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Summary 

The posting of workers within the internal market of the EU is regulated in 

European Union law as well as in the labour law of the EU:s member states. 

The purpose of this thesis is to examine how the regulation of the posting of 

workers has evolved in European Union law and how this legal 

development has impacted Swedish labour law as it pertains to the posting 

of workers. This field of regulation has been impacted by the adoption of the 

Posted Workers Directive and other instruments of secondary law relating to 

the extension and surveillance of working conditions in the host states 

labour law systems. The case law of the Court of Justice of the European 

Union has also had a profound impact by strengthening the freedom of 

movement for services and limiting the scope within which the national 

regulation of working conditions could be extended to posted workers 

within the state. This case law-driven legal development has impacted the 

implementation of the PWD and the governance of working conditions in 

Sweden. The limitations imposed on the right to collective action and 

collective bargaining following from the restrictive interpretation of the 

PWD has been criticized by international bodies governing instruments of 

fundamental labour rights. The adoption of the Treaty of Lisbon and 

changes in the secondary law of the EU has strengthened the social 

dimension and the role of fundamental rights in the EU but the impact of 

these changes on the balance between the freedom of movement and the 

social dimension is not clear. The restrictions on collective action and 

collective bargaining in Swedish law have been partially liberalized in later 

years but the question of compliance between the current regulation and EU 

law has not been definitively ruled on.   
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Sammanfattning 

Fenomenet utstationering av arbetstagare på EU:s inre marknad regleras i 

såväl unionsrätten som i medlemsstaternas arbetsrätt. Uppsatsen undersöker 

hur rättsutvecklingen sett ut på unionsnivå med avseende på regleringen av 

utstationering av arbetstagare och hur denna rättsutveckling påverkat den 

svenska arbetsrätten. Utvecklingen har präglats av framtagandet av 

sekundärrättsliga instrument som antagits stärka möjligheten till 

utsträckande av nationell reglering. Rättsutvecklingen har också påverkats 

av en rättstillämpning som stärkt den fria rörlighetens genomslag i 

regleringen av utstationeringar och därmed begränsat utrymmet för 

utsträckning av nationella arbetsvillkor. EU-domstolens rättstillämpning har 

lett till en konflikt mellan det svenska genomförandet av EU-rätten och 

Sveriges internationella åtaganden i förhållande till grundläggande sociala 

rättigheter. Det svenska genomförandet av unionsrätten har genomgått flera 

förändringar där möjligheten att vidta stridsåtgärder i kollektivavtalssyfte 

begränsats och därefter liberaliserats något. Frågan om förenlighet mellan 

den svenska regleringen och unionsrätten är inte definitivt avgjord. Genom 

förändringar i fördragen och sekundärrätten har de grundläggande 

rättigheternas och den sociala dimensionens ställning i unionsrätten stärkts. 

Huruvida ändringarna i den unionsrättsliga lagstiftningen förändrat balansen 

mellan den sociala dimensionen av unionsrätten och den fria rörligheten för 

tjänster i regleringen av utstationeringar har inte besvarats definitivt.  
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Förord 

Min tid som student vid Lunds Universitet går mot sitt slut. Jag ser fram 

emot att lämna juristprogrammet med såväl tillförsikt över framtiden som 

vemod över att denna period av mitt liv nu tagit slut. Studietiden har ibland 

varit frustrerande men i huvudsak stimulerande och rolig. Det känns smått 

surrealistiskt att dessa nio terminer som emellanåt känts oöverstigligt långa 

nu är över, när det nu känns som om det var igår jag klev in i Pufendorf 

första gången. Med lov skal man land bygge, som citatet från Jyllandsloven 

på Köpenhamns Byret lyder. Jag hoppas och tror att studierna gett mig en 

breddad och fördjupad förståelse för rättens roll i samhället och att jag kan 

använda den kunskap och de färdigheter juristprogrammet gett mig för att 

bidra till att bygga landet.  

 

Jag vill inledningsvis tacka Per Norberg, min handledare under 

uppsatsskrivandet för värdefulla synpunkter och för att han generöst delat 

med sig av sin tid till handledning under den gångna terminen.  

 

Jag vill även tacka min familj, mina föräldrar AnnLouise och Jan-Erik, min 

syster Moa och min systerdotter Amelia. 

 

Slutligen vill jag tacka Markus, the breeze in my Malmö nights.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Den inre marknaden är enligt artikel 3 i Fördraget om Europeiska Unionen 

(FEU) en uppgift för EU. Den inre marknaden ska enligt artikel 26 i 

Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt (FEUF) omfatta ett 

område utan inre gränser där den fria rörligheten för varor, personer, tjänster 

och kapital säkerställs i enlighet med fördragens bestämmelser. Artikel 56 

FEUF stadgar att inskränkningar av friheten att tillhandahålla tjänster ska 

förbjudas avseende medborgare i medlemsstater som etablerat sig i en annan 

medlemsstat än mottagaren av tjänsten.   

 

En utgångspunkt vid etablerandet av den inre marknaden, under den 

europeiska gemenskapens tidiga historia, var idén att den inre marknaden av 

sig självt skulle leda till bättre arbetsvillkor. Därför ansågs det inte vara 

nödvändigt att vid sidan av den inre marknaden skapa en socialpolitisk 

dimension av gemenskapen. De socialpolitiska inslag som ändå förekom 

syftade främst till att förhindra snedvridande effekter till följd av skillnader i 

social standard mellan medlemsstaterna. EU-domstolen, den institution som 

först erkände en social målsättning bakom dessa inslag, har fått en central 

roll i att ge dessa aspekter av unionsrätten sitt innehåll och att söka förena 

unionens ekonomiska och sociala dimension.1  

 

Enligt artikel 6.2 i Romkonventionen2 skulle den tillämpliga lagen på ett 

individuellt anställningsavtal i brist på lagval vara lagen i det land där den 

anställde vanligtvis utför sitt arbete, även om denna är tillfälligt sysselsatt i 

ett annat land eller om ett sådant land saknas, i landet där verksamhetsstället 

genom vilket arbetstagaren anställdes låg. I Rom I-förordningen, som 

ersätter Romkonventionen i förhållande till avtal ingångna efter 17 

december 2009, återfinns motsvarande bestämmelser i artikel 8. I artikel 8.2 

stadgas att den lag som gäller, i brist på parternas lagval, är lagen i landet i 

eller från vilket arbetstagaren vanligtvis utför sitt arbete, även om 

arbetstagaren tillfälligt utför arbete i ett annat land. Finns inte ett sådant ska 

den lag gälla som finns i det land där arbetsgivaren är belägen. Om ett annat 

land har närmare anknytning till avtalet är det istället det landets lag som 

ska tillämpas.3 

 

Den svenska arbetsrätten bygger på en kombination av lagstiftning och 

annan reglering, främst i form av kollektivavtal. Kollektivavtalen 

framförhandlas mellan arbetstagarorganisationer och arbetsgivare eller 

arbetsgivarorganisationer och kan drivas fram med stöd av stridsåtgärder. 

