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Summary 
The essay deals with the the right to take industrial action against an 
employer who is bound by foreign collective agreements. It also deals with 
other methods and practices to combat low wage competition.  
 
The practice of taking industrial action against a foreign employer who is 
already bound by a collective agreement has mainly been used as a method 
of combatting low wage competition. The problem was highlighted 
regarding disputes at an international level by the judgment in Britannia 
Case, AD 1989 nr 120. In this judgment the Labour Court deemed that 
industrial action is unlawful if they seek to displace or modify an existing 
agreement even if it is foreign. Because of pressure from Swedish trade 
unions some changes were introduced in MBL, the Swedish Co-
Determination Act, which meant that industrial action against foreign 
parties would be allowed regardless of whether they were already bound by 
a foreign collective agreement or not. The amendment was called lex 
Britannia.  
 
A few years later this amendment was rejected by the ECJ in its ruling in the 
Laval case in situations which were covered by the Posting of Workers 
Directive. The consequence of the ruling is that the  the right to take 
industrial action against employers based in the EU/EEA area are prohibited 
if they are intended to bring about conditions other than certain minimum 
conditions specified in the Act or which correspond to conditions in national 
collective agreements. These rules are applied on employers who post 
workers from third countries aswell. This solution is motivated by the 
benefits which come from a consistent application.  
 
A significant difference though is that employers from third countries which 
are not covered by the Posting of Workers Directive are required by 
Swedish law to fulfill certain conditions in order for their employees to 
receive a work permit. Such permits are granted only when the terms and 
conditions of employment offered by the employer are equal or comparable 
to those which are usually exerted upon the Swedish workforce. The need 
for industrial action is therefor not as pressing when it comes to these 
employers. 
 
For ships the rules differ to a certain extent. The Posting of Workers Act 
does not apply to merchant shipping, which means that lex Britannia is still 
applicable when it comes to collective action against ships sailing under 
flags of convenience. However, after the European Court of Justice ruling in 
the Viking Line case, it seems clear that the freedom of establishment under 
former Article 43 EC (now Article 49 TFEU) may result in some 
restrictions on the right to take industrial action against vessels which are 
based within the European Union. A clarification in this regard is also 
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expected since the Swedish Labour Court will request a preliminary ruling 
in the case M/S Sava Star. 
 
The paper also discusses other options that are available to fight low wage 
competition. The mechanism for the extension of collective agreements 
seems to work well in our neighboring country, Norway, where the labour 
market system presents strong similarities with the Swedish. Responsibility 
for the wages will, with that method, still be trusted to the trade unions. 
Such a system also serves to benefit the predictability for the foreign 
companies.  
 
Legislation on a national minimum wage is also an option as this too serves 
to benefit the predictability of the costs for an establishment in Sweden, but 
this alternative will result in a transfer of the responsibility for the wages 
away from the labour organizations in a way which is foreign to the 
Swedish model. 
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Sammanfattning 
Uppsatsen behandlar undanträngande av utländska kollektivavtal samt 
metoder för att bekämpa låglönekonkurrens. Med undanträngande av 
utländskt kollektivavtal avses situationen då en utländsk arbetsgivare som 
redan är bunden av kollektivavtal utsätts för stridsåtgärder av svenska 
fackföreningar i syfte att få denne att teckna ett nytt avtal. Undanträngande 
av utländska kollektivavtal har framförallt använts som en metod för och 
motiverats av behovet av att bekämpa låglönekonkurrens.  
 
Problemet uppmärksammades vad gäller internationella förhållanden genom 
domen i Britanniamålet, AD 1989 nr 120. I denna dom uttalade 
Arbetsdomstolen att stridsåtgärder är olovliga om de syftar till att 
undantränga eller ändra ett redan befintligt avtal. På grund av fackliga 
påtryckningar infördes vissa ändringar i MBL som innebar att stridsåtgärder 
mot utländsk part skulle vara tillåtna oberoende av om de var bundna av 
kollektivavtal eller inte. Lagändringen gick under namnet lex Britannia.  
 
Ett antal år senare underkändes denna reglering beträffande situationer som 
träffas av utstationeringslagen genom EU-domstolens dom i Lavalmålet. 
Följaktligen ändrades utstationeringslagen och MBL så att stridsåtgärder 
mot arbetsgivare baserade inom EU/EES-området är förbjudna om de syftar 
till att få till stånd andra villkor än vissa minimivillkor som är angivna i 
lagen eller som motsvarar villkor i centrala kollektivavtal. Denna reglering 
vidhålls även gentemot arbetsgivare som utstationerar arbetstagare från 
tredje land, vilket främst motiveras av en enhetlig rättstillämpning. En 
väsentlig skillnad när det gäller arbetsgivare från tredje land är dock det 
krav på arbetstillstånd som uppställs enligt svensk rätt. Sådant tillstånd 
beviljas i princip endast om lönevillkoren som erbjuds motsvarar vad som 
normalt utgår till svensk arbetskraft. 
 
När det gäller fartyg är regleringen delvis annorlunda. För det första är 
utstationeringslagen inte tillämplig på handelsflottan vilket innebär att lex 
Britannia även fortsättningsvis gäller mot bekvämlighetsflaggade fartyg. I 
och med EU-domstolens dom i Viking Line-målet står det dock klart att 
etableringsfriheten enligt dåvarande artikel 43 EG (nuvarande artikel 49 
FEUF) kan medföra vissa begränsningar av stridsåtgärder även vad gäller 
handelsflottan. Ett klargörande i denna del väntas även med anledning av att 
Arbetsdomstolen kommer att begära förhandsavgörandet i målet M/S Sava 
Star. 
 
I uppsatsen diskuteras även andra alternativ som står till buds för att 
motverka låglönekonkurrens. Allmängiltigförklaring av kollektivavtal synes 
fungera väl i vårt grannland Norge vars arbetsmarknadssystem uppvisar 
stora likheter med det svenska. Ansvaret för lönebildningen ligger då 
alltjämt på arbetsmarknadens parter. Ett sådant system gynnar även 
förutsebarheten för de gästande företagen.  
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Lagstiftning om minimilöner gynnar också förutsebarheten för utländska 
arbetsgivare, men medför också att mycket av ansvaret för lönebildningen 
flyttas från arbetsmarknadens parter på ett sätt som är främmande för den 
svenska modellen. 
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Förord 
Fyra och ett halvt års studier är nu till ända. Det är många människor som 
jag hyser tacksamhet mot, varav några förtjänar att särskilt nämnas.  
Tack till mamma, pappa och Christer för allt stöd under utbildningen. Tack 
till mina vänner i klassen och på jobbet i receptionen för att ha gjort 
studietiden till något att minnas för livet. Ett särskilt tack till min fina sambo 
Olivia för att ha motiverat mig in i det allra sista. 
Ett stort tack till det härliga gänget på LO-TCO Rättsskydd för en mycket 
givande praktik och många roliga innebandymatcher. Givetvis ett tack även 
till min handledare Birgitta Nyström som möjliggjorde denna praktik och 
som kom med värdefulla synpunkter på arbetet. 
 
Wilhelm Berséus 
Lund, juni 2012 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
I takt med internationaliseringen av arbetslivet och den starka yttre påverkan 
som den svenska arbetsrätten utsätts för inte minst till följd av medlemskap i 
EU står det klart att den svenska modellen måste förändras. 
 
Modellen med kollektivavtal och arbetsmarknadens parters ansvar för 
lönebildningen fungerar väl när de tillgängliga avtalen är jämförliga i 
lönenivåer och andra anställningsvillkor, men i och med att utländska 
arbetsgivare som är verksamma i Sverige tecknar avtal med fackföreningar i 
sitt hemland eller andra länder riskerar lönenivåerna att successivt sänkas 
om svenska fackföreningar inte har någon möjlighet att undantränga dessa 
avtal. De utländska arbetsgivarna kan till följd av de lägre nivåerna erbjuda 
sina tjänster långt billigare än de arbetsgivare som tecknat de dyrare avtalen 
och startskottet går för ett ”race to the bottom”. Detta problem kom att 
uppfattas som allt större med anledning av östutvidgningen av EU som ägde 
rum 2004 och 2007, då sammanlagt tolv länder anslöt sig till EU. Samtliga 
dessa länder har väsentligen lägre lönenivåer än Sverige. 
 
Arbetstagarnas behov av skäliga lönenivåer måste dock vägas mot utländska 
företags behov av att veta vad en eventuell etablering i Sverige kommer att 
medföra för kostnader. Lönebildningen i Sverige bygger på synsättet att 
löner och allmänna anställningsvillkor inte fritt ska styras av 
marknadskrafterna eller statsmakten, utan att det ankommer på 
arbetsmarknadens oberoende parter att genom förhandlingar gemensamt 
ansvara för dessa villkor. Dessa villkor kan tvingas fram genom hot om eller 
utlösandet av stridsåtgärder. Den grundlagsstadgade rätten att vidta 
stridsåtgärder har därför ofta använts som ett sätt att motarbeta 
låglönekonkurrens. Den svenska stridsrätten är vidgående, inte minst med 
beaktande av den vidsträckta rätten att vidta sympatiåtgärder som i 
praktiken blir det enda effektiva sättet att hindra låglönekonkurrens på 
sjöfartens område. 
 
Metoden att skydda lönenivåerna genom stridsåtgärder  har emellertid 
underkänts av EU-domstolen beträffande vissa utländska företag. När det 
gäller undanträngande av svenska kollektivavtal framstår lösningen som 
klargjord genom Arbetsdomstolens praxis. Det blir däremot problematiskt 
när problemet inte enbart är inhemskt, utan när hänsyn måste tas till faktorer 
utanför Sveriges gränser, som till exempel de olika friheterna på den 
gemensamma marknaden inom EU.  
 
Hur ställer sig svensk och internationell rätt till att en arbetsgivare, i syfte att 
kunna erbjuda billigare tjänster än sina konkurrenter, tecknar kollektivavtal 
med mindre nogräknade fackföreningar i andra länder? Är stridsåtgärder ett 
hållbart sätt för svenska fackföreningar att värja sig mot denna form av 
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social dumpning? Vilka alternativa metoder står till buds för att säkerställa 
en godtagbar lägstanivå för utländska arbetstagares verksamhet i Sverige? 
Denna uppsats utgör ett försök att reda ut dessa frågor. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Denna framställning har till syfte att klargöra de regler som gäller för 
undanträngande av utländska kollektivavtal med beaktande av svensk, 
europeisk och internationell rätt. Vidare syftar uppsatsen till att utreda vilka 
möjliga alternativ som står den svenska lagstiftaren till buds för att bekämpa 
social dumpning. 
 
De frågeställningar som kommer att behandlas är: 

• Vad innebär det s.k. undanträngningsförbudet i svensk rätt? 
• Hur påverkas undanträngningsförbudet av om stridsåtgärderna vidtas 

mot en arbetsgivare inom respektive utanför EU/EES? 
• Vilka alternativa metoder kan vara aktuella för svenskt 

vidkommande för att motverka social dumpning? 

1.3 Metod och material 
Uppsatsen består av två huvudsakliga delar, en deskriptiv del och en 
analytisk. Den första delen är deskriptiv och traditionell rättsdogmatisk 
metod har tillämpats beträffande denna. Rättsdogmatisk metod innebär att 
svenska och internationella rättskällor studerats hierarkiskt samt 
systematiserats i syfte att fastställa gällande rätt. Det första kapitlet 
innehåller en genomgång av undanträngande av svenska kollektivavtal. 
Materialet utgörs här huvudsakligen av Britanniadomen, AD 1989 nr 120, 
förarbetena till lex Britannia samt doktrin.  
 
När det gäller stridsåtgärder mot utländska arbetsgivare som inte är fartyg 
finns det i princip ingen praxis från svensk domstol. Materialet utgörs 
huvudsakligen av rättsfall från EU-domstolen och doktrin. När det gäller 
stridsåtgärder mot fartyg finns ett stort antal rättsfall från både 
Arbetsdomstolen och Högsta domstolen. Jag har valt ut ett antal rättsfall, 
främst från Arbetsdomstolen, som illustrerar utvecklingen av domstolarnas 
praxis. 
 
Den andra delen är analytisk och sammanfattar den kritik som riktats mot 
Laval- och Viking Line-målen men tar även upp de ståndpunkter som talar i 
en annan riktning. Avsnittet är framåtblickande och söker besvara hur 
framtiden för stridsåtgärder mot utländska företag kommer att gestalta sig 
med anledning av utvecklingstendenserna inom EU och världen. Materialet i 
denna del bygger i huvudsak på arbetsrättslig doktrin. Vidare innehåller 
avsnittet en beskrivning av de alternativa metoder som finns för att 
motverka låglönekonkurrens. Det huvudsakliga material utgörs här av 
svenska förarbeten samt svensk och internationell doktrin men även inlägg i 
den rättspolitiska diskursen har beaktats. 
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1.4 Disposition 
Uppsatser består av tre huvuddelar, varav de första två är deskriptiva och 
den tredje är analytisk. Det första kapitlet inleds med en allmän bakgrund 
som innehåller en redogörelse för hur undanträngande enligt svensk rätt 
behandlas. Här redogörs för de olika regler som anknyter till och är av 
betydelse för den rättsliga bedömningen av undanträngande av svenska 
kollektivavtal.  
 
Nästa del handlar om undanträngande av utländska kollektivavtal som är 
uppsatsens huvudsakliga problemställning. Detta avsnitt inleds med en 
beskrivning av låglönekonkurrens då det är detta svenska fackföreningar 
typiskt sett söker bekämpa genom att teckna kollektivavtal med utländska 
arbetsgivare. Vidare innehåller avsnittet inledningsvis en kortfattad 
redogörelse för vissa internationellt privat- och processrättsliga 
problemställningar när det gäller lagval och domstols behörighet som är av 
relevans vid tillämpningen av framförallt lex Britannia.  
 
Nästa avsnitt innehåller grundläggande EU-rättsliga regler som på olika sätt 
är ägnade att påverka utövandet av stridsåtgärder på nationell nivå. Därefter 
följer en genomgång av de regler som är av relevans när det handlar om att 
bedöma tillåtligheten av stridsåtgärder som vidtas mot en 
kollektivavtalsbunden utländsk arbetsgivare. En indelning görs härvidlag 
mellan arbetsgivare som är baserade inom respektive utanför EU/EES-
området eftersom regelverket skiljer sig åt i väsentliga delar.  
 
Efterföljande avsnitt behandlar stridsåtgärder som är riktade mot utländska 
fartyg. Inledningsvis redogörs för vissa allmänna utgångspunkter som utgör 
en rättslig bakgrund när man har att bedöma tillåtligheten av stridsåtgärder 
mot denna typ av arbetsgivare. Därefter följer en genomgång av ett antal 
rättsfall från AD, HD och EU-domstolen som behandlar stridsåtgärders 
lovlighet. I det avslutande avsnittet i denna del sammanfattas vad som 
framkommit i rättsfallen. 
 
Den sista delen syftar till att diskutera och problematisera kring de olika 
regler och rättsfall som framträtt under tidigare kapitel. I denna del 
diskuteras även andra alternativ för att motverka social dumpning, där 
fördelar och nackdelar med minimilönelagstiftning samt 
allmängiltigförklaring av kollektivavtal diskuteras med utgångspunkt i 
svenska förhållanden. I samband med detta lämnas även en rekommendation 
om Sverige bör införa något av dessa system. 

1.5 Avgränsningar och förtydliganden 
Framställningen kommer endast att behandla den privata delen av 
arbetsmarknaden. Enbart stridsåtgärder vidtagna av arbetstagarparten 
kommer att behandlas. Politiska stridsåtgärder kommer inte att behandlas. 
Frågan huruvida stridsåtgärder i vissa fall kan bedömas kränka 
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arbetsgivarens negativa föreningsrätt och därmed begränsas lämnas utanför 
denna redogörelse. Huruvida stridsåtgärder kan begränsas genom andra 
svenska lagar än MBL är öppet för diskussion men eftersom något domslut 
inte meddelats som bekräftar detta kommer problemställningen inte att 
behandlas inom ramen för denna uppsats. 
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2 Undanträngande av svenska 
kollektivavtal 

Rätten att vidta stridsåtgärder är garanterad i grundlagen, RF 2 kap. 14 §. I 
samma paragraf stadgas att begränsningar i rätten att vidta stridsåtgärder 
meddelas genom lag eller avtal. Den mest ingripande begränsningen i denna 
rätt följer av 41 respektive 42 §§ MBL i vilka det stadgas att fredsplikt följer 
av att man tecknat kollektivavtal. Denna begränsning gäller emellertid inte 
som huvudregel för fackföreningar som inte har tecknat ett eget avtal med 
arbetsgivaren, även om arbetsgivaren har ett eller flera kollektivavtal med 
andra fackföreningar. Undantag från denna huvudregel har dock 
framkommit genom Arbetsdomstolens praxis i form av 
undanträngningsförbud. För att förstå varför man valt att lösa frågan på detta 
sätt är det viktigt att förstå dels fredsplikten som följer av ett ingånget avtal, 
dels kollektivavtalets verkan för utomstående arbetstagare och dels de 
principer om det först ingångna avtalets företräde framför det senare, den 
s.k. förstaavtalsprincipen. 

2.1 Fredsplikten 
De svenska reglerna om fredsplikt innebär som ovan antytts att 
stridsåtgärder är förbjudna i vissa speciellt omnämnda fall. MBL reglerar 
fyra sådana situationer i 41 § 1-4 p. 
 
Det första förbudet avser situationen då stridsåtgärder används för att utöva 
påtryckning i tvist om kollektivavtalets giltighet, bestånd eller rätta innebörd 
eller tvist om huruvida ett visst förfarande strider mot MBL eller avtalet. 
Denna huvudregel innebär sammanfattningsvis att stridsåtgärder inte får 
vidtas vid rättstvister. Då ska istället tvistelösningsförfaranden som domstol 
eller medling användas. 
 
