning men att det finns en lucka i utsta-
tioneringslagen avseende minimilöner då man inte använt sig av direktivets kollektiv-
avtalslösning.412 Sigeman påpekar att den svenska lösningen inte tillgodoser direkti-
vets syfte att tydligt ange vilka löner som ett gästande företag har att räkna med om 
de åtar sig uppdrag i Sverige. Vidare säger han att oklarheter på detta område kan 
motverka den fria rörligheten för tjänster samt att de svenska reglerna är avsedda att 
effektivt slå vakt om sysselsättningen för landets arbetare, särskilt när svenska fack-
förbund inte bara kräver minimilönen utan den genomsnittliga lönen för bran-
schen.413 I förarbetena till utstationeringslagen kom lagstiftaren däremot till slutsatsen 
att regler angående minimilöner ska lämnas utanför lagens tillämpningsområde då de 
regler som finns för att förhindra social dumping på den svenska arbetsmarknaden, 
lex Britannia, är fullt tillräckliga. 

Lagstiftaren anser att ett införande av minimilöner för utländska arbetsgivare innebär 
en diskriminering i jämförelse med svenska arbetsgivare som inte behöver följa re-
gleringen. Vidare sägs att kollektivavtalssystemet måste bli synligt i lagtexten och en-
ligt 9 § 2 st utstationeringslagen ska Arbetsmiljöverket hänvisa till kollektivavtalspar-
terna för närmare information gällande minimilöner. Enligt artikel 4.3 i utstatione-
ringsdirektivet ska dock informationen hållas allmänt tillgänglig. Arbetsmiljöverket 
saknar dock informationen angående minimilöner utan hänvisar istället till berörda 
kollektivavtalsparter. Efter att ha besökt Arbetsmiljöverkets hemsida kan vi konsta-
tera att den information som avses i 9 § 2 st utstationeringslagen, är utomordentligt 
svår att hitta i annan språkversion än den svenska trots att informationen är riktat till 
utländska arbetsgivare. Här kan tilläggas att domstolen i fallet Arblade uttalade att det 
krävs att dessa bestämmelser är tillräckligt preciserade och tillgängliga, så att det inte i 
praktiken blir omöjligt eller orimligt svårt för en arbetsgivare som är etablerad i en 
annan medlemsstat att få kännedom om vilka skyldigheter som åligger denne.  

I AD 2005 nr 49 hävdade bolaget att byggnadsavtalets konstruktion strider mot arti-
kel 4.3 i utstationeringsdirektivet. AD hävdade också att Sverige underlåtit att im-
plementera artikeln som stadgar att förbindelsekontoret i förväg ska kunna upplysa 
ett gästande företag om vilka minimivillkor som gäller i Sverige. Vid bolagets kontakt 
med Arbetsmiljöverket kunde myndigheten inte upplysa om gällande villkor utan 
hänvisade istället till Byggnads. Eftersom avtalets regler om lönevillkor är komplice-
rade var det, enligt bolaget, omöjligt att få preciserad information avseende minimi-
lönen före utstationeringen.   

                                                
411 Eklund, Svensk Juristtidning, 2000, s. 265-266. 

412 Nyström, EU och arbetsrätten, s. 143, se även Örnerborg, Svenska modellen mot fri rörlighet, Lag 
& Avtal nr 11, 16 december 2004, s. 7. 

413 Sigeman, Byggtvisten kräver EG-domstol, Svenska Dagbladet, 6 december, 2004, 
http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_8686956.asp, 2005-04-20. 
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Av ovanstående resonemang drar vi följande slutsatser: Sverige följer inte bestämmel-
sen i artikel 4.3 i utstationeringsdirektivet vad gäller minimilönebestämmelsen i arti-
kel 3.1 c. Istället hänvisas till kollektivavtalsparter i utstationeringslagen. Detta borde 
korrigeras genom att Sverige implementerar de aktuella bestämmelserna enligt direk-
tivets kollektivavtalslösning i artikel 3.8 som är avsedd för Sverige och Danmark. I 
AD 2005 nr 49 upplyste inte fackförbundet om några minimilöner utan krävde att 
det lettiska bolaget skulle tillämpa byggnadsavtalet som består av 170 sidor komplice-
rad avtalstext. Byggnads utnyttjade den i Sverige vidsträckta rätten att vidta stridsåt-
gärder som lex Britannia tillåter. Detta gjordes inte för att tvinga bolaget att godkän-
na en minimilön utan för att kräva en lön baserad på ett genomsnitt för branschen. 
Av diskussionerna i AD 2005 nr 49 verkar det som om byggnadsavtalet inte innehål-
ler någon minimilönereglering vilket vi anser strider mot EG-rätten. Det kan inte an-
ses proportionerligt att ett utländskt företag ska tvingas gå till domstol för att få reda 
på den gällande minimilönen. Detta är ett exempel på när lex Britannia utnyttjas på 
ett sätt som strider mot EG-rätten vilket är en slutsats som vi tror att även EG-
domstolen kommer att komma fram till. 