                                                 
1 Barnard, Catherine. ”Internal Market v. Labour Market: A Brief History” I European 

Union Internal Market and Labour Law: friends or foes? (ed Marc De Vos), 2009. s. 19 -26 
2 Konvention 80/934/EEG 
3 Förordning EG 593/2008 
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Den svenska arbetsrätten är i stor utsträckning anpassad efter möjligheten 

till villkorsreglering i kollektivavtal. Dels genom föreningsrätten, 

förhandlingsrätten och rätten att vidta stridsåtgärder i svensk lag och dels 

genom att stora delar av den individuella arbetsrätten möjliggör avvikande 

villkor i kollektivavtal. Lönesättningen har helt lämnats utanför 

lagstiftningen, med undantag för 36 § i avtalslagen om jämkning av oskäliga 

avtalsvillkor. Istället kan löner sättas i kollektivavtal och individuella 

anställningsavtal.4 

 

Den svenska arbetsmarknadsmodellen tillhör en nordisk fåra av 

korporativistiska system där arbetsmarknadsparterna förhandlar i 

samarbetsanda och staten har en mer begränsad roll. De nordiska 

modellerna utmärker sig också genom en hög grad av partsinblandning i 

styrningen av den ekonomiska sfären.5 

 

Den inre marknaden har med tiden fått ett större tillämpningsområde. Denna 

utveckling kan potentiellt leda till konflikter när den unionsrättsliga 

regleringen av den inre marknaden möter rättsområden vars utveckling 

främst skett inom de nationella systemen, såsom huvuddelen av den svenska 

arbetsrätten.6 

 

EU-rätten har principiellt företräde framför medlemsstaternas nationella 

rätt.7 

 

En aspekt av tveksamheten till att införa en social dimension bland 

grundarna till EU:s föregångare var antagandet att den inre marknaden 

skulle övervakas genom en icke-diskrimineringsprincip och att denna 

övervakning inte skulle påverka tillämpningen av nationella regler som inte 

var diskriminerande. Som framgår nedan utvecklades det i övervakningen 

av vissa av de grundläggande friheterna en prövning baserad på 

marknadstillträde som alternativ till ickediskrimineringsprincipen. 

Antagandet att medlemsstaternas socialpolitik var fredad från prövning 

undergrävdes därmed. Konsekvensen av denna utveckling är en allt närmare 

granskning av den nationella regleringen och parallellt till denna granskning 

en mer utvecklad doktrin om hur inskränkningar av den fria rörligheten kan 

rättfärdigas.8  

 

                                                 
4 Adlercreutz, Axel & Nyström, Birgitta, Labour Law in Sweden, 2015 s. 61 – 64, 163 – 

166. 186- 187, 197, 203 - 207 
5 Iossa, Andrea, Collective Autonomy in the European Union, 2017, s. 40 - 41 
6 Govare, Inge ”Modernisation of the internal market: potential clashes and crossroads with 

other policies” I European Union Internal Market and Labour Law: friends or foes (ed Marc 

De Vos), 2009. s. 3 
7 Framgår av EU-domstolens praxis, exempelvis C-6/64 samt av förklaring som fogas till 

slutakten från den regeringskonferens som antagit Lissabonfördraget, 13 december 2007, 

punkt 17.  
8 Barnard, Catherine. ”Internal Market v. Labour Market: A Brief History” I European 

Union Internal Market and Labour Law: friends or foes? (ed Marc De Vos), 2009. s. 19 -26 
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Det finns inte en stark eller enhetlig tendens till lagprövning i förhållandet 

mellan EU:s primärrätt och sekundärrätt. EU-domstolen tenderar att vid en 

potentiell konflikt mellan fördragen och sekundärrättsliga bestämmelser 

tolka rätten på ett sätt som möjliggör att primär- och sekundärrätten är 

förenliga med varandra. Det finns dock exempel där EU-domstolen valt att 

underkänna sekundärrättsliga bestämmelser. Huvudsakligen löses eventuella 

regelkonflikter genom att tolkningen av den sekundärrättsliga regeln 

anpassas i en primärrättskonform riktning men det finns även exempel på att 

EU-domstolen förhållit sig neutralt till förhållandet mellan primärrätt och 

sekundärrätt och även låtit sekundärrätten ta företräde.9 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Mot den ovan redovisade bakgrunden är syftet med uppsatsen att undersöka 

hur förhållandet mellan den nationella arbetsrättsliga villkorsregleringen och 

den fria rörligheten på den inre marknaden behandlats i unionsrätten och 

vilket genomslag den unionsrättsliga behandlingen av området fått på den 

svenska rätten. Syftet är vidare att presentera rättsutvecklingen på området 

över tid. Undersökningen utgår från fenomenet utstationering av 

arbetstagare på den inre marknaden, ett rättsområde där konflikten mellan 

unionsrätten och den nationella rätten framgått kanske som mest tydligt. 

Framställningen syftar till att genom att studera rättsutvecklingens centrala 

skeenden blottgöra de tendenser som präglat rättsutvecklingen och de 

rättsliga aktörer som drivit på dessa tendenser. Genom att studera den 

svenska rättsutvecklingen parallellt med den unionsrättliga syftar uppsatsen 

på att synliggöra EU-rättens påverkan på den svenska arbetsrätten.  

 

Frågeställningarna är därför:  

 Hur har rättsutvecklingen inom EU påverkat den svenska 

arbetsrätten i förhållande till utstationering av arbetstagare?  

 Vilket utrymme finns för utsträckande av svenska arbetsvillkor på 

utstationerade arbetstagare i Sverige och övervakning av villkorens 

tillämpning?  

 Vilka är de centrala skeendena i denna rättsutveckling? 

  Vilka är tendenserna i denna rättsutveckling? 

 

1.3 Material och metod 

Framställningens syftar till att redogöra för gällande rätt i förhållande till 

problemformuleringen. Valet av rättsdogmatisk metod och materialvalet 

utgår från detta syfte. Metoden syftar till att rekonstruera den gällande rätten 

genom behandling av de relevanta rättskällorna i rättskällehierarkin och 

                                                 
9 Syrpis, Phil 'The relationship between primary and secondary law in the EU' Common 

Market Law Review, vol 52, nr 2 (2015), s. 478 - 488 
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möjliggöra ett auktoritativt uttalande om vad den gällande rätten är. 

Perspektivet på rätten är internt med ett fokus på koherens.10 

 

Problematiken involverar flera rättsliga dimensioner och potentiella 

konflikter mellan dessa. Framförallt berörs EU-rätten och den svenska 

rätten. En ytterligare dimension är den internationella regleringen av 

grundläggande rättigheter, som främst aktualiseras genom den 

internationella regleringen av föreningsrätten och rätten att vidta 

stridsåtgärder. Denna reglering påverkar EU-rätten och den svenska rätten i 

olika utsträckning, men återfinns främst i soft law-instrument och 

genomslaget är beroende av den utsträckning i vilken stater och andra organ 

väljer att följa den. Arbetet präglas även av ett historiskt 

utvecklingsperspektiv.11 

 

För att uttolka EU-rätten är det framförallt fördragen, rättighetsstadgan och 

de relevanta direktiven tillsammans med EU-domstolens tillämpning av 

dessa som utgjort det relevanta materialet. För att studera hur den svenska 

rätten har anpassats till rättsutvecklingen i EU är det istället de lagar genom 

vilket EU-rätten implementerats, och förarbetena till denna lagstiftning, som 

varit det relevanta materialet.  

 

Framställningen av unionsrätten syftar till att spegla hur rätten tolkas och 

tillämpas av EU-domstolen. Tolkningen och tillämpningen av unionsrätten 

utgår, till skillnad från svensk rätt, inte från förarbeten utan från materiella 

rättsregler och de allmänna rättsprinciperna, utifrån de tolkningsprinciper 

som utvecklats för domstolens arbete. Domstolen har flera olika principer 

att luta sig mot i sitt tolkningsarbete. De aktuella rättsreglerna, 

kompletterande bestämmelser i fördragen och de allmänna rättsprinciperna 

spelar en skiftande roll beroende på vilken tolkningsprincip som domstolen 

förlitar sig på.12 

 

Det svenska materialet syftar främst till att klargöra hur den EU-rättsliga 

utvecklingen påverkat den svenska implementeringen och sättet som den 

svenska lagstiftaren förhållit sig till problem och oklarheter i anpassningen 

av svensk rätt till EU-rätten. De utredningar och propositioner som 

behandlat problematiken har studerats för att utröna hur den svenska 

lagstiftaren ställt sig till problematiken. Med avseende på remissinstanserna 

har ett urval av dessa gjorts med ambitionen att urvalet ska vara 

representativt i förhållande till partsorganisationer, universitet och andra 

myndigheter. Inkluderandet av remissyttrandena syftar till att illustrera hur 

andra aktörer än lagstiftaren analyserat rättsläget och ställt sig till det 

svenska genomförandet, samt vilket eventuellt genomslag deras 

anmärkningar fått på det svenska genomförandet.13  

 

                                                 
10 Olsen, Lena, ”Rättsvetenskapliga Perspektiv”, SVJT 2004, s. 107 - 112 
11 Seipel, Peter, ”Uppsatsarbete” i Finna rätt, 2014, s. 249 - 253 
12 Bernitz, Ulf, ”Europarätten” i Finna rätt, 2014, s. 65 - 75 
13 Leijonhufvud, Madeleine ”Förarbeten” i Finna rätt, 2014, s. 111 - 131 
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Då det i slutändan är EU-domstolen som är tillämpare och uttolkare av EU-

rätten och då det svenska genomförandet syftat till förenlighet med 

unionsrätten är den rättspraxis som använts främst EU-domstolens. Svensk 

rättspraxis på området har inte varit föremål för studie under uppsatsarbetet.  