Det andra förbudet innebär att stridsåtgärder är olovliga om de syftar till att 
åstadkomma en ändring i redan ingånget avtal. Detta är det i praktiken 
viktigaste punktförbudet, eftersom det ger uttryck för huvudregeln att 
fredsplikt följer under kollektivavtalsförhållandets längd. Det förekommer 
att parterna har olika uppfattningar om huruvida ett anspråk varom det 
tvistas faller under kollektivavtalets bestämmelser eller ej. I sådant fall får 
någon av parterna vända sig till AD för att bringa klarhet i denna fråga innan 
stridsåtgärder vidtas.1 
 
Det tredje förbudet innebär att det inte är tillåtet att vidta stridsåtgärder för 
att genomföra bestämmelser som ska träda ikraft efter det att avtalet löpt ut. 
Part får alltså inte vidta stridsåtgärder under avtalets giltighetstid för att få 
till stånd en utfästelse om bättre villkor i kommande avtal. 

                                                 
1 DS 1994:13 s. 32 
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Det fjärde och sista förbudet tar sikte på i vilka situationer som 
sympatiåtgärder är förbjudna. Regeln innebär att det är förbjudet att vidta 
sympatiåtgärd om primäråtgärden inte är lovlig. Gränsdragningsfall kan 
uppkomma i vilka det är svårt att fastställa huruvida stridsåtgärden är en 
sympatiåtgärd eller om den de facto är tänkt att utöva påtryckning på den 
egna motparten. I sådant fall kan något av de första tre förbuden träda in och 
medföra att stridsåtgärden är olovlig. Har sympatiåtgärden ett eget syfte ska 
den betraktas på samma sätt som andra stridsåtgärder.2 Angående den 
primära stridsåtgärden ställs det inte upp något krav på att den ska vara 
effektiv och den som vidtagit en lovlig primäråtgärd kan komplettera denna 
med egna sympatiåtgärder.  
 
När en sympatiåtgärd vidtas till stöd för en utländsk primärkonflikt har AD 
uttalat att denna är lovlig om primäråtgärden är lovlig i det land vari den 
vidtagits och lagstiftningen i det landet i huvudsak stämmer överens med 
svensk arbetsrättslagstiftning.3 För att den utländska primäråtgärden ska 
vara olovlig krävs därutöver att den i landet vari den vidtas ska vara förenad 
med sanktioner som är åtminstone i huvudsak jämförliga med dem som kan 
följa på en olovlig stridsåtgärd enligt MBL.4 

2.2 Kollektivavtalets verkan för 
utomstående arbetstagare 

Att det kan bli problematiskt med två kollektivavtal på en arbetsplats har 
delvis sin grund i att kollektivavtal som regel innehåller ett krav på att 
avtalet ska tillämpas på samtliga arbetstagare som sysselsätts i arbete som 
omfattas av avtalet oavsett organisationstillhörighet. Huvudregeln är att 
kollektivavtalet binder  medlem av den organisation som slutit avtalet. Detta 
har sin grund i allmänna avtalsrättsliga principer; genom att bli medlem i en 
organisation förbinder man sig att följa vad organisationen bestämmer för 
sin egen räkning.5 Bundenhet på arbetsgivarsidan uppkommer om 
arbetsgivaren blir medlem i en arbetsgivarförening som har kollektivavtal 
alternativt genom ett s.k. hängavtal då avtal tecknas direkt mellan 
arbetsgivaren och fackföreningen, 23 § MBL.  
 
Frånsteg från dessa grundläggande principer om bundenhet har emellertid 
kommit att formas genom AD:s praxis, genom vilken det numera står klart 
att kollektivavtalet, under vissa förutsättningar, ger innehåll till utomstående 
arbetagares anställningsavtal såsom bruk och sedvänja. Skälen för denna 
tillämpning är flera, bland annat har man velat undvika konkurrens mellan 
fackföreningar och mellan organiserade och oorganiserade arbetstagare. En 
typsituation är att en utomstående arbetstagare är anställd hos en 
arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal och sysselsätts i arbete som 
faller inom kollektivavtalets tillämpningsområde. Denna situation inrymmer 
                                                 
2 DS 1994:13 s. 33 
3 AD 1961 nr 30 
4 AD 1978 nr 160 
5 Schmidt, F., Löntagarrätt, s. 113 
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två delfrågor, nämligen dels det anspråk den fackliga organisationen kan ha 
på arbetsgivaren som går ut på att arbetsgivaren ska vara skyldig att tillämpa 
kollektivavtalet även på utanförstående arbetstagare och dels förhållandet 
mellan en utanförstående arbetstagare och dennes avtalsbundne 
arbetsgivare.6 
 
Att en fackförening vill att en arbetsgivare ska tillämpa kollektivavtalet på 
samtliga arbetstagare som sysselsätts i arbete som omfattas av 
kollektivavtalet faller sig som ovan antytts ganska naturligt. Hade någon 
sådan skyldighet inte funnits för arbetsgivaren, hade ju denne sökt anställa 
endast personal som inte är organiserad i syfte att kunna kringgå 
kollektivavtalets bestämmelser. Detta framstår inte som önskvärt för 
organisationen, vars medlemmar därigenom kan stöta på svårigheter att 
finna arbete. Modellen om fackföreningar bygger dock på att man som 
medlem i facket kan åtnjuta de rättigheter som facket lyckas åstadkomma. 
Står man frivilligt utanför gemenskapen får man stå sitt kast. Emellertid 
anses behovet av att minska risken för konkurrens mellan arbetstagare vägra 
tyngre än problemet med eventuella ”freeloaders”, det vill säga personer 
som åker gratis på fackföreningens landvinningar gentemot arbetsgivaren.  
 
Ytterligare en faktor som bidragit till att AD normalt intolkat denna 
skyldighet i kollektivavtalet är att det inom storindustrin traditionellt varit 
brukligt att betala samma lön till samtliga arbetstagare oavsett 
organisationstillhörighet. Det finns en rad rättsfall som behandlar 
kollektivavtalets verkan för utomstående arbetstagare.7 
 
Det förtjänar att nämnas att en utomstående arbetstagare inte kan göra några 
anspråk gentemot arbetsgivaren på att han eller hon ska komma i åtnjutande 
av kollektivavtalets bestämmelser, utan arbetsgivaren är enbart förpliktad 
gentemot fackföreningen som får föra talan om kollektivavtalsbrott. 
Arbetsgivaren kan då bli skadeståndsskyldig gentemot fackföreningen. 

2.3 Förstaavtalsprincipen 
Ingår arbetsgivaren två avtal som båda omfattar samma arbete kan detta 
innebära att arbetsgivaren inte kan tillämpa det ena utan att bryta mot det 
andra. I sådant fall ska, enligt AD:s tidiga praxis, bolaget fullgöra den först 
gjorda utfästelsen utan hänsyn till den senare.8 Motparten i det senare 
avtalen har då att väcka skadeståndstalan för kollektivavtalsbrott gentemot 
arbetsgivaren. Skadeståndsskyldigheten för arbetsgivaren kan dock bortfalla 
om motparten i det andra avtalet varit medveten om det tidigare avtalet och 
avtalens oförenlighet. En åtskillnad görs mellan sådana avtal som innehåller 
bestämmelser om enskilda anställningsvillkor och de som enbart innehåller 
klausuler på organisationsplanet.9 När det gäller enskilda anställningsvillkor 
                                                 
6 Schmidt, F., Löntagarrätt, s. 115 
7 Se bland annat AD 1931 nr 93, 1932 nr 95, 1944 nr 37, 1957 nr 26, 1974 nr 46, 1976 nr 
91, 1977 nr 49, 1978 nr 163 och 165, 1984 nr 79 och 1991 nr 49. 
8 AD 1937 nr 149 och 1939 nr 24 
9 Schmidt, F., Löntagarrätt, s. 132 
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är AD av den uppfattningen att det inte går att tillämpa båda parallellt på 
grund av praktiska skäl, även om de inte är strikt oförenliga sinsemellan. 
 
Rättsfallet AD 1974 nr 14 kan belysa denna problematik. I fallet var fråga 
om ett bolag, som utförde arbeten som föll inom tillämpningsområdet för 
två olika avtal. Bolaget var bundet av maskinförareavtalet genom sitt 
medlemskap i Biltrafikens Arbetsgivareförbund och av anläggnings- och 
semesteravtalen på grund av att de tecknat hängavtal med Byggnads. Båda 
avtalen var s.k. riksavtal.  En arbetstagare var under tiden då hängavtalet 
tecknades medlem i Byggnads; man hade alltså tecknat kollektivavtal för i 
vart fall en medlem på arbetsplatsen. Det visade sig att bolaget inte 
tillämpade hängavtalets bestämmelser på denna arbetstagare, vilket 
Byggnads menade att man hade en skyldighet att göra. Bolaget invände att 
man ingick hängavtalet på den uttryckliga förutsättningen att hängavtalet 
skulle tillämpas endast på sådana arbeten som inte omfattades av 
maskinförareavtalet.  
 
Domstolen konstaterade att de arbeten som arbetstagaren utförde föll under 
båda avtalens tillämpningsområde. Hängavtalets lydelse gav emellertid inte 
stöd för den uppfattningen att det bara skulle tillämpas då 
maskinförareavtalet inte var tillämpligt. Inte heller hade bolagets företrädare 
upplyst förbundet om denna uppfattning och omständigheterna i övrigt har 
inte heller varit sådana att förbundet bort inse bolagets inställning i denna 
fråga. På grund av detta har bolaget blivit bundet av hängavtalet med det 
giltighetsområde som följer av dess lydelse.  
 
Domstolen uttalade sedan att det faktum ”att part redan är bunden av 
kollektivavtal beträffande verksamhet för vilken han sluter sådant avtal med 
annan motpart innebär inte i och för sig att det senare avtalet skulle sakna 
rättslig verkan”. Domstolen har bara i ett fåtal rättsfall tidigare belyst 
problematiken med konkurrerande kollektivavtal och situationen i det här 
fallet skiljde sig från vad som tidigare prövats. Vidare, menade domstolen, 
att även om de två avtalen inte är oförenliga sinsemellan, talar praktiska skäl 
mot en tillämpning av de bägge parallellt såvida de båda avtalen inte är 
noggrant samordnade.  
 
På grund av dessa praktiska skäl samt det faktum att ordning och reda i 
förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare åsidosättes genom 
tillämpningen av två avtal, talar enligt AD starka skäl för att det ena avtalet 
ges företräde framför det andra. Som huvudregel gäller då att det först 
tillkomna avtalet har företräde framför det senare. På grund av sin 
bundenhet av maskinförareavtalet ansågs bolaget inte skyldigt att tillämpa 
hängavtalet. Inte heller kunde någon skadeståndsskyldighet för bolaget följa 
på denna underlåtenhet, då Byggnads varit medveten om bolagets 
bundenhet av maskinförareavtalet. 
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2.4 Undanträngningsförbudet 
Utgångspunkten är att det är tillåtet att vidta stridsåtgärder för att få till 
stånd ett kollektivavtal med en arbetsgivare som redan är bunden av 
kollektivavtal med en annan motpart eftersom något uttryckligt förbud 
härför inte uppställs. Genom AD:s domslut i rättsfallet AD 1989 nr 120 
utvidgades dock fredsplikten till att gälla även när parterna inte sinsemellan 
är bundna av kollektivavtal om syftet med det begärda avtalet är att 
undantränga eller ändra det först tillkomna avtalet. Denna princip har 
sedermera kommit att kallas för Britanniaprincipen och framgår numera av 
42 § MBL till följd av den tolkning AD gjorde i målet. Genom lagändringen 
står det klart att ett undanträngande av svenska kollektivavtal inte är möjligt. 
En detaljerad redogörelse för detta domslut samt lagändringen lämnas under 
avsnitt 3.4.2.5 nedan. 
 
Om syftet är att få till stånd ett s.k. andrahandsavtal, med de begränsade 
rättsverkningar som detta får blir utfallet emellertid annorlunda. I AD 2004 
nr 96 varslade Hamnarbetareförbundet om stridsåtgärder mot Göteborgs 
Hamn med vilka de inte befann sig i kollektivavtalsförhållande. Däremot 
gällde ett kollektivavtal mellan Sveriges Hamnar, som Göteborgs Hamn var 
medlem i, samt Transportarbetareförbundet. Göteborgs Hamn väckte talan 
och yrkade att AD interimistiskt skulle förklara stridsåtgärderna såsom 
otillåtna på den grund att de stred mot fredspliktsreglerna. AD kom fram till 
att varken ordalydelsen i varslet eller de muntliga uppgifter som lämnades 
inför domstolen talade för att syftet varit att det nya avtalet skulle ersätta det 
redan gällande. Vidare avsåg Hamnarbetareförbundet enbart att åstadkomma 
sådana anställningsvillkor för de egna medlemmar som dessa fann 
önskvärda. Stridsåtgärderna var därmed tillåtna. 
 
Av fallet kan man sluta sig till att AD inte har att göra någon bedömning om 
huruvida avtalen är oförenliga eller inte när det handlar om att bedöma 
stridsåtgärdernas tillåtlighet, utan detta löses genom de principer om 
konkurrerande avtal som nämnts ovan. Vidare synes det, vad beträffar 
syftet, att stridsåtgärderna inte blir otillåtna om kravet på kollektivavtal 
endast ställs för de egna medlemmarnas räkning.  
 
Arbetsdomstolen har konstaterat att om en stridsåtgärd är tillåten som 
facklig påtryckningsåtgärd så blir den inte otillåten bara för att den också 
har ett syfte som ensamt skulle göra den otillåten. Blandade syften är alltså 
accepterade, så länge minst ett är behörigt.10 

                                                 
10 AD 2006 nr 58 och AD 1986 nr 108 
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3 Undanträngande av 
utländska kollektivavtal 

3.1 Något om låglönekonkurrens 
Priset på en marknad bestäms, något förenklat, av utbud och efterfråga. När 
det råder brist på arbeten kan detta få till följd att arbetstagarna söker 
konkurrera genom att bjuda under varandra. På andra marknader än 
arbetsmarknaden anses allmänt att en hög konkurrensnivå leder till låga 
priser, god resursfördelning samt ökat välstånd och därför är något 
eftersträvansvärt. Konkurrensrätten och den fria rörligheten för tjänster, 
personer, kapital och varor intar därför en central plats i det EU-rättsliga 
systemet.11 
 
Frågan om låglönekonkurrens på arbetsmarknaden är dock mer komplicerad 
och kontroversiell och flera ståndpunkter går att urskilja i den allmänna 
debatten. Vissa hävdar att en hög konkurrensnivå på arbetsmarknaden 
främjar effektiviteten och att låglöneländerna måste tillåtas konkurrera med 
sitt främsta vapen, nämligen de låga levnadskostnaderna i landet. En annan 
ståndpunkt är att arbetstagare inte ska tillåtas konkurrera mot varandra 
genom lönerna, eftersom detta leder till hämmad kreativitet och låg 
efterfrågan. Företagen ska istället konkurrera med varandra genom 
produktutveckling och effektivitet på andra områden än lönenivåerna.12  
 
När man talar om låglönekonkurrens som inte är önskvärd brukar detta 
benämnas social dumpning som är en klumpig översättning från engelskans 
”social dumping” som snarare på svenska betyder social nedrustning.13 Med 
detta avses allmänt tillståndet då arbetskraften bjuder under varandra. Det 
kan också avse situationen då företag från låglöneländer sänder arbetstagare 
till ett höglöneland mot ersättningsnivåer som understiger det mottagande 
landets. Ännu en situation som ibland avses med termen social dumpning är 
att etableringsfriheten och och de fria kapitalrörelserna gör att företag flyttar 
sin produktion utomlands till länder med lägre löner och sämre 
arbetarlagstiftning.14 

3.2 Internationell privat- och processrätt 
Varje land har egna domstolar och egna lagar som eventuellt kan bli 
tillämpliga i en tvist med internationell anknytning. Som det har visat sig 
kan tillåtligheten av stridsåtgärder vara beroende av vilket lands lag som 
kommer att tillämpas på stridsåtgärden och/eller det eventuella 

                                                 
11 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 108 
12 DS 1994:13, s. 126 
13 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 108 
14 Ibid., s. 127 
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kollektivavtalet. I det följande lämnas därför en kortfattad redogörelse för 
dels i vilka fall svensk domstol är behörig att ta upp en tvist med 
internationell anknytning och dels vilket lands lag som kommer att tillämpas 
på tvistefrågan. Detta ämne i sig hade kunnat ta en hel uppsats i anspråk, 
varför endast en översiktlig presentation följer.15 Frågan belyses även nedan 
i samband med främst Nervion- och Britanniadomen. 

3.2.1 Behörig domstol 
I svensk internationell processrätt går det att urskilja två rättsliga system för 
internationella privaträttsliga tvister. Det ena systemet grundar sig på 
konventionsstadgade domsrättsregler och det andra grundar sig på svenska 
internationella processrättsliga behörighetsregler, även kallade autonoma 
domsrättsregler för internationella tvister. För tvister med anknytning till ett 
annat land inom EU/EES råder således ett system som grundar sig på 
Bryssel I-förordningen samt Luganokonventionen och för tvister med 
anknytning till länder utanför EU/EES är det istället svenska regler som 
tillämpas. Reglerna i Bryssel I-förordningen och Lugano får emellertid 
betydelse även för tvister med anknytning till de senare länderna eftersom 
reglerna numera anses vara internationellt vedertagna på 
domsrättsområdet.16 

3.2.1.1 Inom EU/EES 
Det stod tidigt klart att de snåriga internationella processrättsreglerna var ett 
hinder mot den europeiska integrationen, varför medlemsstaterna i EU 
enades om vissa principer för lösandet av problemen som är förknippade 
med forumfrågan genom den s.k. Bryssel I-förordningen.17 
 
Förordningen är tillämplig på privaträttens område (art. 1). En fråga som 
uppkommer är därför om kollektivavtalstvister är att hänföra till den 
privaträttsliga eller offentligrättsliga sfären.  
Eftersom huvuddelen av tvister på den kollektiva arbetsrättens område är 
mellan privata aktörer samtidigt som kollektivavtalsbrott och brott mot 
fredsplikten sanktioneras civilrättsligt genom skadestånd talar mycket för att 
de är privaträttsliga.18 Huvudprincipen i förordningen är att domstolen där 
svaranden har sitt hemvist ska avgöra tvister (art. 2).  
 