För att Sverige ska uppfylla artikel 4.3 i utstationeringsdirektivet måste bestämmelser 
om minimilön finnas tillgängliga för utländska företag. Vi anser därför att klar och 
precis information om minimilöner ska finnas tillgänglig hos Arbetsmiljöverket. Det 
innebär att myndigheten vid en kontakt med utländska företag direkt ska kunna upp-
lysa om de minimivillkor som gäller för respektive bransch. Dessa villkor bör även 
finnas i en engelsk version på hemsidan. På så vis har ett utländskt företag på ett rim-
ligt sätt tillgång till de villkor och bestämmelser som behövs för att beräkna de kost-
nader en utstationering medför.  

7.4 Slutsynpunkter 
Huvudsyftet med den här uppsatsen var att svara på tre frågor angående fackliga 
stridsåtgärders förenlighet med EG-rätten. Den första frågan vi ställde oss var om lex 
Britannia innebär en diskriminering av utländska kollektivavtal. Som konstaterats 
ovan anser vi att lex Britannia kan diskriminera utländska kollektivavtal. I lagens fö-
rarbeten tog man aldrig hänsyn till indirekt diskriminering. Tillämpningsområdet har 
blivit alldeles för vidsträckt vilket innebär att det finns möjlighet att vidta stridsåtgär-
der som inte alltid kan försvaras med hänsyn till det inom EG godtagbara allmänin-
tresset social dumpning. 42 § 3 st MBL är lex Britannias huvudregel där man begrän-
sat lagens tillämpningsområde på så sätt att fredsplikt inte råder för utländska kollek-
tivavtal. Eftersom vi anser att innehållet i denna lagregel kan strida mot EG-rätten an-
ser vi att 25 a § MBL och 31 a § MBL också kan göra det. Innebörden av 25 a § MBL 
ifrågasätter vi också av en annan anledning eftersom man där kan utläsa att en strids-
åtgärd aldrig kan vara orsaken till att ett kollektivavtal blir ogiltigt. Detta förhållande 
anser vi strider mot EG-rätten, som har företräde framför svensk rätt. Av praxis 
framgår att EG-domstolen har behörighet att pröva frågor gällande grundläggande 
rättigheter vilket omfattar stridsåtgärder eller syftet med stridsåtgärder. Vi anser där-
med att stridsåtgärder som vidtas i syfte att framtvinga ett kollektivavtal som på den 
grunden blir ogiltigt kan prövas av EG-domstolen och även visa sig vara oförenligt 
med artiklarna 12 och 49 EG. Syftet med 31 a § MBL är att tränga undan utländska 
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kollektivavtal vilket vi anser kan strida mot artikel 49 EG. Vi anser också att 31 a § 
MBL, precis som 42 § 3 st MBL, innebär en indirekt diskriminering som inte alltid 
behöver vara förenlig med EG-rätten. 

Svaret på första frågan är att lex Britannia kan diskriminera utländska kollektivavtal 
och de inblandade parterna enligt artikel 12 EG. Avgörande är vilka krav man vill 
genomdriva med stridsåtgärderna och om de framställda kraven kan försvaras med 
allmänintresset att förhindra social dumpning utan att de samtidigt strider mot EG-
rätten. Eftersom lagstiftningen kan tillämpas i ett bredare perspektiv än att bara mot-
verka social dumpning finns risken att lex Britannia utnyttjas på ett oproportionerligt 
sätt som strider mot utstationeringsdirektivet, diskrimineringsförbudet i artikel 12 
EG och mot den fria tjänsterörligheten i artikel 49 EG.  