 

EU-rätten har genom Lissabonfördraget knutits närmare den internationella 

regleringen av grundläggande rättigheter. Främst har detta skett genom 

hänvisningar och åtaganden gentemot EKMR. Europadomstolen, som 

prövar tvister i förhållande till EKMR har i denna prövning lagt andra 

instrument med bestämmelser om sociala rättigheter till grund för sin 

prövning av bland annat föreningsrätten.14  Det finns sålunda potential för 

ett genomslag av andra internationella instrument som reglerar sociala 

rättigheter i unionsrätten. Den internationella tillämpningen av dessa 

rättigheter i förhållande till EU-rätten och den svenska rätten beaktas därför 

också.  

 

1.4 Forskningsläge 

Då området har präglats av oklarhet och varit under kontinuerlig utveckling 

under de senaste 30 åren har en omfattande doktrin utvecklats i ämnet. Den 

juridiska forskningen har såväl undersökt tendenserna i EU-rättens 

tillämpning som oklarheter i den unionsrättsliga lagtolkningen och 

förhållandet mellan skyddet av rättigheter och EU:s fria rörlighet. Doktrinen 

är huvudsakligen inriktad på unionsrätten men rättsutvecklingens påverkan 

på medlemsstaterna har också studerats. De snabba svängningarna i 

rättsutvecklingen tycks fått ett genomslag även på den vetenskapliga 

behandlingen utstationeringsregleringen, en viss förvåning över domstolens 

överväganden kan utläsas i den tidiga behandlingen av Lavalkvartetten. 

Uppsatsens främsta bidrag till denna doktrin är synliggörandet av det 

genomslag som den unionsrättsliga utvecklingen löpande fått i den svenska 

regleringen på området och hur framförallt den svenska lagstiftaren sett på 

denna utveckling genom en mer detaljerad studie av de svenska rättskällorna 

än den internationella forskningen kring den unionsrättsliga regleringen. 

Genom att rättsläget förändrats i och med antagandet av 2018 års 

ändringsdirektiv lär den vetenskapliga behandlingen av området fortsätta, 

uppsatsens syftar till att bidra till denna fortsatta behandling av rättsområdet.  

 

1.5 Avgränsingar 

Framställningen är inriktad på möjligheten till arbetsrättslig 

villkorsreglering i svensk rätt vid gränsöverskridande tjänsteutövande. De 

delar av unionslagstiftningen och den svenska rätt som berör frågor om 

administrativt samarbete, arbetstagarbegrepp och annat som inte har en 

direkt påverkan på möjligheten till villkorsreglering har inte varit föremål 

                                                 
14 Demir & Baykara v. Turkey 
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för undersökning. I den mån dessa frågor behandlas i framställningen 

relaterar de till principer med bäring på villkorsregleringen som kan utläsas 

av dem. Tjänstedirektivet15 ska enligt sin preambel inte påverka 

tillämpligheten av villkor i enlighet med Utstationeringsdirektivet och enligt 

artikel 1.6 inte arbetsrätten varför det inte kommer behandlas i 

framställningen. Regleringen av utstationering på den inre marknaden 

angränsar till den EU-rättsliga regleringen av uthyrningen av arbetstagare. 

Frågan om uthyrda utstationerade arbetstagare kommer dock enbart 

behandlas översiktligt då framställningen är mer generellt inriktad och inte 

syftar till att närstudera denna särskilda typ av utstationeringar. 

Bemanningsdirektivet16 kommer därför inte att behandlas i framställningen. 

 

1.6 Disposition  

Framställningen bygger på förändringar i rättsläget över tid och presenteras 

uppdelad i perioder av rättsutveckling. Framställningens huvuddel inleds 

med en redogörelse för de avgöranden i EU-domstolen som etablerade 

grundläggande principer för förhållandet mellan den fria rörligheten för 

tjänster och värdstatens lagstiftning vid utstationering av arbetstagare, samt 

för EU:s och Sveriges reglering av villkorsutsträckningen i lagstiftning. På 

detta följer en redogörelse för de domar som avdömdes efter att 

utstationeringsdirektivet genomförts samt några domar i vilka principer för 

förhållandet mellan rättigheter och friheter på unionsrätten område 

uttalades. Detta avsnitt avslutas med avgörandena i Lavalkvartetten där den 

svenska utstationeringslagen underkändes och den restriktiva tolkningen av 

värdstatsprincipen vid utstationeringar nådde sin kulmen. På avsnittet följer 

en presentation av den rättsutveckling som följt på avgörandena i 

Lavalkvartetten, såväl i svensk rätt som i förändringar av EU:s primär- och 

sekundärrätt. I detta avsnitt presenteras även internationell kritik av EU-

rättens påverkan på internationellt erkända rättigheter. Framställningen 

avslutas med en analys av rättsutvecklingen utifrån det presenterade 

materialet, samt en diskussion där frågeställningarna besvaras och mer 

preciserade slutsatser dras med utgångspunkt i analysen.  

                                                 
15 Direktiv 2006/123/EG 
16 Direktiv 2008/104/EG 
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2 Rättsutvecklingen mellan 
Rush Portuguesa och 
Utstationeringslagen 

2.1  Rush Portuguesa  

Domstolens avgörande i Rush Portuguesa17 etablerade ett antal 

grundläggande principer i förhållande till utstationering av arbetstagare som 

utgjorde förutsättningen för den framtida rättsutvecklingen på området.  

 

Målet rörde ett byggföretag etablerat i Portugal som hade ingått ett 

underentreprenadavtal med ett franskt företag och som, för fullgörande av 

avtalet, medfört sina anställda från Portugal. Detta stred mot bestämmelser i 

Frankrikes lagstiftning. Portugal var vid tillfället ny som medlem av EG och 

tillträdesavtalet mellan Portugal och EG föreskrev vissa tillfälliga undantag i 

den fria rörligheten för arbetstagare. Inga motsvarande begränsningar rådde 

för den fria rörligheten för tjänster. Enligt franska lagregler kunde 

tredjelandsmedborgare endast rekryteras till Frankrike via myndigheten 

Office National d’Immigration (ONI). På grund av lagöverträdelsen 

beslutade direktören för ONI att det portugisiska företaget skulle betala in 

en särskild avgift.18  

 

Det portugisiska företaget väckte talan om ogiltigförklaring av beslutet i en 

fransk domstol och anförde att företaget hade frihet att tillhandahålla tjänster 

inom unionen och att artikel 59 och 60 i EEG-fördraget, som reglerade den 

fria rörligheten för tjänster, förhindrade tillämpningen av den nationella 

lagstiftningen på förtaget. ONI anförde att tjänstefriheten inte omfattade de 

anställda hos företag som tillhandahöll tjänster och att dessa enligt 

anslutningsakten mellan Portugal och EG fortfarande skulle omfattas av 

reglerna för arbetstagare från tredje land.19  

 

Den nationella domstolen ställde ett antal tolkningsfrågor till EG-domstolen. 

Den första rörde om gemenskapsrätten, särskilt artiklarna 5 och 58-66 i 

EEG-fördraget tillät Frankrike att förhindra ett företag med säte i Portugal 

att utföra tjänster inom Frankrikes territorium genom att medföra egen 

portugisisk personal för tillfälligt arbete inom ramen för tjänsteutövandet. 