Enligt artikel 67 i förordningen kan annan gemenskapslagstiftning ersätta 
bestämmelserna i förordningen. Detta har gjorts i fall som omfattas av 
utstationeringslagen; i dessa fall kan arbetsgivaren sökas vid tingsrätten i 

                                                 
15 För vidare läsning, se Bogdan, M., Svensk internationell privat-och processrätt och Seth, 
T., Svensk internationell arbetsrätt 
16 HD bekräftar detta i NJA 1994 s. 81 medan AD, något senare, uttalade sig på liknande 
sätt i målet AD 1995 nr 120. 
17 Förordning (44/2001) av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om 
erkännande och verkställighet av domar på processrättens område. Genom 
Luganokonventionen gäller i princip samma regler för Norge, Schweiz och Island, dvs. 
EES-länderna. 
18 Malmberg, J., National Industrial Relations v. Private International Law, s. 223 
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den ort där arbetstagaren är eller har varit utstationerad, 10 § lag (1999:678) 
om utstationering av arbetstagare. 

3.2.1.2 Utom EU/EES 
Vilken anknytning som är tillräcklig för att svensk domstol ska vara behörig 
när svaranden har sitt hemvist utanför EU/EES är inte helt klarlagd.19 I 
förarbetena hänvisar man bara till de internationellt processrättsliga 
principerna som vuxit fram genom rättstillämpningen.20 Inom den svenska 
internationella processrätten är det normalt att vid brist på uttryckliga regler 
om domsrätt analogt tillämpa de svenska forumbestämmelserna som 
avgränsar de territoriella behörighetsområdena mellan de olika svenska 
domstolarna. Det ska dock sägas att Bryssel I-
förordningen/Luganokonventionen övertagit en del av rollen de svenska 
forumbestämmelserna tidigare spelat. Tolkningen av de svenska 
bestämmelserna har dock fortsättningsvis betydelse.21 
 
Bestämmelsen i 5 kap. 3 § 1 st. LRA hänvisar till rättegångsbalkens regler, 
vilket omfattar forumbestämmelserna i 10 kap. RB. Dessa regler utgör 
grunden för bedömningen av om svensk domstol har jurisdiktion i 
förmögenhetsrättsliga mål. Nedan följer en redogörelse för de regler som 
kan ha relevans för arbetsrättsliga tvister. 
 
Av 10 kap. 1 § följer en huvudregel som stadgar att talan får väckas i den ort 
där svaranden har sitt hemvist. Analogt tillämpat innebär detta att talan får 
väckas i svensk domstol om svaranden har sitt hemvist Sverige.22 Med 
hemvist avses att bosättningen med hänsyn till vistelsens varaktighet och 
omständigheterna i övrigt måste anses stadigvarande.23 När det gäller 
juridiska personer föreligger svensk domsrätt om styrelsen har sitt säte inom 
landet enligt 10 kap. 1 § 3 st.  
 
Trots att svaranden inte har sitt hemvist i riket kan svensk domstol vara 
behörig i vissa fall. Enligt 10 kap. 3 § 1 st. analogt tillämpad får en svarande 
som inte har hemvist i riket ändå sökas här i tvist om betalningsskyldighet 
om denne har egendom i riket. Enligt 10 kap. 4 § analogt tillämpad får en 
svarande som inte har sitt hemvist i riket sökas vid svensk domstol i tvister 
om förbindelser eller gäld som denne ingått eller ådragit sig i landet. 
 
Den som bedriver affärsmässig rörelse i Sverige med fast driftställe får 
sökas här i tvist som uppkommit på grund av den rörelsen enligt 10 kap. 5 §. 
Vidare innehåller RB ett deliktforum i 10 kap. 8 § vilket, analogt tillämpat, 
innebär att en utomobligatorisk skadeståndstalan får väckas vid svensk 
domstol om den skadegörande handlingen företagits i riket eller om skadan 
har uppkommit här. 

                                                 
19 Bogdan, M., SvJT 1979 s. 85 
20 Prop. 1975/76:105, bilaga 1, s. 327 
21 Bogdan, M., Svensk internationell privat- och processrätt, s. 119 
22 Detta sammanfaller med att näringsidkare som är verksamma i Sverige normalt ses som 
svenska rättssubjekt, se 4 § lag (1992:160) om utländska filialer m.m. 
23 DS 1994:13 s. 46 



 19 

Vid de tillfällen då en prövning av stridsåtgärders tillåtlighet anhängiggörs 
vid svensk domstol är det till övervägande del arbetsgivarparten som stämt 
arbetstagarparten med yrkande om interimistiskt förordnande att 
stridsåtgärderna ska förklaras otillåtna. Domstolens behörighet kan i sådant 
fall grundas på det faktum att fackföreningarna har sitt säte i Sverige. 

3.2.2 Tillämplig lag 

3.2.2.1 Inom EU/EES 
När det gäller lagval mellan parter inom EU/EES som inte sinsemellan är 
bundna av avtal tillämpas Rom II-förordningen.24 Enligt denna förordning 
är huvudregeln att lagen i det land där skadan uppstår ska tillämpas på 
skadeståndsfrågan. Enligt artikel 9 gäller att tillämplig lag på skador 
orsakade av stridsåtgärder är det lands lag vari de kommer att genomföras 
eller har genomförts. Det erinras om denna huvudregel i ingressen punkt 27 
vari stadgas att ”lagen i det land där stridsåtgärderna vidtas bör tillämpas, i 
syfte att skydda rättigheterna och skyldigheterna för arbetstagare och 
arbetsgivare”. 
 
Reglerna ovan tar sikte på skadeståndsgrundande händelser men Rom II-
förordningen innehåller inga regler som tar sikte på vilket lands lag som ska 
tillämpas på stridsåtgärdernas lovlighet. Enligt AD talar snarare ingressens 
p. 28 för att denna fråga lämnats utanför förordningens 
tillämpningsområde.25 Utgångspunkten är då att svensk internationell 
privaträtt får utvisa vilket lands lag som blir tillämplig, se angående detta 
nedan under 3.2.2.2. Utfallet torde dock i de flesta fall bli detsamma oavsett 
vilket regelverk som tillämpas. 
 
I utstationeringssituationer har vissa specialregler angående lagvalet kommit 
att införas genom utstationeringsdirektivet, se nedan under kapitel 3.2.1.2.1. 

3.2.2.2 Utom EU/EES 
Som en utgångspunkt i svensk rätt kan sägas att lovligheten av 
stridsåtgärder är en rättsfråga som i första hand avgörs i enlighet med det 
lands lag vari de vidtas.26 I vissa fall kan dock frågan om stridsåtgärdens 
tillåtlighet vara beroende av frågan om det senare ingångna avtalets 
giltighet. I sådana fall ska frågan om stridsåtgärdernas lovlighet bedömas 
med tillämpning av avtalsstatutet.27 
 
När det gäller att bestämma tillämplig lag på kollektivavtalet är 
förhållandena komplicerade och uppfattningarna om hur problemen bör 
lösas går isär även bland de specialiserade juristerna i världen.28 Viss 
ledning kan dock hämtas i det faktum att kollektivavtal är 
                                                 
24 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om 
tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) 
25 AD 2011 nr 95 s. 11 
26 AD 1989 nr. 120 s. 883 
27 NJA 1987 s. 885 
28 Bogdan, M., SvJT 1979, s. 93 
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förmögenhetsrättsliga avtal och som sådana underkastade principerna om 
partsautonomi och den individualiserande metoden. Det blir alltså upp till 
den behöriga domstolen att fastställa tillämplig lag med beaktande av 
samtliga faktorer av relevans för bestämmandet av anknytningen till ett visst 
land. 
 
När en stridsåtgärd riktas mot ett utländskt fartyg har AD vid flera tillfällen 
uttalat att svensk rätt ska tillämpas vid bedömningen av stridsåtgärdernas 
lovlighet eftersom de vidtas i svensk hamn och således är fråga om svenska 
stridsåtgärder trots att de är riktade mot utländska arbetsplatser.29 

3.2.3 Ordre public 
Enligt den svenska internationella privat- och processrätten anses det vara 
en grundläggande princip att en främmande lagregel eller avgörande som 
meddelats av utländsk domstol inte får verkställas här i landet om 
tillämpningen skulle vara uppenbart oförenlig med grunderna för 
rättsordningen här i riket. Denna princip brukar betecknas som svensk ordre 
public. Inom andra rättsområden, som t.ex. familjerätten, finns det 
uttryckliga bestämmelser om ordre public. Motsvarande reglering saknas 
när det gäller det arbetsrättsliga området. Frågan har dock aktualiserats i ett 
par avgöranden av svensk domstol.  
 
I målet NJA 1987 s. 885 uttalades att stor restriktivitet måste iakttas vid 
tillämpning av ordre public-principen. I rättsfallet kom panamansk lag att 
tillämpas på ett kollektivavtals giltighet och stridsåtgärderna som föranledde 
avtalet och domstolen konstaterar att stridsrätten är mer inskränkt i den 
rättsordningen än i svensk. HD konstaterade dock att det förelåg en 
principiell frihet att bilda fackföreningar och att vidta stridsåtgärder samt att 
Panama ratificerat åtskilliga konventioner som rör den arbetsrättsliga 
skyddslagstiftningen. Mot bakgrund av detta ansåg HD att det inte med fog 
kunde påstås att innehållet i panamansk rätt var sådant att en tillämpning av 
de omstridda reglerna inte skulle ske med tillämpning av ordre public.  
 
Ett annat mål där man kunde skönja en eventuell tillämpning av ordre 
public, men som på grund av att det inte behövdes för tvistens lösning ändå 
aldrig kom att tillämpas är målet AD 1992 nr 10. Fråga var då huruvida 
liberiansk rätt skulle åsidosättas och AD uttalade att de begränsningar för 
stridsrätt som uppställdes enligt liberiansk rätt visserligen kritiseras starkt av 
ILO och att det således fanns fog för arbetstagarpartens invändning. Dock 
avgjorde domstolen målet på annan grund och saknade därför anledning att 
ta slutlig ställning i frågan om ordre public. 
 
Även EU-domstolen har förespråkat en mycket restriktiv hållning gentemot 
tillämpningen av ordre public-principen.30 Ordre public-principen får 

                                                 
29 Schelin, J., Bekvämlighetsflagg och arbetsförhållanden, s. 427 
30 Mål C-319/06 Kommissionen mot Luxemburg, REG 2008 I-4323 
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därmed anses ha en begränsad inverkan på möjligheten att underkänna 
utländsk lagstiftning som begränsar eller förbjuder stridsåtgärder. 

3.2.4 Den individualiserande metoden 
När avtalsparterna inte avtalat om att ett visst lands lag ska vara tillämplig, 
vare sig det sker konkludent eller uttryckligen, ska avtalet bedömas enligt 
lagen i det land vartill avtalet har starkast anknytning. Om det finns en 
avskiljbar del av avtalet och denna har starkare anknytning till ett annat land 
än det övriga avtalet ska dock denna del bedömas enligt detta andra lands 
lag. 
 
Vid bedömningen av vilket lands lag som avtalet har starkast anknytning till 
ska även förhållanden som inträffat efter avtalets ingående beaktas. 
Huvudregeln är att avtalet anses ha starkast anknytning till det land där den 
part som ska fullgöra den för avtalet typiska prestationen har sin hemvist. 
Ska prestationen fullgöras genom en filial eller dotterbolag är det lagen i det 
land där detta är beläget som ska tillämpas på avtalet. 

3.2.5 Prorogationsavtal 
Det torde stå de internationella avtalsparterna fritt att avtala om tillämplig 
lag även om detta inte synes vara särskilt vanligt. En särskild skyddsregel 
finns i Rom I-förordningen när det gäller enskilda arbetstagare. Ett avtal kan 
inte med giltig verkan träffas som berövar arbetstagaren det skydd som 
lagen i den annars tillämpliga lagen ålägger denne men samma begränsning 
gäller inte för kollektivavtalsparter.  
 
När det gäller avtalsklausuler i kollektivavtal som har blivit framtvingade 
genom stridsåtgärder har HD uttalat att utgångspunkten är att dessa 
klausuler i princip inte blir ogiltiga även om stridsåtgärden som föranlett 
dem är olovlig.31 AD har uttalat i en mellandom att lagvalsklausuler i ett 
kollektivavtal som blivit framtvingade genom stridsåtgärder som 
utgångspunkt är giltiga.32 Lagvalsklausuler har dock underkänts med 
hänvisning till den inverkan blockaden haft på avtalets ingående.33 
 
Förekomsten av lagvalsklausuler är emellertid begränsad enligt uppgift från 
SEKO. I de allra flesta fall blir det alltså domstolens uppgift att fastställa 
vilken rättsordning som avtalet har störst anknytning till med beaktande av 
bland annat parternas nationalitet, hemvist, avtalsorten, uppfyllelseorten 
o.s.v. 

                                                 
31 NJA 1987 s. 885 
32 AD 2009 nr 39 
33 Se AD 1992 nr 10 och AD 2007 nr 2 
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3.3 Utländska arbetsgivare 

3.3.1 Stridsåtgärd som grundläggande rättighet 
.Rätten att strejka är erkänd i ett antal internationella instrument, men inte 
uttryckligen av artikel 11 i EKMR.34 I fallet National Union of Belgian 
Police35 uttalade Europadomstolen att formuleringen ”för att skydda sina 
intressen” i artikel 11 innebär att föreningsfriheten inbegriper rättigheter 
som är oumbärliga för det faktiska åtnjutandet av dessa rättigheter. Vidare 
innebär artikel 11 en garanti för friheten att skydda sina yrkesintressen 
genom facklig verksamhet. Dessa rader säger emellertid ingenting om 
omfattningen av de åtgärder som må vidtagas i enlighet med konventionen. 
Eftersom domstolen är känslig för både arbetstagar- och arbetsgivarsidans 
intressen och det faktum att lagstiftningen skiljer sig så pass mycket åt 
konventionsstaterna emellan är det sannolikt att staten ges en generös 
bedömningsmarginal när det handlar om rätten att vidta stridsåtgärder.36 
 
I UNISON v. UK erkändes strejkrätten explicit av Europadomstolen, utan 
att riktigt gå så långt som att säga att denna rätt ryms inom artikel 11.37 I 
Wilson and Palmer märktes från Europadomstolen en viss kursändring; i 
domslutet underströk domstolen att rätten att strejka, även om den kan vara 
föremål för reglering, är ett av de viktigaste sätten på vilket en stat kan 
försäkra fackföreningars frihet att skydda sina medlemmar.38 Detta 
uttalande ligger enligt doktrinen väldigt nära att Europadomstolen faktiskt 
erkänner rätten att strejka som en grundläggande rättighet.39 I samma mål 
konstaterade dock domstolen att en begränsning av rätten att strejka kan 
rättfärdigas av artikel 11.2.40 
 
Europarådet har även en social stadga som först antogs 1961 och som 
reviderades 1996. Stadgan skyddar mänskliga rättigheter på det sociala 
området och på arbetsmarknaden och motsvarar i stort sett FN:s stadga om 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter från 1966. Stadgan blev en del 
av EU-rätten i och med Lissabonfördraget eftersom det hänvisas till denna i 
FEUF. Enligt artikel 6.4 har både arbetstagare och arbetsgivare rätt att vidta 
fackliga åtgärder, inklusive rätten att strejka. 
 
I ILO:s konvention nr. 8741 som behandlar föreningsfriheten nämns inte 
rätten att vidta stridsåtgärder explicit, men denna förutsattes redan i 

                                                 
34 För förhållandet mellan Europakonventionen och EU-rätten, se Nyström B., EU och 
arbetsrätten, s. 90-94 
35 National Union of Belgian Police v. Belgium, 27 oktober 1975 
36 Barnard, C., EC Employment Law, s. 770 
37 UNISON v. The United Kingdom, 2002-01-10. 
38 Wilson and Palmer v. The United Kingdom, 2002-07-02 
39 Barnard, C., EC Employment Law, s. 771 
40 UNISON v. The United Kingdom, p. 38, 39 och 42 
41 Convention no. 87 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to 
Organize (1948) 
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förarbetena falla in under artikel 3.42 ILO:s expertkommitté har vid flera 
tillfällen kritiserat lagregler eller förfaranden som begränsar rätten att vidta 
stridsåtgärder. 
 
Även i EU:s sociala stadga från 2000 erkänns arbetstagar- och 
arbetsgivarsidans rätt att tillgripa kollektiva åtgärder, inklusive strejk, för att 
skydda sina intressen (artikel 28). Stadgan blev bindande i och med 
Lissabonfördraget och ska ha samma rättsliga status som fördragen, artikel 
6.1 EU. 
 
EU-rätten innehåller en del regler som påverkar fackföreningarnas rätt att 
under hot om stridsåtgärder kräva avtal för egen del. Den största 
begränsningen härför är den som följer av lex Laval som beskrivs nedan.  