Efter ovanstående resonemang är det naturligt att fråga sig hur långtgående krav 
svenska fackföreningar kan ställa för att förhindra social dumpning utan att det stri-
der mot EG-rätten? Detta är också den andra frågan vi avser att besvara. EG-rätten 
accepterar att medlemsländerna vidtar åtgärder för att förhindra social dumpning. Ut-
stationeringsdirektivet och rättspraxis sätter dock gränser för hur långtgående krav 
man kan ställa. EG-rätten hindrar inte medlemsstaterna från att utsträcka sin lagstift-
ning eller sina kollektivavtal om minimilöner till att gälla även arbetstagare som till-
fälligt arbetar inom landet. Enligt EG-rätten är det diskriminerande och oproportio-
nerligt att ålägga en utländsk arbetsgivare ytterligare ekonomisk börda som inte 
drabbar inhemska arbetsgivare. Det anses vara ett hinder mot den fria tjänsterörlighe-
ten då en arbetsgivare tvingas betala en avgift i värdlandet som man redan betalar i 
hemlandet. Avslutningsvis får inte nationella begränsningar motiveras av ekonomiska 
hänsyn, till exempel att skydda inhemska arbetare, utan det är de utstationerade ar-
betstagarnas skydd som ska säkerställas i första hand.  

Av detta drar vi slutsatsen att lex Britannia strider mot EG-rätten då man vidtar fack-
liga stridsåtgärder i syfte att framtvinga ett kollektivavtal som strider mot bestämmel-
serna i utstationeringsdirektivet och de principer EG-domstolen slagit fast i rättsprax-
is. I AD 2005 nr 49 krävde man en för branschen genomsnittlig lön istället för en mi-
nimilön. Man krävde dessutom det lettiska bolaget på den typ av ekonomiska bördor 
som är i strid med EG-rätten. Därmed anser vi att Byggnads krav i den aktuella tvis-
ten är oproportionerliga, diskriminerande och hindrar den fria tjänsterörligheten. Att 
man krävde en genomsnittlig lön kan, enligt EG-rättslig praxis, ses som ett exempel 
på skyddande av de egna medlemmarna på bekostnad av de utstationerade arbetsta-
garna. Eftersom en begränsning i den fria tjänsterörligheten inte kan motiveras av 
ekonomiska hänsyn anser vi att Byggnads agerande vidtagits i ett protektionistiskt 
syfte istället för att förhindra social dumpning enligt de regler som de är skyldiga att 
följa, det vill säga EG-rätten.  

Problemet med svensk rätt i det här sammanhanget är att man inte infört några preci-
sa och tydliga regler om minimilöner i svensk lag eller kollektivavtal. Det är därför 
våran avsikt att i enlighet med tredje frågan i vår syftesformulering utreda om utsta-
tioneringsdirektivets regler om minimilöner implementerats på ett korrekt sätt i den 
svenska lagstiftningen. 
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Vi anser att reglerna om minimilöner inte implementerats på ett korrekt sätt enligt 
artikel 3.1 c i utstationeringsdirektivet. Anledningen till detta är att man underlåtit 
att implementera artikel 4.3 i direktivet som innebär att en nationell myndighet i för-
väg ska upplysa gästande företag om den aktuella minimilönen i Sverige. Därmed 
borde Sverige komplettera implementeringen av utstationeringsdirektivet i svensk 
rätt enligt den kollektivavtalsmodell som är avsedd för Sverige i artikel 3.8 i direkti-
vet. Sverige valde att inte följa den utpekade vägen i artikel 3.8 eftersom man ansåg att 
regler angående minimilöner skulle lämnas utanför utstationeringslagens tillämp-
ningsområde då man ansåg att de regler som finns för att förhindra social dumping på 
den svenska arbetsmarknaden, lex Britannia, var fullt tillräckliga. Därmed saknas det 
regler om minimilöner enligt artikel 3.1 c i den svenska lagen. Information om mi-
nimilöner finns inte heller allmänt tillgängliga, klara och precisa hos Arbetsmiljöver-
ket vilket är kravet enligt artikel 4.3 i utstationeringsdirektivet. Här hänvisas istället 
till arbetsmarknadens parter vilket leder till förhandlingar med dessa som i sin tur 
kan resultera i att det svenska fackförbundet vidtar stridsåtgärd enligt lex Britannia. 
Detta anser vi inte vara förenligt med EG-rätten. Förfarandet med lex Britannia kan 
leda till en situation där det i praktiken blir omöjligt eller orimligt svårt för en ar-
betsgivare som är etablerad i en annan medlemsstat att få kännedom om vilka skyl-
digheter som åligger denne.  