Den andra frågan rörde om friheten att utföra tjänster inom unionen kunde 

underställas villkor om anställning av personal på plats, erhållandet av 

arbetstillstånd för personalen eller betalandet av en avgift till ansvarig 

myndighet.20 

                                                 
17 C-113/89 
18 C-113/89, punkt 1 - 3 
19 C-113/89, punkt 4 
20 C-113/89, punkt 5 
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EU-domstolen ansåg att frågorna borde prövas tillsammans. Domstolen 

menade att tolkningsfrågorna rörde förhållandet mellan friheten att 

tillhandahålla tjänster, uttryckt genom artikel 59 och 60 i EEG-fördraget, 

och undantagen föreskrivna i anslutningsakten. De åberopade artiklarna 

angav att den som tillhandahöll en tjänst tillfälligt fick utöva sin verksamhet 

i tjänstemottagarens land på samma villkor som de landet uppställde för sina 

egna medborgare. Domstolen menade därför att en medlemsstat varken 

kunde förbjuda att anställda följde med ett företag som utförde tjänster 

tillfälligt i medlemsstaten eller ställa villkor på arbetstillstånd för de 

anställda. Domstolen ansåg att medförandet av arbetstagare utgjorde en del 

av friheten att tillhandahålla tjänster.21 

 

Om det tillfälliga undantaget för arbetstagarnas tillträde till 

medlemsstaternas arbetsmarknad i anslutningsakten uttalade EU-domstolen 

att tillämpningen av undantaget var berättigat om syftet var att undvika 

störningar på arbetsmarknaden. Domstolen ansåg dock att det faktum att de 

anställda endast tillfälligt förflyttades och inte etablerades på värdlandets 

arbetsmarknad utgjorde en kvalitativ skillnad och att arbetstagarnas närvaro 

i medlemsstaten enbart var en del av arbetsgivarens tillhandahållande av 

tjänster. Domstolen ansåg förvisso att uthyrning av arbetskraft ändå borde 

omfattas av den fria rörligheten för arbetstagare snarare än för tjänster då 

verksamhetens syfte i de fallen var att ge arbetstagarna tillträde till 

arbetsmarknaden. Domstolen ansåg dock att den rätt en verksamhet som åtar 

sig att utföra arbete i en annan medlemsstat hade att medföra sina anställda 

till denna inte kunde inskränkas av övergångsbestämmelsen om 

arbetskraftens rörlighet. Medlemsstaterna skulle enligt domstolen ha viss 

möjlighet att kontrollera att syftet med verksamheten inte var något annat än 

att tillhandahålla tjänsten, men endast på ett sätt som var förenligt med 

tjänstefriheten. Slutligen, och som något av ett nyckeluttalande, menade 

domstolen att det inte förelåg något hinder för medlemsstaterna att utvidga 

lagstiftning eller kollektivavtal till att gälla alla som verkar på den nationella 

arbetsmarknaden oavsett arbetsgivarens etablering eller att med lämpliga 

medel säkerställa dess efterlevnad.22 

 

Enligt domstolen var utstationering av arbetskraft, utom då syftet med 

utstationeringen var ren uthyrning av arbetskraft, skyddad under artikel 59 

och 60 i EEG-fördraget. Samtidigt uttalade domstolen att medlemsstaterna 

utan vidare hade möjlighet att utsträcka nationell lagstiftning och 

kollektivavtalsreglering till de utstationerade arbetstagarna.23  

Kommentar 

I Rush Portuguesa definierade EU-domstolen utstationering av arbetstagare 

som något annat än fri rörlighet för arbetstagare. Den tillfälliga naturen av 

                                                 
21 C-113/89, punkt 7 - 12 
22 C-113/89, punkt 13 - 18 
23 C-113/89, punkt 19 
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utstationeringen innebar enligt domstolen att arbetstagarnas tillträde till 

värdstatens arbetsmarknad förhindrades. Därför fann domstolen att 

utstationeringen utgjorde en del av tjänstefriheten, istället för den fria 

rörligheten för arbetstagare.24 

 

Domstolens kvalificering av fenomenet utstationering har fått konsekvenser 

för regleringen av denna. Detta då den fria rörligheten för arbetstagare och 

den fria rörligheten för tjänster är föremål för olika reglering inom 

unionsrätten. I de nuvarande fördragen föreskrivs den fria rörligheten för 

arbetstagare i artikel 45 FEUF och den fria rörligheten för tjänster i artikel 

56. Den fria rörligheten för arbetstagare ska enligt fördraget innebära att all 

diskriminering av arbetstagare på grund av nationalitet avskaffas avseende 

arbetsvillkoren. Den fria rörligheten för tjänster innebär å sin sida att alla 

inskränkningar i friheten att tillhandahålla tjänster i unionen ska förbjudas.  

 

Domstolens yttrande i Rush Portuguesa om möjligheten att utsträcka 

nationell reglering av arbetsvillkor motiveras inte av något tydligt 

bakomliggande resonemang från EU-domstolen. På vilka grunder 

domstolen kommer fram till detta ställningstagande är därmed oklart. 

Domstolens överläggningar ska vara och förbli hemliga enligt artikel 35 i 

stadgan för Europeiska unionens domstol. 

 

Rush Portuguesa tolkades som att domstolen tillät medlemsstaternas 

utsträckande av nationella regleringar av arbets- och anställningsvillkor till 

alla arbetstagare inom medlemsstatens territorium. Därför antogs att 

utsträckningen av medlemsstaternas arbetsrätt på utstationerade arbetstagare 

var förenligt med den fria rörligheten för tjänster. Utslaget har beskrivits 

som en lättnad för medlemsstater som Tyskland som mottog många 

utstationerade arbetstagare och anses ha bidragit till antagandet av 

utstationeringsdirektivet. Som framgår nedan kom dock denna möjlighet till 

utsträckning av den nationella arbetsrätten att inskränkas.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Iossa, Andrea, 2017, s. 310 - 312 
25 Barnard, Catherine 2013, s. 214 
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2.2 Rättsutvecklingen mellan Rush 
Portuguesa och Utstationeringsdirektivet 

2.2.1 Principer för den fria rörligheten 

EU-domstolen uttalade i Säger26 att den fria rörligheten för tjänster 

förutsatte avskaffandet av inte bara diskriminerande regler utan även 

åtgärder som, även om de tillämpades på samma sätt på utländska och 

inhemska tjänsteutövare, riskerade att förhindra eller negativt påverka 

verksamheten hos en tjänsteutövare etablerad i en annan medlemsstat. 

Domstolen menade att det i synnerhet inte var tillåtet att göra 

tillhandahållandet av tjänster avhängigt av att alla villkor för etablering i 

staten var uppfyllda. Domstolen menade att friheten att tillhandahålla 

tjänster endast kunde inskränkas av en åtgärd som hade ett syfte som 

utgjorde ett allmänintresse, om åtgärden tillämpades på ett icke-

diskriminerande sätt och intresset inte redan skyddades i hemstaten. 

Dessutom behövde åtgärden vara nödvändig i förhållande till syftet och inte 

gå längre än nödvändigt i förhållande till syftet.27 

 

Åtgärderna behövde alltså klara en prövning av deras påverkan på 

marknadstillträdet för att inte inskränka den fria rörligheten för tjänster. 