3.3.2 Inom EU/EES 

3.3.2.1 Allmänna principer 
För att förstå EU-domstolens resonemang när den har bedömt tvister om 
stridsåtgärders tillåtlighet krävs en viss kunskap om de allmänna principer 
som ligger till grund det för europarättsliga samarbetet och således kan 
påverka tillåtligheten av eventuella stridsåtgärder. 
 
Diskrimineringsförbudet 
Enligt artikel 18 FEUF är all diskriminering på grund nationalitet förbjuden. 
Artikeln är endast tillämplig i de fall då någon annan särskild EU-regel är 
tillämplig.43 Den närmare innebörden av detta förbud har tolkats i en mängd 
domar från EU-domstolen, varav de viktigaste förtjänar att kort nämnas i det 
följande. 
 
Kunskap och erfarenhet inhämtad från ett medlemsland ska beaktas i andra 
medlemsländer.44Avgifter som åläggs utländska studenter vid ansökningen 
till yrkesstudier är förbjudna.45 
 
Diskrimineringsförbudet preciseras i förordningen (EEG) nr 1612/68 om 
arbetskraftens fria rörlighet vilken stadgar att alla EU-medborgare har rätt 
att ta anställning och utföra arbete på samma villkor som medborgare i 
staten de väljer att bosätta sig i.46 Alla regler gällande anställnings- eller 
arbetsvillkor som direkt eller indirekt diskriminerar personer från ett annat 
medlemsland är förbjudna.47 Detta gäller även regler i kollektivavtal vilket 
kan få betydelse då en fackförening vill teckna avtal med utländska 
arbetsgivare.48 
                                                 
42 Schelin, J., Bekvämlighetsflagg och arbetsförhållanden, s. 378 
43 Mål C-193/94 Brottmål mot Skanavi och Chryssanthakopoulos REG 1996 I-929, p. 20 
44 Mål 340/89 Vlassopoulou mot Ministerium für Justiz, Bundes- und 
Europaangelegenheiten Baden-Württemburg, REG 1991 I-2357 
45 Mål 293/83 Gravier mot Liège, REG 1985 I-593 
46 Artikel 1 
47 Artikel 7.1 
48 Artikel 7.4 
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De fyra friheterna 
En av grundtankarna bakom Europeiska unionen är att avskaffandet av 
hinder för den fria rörligheten ska medföra att Unionens ekonomiska mål 
uppnås och att i slutändan levnadsstandarden öka för dess medborgare. 
Enligt artikel 26.2 FEUF ska den inre marknaden omfatta ett område utan 
inre gränser, där fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital 
säkerställs i enlighet med bestämmelserna i fördragen. 
 
Att dessa friheter kan hämmas genom fackliga stridsåtgärder är inte svårt att 
förstå och ett illustrerande exempel utgörs av målet Kommissionen mot 
Frankrike49. I målet var fråga om Frankrike hade gjort sig skyldig till brott 
mot nuvarande artikel 34 FEUF genom att de i strid mot lojalitetsplikten 
enligt artikel 4.3 EU underlåtit att förhindra att enskilda hämmar den fria 
rörligheten för varor. Sabotagen hade skett under lång tid, organiseringen av 
tilltagen hade skett med hjälp av kända organisationer och personer hade 
filmats och identifierats men ändå hade ingen dömts för brotten. Domstolen 
fann att Frankrike inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att stävja detta. Om 
det hade någon betydelse för utgången att angreppen var brottsliga berördes 
inte. 
 
I målet Cassis De Dijon50 formulerade EU-domstolen ett antal hänsyn som 
kan legitimera åtgärder som hämmar den fria rörligheten. Dessa kan vara 
frågor om effektiv skattekontroll, skydd för folkhälsan, god handelssed och 
konsumentskydd. Bekämpandet av social dumpning51 och orättvis 
konkurrens52 samt undvikandet av störningar på arbetsmarknaden53 är 
ytterligare hänsyn som kan motivera inskränkningar i de fria rörligheterna. 
I målet Gebhard54uttalade EU-domstolen att åtgärder som hämmar de 
grundläggande friheterna i fördraget ska, för att vara tillåtna: 

1. användas på ett icke-diskriminerande sätt, 
2. framstå som motiverade med hänsyn till ett trängande 

samhällsintresse, 
3. vara ägnade att säkerställa förverkligandet av den målsättning som 

eftersträvas (effektivitet), 
4. inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet 

(proportionalitet). 
 

                                                 
49 Mål C-265/95 Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Frankrike, REG 
1997 I-6959 
50 Mål 8/74 Procureur du Roi mot B. Och G. Dassonville, REG 1974 I-837, p. 8 
51 Mål C-244/04 Kommissionen mot Tyskland, REG 2006 I-000, p. 61 
52 Mål C-60/03 Wolff & Müller mot Pereira Félix, REG 2004 I-9553, p. 41 
53 Mål C-445/03 Kommissionen mot Luxembourg, REG 2004 I-10191, p. 38 
54 Mål C-55/94 Reinhard Gebhard mot Conciglio Dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori 
di Milano, REG 1995 I-4165 
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3.3.2.2 Utstationerande arbetsgivare 

3.3.2.2.1 Utstationeringsdirektivet 
En fråga som är av betydelse när företag rör sig över nationsgränserna för 
att tillhandahålla tjänster i andra medlemsländer än det egna är vilka 
anställningsförhållanden som ska tillämpas på de utstationerade 
arbetstagarna. Efter en lång process som var kantad av motsättningar kom 
1996 ett direktiv om utstationering av arbetstagare att antas. 
 
Redan 1991 lade kommissionen fram ett förslag som skulle säkerställa att 
den arbetskraft som blev utstationerad till andra länder åtnjöt det 
arbetsrättsliga skyddet i det land där arbetet utfördes. Direktivförslaget var 
dock som ovan antytts kontroversiellt och fick omarbetas tills det slutligen 
antogs 1996.55 Den rättsliga grunden för direktivet är fördragsreglerna om 
tjänsters fria rörlighet.56 
 
Huvudsyftet med direktivet är att peka ut vilket lands arbetsrätt som ska 
tillämpas för de utstationerade arbetstagaren och är ett sätt att försöka 
komma tillrätta med problemen med social dumpning. Lagvalsreglerna i 
direktivet har företräde framför Romkonventionen och Rom I-förordningen, 
ingressen punkt 11. Intressant är att det uttryckligen står i ingressen att 
direktivet inte ska påverka rätten att vidta fackliga stridsåtgärder, ingressen 
punkt 22. Detta är emellertid en sanning med modifikation, som Laval kom 
att visa.  
 
Arbetstagarbegreppet definieras nationellt i det land där arbetet utförs, 
artikel 2.2. Den lista över arbets- och anställningsvillkor i artikel 3.1 som 
arbetstagarna ska garanteras i arbetslandet är uttömmande och uttrycker 
såväl minimi- som maximinivåer i förhållande till vad som kan krävas av 
utstationerande företag. Dessa är: 

- längsta arbetstid och kortaste vilotid, 
- minsta antalet betalda semesterdagar per år, 
- minimilön, inbegripet övertidsersättning men inte yrkesknutna 

penionssystem, 
- villkor för att ställa arbetstagare till förfogande genom uthyrning, 
- säkerhet, hälsa och hygien på arbetsplatsen, 
- skydd för gravida kvinnor och kvinor som nyss fött barn, samt för 

barn och unga 
- lika behandling av kvinnor och män samt andra 

diskrimineringsbestämmelser. 
 
Värt att notera är att varken regler om uppsägningar eller om medinflytande 
finns med i uppräkningen. Dock finns en möjlighet för medlemsländerna att 
utvidga tillämpningsområdet till andra områden än de uppräknade, artikel 
3.10. Förutsättningen är dock att bestämmelserna antingen omfattas av ordre 

                                                 
55 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om 
utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster 
56 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 145 
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public eller att de är fastställda i allmängiltigförklarade kollektivavtal. Ordre 
public-begreppet ska tolkas restriktivt57 och det saknas i Sverige en 
möjlighet att allmängiltigförklara kollektivavtal. 
 
I enlighet med kommissionens meddelande om strategin för den inre 
marknaden 201058 la kommissionen den 21 mars 2012 fram ett förslag till 
ett genomförandedirektiv. Detta syftar bland annat till att förbättra och öka 
enhetligheten i genomförandet, tillämpningen och efterlevnaden av 
utstationeringsdirektivet för att stävja missbruk av direktivet.59 I en 
faktapromemoria antyder regeringen att den svenska lagstiftningen kan 
komma att behöva ändras med anledning av genomförandedirektivet, dock 
måste en noggrann analys företas innan någon regeländring blir aktuell.60 

3.3.2.2.2 Laval 
Bakgrund 
Bakgrunden till Lavalmålet61 är i korthet att några fackliga organisationer 
vidtog stridsåtgärder mot ett lettiskt byggnadsbolag i Vaxholm 2004. 
Stridsåtgärderna ledde till att det lettiska bolaget Laval un Partneri Ltd 
stämde de fackliga organisationerna i AD och yrkade att stridsåtgärderna 
interimistiskt skulle förklaras olovliga och hävas. I det interimistiska 
beslutet av den 22 december 2004 avslog AD bolagets yrkande. Under 
huvudförhandlingen i målet, som hölls den 11 mars 2005, yrkade Laval att 
AD skulle förklara att stridsåtgärderna var olovliga och att Byggnads, 
Byggettan och Elektrikerna skulle förpliktas att betala allmänt skadestånd 
till Laval. Dessutom yrkade bolaget att AD skulle inhämta 
förhandsavgörande enligt art. 234 (nuvarande artikel 267 FEUF) i EG-
fördraget. Yrkandena bestreds av svarandeparterna men AD kom fram till 
att förhandsavgörande skulle inhämtas genom beslut den 29 april 2005.  
 
Den första tolkningsfrågan 
Den första frågan som AD ställde till EU-domstolen var (såsom EU-
domstolen förstod den) om  fördraget och utstationeringsdirektivet innebär 
hinder mot att vidta stridsåtgärder för att få dem att förhandla om lön samt 
ansluta sig till ett kollektivavtal med förmånligare bestämmelser än de som 
följer av de relevanta lagreglerna och som dessutom innehåller villkor på 
områden inte anges i artikel 3 i direktivet. Eftersom Sverige inte utnyttjat 
någon av de metoder som anges i utstationeringsdirektivet när det gäller 
minimilön kan en skyldighet för det gästande tjänsteföretaget att tillämpa 
sådana löner som var aktuella i målet inte anses föreligga. De löner som 
Byggnads försökte få bolaget att utge kan inte heller anses vara minimilön i 
direktivets mening.  

                                                 
57 Mål C-319/06 Kommissionen mot Luxemburg, REG 2008 I-4323. 
58 KOM(2010) 608 på väg mot en inre marknadsakt, Att skapa en verkligt 
konkurrenskraftig social marknadsekonomi – Femtio förslag för att arbeta, driva 
företagsverksamhet och handel bättre tillsammans 
59 KOM(2012) 131 slutlig 
60 Faktapromemoria 2011/12:FPM135 
61 Mål C-341/05 Laval un Partneri Ltd. Mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet m.fl., 
REG 2007 I-11767 
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Domstolen undersökte i nästa steg på vilka områden arbets- och 
anställningsvillkor kan fastställas för utstationerade arbetstagare. Slutsatsen 
blev att en fackförening inte kan kräva förmånligare villkor för 
arbetstagarna än vad som följer av direktivets artikel 3.1 a-g, den s.k. ”hårda 
kärnan”. Villkor som går utöver den hårda kärnan kan endast krävas med 
åberopande av direktivets ordre public-bestämmelse i artikel 3.10. 
Arbetsmarknadens parter kan dock inte åberopa denna bestämmelse till stöd 
för en stridsåtgärd eftersom de inte är offentligrättsliga organ.  
 
Domstolen gick sedan in på stridsåtgärdernas förenlighet med artikel 49 i 
fördraget, som rör den fria rörligheten för tjänster. Inledningsvis erinrade 
domstolen om att artikel 49 har direkt horisontell effekt, det vill säga att den 
kan åberopas direkt mellan enskilda. Vidare utgick domstolen ifrån att det 
svenska systemet med stridsåtgärder gör att företag som är etablerade i 
andra medlemsstater kan se sig tvingade att ansluta sig till, i det här fallet, 
Byggnadsavtalet och att detta kan göra det mindre lockande eller t.o.m. 
svårare för dessa företag att etablera sig i Sverige. 
 
När det gäller minimilön, som i och för sig ligger inom direktivets hårda 
kärna, innebär det faktum att företaget tvingas förhandla under obestämd tid 
för att kunna veta vilken minimilön som ska utgå en inskränkning i friheten 
att tillhandahålla tjänst. Denna inskränkning kan endast godtas om den har 
ett legitimt ändamål som är förenligt med fördraget och om den är 
motiverad av tvingande hänsyn till allmänintresset. Metoden för 
fastställandet av lön underkändes alltså. 
 
Den andra tolkningsfrågan 
Den andra frågan som EU-domstolen hade att besvara rörde artikel 49 och 
50 (nuvarande artikel 56 och 57 FEUF) i EG-fördraget om fri rörlighet för 
tjänster. Frågan var huruvida dessa hindrar en tillämpning av lex Britannia. 
Domstolen kom fram till att sådana regler enligt vilka hänsyn inte tas till om 
ett företag från en annan medlemsstat redan har ingått kollektivavtal i 
hemlandet är diskriminerande eftersom motsvarade tillämpning inte gäller 
för svenska företag som redan har kollektivavtal. En sådan tillämpning kan 
bara motiveras av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Inga av 
dessa  hänsyn befanns föreligga i förevarande fall. 
 
Svaren innebar i korthet att artikel 49 i fördraget samt artikel 3 i 
utstationeringsdirektivet utgör hinder mot sådana stridsåtgärder som var 
aktuella i målet på grund av att de syftade till att få till stånd sådana villkor 
som går utanför den hårda kärnan i direktivet. De villkor som angavs i 
direktivet var således både minimi- och maximivillkor och inte, som tidigare 
antagits, endast minimivillkor. 
 
Med tanke på att inskränkningar i rätten som tillkommer fackföreningar 
endast kan göras med hänvisning till de i artikel 11.2 uppräknade intressena 
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kan det förhålla sig så, att EU-domstolens avgörande i Laval-målet står i 
strid med Europakonventionen såsom den tolkas av Europadomstolen.62 
Till följd av domen kom den svenska utstationeringslagen samt MBL att 
ändras för att vara förenlig med EU-rätten. 
 
Lagändringar 
Lavalmålet som berörts ovan rörde en arbetsgivare som utstationerade 
arbetstagare till Sverige i enlighet med utstationeringsdirektivet. I och med 
detta avgörande och genom de senare lagändringarna i utstationeringslagen 
och MBL står det numera klart att i de situationer som täcks av 
utstationeringsdirektivet får endast genom stridsåtgärder sådana villkor 
krävas som motsvarar villkoren i ett centralt kollektivavtal som tillämpas 
hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen. Vidare 
får dessa villkor endast avse minimilön eller andra minimivillkor på 
områden som omfattas av den hänvisning till lagbestämmelser enligt 5 § i 
utstationeringslagen. En stridsåtgärd får inte heller vidtas mot en 
arbetsgivare som, i förhållande till de utstationerade arbetstagarna, redan 
tillämpar villkor som väsentligen motsvarar minst sådana villkor som följer 
av det kollektivavtal den fackliga organisationen vill teckna. 

3.3.2.3 Monti II-förordningen 
Efter EU-domstolens utslag i Viking Line och Lavalmålet väcktes en häftig 
debatt både i Sverige och i andra medlemsländer som rörde just 
avvägningen mellan grundläggande fackliga rättigheter och ekonomiska 
friheter i EU-rätten. Detta föranledde att kommissionen, utöver det 
tillämpningsdirektiv som nämnts ovan, lade fram ett förslag till en 
förordning känd som Monti II-förordningen. Förordningen behandlar den 
omstridda avvägningen.63 Förslaget består av tre delar; dels en allmän 
princip om att etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster ska 
respektera den grundläggande rättigheten att vidta fackliga stridsåtgärder 
samtidigt som utövandet av de fackliga rättigheterna ska respektera 
etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster, artikel 2. Vidare 
införs en bestämmelse om hur tvister som uppstår i spänningsfältet mellan 
grundläggande fackliga rättigheter och ekonomiska friheter ska lösas. Enligt 
artikel 3.4 har de nationella domstolarna att beakta huruvida stridsåtgärden 
är 1) lämplig, 2) nödvändig och 3) skälig. 

3.3.2.4 Övriga arbetsgivare 

3.3.2.4.1 Tjänstedirektivet 
Initiativet till tjänstedirektivet togs under Lissabonprocessen år 2000 då en 
ambition var att göra EU till den mest konkurrenskraftiga ekonomin i 
världen. För att möjliggöra detta skulle hinder för den fria rörligheten för 
tjänster undanröjas och stats- och regeringscheferna gav medlemsstaterna 
och kommissionen i uppdrag att ta fram en strategi för detta. Från början var 
en av grundtankarna att man som tillhandahållare av tjänster skulle få ta 
med sig ursprungslandets lag vid en etablering utomlands, den s.k. 
                                                 
62 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 94 
63 KOM(2012) 130 slutlig 
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ursprungslandsprincipen.64 Detta vållade dock stora farhågor om att 
regelverket skulle medföra social dumpning och efter protester från 
fackföreningar och Europaparlamentet slopades tanken på 
ursprungslandsprincipen. Istället antogs regler som mera allmänt 
förespråkade fri rörlighet för tjänster. Det slutliga tjänstedirektivet 
innehåller i huvudsak fem stora delar. Det är regler om administrativ 
förenkling, etableringsfrihet och fri rörlighet för tjänsteverksamhet, 
tjänstemottagarnas rättigheter och tjänsters kvalitet samt bestämmelser om 
administrativt samarbete.65 
 
Enligt artikel 1.6 i direktivet ska medlemsstaternas nationella arbetsrätt inte 
påverkas av regelverket. Dessutom ska det inte beröra de grundläggande 
rättigheter så som de erkänns av medlemsstaterna samt i rättighetsstadgan. 
Vidare undantas helt den kollektiva arbetsrätten, främst rätten att förhandla 
fram och ingå kollektivavtal samt rätten till fackliga stridsåtgärder. Inte 
heller ska direktivet tillämpas vid situationer som täcks av 
utstationeringsdirektivet. Rätten att vidta stridsåtgärder och förenligheten 
med tjänstedirektivet har inte varit föremål för EU-domstolens prövning 
varför det är svårt att uttala sig om det skulle innebära någon inskränkning i 
fackliga rättigheter. 