De problemställningar som analyserats i denna framställning gäller då de utländska 
företaget och de utstationerade arbetstagarna ingått kollektivavtal och därefter kom-
mer till Sverige för att utföra tjänster. Eftersom vi kommit till slutsatsen att svensk 
rätt kan strida mot EG-rätten på området så har vi för avsikt att avslutningsvis kom-
ma med förslag på lösningar. Vi anser att det finns två modeller för att komma till 
rätta med de problem som uppstår. 

Den ena modellen innebär att man slopar den nuvarande lex Britannia-lagstiftningen 
och istället satsar på att införa minimilöner genom lag eller allmängiltiga kollektivav-
tal. Denna modell skulle inte kunna anses vara diskriminerande eftersom möjlighe-
terna för svenska fackföreningar att vidta stridsåtgärder skulle vara samma mot 
svenska som mot utländska arbetsgivare. På detta sätt förhindrar man social dump-
ning lagstiftningsvägen och det ges möjlighet att stämma de företag som inte följer 
lagstiftningen eller det allmängiltiga kollektivavtalet. Som vi tidigare konstaterat i 
uppsatsen är detta en vanligt förekommande modell bland EU:s medlemsländer. Där-
emot skiljer sig detta system avsevärt från den svenska modellen där arbetsmarkna-
dens parter reglerar villkoren på arbetsmarknaden. 

Enligt den andra modellen ska svenska fackföreningar ha rätt att vidta stridsåtgärder 
enligt lex Britannia mot det aktuella kollektivavtalsförhållandet om villkoren i kol-
lektivavtalet är sämre än de minimiregler som finns angivna i utstationeringsdirekti-
vet. Kräver det svenska fackförbundet att det utländska bolaget ska följa reglerna i ut-
stationeringsdirektivet strider inte detta mot EG-rätten utan innebär i praktiken att 
de utstationerade arbetstagarna skyddas mot dåliga villkor. Ställer de svenska fackför-
bundet däremot krav som går längre än minimireglerna i utstationeringsdirektivet 
strider det mot EG-rätten. Detta är även fallet om man ålägger de utstationerade ar-
betstagarna den typ av extra ekonomiska bördor som i praxis fastställts strida mot 
EG-rätten. Denna modell innebär alltså att man behåller lex Britannia-lagstiftningen 
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eftersom den fortfarande har ett syfte att uppfylla. Vi anser också att denna lösning 
inte kräver lika stora förändringar i den svenska kollektiva arbetsrätten som förslaget 
med minimilönelagstiftning och allmängiltiga kollektivavtal vilket gör att denna mo-
dell är att föredra.   

För att komma till rätta med de problem som diskuterats måste Sverige implementera 
artikel 4.3 i utstationeringsdirektivet så att den modell där man behåller lex Britannia-
lagstiftningen kan fungera effektivt. Detta bör göras enligt den kollektivavtalslösning 
som är ägnad åt Sverige i artikel 3.8 i utstationeringsdirektivet. Först när detta är 
gjort är bestämmelsen om minimilöner i artikel 3.1 c i utstationeringsdirektivet im-
plementerad på ett fullgott sätt. I Sverige är man rädd om den svenska modellen där 
arbetsmarknadens parter själva förhandlar fram villkoren i kollektivavtal med endast 
en liten inblandning av den svenska staten. Vi anser därför att dessa parter måste ta 
sitt ansvar att följa med i utvecklingen inom EU. Det innebär att arbetsmarknadens 
parter gemensamt måste förhandla fram minimilöner för aktuella branscher. Dessa 
minimilöner ska sedan finnas lättillgängliga hos Arbetsmiljöverket. Utländska företag 
kan då på förhand få vetskap om vilka villkor som gäller i Sverige vid en eventuell ut-
stationering. Med ett sådant system torde man slippa de oacceptabla lönedumpning-
arna. 
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