Detta sätt att pröva nationella åtgärder mot inskränkningsförbudet, i 

kombination med rättfärdigandetestet, ställde upp en längre gående 

prövning än motsvarande prövning gentemot diskrimineringsförbuden i 

fördraget.28 

 

Genom Säger öppnade EU-domstolen således för prövning, och eventuella 

underkännanden, av värdstatens arbetsrättsliga reglering vid utstationering 

av arbetstagare.29 

 

Rättfärdigandetestet bekräftades och utvecklades i senare kommande praxis, 

bland annat i Gebhard 30. De fyra villkoren för rättfärdigande som 

uppställdes var en icke-diskriminerande tillämpning av den inskränkande 

åtgärden, att åtgärden kunde motiveras utifrån ett allmänintresse samt att 

åtgärden kunde finnas vara lämplig i förhållande till syftet och inte gå längre 

än nödvändigt för att uppnå syftet med åtgärden. Relativt många syften har i 

domstolens praxis funnits motsvara ett allmänintresse varför en icke-

diskriminerande åtgärd främst har behövt försvaras med hänvisning till de 

två sista villkoren, som tillsammans har betecknats som ett 

proportionalitetstest.31 

 

                                                 
26 C-76/90 
27 C-76/90, punkt 12 - 15 
28 Iossa, Andrea, 2017, s. 267  
29 Rocca, Marco, Posting of Workers and Collective Labour Law: There and Back Again, 

2015, s. 156 
30 C-55/94, punkt 37 -38 
31 Iossa, Andrea, 2017, s. 288 - 290 
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2.2.2 Rättsutvecklingen i förhållande till 
utstationeringar 

Tjänstefrihetens starkare ställning påverkade EU-domstolen prövning av 

utstationeringar under perioden innan utstationeringsdirektivets 

genomförande. I Guiot32 uttalades att en nationell bestämmelse som innebar 

att en tjänsteutövare måste vidta likvärdiga åtgärder enligt såväl hemstatens 

som värdstatens regler utgjorde en inskränkning av den fria rörligheten 

genom dubbla bördor. Domstolen menade att en sådan inskränkning inte 

kunde rättfärdigas om arbetstagarna till stor del åtnjöt samma skydd enligt 

hemstatens regler. Genom domen kopplades rättfärdigandetestet tydligt till 

principen om ömsesidigt erkännande.33 

 

Arblade34 behandlade kontrollåtgärder i värdmedlemsstaten riktade mot ett 

tjänsteutövande företag som omfattades av jämförbara skyldigheter i 

hemstatens lagstiftning. Domstolen konstaterade att en materiell 

bestämmelse som rättfärdigades med hänvisning till ett allmänintresse även 

medförde att de medel som var nödvändiga för att säkerställa den materiella 

bestämmelsens efterlevnad kunde rättfärdigas. Domstolen undersökte därför 

om de aktuella kontrollåtgärderna var inskränkande, om intresset bakom 

dem redan tillgodosågs i hemstaten samt om det var möjligt att uppnå syftet 

bakom dem med mindre inskränkande åtgärder. Med avseende på de 

åtgärder som rörde betalningen av minimilön uttalade domstolen med 

hänsyn till Rush Portuguesa och Guiot att det var tillåtet att utsträcka villkor 

avseende minimilön i lagstiftning eller kollektivavtal till alla som arbetade i 

medlemsstatens territorium.35 

 

Domstolen uttalade dock att det var nödvändigt att bestämmelserna var 

tillräckligt precisa och tillgängliga för att det skulle vara befogat att utfärda 

sanktioner mot företag etablerade utomlands som överträdde 

bestämmelserna. Annars skulle det vara omöjligt eller onödigt svårt för 

arbetsgivaren att få reda på vilka skyldigheter denna var ålagd. Om avgifter 

till olika förmånssystem som inte fanns utgöra en del av minimilönen 

uttalade domstolen att avgifterna inte kunde motiveras med hänsyn till 

socialt skydd om de motsvarades i arbetstagarnas hemstat av till syftet 

jämförbara förmånsavgifter. Om krav på upprättande av kontrollhandlingar 

uttalade domstolen att kravet endast kunde aktualiseras när det konstaterats 

att kontrollsyftet inte tillgodosågs i tillräcklig grad i hemstaten, och att 

myndigheten annars fick hålla till godo med de handlingar som upprättades i 

enlighet med bestämmelser i hemstaten.36 

 

Avgörandet i Arblade innebar en breddning av det test som etablerades 

Säger genom domstolens uttalande att även begränsningar som riskerade att 

                                                 
32 C-272/94 
33 C-272/94, punkt 11 - 18 
34 C-369/96 
35 C-369/96, Punkt 35 - 42 
36 C-369/96, Punkt 42 - 65 
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göra det mindre attraktivt att tillhandahålla tjänster i staten utgjorde en 

inskränkning av den fria rörligheten.37 

 

Finalarte38 rörde förhållandet mellan inbetalningar till ett 

semesterkassesystem, i enlighet med bestämmelser i kollektivavtal, och den 

fria rörligheten för tjänster. I sin prövning utgick domstolen från sina 

tidigare uttalanden i bland annat Arblade kring rättfärdigandet av 

inskränkningar i den fria rörligheten för tjänster. Domstolen påpekade att 

det bakomliggande syftet med bestämmelsen måste framgå objektivt för att 

det skulle vara möjligt att rättfärdiga inskränkningen och att bestämmelsen 

därför måste erbjuda en verklig fördel för de utstationerade arbetstagarna. 

Domstolen menade även att det därefter var nödvändigt att fastställa 

huruvida syftet kunde uppnås på ett mindre inskränkande sätt. Domstolen 

prövade också förhållandet mellan de nationella bestämmelserna, som 

föreskrev 30 arbetsdagars betald semesterledighet mot den minimistandard 

om 24 arbetsdagars betald semesterledighet som föreskrevs i det då gällande 

arbetstidsdirektivet.39 Domstolen tog fasta på direktivets stadgade 

minimikaraktär och invände inte mot att det i Tyskland fastställdes att det 

var nödvändigt med hänsyn till arbetstagarskyddet med fler betalda 

semesterdagar än så utan menade att det var förenligt med den fria 

rörligheten för tjänster att utsträcka dessa villkor.40 

 

I Mazzoleni behandlades minimilönsbestämmelser i allmängiltigförklarade 

kollektivavtal som utsträckts till utstationerande arbetsgivare i enlighet med 

belgisk rätt. Tvisten rörde arbetstagare från Frankrike som arbetade deltid i 

Belgien och vars löner understeg den belgiska minimilönen. Domstolen 

konstaterade i linje med tidigare praxis att tillämpningen av medlemsstatens 

bestämmelser på utländska tjänsteleverantörer kunde hindra den fria 

rörligheten för tjänster och därför behövde rättfärdigas men att 

utsträckningen av minimilöner inte skulle hindras av bestämmelserna om 

den fria rörligheten. I vissa fall kunde även sådana bestämmelser sakna ett 

godtagbart syfte och/eller vara oproportionerliga, särskilt om 

arbetstagarskyddet var jämförbart mellan värdstaten och hemstaten.41 

 

Portugaia Construções42 rörde det tyska utsträckandet av villkoren i ett 

allmängiltigförklarat kollektivavtal mot bakgrunden av att det i Tyskland 

var möjligt att ingå lokala kollektivavtal med företräde framför de 

allmängiltigförklarade. EU-domstolen fick pröva den hänskjutande 

domstolens fråga om det var tillåtet i förhållande till den fria rörligheten att 

minimilönsbestämmelserna förutom arbetstagarskydd även syftade till att 

skydda den inhemska sektorn och minska den inhemska arbetslösheten. 