3.3.2.4.2 Tjänstedirektivets genomförande i svensk rätt 
Sverige genomförde direktivet i huvudsak genom lagen (2009:1079) om 
tjänster på den inre marknaden. Vidare har kravet på att utländska filialer 
måste utse en föreståndare som bor i Sverige och ansvarar för verksamheten 
slopats för länder inom EU/EES. För företag från andra länder än 
medlemsstaterna står detta krav dock kvar. 

3.3.3 Utanför EU/EES 
När det gäller stridsåtgärder mot arbetsgivare som är hemmahörande i en 
stat utanför EU/EES ställs inte några hinder upp i EU-rätten, men på andra 
håll går vissa begränsningar att skönja.  
 
Nämnas ska dock att gentemot arbetsgivare från dessa länder fyller 
stridsåtgärden inte samma viktiga funktion, eftersom arbetstillstånd för 
dessa i princip bara beviljas om de erbjudna löne- och anställningsvillkoren 
överensstämmer med vad som normalt utgår till svensk arbetskraft för 
motsvarande arbete.66 I detta förfarande har arbetsmarknadens parter olika 
möjligheter till påverkan och är således inte nödgade att tillgripa 
stridsåtgärder för att undvika låglönekonkurrens.67 

                                                 
64 KOM(2010) 2 slutlig 
65 DS 2008:75 s. 14 
66 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 110 
67 Arbetsmarknadens parter ska beredas tillfälle att yttra sig i ärenden som är av principiell 
betydelse eller annars av större vikt, se 5 kap. 7 § utlänningsfördningen (2006:97). Vidare 
ska arbetsmarknadens parter ges tillfälle att yttra sig över lön och andra anställningsvillkor 
för att säkerställa att dessa motsvarar nivåer i svenska avtal eller praxis inom yrket, 5 kap. 
7a §. 
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3.3.3.1 Utstationerande arbetsgivare 
Av artikel 1.4 i utstationeringsdirektivet att företag som är etablerade i en 
icke-medlemsstat inte får behandlas förmånligare än företag som är 
etablerade i en medlemsstat. Den svenska utstationeringslagen är därför 
tillämplig även på utstationeringar som härrör från länder utanför EU.68 
Som utredningen  konstaterar finns det dock inget hinder mot att behandla 
medlemsländer mer förmånligt än icke-medlemsstater men i 
utstationeringssituationer görs alltså ingen åtskillnad mellan medlemsstater 
och icke-medlemsstater i EU. 

3.3.3.2 Övriga arbetsgivare 
Om tillhandahållaren av tjänster faller utanför utstationeringslagens 
tillämpningsområde enligt definitionen i 3 § utstationeringslagen är 
emellertid situationen annorlunda. MBL innehåller inga 
specialbestämmelser som tar sikte på internationella förhållanden utan 
problem som uppkommer i dessa situationer får enligt förarbetena lösas 
genom en tillämpning av sedvanliga normer för lagkonflikter. 
Utgångspunkten är att MBL är tillämplig på varje arbetsplats ”med 
dominerande anknytning till Sverige eller svenska förhållanden”.69 Exempel 
som anges är om arbetet mer stadigvarande är förlagt till Sverige eller, om 
arbetet utförs utomlands, om både arbetsgivaren och arbetstagaren är 
svenska rättssubjekt. Svenskt dotterbolag utomlands är normalt inte att 
betrakta som svenskt rättssubjekt. 
 
Frågan huruvida en stridsåtgärd blir tillåten är alltså beroende av vilket 
lands lag som kommer att tillämpas på kollektivavtalet vilket illustreras av 
ett antal avgöranden rörande framförallt fartyg. När det gäller andra 
verksamheter än sjöfarten lär det vara få affärsrörelser som bedrivs i Sverige 
som MBL inte anses vara tillämplig på. Vidare följer av filiallagen att 
utländska företag och utomlands bosatta svenskar ska anses som svenska 
rättsubjekt om de bedriver näringsverksamhet i Sverige, se 4 § lag 
(1992:160) om utländska filialer m.m. 
 
Avgörande för huruvida stridsåtgärder vidtagna mot utländska arbetsgivare 
som är verksamma här i riket är tillåtna eller ej kommer att vara beroende av 
vilken anknytning verksamheten har till Sverige, det vill säga om förbudet 
mot stridsåtgärder enligt 42a § är tillämpligt eller ej. I praktiken torde den 
avgörande faktorn vara om verksamheten i Sverige är av tillfällig eller mera 
permanent natur.70 
De rättsfall som finns på området gäller alla redarverksamhet och redovisas 
nedan under avsnitt 3.4. 

                                                 
68 SOU 2008:123 s. 311 
69 Prop. 1975/76:105 s. 327 
70 DS 1994:13 
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3.4 Särskilt om fartyg 
Till att börja med kan konstateras att sjöfarten på många sätt har en särskild 
reglering jämfört med andra verksamheter. Bland annat faller sjöfarten 
utanför utstationeringslagens tillämpningsområde, § 2 som är baserad på 
artikel 1.2 i direktivet. Vidare är verksamheten är särreglerad genom olika 
lagar, t.ex. sjömanslagen, vilotidslagen, mönstringslagen samt vissa kapitel i 
fartygssäkerhetslagen. På den internationella sidan finns ett antal ILO-
konventioner som handlar om just arbetsrätten till sjöss men dessa berör inte 
direkt rätten att vidta stridsåtgärder. I ILO:s konvention nr. 87 som 
behandlar föreningsfrihet nämns inte stridsrätten explicit men trots detta 
förutsätts konventionen innefatta ett skydd för rätten att vidta stridsåtgärder.  
En resolution antagen av den förberedande tekniska sjöfartskonferensen 
1975 benämnd ”Industrial relations in the shipping industry” behandlar 
vikten av oberoende organisationer på arbetsmarknaden. 

3.4.1 Allmänna utgångspunkter 

3.4.1.1 Flaggstatsprincipen 
Som utgångspunkt gäller att de öppna världshaven är fria för sjöfart. 
Folkrättsligt sett faller de internationella farvattnen inte under någon stats 
jurisdiktion utan är en resurs som ska vara tillgänglig för alla. Det framgår 
uttryckligen av de två största konventionerna på området att anspråk över de 
internationella vattnen är ogiltiga.71 
 
För att ändå åstadkomma ordning även på de internationella haven har viss 
jurisdiktion knytits till de personer eller den egendom som befinner sig där. 
Denna jurisdiktion bestäms med utgångspunkt i den s.k. flaggstatsprincipen 
som säger att det land i vars skeppsregister fartyget är registrerat har en i det 
närmaste exklusiv jurisdiktion över fartyget. För andra aktörer blir denna 
jurisdiktion synlig genom att fartyget bär det landets flagga. Med denna 
jurisdiktion följer att flaggstaten har rätt att med lagstiftning eller andra 
åtgärder reglera förhållandena ombord på fartyget, däribland arbetsrätten. 
Skälen för detta är att det inte praktiskt skulle fungera om ett annat lands 
lagar skulle bli tillämpliga fullt ut på fartyget så fort detta anlöper ett lands 
hamn. 
 
När ett fartyg som är registrerat i ett land rör sig i ett annat lands 
territorialvatten uppkommer emellertid viss konkurrens mellan de två 
ländernas jurisdiktion. Kust- eller hamnstaten har nämligen en i det 
närmaste oinskränkt jurisdiktion då fartyg befinner sig innanför dess 
territorium.72 Däremot respekteras normalt sett flaggstatens rätt till 
jurisdiktion vad gäller de rent interna förhållandena på fartyget, det vill säga 
förhållanden som inte har med miljö- och säkerhetsbestämmelser att göra.73 

                                                 
71 Schelin, J., Bekvämlighetsflagg och arbetsförhållanden, s. 200 
72 Ibid., s. 204 
73 Ibid., s. 205 



 32 

Lagstiftaren har emellertid när det gäller bestämmelserna om stridsrätt 
intagit en syn som inte är fullt ut reciprok med flaggstatsprincipen. Detta 
gäller situationer då fartyget har ”dominerande anknytning” till svenska 
förhållanden genom att till exempel fartyget går i trafik som regelbundet 
anlöper svenska hamnar och besättningen är till övervägande del av svensk 
nationalitet.74 Stridsåtgärder mot fartyg i sådant fall är alltså enligt 
huvudregeln tillåtna. Trots att detta kan anses vara oförenligt med 
flaggstatsprincipen överensstämmer det emellertid med de principer som i 
övrigt reglerar svensk arbetsrättslagstiftning.75 

3.4.1.2 Bekvämlighetsflagg 
Att ett företag seglar under bekvämlighetsflagg innebär att fartyget är 
registrerat i en stat som tillämpar s.k. bekvämlighetsregister. Vad som anses 
utgöra ett bekvämlighetsregister har dock visat sig vara komplicerat varför 
man får nöja sig med att konstatera vissa drag som utmärker denna typ av 
register. Enligt Rochedale-rapporten från 1970 är det framförallt fråga om 
sex stycken kännetecken: 

1. Registreringslandet tillåter utländskt ägarskap och/eller kontroll av 
sina handelsfartyg 

2. Tillträde till registret är enkelt; ett skepp kan bli registrerat hos en 
konsulat utomlands. Vidare är det inte förbjudet för ägaren att flytta 
registreringen när denne finner det påkallat. 

3. Skatterna på skeppets inkomster tas inte ut lokalt eller är väldigt 
låga. En registreringsavgift och en årlig avgift baserad på tonnaget är 
de enda avgifter som tas ut. Detta gäller även framtida förhållanden. 

4. Registreringslandet är en liten statsmakt och inga nationella krav 
ställs på de registrerade skeppen. 

5. Bemanning av skeppen av utländska medborgare är fritt tillåten. 
6. Registreringslandet har varken de administrativa resurserna eller 

viljan att ålägga skeppen nationella eller internationella regler. 
 
Det har dock ifrågasatts om samtliga dessa villkor är relevanta än idag, då 
situationen för bekvämlighetsflaggade fartyg är annorlunda nu jämfört med 
då rapporten kom ut men på det stora hela torde dessa kännetecken vara 
giltiga än idag.76 
 
En senare begreppsbestämning har gjorts av OECD. Det första kriteriet är 
att registerlandet ger utländska medborgare rätt att äga och kontrollera 
registerlandets fartyg. Vidare är det enkelt att bereda sig tillträde till registret 
i landet, genom via ett utländskt konsulat. Skatter och avgifter tas inte ut alls 
eller endast med symboliska belopp. Landet ifråga tenderar att vara litet och 
det registrerade tonnaget är uppenbart oproportionerlig i förhållande till 
landets egna behov. Besättningen är vanligtvis av annan nationalitet än 

                                                 
74 Prop. 1973:42 s. 211 
75 I AD 1991 nr 71 skulle en tvist om au pair-arbete i Seoul bedömas enligt svensk lag på 
grund av att båda parterna var svenska medborgare. 
76 Schelin, J., Bekvämlighetsflagg och arbetsförhållanden, s. 223 
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registerlandet och landet ifråga saknar resurser att hävda sina inhemska 
föreskrifter.77 
 
Fördelarna för redaren med denna typ av registrering är uppenbara. På grund 
av att få eller inga krav ställs på fartygssäkerhet eller arbetsrättsförhållanden 
ombord kan fartyg som seglar under bekvämlighetsflagg konkurrera på helt 
andra villkor än fartyg som är utsatta för reglering av aktuellt slag. Detta 
medför att konkurrensen snedvrids till förmån för redarna som flaggar ut sitt 
tonnage men till nackdel för arbetstagarna sysselsatta ombord på dessa 
fartyg. 
 
Det är med anledning av sådana registreringar som ITF tillsammans med 
nationella fackförbund under lång tid bedrivit en kampanj som syftat till att 
påtvinga fartyg vissa grundläggande kollektivavtalsstadgade skyldigheter 
gentemot besättningen och fackföreningen. 

3.4.1.3 Något om ITF 
Internationella Transportarbetarefederationen är en internationell 
organisation som är en sammanslutning av olika nationella fackförbund där 
SEKO är medlem. Organisationen fyller både en politisk och en facklig 
funktion eftersom de både organiserar internationella blockadkampanjer 
samt bedriver opinionsbildning när det gäller sjöarbetstagares rättigheter. 
Blockadkampanjen syftade till en början till att utrota existensen av 
bekvämlighetsflaggade flyg genom att redarna som flaggat ut sitt tonnage 
tvingas betala europeiska lönenivåer och iaktta viss social standard för 
arbetstagarna ombord. Tanken var då att incitament ska saknas för att flagga 
ut sitt tonnage och redarna ska istället registrera fartyget i sitt hemland men 
detta har visat sig relativt ofruktbart.78  
 
Organisationens inriktning har utsatts för kritik på grund av motsättningarna 
mellan länder med höga respektive låga lönenivåer. Blockadkampanjer 
syftar till att höja lönenivåerna för samtliga sysselsatta i sjöfarten, men detta 
kan komma att påverka arbetstillfällena för länder med låga lönenivåer. 
De flesta av blockadaktionerna mot utländska fartyg som ägt rum i svensk 
hamn har på olika vis samordnats av ITF. 

3.4.2 Domar som behandlar stridsåtgärder mot 
utländska fartyg 

Arbetsdomstolen, Högsta domstolen och EU-domstolen har i ett antal 
avgöranden prövat tillåtligheten av stridsåtgärder vidtagna mot utländska 
fartyg. Nedan redovisas några av de viktigare rättsfallen som behandlar 
detta i kronologisk ordning. 

                                                 
77 AD 2007 nr 2 
78 Schelin, J., Bekvämlighetsflagg och arbetsförhållanden, s. 120 
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3.4.2.1 M/S Rosso 
I AD 1981 nr 24 ansåg sig AD inte behörig i en tvist som gällde mellan ett 
maltesiskt rederi och ITF angående fredsplikt enligt ett utländskt 
kollektivavtal. På uppmaning av ITF hade Transport företagit blockad när 
fartyget var i svensk hamn. Avtalsförhållandet befanns sakna anknytning till 
Sverige med tillämpning av 10 kap. 3 och 5 §§ RB eftersom det avgörande 
för talan gällde innebörden av och påföljder för åsidosättande av ett 
kollektivavtal ingånget mellan en utländsk redare och en utländsk 
fackförening. Transport kunde därför inte anses vara bundna av 
fredspliktsreglerna i 41 § MBL. 

3.4.2.2 M/S Atlantic Song och M/S Tor Anglia 
I AD 1987 nr 107 hade AD att ta ställning till fredspliktsinvändning på 
grund av att uppsagda men ännu inte utlöpta kollektivavtal (s.k. 
utlandsavtal) gällde mellan Sjöfolksförbundet och företaget som svarade för 
bemanningen av fyra utländska rederiers fartyg. Sjöfolksförbundet varslade 
om primäråtgärder i form av nyanställningsblockad gentemot dessa fyra 
fartyg samt sympatiåtgärder i form av arbetsnedläggelse på två svenska 
fartyg, M/S Atlantic Song och M/S Tor Anglia. Arbetsgivarparterna gjorde 
gällande att sympatiåtgärderna var olovliga på den grunden att den primära 
stridsåtgärden mot de utländska parterna var olovlig eftersom det förelåg 
kollektivavtal mellan parterna. AD kom däremot fram till att det inte 
föreligger något hinder i svensk rätt mot att vidta stridsåtgärder mot 
utländsk part och arbetsgivarparterna har inte ens påstått att stridsåtgärderna 
skulle vara olovliga enligt tillämplig lag i annat land. AD underströk att 
”[d]et finns inte något förbud mot en sympatiåtgärd enbart på den grunden, 
att den primära åtgärden vidtas av en svensk facklig organisation mot ett 
utländskt företag”. Saken vore att bedöma annorlunda om den primära 
åtgärden är ett svepskäl för ett annat syfte, men något sådant syfte har inte 
kunnat konstateras i förevarande fall. Stridsåtgärderna bedömdes därmed 
som lovliga. 