Domstolen anslöt till uttalandena i Mazzoleni om att det trots att 

minimilönsbestämmelser i allmänhet kunde sägas syfta till skydd av 

                                                 
37 Rocca, Marco, 2015, s. 162 
38 C-49/98 
39 Direktiv 93/104/EG 
40 C-49/98, Punkt 28 - 59 
41 C-165/98, Punkt 16 - 41 
42 C-164/99 
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arbetstagare ändå kunde vara nödvändigt att pröva syftet och/eller 

proportionaliteten hos dem. Domstolen hänvisade även till uttalandena i 

Finalarte om att bestämmelsen måste bedömas med utgångspunkt om den 

erbjöd en verklig fördel för de utstationerade arbetstagarna. Domstolen 

uttalade också att de syften som låg bakom en bestämmelse inte kunde vara 

av ekonomisk art. Domstolen menade att det vore en inskränkning av den 

fria rörligheten som inte var möjlig att rättfärdiga att tillåta att inhemska 

arbetsgivare genom att ingå ett lokalt kollektivavtal tillämpade lägre löner 

än minimilönerna i ett allmängiltigförklarat kollektivavtal, utan att 

utstationerande arbetsgivare fick samma möjlighet.43 

 

Kommissionen mot Tyskland44 rörde ett påstått överskridande av såväl 

tjänstefriheten som etableringsfriheten. Den ifrågasatta nationella 

regleringen föreskrev att möjligheten att ställa arbetskraft till förfogande 

begränsades till fall då samtliga företag omfattades av samma 

ramkollektivavtal vilket enligt då gällande tysk lag krävde en viss nivå av 

etablering i landet. Denna lagstiftning ansågs utgöra en inskränkning av den 

fria rörligheten för tjänster. I fråga om rättfärdigande uttalade EU-domstolen 

att det var fastställt att skyddet för arbetstagare kunde motivera såväl 

materiella bestämmelser som kontrollåtgärder för att säkerställa 

tillämpningen. Domstolen uttalade dock att rent administrativ hänsyn inte 

kunde motivera en inskränkning och att en värdmedlemsstat inte kunde 

ställa ut förpliktelser för företag som redan omfattades av jämförbara 

skyldigheter med avseende på skyddet av arbetstagare i hemmedlemsstaten. 

Domstolen konstaterade därför den tyska regleringen, som de facto innebar 

ett krav på fast driftställe, inte kunde rättfärdigas.45 

 

Guiots uttalande om ömsesidigt erkännande bekräftades de efterkommande 

domarna. Denna praxis har, tillsammans med Lavalkvartetten nedan, tolkats 

som en successiv nedmontering av det skydd mot social dumping som 

etablerades i Rush Portuguesas nyckeluttalande.46 

 

Kommentar  

Domarna ovan etablerade tolkningsprinciper i förhållande till tvister med 

bakgrund i utstationeringar som företagits innan utstationeringsdirektivets 

genomförande. Avgörandena kom dock i vissa fall efter 

implementeringsperioden för direktivet och medlemsstaterna hade därför 

ingen möjlighet att ta avgörandena i beaktande. Den tolkning av fenomenet 

utstationeringar som gjordes i domarna har i stor utsträckning varit relevant 

                                                 
43 C-164/99, Punkt 11 - 34 
44 C-493/99 
45 C-493/99, punkt 14 - 23 
46 Saydé, Alexandre, "Freedom as a source of constraint: expanding market discipline 

through free movement". In Research Handbook on the Law of the EU’s Internal Market, 

2017, s. 48 - 50 
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även vid tillämpningen av direktivet. Detta dels som utfyllnad av direktivet 

och dels som bakgrund till de bestämmelser som återfinns i det.47 

 

Domarna etablerade en fast praxis kring tolkningen av utstationeringar 

gentemot fördragets bestämmelser om fri rörlighet för tjänster. Ingen gräns 

uppställdes för utstationeringarnas tillämpningsområde i förhållande till 

längsta eller minsta arbetstid i värdmedlemsstaten. Minimilönerna 

upprätthölls konsekvent som en del av värdmedlemsstatens villkor som fick 

utsträckas, även om ett potentiellt rättfärdigandetest luftades i Mazzoleni, 

och domstolen i Arblade ställde upp ett visst krav på transparens. En 

jämförelse mellan hemstaten och värdstatens villkor uppställs också genom 

domarnas tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Rocca, Marco, 2015, s. 176  
48 Rocca, Marco, 2015 s. 177 - 180 
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2.3 Utstationeringsdirektivet 

Utstationeringsdirektivet49 antogs år 1996 med sista datum för införlivande i 

medlemsstaternas rättsordningar den 16 december 1999. Direktivet antogs 

enligt skälen med beaktande av artiklarna 57.2 och 66 EG50 som reglerade 

den fria rörligheten och administrativt samarbete mellan myndigheter i 

medlemsstaterna. Direktivet utgick enligt skälen från artikel 3.1 c EG,51 som 

stadgade att avskaffandet av hindren för fri rörlighet för personer och 

tjänster var ett av gemenskapens mål och att begränsningar grundade i 

nationalitet eller hemvist för utförandet av tjänster var förbjudna.52 

 

I skälen till utstationeringsdirektivet uttalades att den inre marknaden var 

ägnad att främja gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster genom att 

fler företag valde att utstationera arbetstagare inom en annan medlemsstats 

territorium. I skälen uttalades också att främjandet av den fria rörligheten av 

tjänster förutsatte lojal konkurrens och respekt för arbetstagarnas rättigheter. 

Vidare framgick att unionsrätten inte hindrade en medlemsstat från att 

utsträcka tillämpningsområdet för lagstiftning eller kollektivavtal till att 

omfatta personer som utförde tillfälligt arbete i landet även om 

arbetsgivaren var etablerad i en annan medlemsstat och att den inte heller 

hindrade att lämpliga medel används för att säkra reglernas efterlevnad. I 

skälen uttalades också att EU-rätten borde samordna medlemsstaternas 

lagstiftning för att tillförsäkra arbetstagarna en kärna av tvingande regler av 

minimiskyddskaraktär i värdlandets lagstiftning. Dessutom uttalades att 

kärnan av minimivillkor inte skulle förhindra mer förmånlig behandling av 

arbetstagarna.53 

 

Artikel 1 i rörde direktivets tillämpningsområde. Av artikel 1.1 framgick att 

direktivet skulle tillämpas på företag etablerade i en medlemsstat som 

utstationerade arbetstagare i enlighet med artikel 1.3  i samband med 

tillhandahållande av tjänster i en medlemsstat. Artikel 1.3 angav att 

direktivet var tillämpligt på tre typer av utstationering. Typerna av 

utstationering bestod i sådana som baserades på avtalsförhållanden mellan 

tjänsteutövare och mottagare, koncernintern utstationering och uthyrning av 

arbetskraft genom utstationering.  

 

I artikel 2.1 definierades en utstationerad arbetstagare som någon som 

tillfälligt utförde arbete inom en annan medlemsstats territorium än den 

medlemsstat där denne vanligtvis arbetade. I artikel 2.2 pekades värdstatens 

arbetstagarbegrepp ut som det tillämpliga.  

  

Artikel 3 reglerade arbets- och anställningsvillkoren för utstationerade 

arbetstagare. Artikel 3.1 stadgade att oavsett vilkets lands lag som gällde för 

                                                 
49 Direktiv 96/71/EG  
50 Artikel 64 och 74 i FEUF 
51 Artikel 3.1 i EG-fördraget har i FEUF ersatts av artiklarna 3 – 6, stadgandet i artikel 3.1c 

återfinns inte i dessa 
52 Skäl 1 
53 Skäl 4 -5, 12 - 13, 17 
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anställningsförhållandet skulle medlemsstaterna garantera utstationerade 

arbetstagare värdstatens arbets- och anställningsvillkor på de i artikeln 

angivna områdena. Anställningsvillkoren fastställdes enligt artikel 3.1 

genom lag eller annan författning eller genom allmängiltigförklarade 

kollektivavtal enligt artikel 3.8. De angivna områdena på vilka värdstatens 

lag skulle tillämpas var; längsta arbetstid och kortaste vilotid, minsta antal 

betalda semesterdagar per år, minimilön inklusive övertidsersättning, villkor 

för att ställa arbetstagare till förfogande, säkerhet, hälsa och hygien på 

arbetsplatsen, skyddsåtgärder med avseende på arbets- och 

anställningsvillkor för gravida kvinnor och nyblivna mödrar samt unga och 

barn och slutligen likabehandling mellan kvinnor och män och andra 

bestämmelser om icke-diskriminerande behandling. Med minimilön avsågs 

enligt artikeln den minimilön som sattes i värdstatens lagstiftning eller 

praxis. 

 

 Artikel 3.7 angav att det oavsett bestämmelserna i punkt 1-6 skulle vara 

möjligt att tillämpa för arbetstagaren mer förmånliga arbets- och 

anställningsvillkor. Dessutom stadgades att ersättningar som hörde ihop 

med utstationeringen ska anses utgöra en del av minimilönen om de inte var 

betalning för utgifter som uppkommit till följd av utstationeringen.  