3.4.2.3 BP Humber 
I  AD 1987 nr 118 blev BP Humber som ägdes av ett i Bahamas registrerat 
rederi och seglade under Bahamas flagg utsatt för primär- och 
sympatiåtgärder av Sjöfolksförbundet och Transport. Bemanningsföretaget, 
som hade bas i Bermuda, hade tecknat ett kollektivavtal med AMOSUP på 
Filippinerna. AD kom till en början fram till att lovligheten av såväl primär- 
som sympatiåtgärderna skulle bedömas i enlighet med svenska 
arbetsrättsliga bestämmelser eftersom de vidtogs i Sverige. Eftersom något 
kollektivavtal mellan varken Sjöfolksförbundet eller Transport och 
bemanningsföretaget var dessa förbund inte underkastad någon fredsplikt i 
förhållande till arbetsgivarparterna. Att ett kollektivavtal visserligen gällde 
för arbete ombord mellan bemanningsföretaget och AMOSUP påverkade 
inte Sjöfolksförbundets möjligheter att genom stridsåtgärder tilltvinga sig ett 
eget avtal. Detta gällde trots att de yrkade kollektivavtalen skulle komma att 
få retroaktiv tillämpning och eventuellt underkastas reglerna i en annan 
rättsordning än den svenska. 
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3.4.2.4 Nervion 
I NJA 1987 s. 885 fick HD anledning att ta ställning till dels tillämplig lag 
vid bedömningen av ett kollektivavtals giltighet och dels huruvida 
tillämpningen av panamansk rätt på kollektivavtalet, som medförde 
ogiltighet av avtalet, kunde anses uppenbart oförenlig med grunderna för 
rättsordningen i riket (s.k. ordre public). Bakgrunden var att det i Panama 
registrerade fartyget Nervion med ägare i samma land blev i svensk hamn 
utsatt för blockad av Transport i syfte att få redaren att ingå kollektivavtal 
med ITF och enskilda anställningsavtal för besättningen. När 
besättningsmännen vände sig till svensk domstol för att få ut lönerna enligt 
anställningsavtalen invände arbetstagarparten att dessa och kollektivavtalet 
var ogiltigt eftersom de tillkommit under rättstridigt tvång i form av otillåtna 
stridsåtgärder.  
 
Utgångspunkten enligt HD var att frågan om de enskilda 
anställningsavtalens giltighet skulle i sin helhet prövas enligt en och samma 
rättsordning. Angående tillämplig lag på stridsåtgärdernas lovlighet kom 
HD fram till att om denna bedömning ingår som ett moment i prövningen av 
giltigheten av ett avtal med utländsk anknytning ska den utländska rätten 
även tillämpas på frågan om stridsåtgärdernas lovlighet. Tillräckliga 
omständigheter saknades för att en tillämpning av panamansk rätt skulle 
anses strida mot grunderna för rättsordningen i riket. 
 
Slutsatsen av domen blev att stridsåtgärder kan vara tillåtna enligt svensk 
lag, men att det avtal som träffas kan förklaras ogiltigt på grund av samma 
stridsåtgärder om ett annat lands lag ska tillämpas på avtalet. 

3.4.2.5 M/S JSS Britannia  
Med anledning av domslutet i Nervionmålet kom AD att göra en 
helomvändning i sitt resonemang i AD 1989 nr 120. I målet hade ett rederi 
ett kollektivavtal med en filippinsk fackförening med väsentligen sämre 
villkor än motsvarande kollektivavtal inom ITF. När fartyget som ägdes av 
rederiet anlöpte en svensk hamn, ställde representanter från 
Sjöfolksförbundet och ITF krav på tecknande av ett ITF-avtal som skulle 
träda istället för det redan befintliga avtalet under hot om stridsåtgärder.  
 
I målet slog domstolen fast att fackliga organisationer är skyldiga att 
respektera kollektivavtal som en annan organisation redan har träffat med 
arbetsgivaren, åtminstone på så vis att det nya avtalet inte får ha som syfte 
att söka undantränga eller förändra det först tillkomna avtalet. Stödet för 
denna domstolens tolkning står att finna i 42 § 1 st. MBL, direkt eller under 
åberopande av dess grunder.  
 
Sammanfattningsvis menade domstolen att följande skäl talade för en sådan 
tolkning. 

• Om initiativet till en förändring av det befintliga kollektivavtalet 
istället tagits av kollektivavtalsmotparten i det första avtalet, skulle 
sådana stridsåtgärder vidtagna av denna vara olovliga med 
hänvisning till 41 § 1 st. 2 p. MBL. Skulle en utomstående 
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fackförening understödja denna stridsåtgärd, skulle även denna ses 
som olovlig enligt 42 § 1 st. 2 men. MBL. Således finns ett 
lagstadgat förbud att vidta stridsåtgärder även av den som inte själv 
står i kollektivavtalsförhållande med motparten. 

• Avtalet som utverkats genom stridsåtgärderna skulle eventuellt 
kunna förklaras ogiltigt helt eller delvis med stöd av 29 § 
avtalslagen. I detta fall skulle dock med en sådan olovlighet endast 
menas att stridsåtgärden medför skadeståndsskyldighet för ren 
förmögenhetsskada. 

• Om stridsåtgärden skulle ha utförts i samförstånd med eller på 
initiativ av den avtalsbundne fackföreningen, utan någon egen 
olovlig stridsåtgärd från dennes sida, torde detta förfarande närmast 
vara att betrakta som ett kringgående av reglerna om fredsplikt enligt 
41 och 42 §§ MBL. 

• Det finns enligt domstolens resonemang inte skäl att se annorlunda 
på den situation att den utomstående fackföreningen självständigt 
beslutar om sådan stridsåtgärd, eftersom syftet då är att tvinga 
arbetsgivaren att avstå från redan ingånget kollektivavtal under dess 
bindningstid. 

• De grundläggande reglerna i MBL innebär att 
arbetstagarorganisationer förutsätts förhandla (10 §) och träffa 
kollektivavtal (26 §) för sina egna medlemmar. Stridsåtgärder vidtas 
också för att få till stånd sådana avtal och en organisation är inte 
behörig att träffa avtal för andra än sina medlemmar. Att 
kollektivavtalet medför verkningar även för utomstående är enligt 
domstolen en annan sak. 

• En tredje part torde inte med rättslig verkan kunna tvinga två 
avtalsparter att sinsemellan avstå från ett avtal de träffat. Om den ena 
parten i det befintliga avtalet kan tänka sig att avstå från avtalet torde 
detta ses på samma sätt som om denne agerat i samförstånd med den 
utomstående och innebära ett försök att kringå bestämmelserna i 41 
och 42 §§. 

• Enligt förarbetena till 41 § 1 st. 4 är det tillåtet för avtalsbunden part 
att vidta sympatiåtgärder till stöd för utomstående som inte själv är 
förhindrad att vidta stridsåtgärder. Eftersom syftet med 
fredspliktsbestämmelserna är att skydda träffade avtal, borde det 
med lagrummet omvänt förstås så att det undantag från fredsplikten 
som sympatiåtgärder utgör inte kan åberopas om syftet är att 
undanröja eller åstadkomma ändring i ett bestående kollektivavtal. 

 
Denna omsvängning kan givetvis förklaras av utgången i Nervionmålet. Om 
AD hade upprätthållit sitt tidigare synsätt som kommit till uttryck i bland 
annat AD 1987 nr 118 (refererat ovan), skulle konsekvensen bli att 
stridsåtgärden är tillåten i den stund den vidtas, men vid en efterföljande 
prövning skulle den kunna betraktas som olovlig enligt utländsk rätt.79 
  

                                                 
79 Göransson, H., Stopp för stridsåtgärder mot bekvämlighetsflaggade fartyg? i JT 1989/90 
s. 536-545 
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Lagändringar 
Till följd av Britanniadomen begärde LO och TCO att den svenska 
lagstiftningen skulle ändras så att det inte skulle föreligga hinder mot att 
vidta stridsåtgärder på den svenska arbetsmarknaden mot arbetsgivare som 
tecknat kollektivavtal utomlands.80 Ändringarna i MBL innebar dels att 
även om ett avtal skulle vara ogiltigt enligt utländsk lag på den grunden att 
det skulle ha tillkommit på grund av en stridsåtgärd, skulle avtalet ändå vara 
giltigt om stridsåtgärden var tillåten enligt MBL (25 a § MBL). 
Kollektivavtalet är dock inte giltigt enligt svensk rätt om avtalet på någon 
annan grund skulle vara ogiltigt enligt utländsk rätt utan endast ogiltighet 
med direkt koppling till den enligt svensk rätt tillåtna stridsåtgärder åsyftas 
härmed.81 
 
Vidare stadgades att svenska avtal ska ha företräde framför avtal som MBL 
inte är tillämplig på i de delar de är oförenliga sinsemellan (31 a §). 
Förbudet mot att anordna eller understödja olovlig stridsåtgärd enligt 42 § 1 
st. 1 och 2 men. begränsades till att enbart gälla sådana arbetsförhållanden 
som MBL är tillämplig på. Därigenom stadfästes alltså den uppfattning som 
AD förespråkade i Britanniadomen vad gäller svenska förhållanden. 
I praktiken innebar detta alltså att svenska fackföreningar tillerkändes en rätt 
att vidta stridsåtgärder mot utländska arbetsgivare oberoende av befintligt 
kollektivavtal. Vidare innebar ändringen ett avsteg från 
förstaavtalsprincipen genom att svenska avtal får företräde framför de 
utländska oberoende av vilket som har ingåtts först.  
 
Redan under remissförfarandet innan dessa ändringar trädde ikraft 
framfördes från vissa håll att dessa regler är oförenliga med EU-rätten82, 
vilket kom att visa sig ett antal år senare i och med EU-domstolens 
avgörande i Laval-fallet. I det målet bedömdes emellertid endast 
utstationeringssituationer och från utstationeringslagen undantas 
uttryckligen arbetsgivare inom handelsflottan enligt 2 § 
utstationeringslagen. lex Britannia gäller alltjämt när det gäller 
stridsåtgärder mot bekvämlighetsflaggade fartyg oavsett förekomsten av 
kollektivavtal.83 

3.4.2.6 Estoril 
I AD 1993 nr 28 bedömde AD med tillämpning av lex Britannia frågan 
huruvida stridsåtgärder vidtagna i svensk hamn mot utländskt fartyg var 
tillåtna. Fartyget Estoril hade franskt befäl och förde fransk flagg. För den 
spanska och portugisiska besättningen gällde två kollektivavtal som bolaget 
hade tecknat med två portugisiska fackföreningar. När fartyget anlöpte 
svensk hamn vidtog Sjöfolksförbundet nyanställningsblockad mot bolaget 
och Transport vidtog sympatiåtgärder i form av blockad av lossningsarbetet. 
Angående MBL:s tillämpning uttalade AD att denna fråga skulle lösas 
genom sedvanliga normer för lagkonflikter. MBL är tillämplig på 
                                                 
80 Prop. 1990/91:162 s. 3 
81 Ett exempel är bristande behörighet hos fackföreningen, se AD 2007 nr 2 
82 Prop. 1990/91:162  s. 7 
83 Sigeman, T., Arbetsrätten – en översikt, s. 99 
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arbetsförhållanden som har dominerande anknytning till Sverige eller 
svenska förhållanden. Estoril var däremot registrerat på franska 
Kerguelerna, besättningen var fransk, spansk och portugisisk samt ägarna 
till fartyget var utländska. MBL kunde därför inte anses tillämplig på de 
aktuella arbetsförhållandena varför stridsåtgärden med tillämpning av lex 
Britannia ansågs tillåtna. 

3.4.2.7 MV Rickmers Tianjin 
I AD 2007 nr 2 var bakgrunden följande. Fartyget Rickmers Tianjin anlöpte 
Luleås hamn för losning och lastning av last den 2 december 2001. 
Fartygets besättning bestod av polska officerare och filippinska sjömän. 
Fartyget ägdes av ett cypriotiskt bolag, men driften var upplåten till det 
grekiska företaget Technomar. Fartyget seglade under Bahamas flagga. 
Förbundet ställde krav på att bolaget skulle teckna ett ITF-kollektivavtal 
med förbundet och efter fruktlösa förhandlingar vidtogs stridsåtgärder mot 
bolaget. Bolaget efterkom då förbundets krav och ingick i avtal med 
förbundet. Tvist uppstod senare om kollektivavtalets giltighet. I avtalet var 
intagen en lagvalsklausul som AD underkände med hänvisning till 
avgörandet i AD 1992 nr 10.  
 
AD kom fram till att bahamansk rätt skulle tillämpas på frågan om 
kollektivavtalets giltighet och anförde följande till stöd för detta. 
Kollektivavtalet träffades för ett i Bahamas registrerat och av ett cypriotiskt 
bolag ägt fartyg. Avtalet träffades mellan det cypriotiska ägarbolaget och ett 
svenskt fackförbund. Fartyget har inte anlöpt svensk hamn i någon större 
utsträckning och besättningen var av polsk och filippinsk nationalitet.  
 
Med tillämpning av bahamansk rätt befanns befanns fackföreningen sakna 
rätt att ingå kollektivavtal med bolaget på grund av bristande behörighet 
varför avtalet på den grunden var ogiltigt. Regleringen kunde inte sakna 
tillämpning på grund av ordre public eftersom regleringen inte var omöjlig 
eller direkt stötande att tillämpa i Sverige.  
 
I 25 a § MBL anges att ett kollektivavtal är giltigt i Sverige även om det är 
ogiltigt med tillämpning av utländsk rätt på grund av att stridsåtgärderna är 
olovliga enligt den utländska rätten. I det här fallet var det inte 
stridsåtgärderna som sådana som medförde att kollektivavtalet var ogiltigt, 
utan bristande representativitet. Detta medförde att 25 a § inte var tillämplig 
i målet. 

3.4.2.8 Viking Line 
Lavalmålet åtföljdes av Viking Line-målet84 i vilket ett finländskt rederi 
som ägde fartyget Rosella som seglade under finsk flagg. På grund av detta 
var de skyldiga att tillämpa finsk lönenivå på besättningen. Fartyget gick 
mellan Estland och Finland och ett beslut togs hos rederiet att flytta 
registreringen av skeppet till Estland och ingå ett estländsk kollektivavtal. 

                                                 
84 Mål C-438/05 Internationella transportarbetarefederationen och Finlands sjömansunion 
mot Viking Line ABP och OU Viking Line Eesti, REG 2007 I-10779 
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Det finska facket motsatte sig detta och ITF meddelade alla sina 
medlemsfack om situationen och uppmanade dem att inte ingå förhandlingar 
med rederiet. Efter hot om stridsåtgärder ingicks till slut en 
överenskommelse mellan Viking Line och det finska facket om att inte 
flagga ut skeppet till Estland. När Estland 2004 gick med i Europeiska 
unionen och ITF inte hade dragit tillbaka sitt cirkulär, väckte Viking talan 
vid engelsk domstol som biföll Vikings talan och förklarade stridsåtgärderna 
såsom otillåtna eftersom de på ett otillåtet sätt inskränkte etableringsfriheten 
enligt dåvarande artikel 43 EG, samt rörelsefriheten för arbetstagare och 
friheten att tillhandahålla tjänster enligt artiklarna 39 och 49 EG.  
 
ITF och den finska fackföreningen överklagade till Court of Appeal som 
kom att begära ett förhandsavgörande av EU-domstolen. Domen, som 
avkunnades den 11 december 2007, är intressant eftersom det är första 
gången som den fackliga rättigheten att vidta stridsåtgärder erkänns som en 
grundläggande rättighet som ”utgör en integrerad del av de allmänna 
principerna för gemenskapsrätten”.85 I nästa andetag konstaterar dock 
domstolen, i likhet med resonemanget man förde i Laval, att denna rättighet 
kan bli föremål för begränsningar i den mån andra fri- och rättigheter 
påverkas av utövandet men att detta ligger på den nationella domstolen att 
bedöma med beaktande av huruvida inskränkningarna är ägnade att 
säkerställa förverkligandet av det legitima syfte som eftersträvas samt att de 
inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta syfte.  
 
Fackliga stridsåtgärder som vidtas av en fackförening eller en 
sammanslutning av fackföreningar som syftar till att få till stånd ett avtal 
som med sitt innehåll kan avskräcka företaget från att utöva 
etableringsfriheten faller alltså innanför tillämpningsområdet för dåvarande 
artikel 43 EG. Vidare kan artikel 43 EG medföra rättigheter för privata 
företag som kan göras gällande gentemot fackföreningar. 

3.4.2.9 Imperial RoRo 
Rättsfallet AD 2011 nr 95 handlade om ett fartyg, M/S Vasaland som ägdes 
av det engelska bolaget Imperial RoRo Ltd med säte i England. Fartyget 
seglade under Storbritanniens flagga och trafikerar i huvudsak  linjen mellan 
Helsingborg och Travemünde. Bemanningen bestod till största del av 
filippinska officerare och sjömän. Bemanningen sköttes av 
bemanningsföretaget OSM Crew Management Inc.  
 
I målet varslade SEKO om stridsåtgärder mot dels Imperial och dels OSM. 
Ledarna varslade därefter om sympatiåtgärder till stöd för SEKO i form av 
vägran att utföra lossning och lastning av M/S Vasaland. SEKO var inte 
bundet av kollektivavtal med bolaget, men däremot var OSM bundet av ett 
kollektivavtal med den engelska fackföreningen Nautilus. SEKO hade inga 
medlemmar ombord på fartyget utan arbetstagarna var medlemmar i en 
filippinsk fackförening, AMOSUP. Efter fredspliktsinvändning av Imperial 
väckte SEKO och Ledarna talan i Arbetsdomstolen och yrkade att 
                                                 
85 Mål C-438/05 Internationella transportarbetarefederationen och Finlands sjömansunion 
mot Viking Line ABP och OU Viking Line Eesti, REG 2007 I-10779 p. 44 
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domstolen interimistiskt ska förklara stridsåtgärderna såsom tillåtna. På 
grund av att inget varsel mottagits angående Ledarnas sympatiåtgärd kom 
deras yrkan att avslås på den grunden. 
 
När det gällde SEKO:s yrkande kom Arbetsdomstolen fram till att svensk 
rätt ska tillämpas på stridsåtgärdernas lovlighet oberoende av om Rom II-
förordningen är tillämplig eller inte, eftersom både den och svensk 
internationell privaträtt utpekar svensk rätt som tillämplig i fallet. 
Lovligheten blir alltså beroende av om stridsåtgärderna kan anses vara ett 
angrepp på de befintliga avtal mellan OSM och Nautilus/AMOSUP.  
 
AD fann att trots formuleringen att ägarna/föreståndarna på fartyget endast 
ska föreslå de högre lönerna enligt det nya kollektivavtalet kunde någon 
annan slutsats inte dras att syftet varit att på ett otillåtet sätt undantränga 
lönevillkoren i det befintliga avtalet. Stridsåtgärden ansågs därför inte 
tillåten. Ingendera av parterna åberopade lex Britannia, då detta 
oundvikligen skulle leda till frågan om EU-rättens betydelse för 
stridsåtgärdernas tillåtlighet eftersom fartyget seglade under Storbritanniens 
flagga.  
 
Frågan är om inte AD ändå hade att ex officio ta ställning till en eventuell 
tillämpning av lex Britannia. 

3.4.2.10 M/S Sava Star 
I AD 2012 nr 10 var frågan om EU-rättens betydelse för stridsåtgärdernas 
tillåtlighet oundviklig. Sava Star ägdes av ett norskt bolag, Fonnship A/S 
(bolaget), men är registrerat i Panama och seglar under detta lands flagg. 
Besättningen är av rysk och polsk nationalitet. När fartyget anlöpte 
Holmsund den 26 oktober 2001 begärde Transportarbetareförbundet att 
bolaget skulle teckna ett av ITF godkänt kollektivavtal för besättningen. 
Efter att stridsåtgärder vidtagits efterkom bolaget Transports begäran och 
stridsåtgärderna hävdes. Avtalet upphörde den 27 december 2002. 
 
När fartyget anlöpte Köpings hamn den 18 februari 2003 framställde SEKO 
krav på ett ITF-kollektivavtal. Efter stridsåtgärder efterkom bolaget även 
denna gång kravet på avtal och undertecknade ett s.k. ”Special Agreement”. 
Med anledning av dessa två händelser stämde bolaget Transport respektive 
SEKO och yrkade på att få tillbaka erlagda årliga avgifter samt ersättning 
för uppkommen ekonomisk skada vållad av stridsåtgärderna.  
 
Målet har således pågått under 10 års tid och under 2009 kom AD med en 
mellandom86 som rörde giltigheten av i kollektivavtalet intagna 
lagvalsklausuler som utpekade svensk rätt som tillämplig på tvister med 
anledning av avtalet. Bolaget menade att dessa lagvalsklausuler var ogiltiga 
på bland annat den grunden att stridsåtgärderna var otillåtna enligt MBL 
eftersom bolaget redan var bundet av ett kollektivavtal med en rysk 
fackförening. AD kom i denna del fram till att Lex Britannia skulle 

                                                 
86 AD 2009 nr 39 
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tillämpas. Inte heller på avtalsrättsliga grunder kunde lagvalsklausulerna 
lämnas utan avseende. Således skulle, i enlighet med 
prorogationsklausulerna, svensk rätt tillämpas på tvisten. Ett antal delfrågor 
inrymmes i rättsfallet, men här fokuseras på de frågor som är relevant för 
uppsatsen syfte, det vill säga frågan om stridsåtgärdernas tillåtlighet.87 
 
Bolaget menade i denna del att stridsåtgärderna syftade till att undantränga 
befintliga (ryska) avtal ombord. Stridsåtgärderna skulle därför förklaras 
otillåtna på grund av Britanniaprincipen. I vart fall var stridsåtgärderna 
otillåtna eftersom de strider med EG/EES-rätten. 
 
Förbundet å sin sida menade att det ryska avtalet inte utgör ett giltigt 
kollektivavtal och att det därmed varit fråga om lovliva stridsåtgärder. Även 
om det ryska avtalet skulle vara giltigt menar förbundet att lex Britannia ska 
tillämpas eftersom EG/EES-rätten inte är tillämplig då fartyget är registrerat 
i Panama. 
 
Om däremot EG/EES-rätten skulle anses tillämplig i tvisten, var parterna 
överens om att Britanniaprincipen var tillämplig och att lex Britannia 
därmed inte kunde göras gällande. Arbetsdomstolen uttalar sig lite försiktigt 
genom att säga att om inte det ryska kollektivavtalet är giltigt mellan 
parterna så var stridsåtgärden tillåten enligt MBL. Så som bolaget 
formulerade sin talan, menade de dock att stridsåtgärden även i sådant fall 
skulle vara otillåten med tillämpning av EG/EES-rätten.  
 
Efter att ha gått igenom rättsläget vad gäller stridsåtgärder enligt 
gemenskapsrätten kommer AD fram till att det är av avgörande betydelse 
för att avgöra stridsåtgärdernas tillåtlighet. Eftersom frågan om EG/EES-
rättens tillämplighet på den ifrågavarande tvisten inte kan anses klarlagd 
beslutade AD att inhämta ett förhandsavgörande. Parterna ska ges tillfälle 
att yttra sig över den fråga som ska ställas till EU-domstolen, men 
utgångspunkten är att frågan gäller huruvida EG/EES-rätten gäller för ett 
bolag med säte i en EFTA-stat såvitt avser dess verksamhet i form av 
transporttjänster med ett fartyg som är registrerat i ett land utanför EG/EES. 

3.4.3 Sammanfattning 
Innan Britanniadomen avgjordes några mål som handlade om lovligheten av 
stridsåtgärder mot bekvämlighetsflaggade fartyg. Enligt domen i AD 1981 
nr 24 M/S Rosso var svensk lag inte tillämplig på det kollektivavtal som 
påstods gälla mellan ITF och rederiet. Därför var inte heller fredsplikten i 42 
§ MBL tillämplig. I ett annat rättsfall, AD 1987 nr 118 BP Humber, 
konstaterades det att de stridsåtgärder som Sjöfolksförbundet och Transport 
vidtog inte hindrades av det faktum att ett annat avtal redan gällde.  
 

                                                 
87 AD:s resonemang i denna del börjar på sidan 35 i domen. 
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Dessa utgångar tyder på att före Britanniadomen omfattades inte angrepp 
från svenska fackliga organisationer på utländska kollektivavtal av 
fredsplikten i 42 § MBL.  
 
Vändpunkten kom genom HD:s avgörande i NJA 1987 nr 885 Nervion där 
de enskilda anställningsavtalen för besättningen som blev en följd av 
stridsåtgärderna förklarades ogiltiga med tillämpning av flaggans lag. 
Likaså blev kollektivavtalet ogiltigförklarat med tillämpning av samma 
lands lag. Eftersom AD ville undvika en situation där stridsåtgärder 
visserligen vore tillåtna, men att kollektivavtalet och de enskilda 
anställningsavtalen som på grund av stridsåtgärderna kom till stånd skulle 
underkännas kom man fram till den s.k. Britanniaprincipen. Efter fackliga 
påtryckningar kom MBL att ändras i form av lex Britannia. Lagen 
tillämpades för första gången i målet AD 1993 nr 28 Estoril, där 
stridsåtgärderna förklarades tillåtna eftersom MBL inte var tillämplig på de 
aktuella arbetsförhållandena. 
 
Att lex Britannia inte var gränslös illustrerades av rättsfallet AD 2007 nr 2 
MV Rickmers Tianjin. I målet förklarades stridsåtgärder olovliga vid 
tillämpningen av utländsk rätt eftersom fackföreningen hade bristande 
behörighet. Resultatet blev att eftersom det inte var stridsåtgärden som 
sådan som medförde ogiltighet av kollektivavtalet, utan den bristande 
behörigheten, kunde 25a § MBL inte tillämpas. 
 
I ett senare avgörande, AD 2011 nr 95 Imperial RoRo, är frågan om inte 
domstolen skulle ha tagit ställning till lex Britannia i förhållande till 
stridsåtgärdernas tillåtlighet. Möjligen ville man undvika detta på grund av 
de EU-rättsliga implikationerna. I Viking Line-målet och Lavalmålet 
förklarade EU-domstolen att rätten till stridsåtgärder kan begränsas av 
hänsyn till friheterna på den inre marknaden och lex Britannia undergick 
ändringar. Ändringarna omfattade dock inte stridsåtgärder mot 
bekvämlighetsflaggade fartyg, men i målet AD 2012 nr 10 kom det att 
ifrågasättas huruvida en sådan lösning är förenlig med EU-rätten. AD 
beslutade därför att inhämta förhandsavgörande angående lex Britannias 
förenlighet med EU-rätten återigen. Förhandsavgörandet är för tillfället 
under beredning i EU-domstolen. 
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4 Analys 

4.1 Kritik mot Laval och Viking Line 
Som ovan har antytts har Laval- och Viking Linedomarna kritiserats hårt 
även utanför Sveriges gränser. ILO:s expertkommitté har med anledning av 
det brittiska pilotfacket Balpas klagomål yttrat sig om Laval- och Viking 
Linedomarna. Till att börja med underströk expertkommittén att dess 
uppgift inte är att bedöma riktigheten i EU-domstolens tolkning av EU-
rätten, utan endast att undersöka om effekten av domsluten på det nationella 
planet blir att arbetstagarna förvägras sina rättigheter enligt konvention nr 
87. Kommittén konstaterar att den aldrig tidigare i sin praxis har ansett att 
det ska behövas en intresseavvägning med hänsyn till begrepp som 
etableringsfrihet eller frihet att tillhandahålla tjänster. Kommittén var därför 
mycket kritiska till hur Balpamedlemmarnas rätt att vidta stridsåtgärder i 
praktiken har begränsats eftersom de står under hotet av ruinerande 
skadeståndskrav vilket möjliggjorts genom Laval- och Vikingdomarna.88 
 
När det gäller de svenska ändringarna av lex Britannia har det påtalats att 
dessa inte kan anses uppfylla villkoren i vare sig ILO-konventioner eller i 
Europakonventionen.89 Med anledning av dessa förmodade 
konventionsstridigheter har LO och TCO bett ILO:s expertkommitté att 
yttra sig. Rapporten väntades redan under våren 2011 men är försenad och 
har i skrivande stund inte blivit publicerad. 
 
Vissa  anför att det är föga förvånande att Lex Britannia-reglerna blev 
underkända eftersom såväl svensk doktrin som den statliga utredningen 
framförde vissa tvivel angående förenligheten med EU-rätten. Däremot 
synes det ha förbluffat en del att att utstationeringsdirektivet uttrycker såväl 
minimi- som maximinivåer, något som knappast kunde antas då direktivet 
trädde ikraft. Det första hårt kritiserade utkastet till tjänstedirektiv kan till 
viss del sägas leva kvar genom EU-domstolens ställningstagande i Laval 
eftersom detta förslag gick ut på att reglerna i tjänsteutövarens hemland 
skulle gälla med undantag för vad som regleras av 
utstationeringsdirektivet.90 
 
Vidare kan ändringarna efter domslutet medföra s.k. omvänd diskriminering 
på det sättet att utländska tjänsteutövare är skyddade mot krav som kan 
ställas mot inhemska tjänsteutövare, t.ex. fastställandet av löner först efter 
löneförhandlingar. Vad så gäller skadeståndsskyldigheten för de fackliga 
organisationerna kan det ifrågasättas om det gynnar förutsebarheten i 
systemet om dessa, som enskilda aktörer, blir betalningsskyldiga trots att de 

                                                 
88 2010 Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and 
Recommendations, s. 208 ff. 
89 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 162 
90 Ibid., s. 165 
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följt svensk lag. Det rör sig dessutom om svårtolkade regler vilket 
ytterligare bidrar till den upplevda orättvisan i domslutet. 
 
En annan sak som är värd att lyfta fram i detta sammanhang är AD:s relativt 
tillåtande syn på stridsåtgärder. Problemen med dubbla kollektivavtal ska 
inte lösas genom förbud mot stridsåtgärder, utan snarare genom 
avtalskonkurrens när väl två avtal är tillämpliga. AD har varit märkbart 
försiktig med att ge uttryck för principer som begränsar möjligheten att 
vidta stridsåtgärder. Denna syn är inte densamma som den som EU-
domstolen förespråkar, som istället betraktar stridsåtgärder ur ett inre 
marknads-perspektiv. Bakgrunden till detta kan möjligen utgöras av det 
uppmärksammade målet Kommissionen mot Frankrike, där stridsåtgärder 
på ett påtagligt sätt hämmade den fria rörligheten för varor på grund av 
Frankrikes ovilja att vidta åtgärder.91 Med detta avgörande togs det första 
steget på EU-domstolens självpåtagna kompetens att påverka rätten till 
stridsåtgärder. 

4.2 Laval – ett annat perspektiv 
Trots att kritiken mot Laval varit intensiv har det även framförts åsikter som 
lyfter en annan problematik med Sveriges kollektiva arbetsrättslagstiftning. 
Kritiken går i huvudsak ut på att stridsåtgärder vidtagna mot en 
utstationerande arbetstagare aldrig kan vara tillåtna oberoende av avtalets 
innehåll.92 Förklaringen till detta uttalande står att finna i det faktum att det 
enligt MBL knyts ett stort antal rättsverkningar till ett kollektivavtal. När ett 
avtal ingås kopplas hela den kollektiva arbetsrätten in på ett tvingande sätt. 
Eftersom Lavalutredningen inte analyserat frågan utifrån detta 
betraktelsesätt står lex Laval potentiellt fortfarande i strid med EU-rätten 
och hade alltså behövt vara mer ingripande för att vara tillåten. Detta, menar 
Fahlbeck, beror på EU-domstolens hittillsvarande tillämpning av kraven att 
en inskränkning i den fria rörligheten måste utgöra ”ett legitimt ändamål 
som är förenligt med fördragen” som dessutom är ”motiverad av tvingande 
hänsyn till allmänintresset”. Visserligen medges att bekämpandet av social 
dumpning kan utgöra sådana intressen, men reglerna och rättsverkningarna i 
den kollektiva arbetsrätten saknar samband med detta syfte.93 På grund av 
att hela den kollektiva arbetsrätten kopplas in menar Fahlbeck att 
lagändringen inte uppfyller EU-domstolens krav på förutsebarhet och 
transparens.  
 
Detta resonemang är dock i mina ögon orimligt; snårig lagstiftning i ett land 
torde inte i sig kunna göra inkopplandet av densamma genom kollektivavtal 
otillåtet eftersom detta i praktiken då skulle medföra att det enda återstående 
tillvägagångssättet vore att utstationerande arbetsgivaren tillämpar 
hemlandets regler för att denne möjligen är mer bekant med dessa. Det var 

                                                 
91 Mål C-265/95 Kommissionen mot Frankrike, REG 1997 I-6990 
92 Fahlbeck, R., Vänbok till Ronnie Ekelund, s. 189 
93 Ibid. s. 191 
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just dessa utgångspunkter som kritiserades i det första utkastet till 
tjänstedirektiv som förkastades. 
Ett antal andra skäl har också förts fram till EU-domstolens försvar i 
Lavalmålet varav några förtjänar att kort kommenteras i det följande. 
 
Det har hävdats att de utländska företagen inte kan förhandla på samma sätt 
med fackförbunden som svenska företag eftersom ett svenskt företag kan 
ansöka om respit med att teckna kollektivavtal för att slippa uppsägningar 
som eventuellt kan drabba fackförbundets medlemmar. Motsvarande 
förhandlingsläge har inte de utländska företagen eftersom fackförbundet 
regelmässigt saknar egna medlemmar på dessa företag.94 Att fackförbunden 
endast skulle värna om sina egna medlemmar till vilken kostnad som helst 
är emellertid ett uttalande som saknar verklighetsförankring. Syftet med att 
tvinga utländska företag att betala löner jämförliga med svenska är ju dels 
att hindra att lönenivåerna i stort går ner samt att tillförsäkra den utländska 
arbetskraften acceptabla arbetsvillkor så att inte konkurrensen snedvrids. 
Syftet är inte att bedriva häxjakt på gästande företag. 

4.3 Tillämpningen av Lex Britannia mot 
fartyg - framtiden 

Utgångspunkten när lex Laval skulle införas var att svensk 
arbetsrättslagstiftning och den svenska modellen i så liten utsträckning som 
möjligt skulle ändras. Resultatet blev att stridsåtgärder mot arbetsgivare som 
omfattas av utstationeringslagen är otillåtna om de syftar till att fastställa 
något annat, eller mer, än de minimivillkor som finns angivna i lagen eller 
som motsvaras av ett centralt kollektivavtal. Lex Britannia skulle alltjämt 
gälla gentemot bekvämlighetsflaggade fartyg för att de fackliga 
organisationerna, enligt intentionerna med lagen, skulle kunna motverka 
social dumpning.  
 
I och med beslutet om att inhämta ett förhandsavgörande från EU-
domstolen i målet Sava Star uppkommer berättigade farhågor om att EU-
domstolen återigen kommer att reglera söka stridsrätten, ett område som är 
undantaget från EU:s kompetens. Risken finns att stridsåtgärderna kommer 
att underkännas med hänvisning till EU-rätten enligt de resonemang som 
förts i Laval- och Viking Linemålet trots att det rör sig om en ägare till ett 
bekvämlighetsflaggat fartyg.  
 
Det förtjänar att uppmärksammas att EU planerar att ansluta sig till 
Europakonventionen, vilket möjligen skulle kunna påverka utvecklingen, ur 
ett facklig perspektiv, i en positiv riktning. Förhoppningsvis blir effekten att 
större vikt läggs vid det faktum att stridsåtgärden är en grundläggande 
rättighet och att begränsningar i densamma måste motiveras enligt artikel 
11.2 i EKMR. 
 