 

Artikel 3.8 definierade kollektivavtal som sådana som skulle följas av alla 

företag inom den aktuella sektorn, eller för det aktuella arbetet, och inom det 

aktuella geografiska området. Artikeln angav att det, om ett system för 

allmängiltigförklaring av kollektivavtal saknades, var möjligt för 

medlemsstaterna att utgå från kollektivavtal som gällde allmänt för alla 

likartade företag inom sektorn/arbetet och området och/eller det 

kollektivavtal som ingåtts av de mest representativa 

arbetsmarknadsorganisationerna på nationell nivå och som gällde inom hela 

territoriet. Detta förutsatte dock likabehandling mellan inhemska och 

europeiskt etablerade företag på områdena angivna artikel 3.1.  

 

Artikel 3.10  stadgade att direktivet inte hindrade att medlemsstaterna på ett 

icke-diskriminerande sätt utsträckte villkor på andra områden än de i artikel 

3.1 angivna om villkoren utgjorde ordre public. Artikeln stadgade också att 

det var möjligt för medlemsstaterna att tillämpa kollektivavtal enligt artikel 

3.8 på andra verksamheter än de som var angivna i direktivets bilaga.  

 

Artikel 5 stadgade att medlemsstaterna skulle vidta lämpliga åtgärder om 

direktivets bestämmelser inte följdes och särskilt säkra arbetstagare eller 

deras företrädare tillgång till förfaranden för att säkerställa de skyldigheter 

som angavs i direktivet. 

Kommentar 

Efter antagandet av Utstationeringsdirektivet uppmärksammades den 

upplevda paradoxen mellan direktivets upplevda syfte, att garantera en 

miniminivå av arbetstagarskydd, och dess rättsliga grund, den fria 

rörligheten för tjänster. Det uppmärksammades att de artiklar i fördragen 
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som valts som rättslig grund för direktivet inte var socialpolitiska utan 

artiklar som möjliggjorde antagandet av direktiv som liberaliserar 

förutsättningarna för den fria rörligheten för tjänster. Direktivet tolkades inte 

främst som en liberalisering av den inre marknaden utan som ett instrument 

till stöd för värdstatens regleringsmöjlighet, och som ett sätt att i direktiv 

reglera det rättsläge som åstadkommits genom Rush Portuguesa.54 

 

Genom domarna Arblade, Mazzoleni, Finalarte och Portugis Construções, 

som avdömdes efter direktivets antagande, men på situationer uppkomna 

innan direktivets genomförande, underställde EU-domstolen nationella 

åtgärder med skyddssyfte i förhållande till utstationerade arbetstagare en 

proportionalitetsprövning. Genom denna prövning etablerade domstolen 

krav relaterade till ömsesidigt erkännande och transparens på det nationella 

utsträckandet av villkor och åtgärder vidtagna vid utstationering av 

arbetstagare.55 

 

Domarna tolkades som en moderering av möjligheten att utsträcka 

värdlandets arbetsvillkor i direktivet genom att underställa det den fria 

rörligheten för tjänster.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Davies, Paul, 'Posted Workers: Single Market Or Protection of National Labour Law 

Systems?',1997, 34 CMLR, nr 3, s. 571 -575 
55 Iossa, Andrea, 2017, s. 314 
56 Davies, Paul “The Posted Workers Directive and the EC Treaty” 

Industrial Law Journal, Volym 31, nr 3, 2002, s, 306. 
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2.4 Utstationeringslagen 

Utstationeringslagen57 utfärdades den 23 juni och trädde i kraft den 16 

december 1999. Lagen innehöll ursprungligen 10 paragrafer som 

implementerade utstationeringsdirektivet.  

 

3 § motsvarar artikel 1.3 i utstationeringsdirektivet och definierar 

utstationering som vidtagandet av någon av de tre angivna åtgärderna 

utsändning av arbetstagare för egen räkning enligt avtal med 

tjänstemottagare, utsändning inom en koncern samt uthyrning eller 

ställandet av arbetstagare till förfogande. Paragrafen är oförändrad sedan 

lagens införande.  

 

5 § implementerar artikel 3.1 i direktivet och pekar ut de delar av svensk 

lagstiftning som ska tillämpas på utstationerade arbetstagare i Sverige 

oavsett vilket lands rätt som ska tillämpas på anställningsförhållandet. 

Paragrafen har genomgått flera ändringar sedan lagens införande. 

 

7 § utgår från artikel 3.10 i direktivet och hänvisar till 7, 8 och 10 §§ i MBL 

vad gäller förhandlingsrätt och föreningsrätt, 41 § vad gäller träffade 

kollektivavtal med en svensk arbetstagarorganisation och 55, 56 §§ och 60 § 

första och tredje stycket vid brott mot bestämmelserna i första och andra 

stycket i paragrafen. Paragrafen är oförändrad.  

 

2.4.1 Utredningen  

Utredningen58 bakom utstationeringslagen syftade till att genomföra 

utstationeringsdirektivet i svensk rätt på ett sätt som anknöt till traditionerna 

på svensk arbetsmarknad i så stor utsträckning som möjligt.59 

 

Utredaren uttalade att en ny lag behövdes för att utsträckningen av villkor på 

utstationerade arbetstagare skulle göras överskådlig. Det antogs att 

implementeringen av utstationeringsdirektivet kunde vara betungande för de 

utstationerande arbetsgivarna på så sätt att det skulle diskriminera 

arbetsgivare inom EU i förhållande till arbetsgivare utanför EU om 

utstationeringslagen inte även omfattade dessa tredjelandsmedborgare.60 

 

Utredningen föreslog att den kollektivavtalsbaserade villkorsregleringen inte 

skulle omfattas av lagstiftningen. Utredaren tolkade artikel 3.8 i direktivet 

som att det var möjligt att välja mellan att införa ett skydd för 

kollektivavtalade villkor i utstationeringslagen eller att lämna området 

utanför lagregleringen. Utredaren menade att det dock förelåg viss risk för 

att den senare lösningen inte skulle uppfylla direktivets dubbla syften, social 

                                                 
57 SFS 1999:678 
58 SOU 1998:52 
59 SOU 1998:52 s. 9 
60 SOU 1998:52 s 79 - 80  
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trygghet och fri rörlighet för tjänster. Detta genom att inte effektivt 

förhindra social dumpning och inte erbjuda tillräcklig förutsebarhet för 

tjänsteutövande företag från andra medlemsstater. Partsorganisationerna 

uttalade i kontakter med utredningen att det svenska arbetet mot social 

dumping var effektivt, att systemet inte borde omfattas av mer lagstiftning 

och att parterna var beredda att bidra till att informera utländska företagare 

om kollektivavtalssystemet och kollektivavtalsvillkoren. Därför ansåg 

utredaren att det inte krävdes ytterligare åtgärder för att minimivillkoren i 

kollektivavtal skulle tillämpas på utstationerade arbetstagare. En tillräcklig 

förutsebarhet ansågs kunna uppnås genom att tydliggöra att detta ingick i 

förbindelsekontorens uppdrag. Utredaren ansåg att förenings- och 

förhandlingsrätten uppfyllde kraven på ordre public enligt artikel 3.10 i 

direktivet och att utstationeringslagen därför skulle referera till dessa.61 

 

Utredaren gjorde inte någon omfattande analys av innebörden av artikel 3.7 

men uttalade att bestämmelsen innebar att reglerna om svenska 

minimivillkor inte fick förhindra att mer förmånliga villkor tillämpades. 

Utredaren ansåg att detta innebar att mer förmånliga villkor i hemstaten 

skulle få företräde framför de svenska minimireglerna.62  

2.4.2 Remisssvaren 

2.4.2.1 Arbetsmarknadens parter 

LO tillstyrkte i huvudsak förslaget utan synpunkter.63  

 

TCO stödde förslaget om att arbetsmarknadens parter skulle övervaka 

tillämpningen av kollektivavtalsvillkoren vid utstationeringar. TCO fäste 

uppmärksamhet vid att skälen till direktivet uttryckte att direktivet inte 

inverkade på rätten att vidta stridsåtgärder i medlemsstaternas lagstiftning. 