                                                 
94 Agell, M. i Vänbok till Ronnie Ekelund, s. 22 f. 
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Det lagförslag som för närvarande bereds inom EU, den s.k. Monti II-
förordningen, som är tänkt att lösa konflikten mellan rätten att vidta 
stridsåtgärder och de ekonomiska friheterna har redan blivit utsatt för kritik. 
I princip innebär förordningen en kodifiering av den omdebatterade praxisen 
i Viking Line och Lavalmålet, vilket också har kritiserats från fackligt håll. 
Det har ifrågasatts om detta verkligen kommer att lösa problemen. 
TCO framför åsikten att förordningen på ett otillåtet sätt reglerar strejkrätten 
vilken uttryckligen är undantagen från EU:s mandat genom artikel 153.5 
FEUF samt att den rättsliga grunden för förordningen, artikel 352 FEUF är 
kontroversiell.95 

4.4 Alternativ för bekämpandet av 
låglönekonkurrens 

I Sverige bestäms lönerna på arbetsmarknaden av arbetsmarknades parter 
genom att de efter förhandlingar ingår avtal som har en hög täckningsgrad. I 
andra länder har man valt att lösa detta på andra sätt, bland annat genom 
minimilönelagstiftning. Eftersom denna möjlighet inte utnyttjats i Sverige 
och vi inte heller har infört något system för allmängiltigförklaring av 
kollektivavtal är ett sätt att garantera godtagbara lönenivåer för arbetstagare 
som är verksamma inom riket att tvinga arbetsgivaren att teckna ett 
kollektivavtal med villkor som ligger i linje med de allmänna lönenivåerna i 
landet. Detta är också förenligt med synen på arbetsmarknadsparternas 
oberoende och tillåter att ansvaret för löneutvecklingen ligger kvar på dessa. 
Tanken var att rätten att vidta stridsåtgärder ska gälla oberoende av om den 
utländska arbetsgivaren redan är bunden av kollektivavtal i hemlandet 
eftersom villkoren i detta avtal kan understiga de svenska. Sedan det står 
klart att denna modell inte går att upprätthålla gentemot alla arbetsgivare, 
uppkommer frågan om vilken annan metod som skulle kunna vara aktuell 
för svenskt vidkommande. 
 
Det finns primärt tre olika metoder för att bestämma lönebildningen i ett 
land. Det första alternativet är att genom minimilöner i lag bestämma 
lönebildningen. Det andra är att allmängiltigförklara kollektivavtal. Det 
tredje alternativet är det som vi har valt i Sverige, nämligen att låta löneläget 
bestämmas genom förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter.  
 
Frågan om minimilöner och allmängiltigförklaring av kollektivavtal är 
ytterst aktuell inte minst med anledning av att det pågår en debatt inom EU 
om att införa en europeisk minimilön. Allt fler av EU:s medlemsländer 
väljer att införa något av de två systemen. I den absoluta majoriteten av EU-
länderna finns antingen lagregler om minimilöner eller en möjlighet att 
allmängiltigförklara kollektivavtal. I 20 av de 27 EU-länderna finns 
lagstiftning om minimilön och 13 stater har både minimilönelagstiftning och 
ett system för allmängiltigförklaring av kollektivavtal. I fem länder finns 
ingen minimilagstiftning, men väl ett system för allmängiltigförklaring av 
                                                 
95 http://www.tco.se/9bf1a173-5393-44b8-a3e3-19f64eaf4d15.fodoc, besökt den 1 maj 
2012, kl. 17.00 

http://www.tco.se/9bf1a173-5393-44b8-a3e3-19f64eaf4d15.fodoc
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kollektivavtal. Det är bara Sverige, Cypern och Danmark som inte har infört 
något av de två alternativen.96 
 
Både minimilönelagstiftning och allmängiltigförklaring av kollektivavtal 
medges av EU-domstolen som tillvägagångssätt för att påtvinga utländska 
företag inhemska villkor. Frågan är då om något av dessa alternativ skulle 
kunna vara gångbara för svenskt vidkommande. 

4.4.1 Lagstiftning om minimilöner 
Det finns ett antal olika skäl till varför stater inför lagstiftning om 
minimilöner. När Storbritannien 1999 införde lagstiftning om minimilöner 
var bakgrunden att 19 % av arbetsstyrkan var s.k. låglönearbetare och 
lagstiftningen var ett sätt att motverka denna utveckling. Liknande 
utgångspunkter låg bakom införandet i Tyskland av motsvarande 
reglering.97 Gemensamt för de länder som valt att reglera minimilöner i lag 
är en låg organisationsgrad bland arbetstagarna och en låg täckningsgrad för 
kollektivavtalen. Så är t.ex. fallet i både Storbritannien, Spanien och 
Frankrike. I Storbritannien var täckningsgraden 2006 inte mer än 20% på 
den privata delen av arbetsmarknaden.98 
 
Ett system med lagstadgade minimilöner utformas i allmänhet så att ett 
särskilt organ, där det ofta sitter med representanter från arbetsmarknadens 
parter, får i uppgift att lägga fram förslag till minimilöner som i varierande 
grad är bindande för lagstiftaren. Denna minimilön kan ha sin utgångspunkt 
i en rad olika faktorer, där inflation, produktivitet, sysselsättning och 
socialförsäkringarnas ersättningsnivåer kan spela in.99 
 
Inom EU råder det stor spridning mellan storleken på minimilönerna. I sex 
av medlemsländerna ligger den på över 1100 euro i månaden, medan den i 
resten av länderna som ingick i undersökningen låg under 1000 euro. Högst 
minimilön har Luxemburg med 1757 euro i månaden och lägst har 
Bulgarien med 122 euro i månaden.100 
 

4.4.1.1 Bör Sverige genomföra lagstiftning om 
minimilöner? 

Frågan huruvida ett system för att bestämma minimilöner i lag bör 
genomföras diskuterades i samband med tillkomsten av Lex Laval. Bland 
fördelarna pekas på det faktum att förutsebarheten är god i systemet; de 
gästande företagen kan på ett enkelt sätt ta reda på vilka löner som ska utgå 
till arbetstagarna eftersom detta hade framgått av lagen. 

                                                 
96 Hansen, B & Andersen, S. K., Mindstelön i Europa, s. 3 
97 Ibid. s. 34 f. 
98 Ibid. s. 34 
99 SOU 2008:123 s. 189 
100http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Minimum_wage_statistics 
Besökt den 23 maj 2012, kl 09.15 
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Problemet är att det inte finns något enhetligt system för genomförandet av 
detta. Graden av statlig kontroll respektive nivån på 
arbetsmarknadsparternas inflytande varierar kraftigt. Vidare är det inte 
självklart om minimilönen ska tillämpas för hela arbetsmarknaden eller 
delar därav. Inte heller vilka kriterier som ska ligga till grund för nivån på 
lönerna är självklara. 
 
Ett system där en lägsta nivå på lönerna fastställs oberoende av 
arbetstagarnas kvalifikationer eller bransch är dessutom inte särskilt 
effektivt för att motverka social dumpning eftersom sådan lagstiftning i 
princip uteslutande syftar till att förbjuda sådan lönesättning som i det 
närmaste är att betrakta som oskälig. 
 
Till detta kommer att med införandet av ett system för fastställande av 
minimilön i lag kommer ansvaret för lönebildningen att flyttas från 
arbetsmarknadens parter till staten som genom ett politiskt beslut fastställer 
den lägsta lönenivån. Visserligen hade det i Sverige knappast varit möjligt 
att utesluta de fackliga organisationerna från detta förfarande eftersom 
ansvaret idag ligger helt på dem. Den principiella skillnaden mellan denna 
metod och allmängiltigförklaring av kollektivavtal skulle i ett sådant läge 
endast vara formen för förfarandet. 
 
I ett sådant system krävs dessutom en kontrollfunktion för att säkerställa att 
lagen följs. Denna kontroll hade visserligen kunnat utövas av de fackliga 
organisationerna mot eventuell ekonomisk kompensation från staten, men 
en sådan lösning hade kunnat äventyra oberoendet hos arbetsmarknadens 
parter. 
 
Sammantaget anser jag att Sverige inte bör införa ett system för minimilön i 
lag eftersom det inte är speciellt effektivt för att motverka 
låglönekonkurrens och eftersom det skiftar maktbalansen inom 
lönebildningen på ett alltför drastiskt sätt. 

4.4.2 Allmängiltigförklaring av kollektivavtal 
Ett annat tänkbart alternativ för att minska effekterna av social dumpning är 
att införa ett system för allmängiltigförklaring av kollektivavtal. Med detta 
menas att en stat genom lagstiftning eller myndighetsbeslut utsträcker 
kollektivavtalets bindande verkan så att de normativa bestämmelserna i 
avtalet binder alla arbetstagare inom det geografiska och/eller yrkesmässiga 
område som avtalet är tecknat för. Syftet med systemet varierar, det kan 
antingen vara ett sätt att säkra kollektivavtalets ställning i en bransch där 
organisationsgraden är så låg att avtalets effekt uteblir eller ett sätt att 
fastställa minimivillkor för hela arbetsmarknaden för att skydda 
arbetstagarna samt garantera en sund konkurrens mellan företagen.101 

                                                 
101 SOU 2008:123 s. 190 
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Allmängiltigförklarade kollektivavtal kan komma till användning i främst 
tre situationer102: 

1) Arbetstagaren är inte organiserad och omfattas inte av ett 
kollektivavtal, medan arbetsgivaren är organiserad och omfattas av 
ett kollektivavtal 

2) Arbetstagaren är organiserad och omfattas av ett kollektivavtal, men 
arbetsgivaren är inte organiserad eller omfattas inte av ett 
kollektivavtal samt 

3) Varken arbetstagaren eller arbetsgivaren är organiserade eller 
omfattas av ett kollektivavtal. 

 
För att rättfärdiga att privaträttsliga normer förs över på utomstående 
personer ställs det ibland krav på att avtalen ska vara representativa i någon 
mening. I vissa länder ställs krav på att kollektivavtalet har slutits av 
organisationer som är representativa. 
 
Innebörden av denna allmängiltigförklaring är att alla arbetsgivare och 
arbetstagare inom det angivna avtalsområdet blir bundna av avtalets 
bestämmelser. Det görs ingen skillnad mellan de arbetstagare som blir direkt 
bundna av avtalet och de som endast blir bundna genom 
allmängiltigförklaringen. Även efter allmängiltigförklaringen har parterna 
möjlighet att ändra avtalet, men normalt fordras då ett nytt beslut och 
förfarande för tillkännagivande av det nya innehållet.103 

4.4.2.1 Exemplet Norge 
Både Norge och Tyskland har upplevt en stor tillströmning av arbetskraft 
från andra EU-länder och i Norge var bekämpandet av social dumpning det 
viktigaste skälet för 1994 års införande av ett system för 
allmängiltigförklaring av minimilöner som trädde ikraft inför 
östutvidgningen 2004.104 
 
Arbetsrätten i Norge uppvisar stora likheter med de övriga nordiska 
länderna. De grundläggande principerna är mer eller mindre desamma som i 
Sverige, men stridsrätten är mer begränsad. Framförallt gäller detta det krav 
på proportionalitet mellan syfte och kampmedel respektive skada som 
uppställs i samband med blockadaktioner. Vidare kan rätten till 
sympatiåtgärder vara begränsad i huvudavtal. En ytterligare skillnad är att 
varselfristerna vid primär- och sympatiåtgärder är strängare än i Sverige.105 
 
Lagen tillåter till sin utformning att alla individuella bestämmelser i 
kollektivavtalet utsträcks till att bli allmängiltiga. Detta har däremot de 
fackliga organisationerna velat undvika, eftersom incitamentet att bli 
medlem i facket i sådant fall skulle minska. I praktiken har 
allmängiltigförklaringen alltså blivit partiell och endast tagit sikte på vissa 
villkor i avtalet. 
                                                 
102 Hansen, B & Andersen, S. K., Mindstelön i Europa, s. 6 
103 Ibid. s. 192 
104 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 113 f. 
105 SOU 2008:123 s. 207 
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Proceduren som föranleder en allmängiltigförklaring ser ut på följande sätt. 
Regeringen utser fem ledamöter som ingår i en speciell tariffnämnd som 
fattar besluten. Förutom ordföranden och två andra ledamöter kommer en 
ledamot från LO och en från arbetsgivarorganisationen NHO. Ledamöterna 
utses för tre år i taget. Om andra organisationer än de som har ledamöter i 
nämnden ansöker om allmängiltigförklaring av ett ingånget kollektivavtal 
utses ledamöter från vardera av dessa organisationer. 
 
Hittills är det bara avtal inom oljeindustrin, byggbranschen samt fartyg- och 
varvsindustrin som har allmängiltigförklarats. Typiskt sett är det 
arbetstagarsidan som ansöker om allmängiltigförklaringen. Kraven som 
ställs för att ett avtal ska utsträckas är att ansökan görs av en organisation 
som är part i avtalet. Vidare krävs det, om ansökan kommer från 
arbetsgivarparten, att denne har minst 100 arbetsgivarmedlemmar som 
tillsammans sysselsätter minst 10000 arbetstagare. För fackföreningen är 
kravet att man har minst 10000 medlemmar. Vidare måste avtalet vara 
nationellt, det vill säga ha karaktären av ett huvudavtal.  
 
Den som ansöker om allmängiltigförklaring måste bevisa att det finns 
arbetstagare som arbetar under sämre villkor än vad avtalet stipulerar inom 
den bransch som avtalet gäller för. Detta har kritiserats av 
arbetstagarorganisationen som menar att beviskraven är för högt ställda med 
hänsyn till den begränsade insyn som fackföreningarna har i utländska 
företags verksamhet.106 
 
När det gäller att säkerställa efterlevnaden av de allmängiltigförklarade 
avtalen spelar i den norska modellen staten och arbetsmarknadens parter 
olika roller. Det är tillåtet för fackföreningar att vidta stridsåtgärder för att 
tvinga företaget att uppfylla kraven i det allmängiltigförklarade avtalet. 
Denna rätt till stridsåtgärder är dessutom mer vidsträckt än vad som är fallet 
när fackföreningen söker att tilltvinga sig ett kollektivavtal eftersom 
proportionalitetsprincipen som vanligtvis gäller är satt ur spel i dessa 
situationer. 
 
De statliga organisationerna Arbeidstilsynet och Petroleumtilsynet har sedan 
den 1 oktober 2004 fått i uppgift att övervaka att löne- och arbetsvillkor i de 
allmängiltigförklarade avtalen efterlevs. Detta har sin bakgrund i den 
bristande insyn i företagens verksamhet som fackföreningarna har upplevt. 
Fokus ligger dock alltjämt på arbetsmarknadens parter, eftersom 
huvudsanktionen vid brott mot avtalen är tänkt att vara den utvidgade rätten 
till blockader som tillerkänts dessa. 

4.4.2.2 Bör Sverige införa ett system för 
allmängiltigförklaring av kollektivavtal? 

Erfarenheterna från det norska systemet synes vara till övervägande del 
positiva från såväl arbetsgivar- som arbetstagarhåll. Fördelen med ett sådant 
system är att det gynnar förutsebarheten för de utländska tjänsteutövarna 

                                                 
106 Hansen, B & Andersen, S. K., Mindstelön i Europa, s. 26 
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samtidigt som ansvaret för lönebildningen till största del ligger kvar på 
arbetsmarknadens parter. Parterna ansvarar för innehållet i kollektivavtalet 
samtidigt som de är de delaktiga i allmängiltigförklaringen av detsamma 
och där kan välja vilka delar som ska utsträckas. Vidare ligger det primära 
ansvaret för övervakningen av att avtalet följs och därmed bekämpandet av 
låglönekonkurrens kvar på fackföreningarna. Att ansvaret för kontroll ifråga 
om vissa villkor i avtalet hade kunnat föras över till en statlig myndighet bör 
inte medföra några påtagliga nackdelar. 
 
En sådan lösning kan inte sägas vara helt främmande för den svenska 
modellen så länge systemet utformas med fortsatt respekt för parternas 
ansvar för lönebildningen både i samband med kollektivavtalets ingående 
och i samband med övervakningen av detta. 

4.4.3 Avslutande diskussion 
Mot bakgrund av den sjunkande organisationsgraden i Sverige kan den 
svenska modellen behöva en översyn. År 2008 var organisationsgraden nere 
på 72 % och om trenden håller i sig kommer denna minskning att fortsätta. 
Täckningsgraden, det vill säga andelen löntagare som är anställda i företag 
där kollektivavtal gäller var under år 2009 alltjämt höga 90 %. Att 
genomföra direktiv genom kollektivavtal av den typ vi har i Sverige har 
dock underkänts av EU-domstolen vid en rad tillfällen.107 Skälen för detta är 
bland annat att oorganiserade arbetstagare och anställda på arbetsplatser 
som inte omfattas av kollektivavtal inte träffas av regleringen. De 
oorganiserade kan dessutom inte åberopa rättigheterna i kollektivavtalet.  
 
Omfattningen av utstationering till Sverige från andra EES-länder är inte 
helt känd. Det tycks dock råda enighet om att utstationering främst sker från 
byggföretag och andra entreprenadföretag och mot bakgrund av uppgifter 
från fackföreningar synes utstationeringar förekomma i relativt liten 
utsträckning.108 Dock så väntas detta öka framöver, vilket gör behovet av 
möjligheten att bekämpa social dumpning allt större. 
 
En uppenbar fördel är att EU-domstolen godtar den modell som innebär en 
allmängiltigförklaring av kollektivavtal, en modell som återfinns på de 
flesta håll i EU/EES, bland annat i vårt grannland Norge. Fördelen med 
allmängiltigförklaring av kollektivavtal är att arbetsmarknadens parter 
fortfarande har det största ansvaret för lönebildningen, vilket har framhållits 
som den största behållningen med den nuvarande ordningen i Sverige. Att 
man kan lösa det så att för mycket av ansvaret inte flyttas över till staten står 
också klart. Nyckeln är att fortfarande låta arbetsmarknadens parter ansvara 
för kollektivavtalen, dess allmängiltigförklaring samt kontrollen av deras 
efterlevnad. 
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