TCO underströk att direktivet var minimireglerande och att längre gående 

villkor fortfarande skulle få tillämpas. TCO ansåg att den av utredaren valda 

lösningen att inte basera den svenska regleringen på artikel 3.8 i 

utstationeringsdirektivet var att föredra.64 

 

Saco stödde utredarens förslag.65 

 

Arbetsgivarverket stödde utredarens förslag.66 

 

Svenska arbetsgivarföreningen ställde sig huvudsakligen positivt till 

förslaget men anmärkte att en tydligare behandling av frågan om dubbla 

bördor för tjänsteutövarna behövdes. SAF var dessutom kritiska till att 

utredningen inte övervägt om lex Britannia behövde förändras i anslutning 

                                                 
61 SOU 1998:52 s 84 - 91 
62 SOU 1998: 52 s. 94 -95 
63 LO:s remissvar 1998 s. 1 
64 TCO:s remissvar 1998 s. 1 - 6  
65 Saco:s remissvar 1998 s. 1  
66 Arbetsgivarverkets resmissvar 1998 s. 1 
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till implementeringen av direktivet då SAF ansåg att det var tveksamt 

huruvida denna var förenlig med unionsrätten.67 

 

Svenska Kommunförbundet hade inga anmärkningar.68 

 

Landstingsförbundet ansåg att en tidsgräns borde införas för 

utstationeringar.69 

 

2.4.2.2 Universiteten 

Lunds Universitet hade inga synpunkter.70 

 

Övriga universitet var inte remissinstanser.  

 

2.4.2.3 Övriga 

Arbetsdomstolen lämnade förslaget utan erinran.71 

 

Det framgår av propositionen till utstationeringslagen att den numera 

nedlagda myndigheten Arbetslivsinstitutet72 uttryckte tveksamhet kring 

huruvida lex Britannia var förenlig med Sveriges internationella åtaganden, 

det framgår inte om detta åsyftade på EU-rätten och/eller den internationella 

regleringen av arbetstagarnas rättigheter.73  

2.4.3 Propositionen 

Propositionen74 beskrev försöken att åstadkomma ett direktiv som reglerade 

utstationeringen av arbetstagare med bakgrund i Rush Portuguesa. Det 

första direktivförslaget motiverades av en oro för att medlemsstaternas 

självbestämmande över vilka arbetsvillkor som ska gälla utstationerade 

arbetstagare innebar ett oklart rättsläge som skulle leda till osund 

konkurrens i unionen genom att möjliggöra för företagen att pressa ner 

arbetsvillkoren. Därför skulle regler om att värdlandets villkor ska tillämpas 

på utstationerade arbetstagare införas för att motverka osäkerhet och osund 

konkurrens. Det första förslaget till direktiv och försöken att reglera frågan 

var kontroversiellt främst hos unionens låglöneländer som ansåg att 

direktivet skulle frånta dem den konkurrensfördel som de lägre lönerna 

innebär.75 

                                                 
67 Svenska Arbetsgivareföreningens remissvar 1998 s. 1 - 2 
68 Kommunförbundets remissvar 1998 s. 1 
69 Landstingsförbundets remissvar 1998, s. 1 
70 Lunds Universitets remissvar 1998 s. 1 
71 Arbetsdomstolens remissvar 1998 s. 1 
72 Myndigheten bedrev arbetslivsforskning och lades ned av Alliansregeringen genom 

dennas första statsbudget efter dess tillträde. (https://www.lag-

avtal.se/nyhetsarkiv/arbetslivsinstitutet-laggs-ned-6560845)  
73 Prop. 1998/99:90 s. 27 - 28 
74 Prop. 1998/99:90: Utstationering av arbetstagare 
75 Prop. 1998/99:90 s. 8 - 9 

https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/arbetslivsinstitutet-laggs-ned-6560845
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/arbetslivsinstitutet-laggs-ned-6560845
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Regeringen tolkade främst utstationeringsdirektivet som ett sätt att lösa 

problem med illojal konkurrens och säkra skyddet av arbetstagarnas 

rättigheter i utstationeringssituationer. Regeringen anmärkte att det i skälen 

till direktivet uttalades att direktivet inte inverkade på rätten att vidta 

stridsåtgärder och lade inte fram några förslag i den riktningen. Därför 

infördes inga begränsningar av rätten att vidta stridsåtgärder mot 

utstationerande arbetsgivare i förhållande till inhemska arbetsgivare. Lex 

Britannia kvarstod oförändrad och tillät därmed stridsåtgärder med 

undanträngningssyfte gentemot arbetsgivare bundna av utländska 

kollektivavtal.76 

 

Regeringen delade utredarens bedömning att lagen inte skulle hänvisa till 

kollektivavtalsvillkor. Regeringen bedömde att artikel 3.8 gjorde det valfritt 

huruvida lagen skulle innehålla en sådan hänvisning eller inte. Regeringen 

ansåg, med bakgrund i utredningens överväganden och parternas inspel i 

frågan, att direktivets syften kunde uppnås utan en sådan lagreglering. 

Regeringen ansåg också att det var tveksamt om det var tillåtet enligt artikel 

3.8 att utsträcka villkor från kollektivavtal utan hundraprocentig 

täckningsgrad. Regeringen ansåg därför att det inte var nödvändigt med 

ytterligare åtgärder för att säkra tillämpningen av svenska 

kollektivavtalsvillkor på utstationerande företag.77  

 

Regeringen ansåg att det var viktigt att det svenska kollektivavtalssystemet 

skulle framgå genom den svenska implementeringen av 

utstationeringsdirektivet. Regeringen ansåg att förbindelsekontoret skulle få 

uppgiften att uppmärksamma utstationerande företag om 

kollektivavtalssystemet och hänvisa till arbetsmarknadsparterna för vidare 

information.78 

 

Regeringen ansåg att föreningsrätten, förhandlingsrätten och fredsplikten 

under kollektivavtal, som framgick av MBL, var så grundläggande att de 

kunde förklaras vara ordre public enligt direktivets artikel 3.10 och att de 

därför skulle regleras i utstationeringslagen.79 

 

Kommentar  

Den svenska implementeringen av utstationeringsdirektivet präglades i de 

här stadiet av en relativt avslappnad inställning till möjliga konflikter med 

den fria rörligheten och även de remissinstanser som var kritiska mot 

aspekter av den svenska regleringen tycktes överhuvudtaget förutsätta att 

den svenska regleringen i stora drag skulle vara förenlig med EU-rätten. 

Den svenska implementeringen skedde dock i huvudsak före EU-

domstolens utveckling av principer i förhållande till utstationeringar och vid 

                                                 
76 Prop. 1998/99:90  s. 10 
77 Prop. 1998/99:90 s. 24-27 
78 Prop. 1998/99:90  s. 28 
79 Prop. 1998/99:90 s. 29 
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tillfället för lagens antagande var det endast Rush Portuguesa och Guiot 

som avdömts i förhållande till utstationeringar och i övrigt hade en allmän 

utveckling skett i förhållande till tolkningen av den fria rörligheten för 

tjänster.  
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3 Rättsutvecklingen fram till 
Lavalkvartetten 

3.1 EU-domstolens avgöranden om 
grundläggande rättigheter och den sociala 
dimensionen 

3.1.1 Albany  

Albany80 rörde relationen mellan konkurrensrätten och kollektivavtalens 

reglerande verkan, aktualiserat i målet genom ett kollektivavtals 

bestämmelser om obligatorisk anslutning till en tjänstepensionsfond. I målet 

uttalade EU-domstolen att det var utan tvekan att en viss begränsning av 

konkurrensen var en inneboende del av kollektivavtal slutna mellan 

arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. Domstolen menade dock att 

kollektivavtal föll utanför tillämpningsområdet för EU:s konkurrensrätt. 

Detta då en annan ordning hade underminerat det sociala syftet med 

kollektivavtalen i strid med unionens sociala målsättningar. EU-domstolen 

erkände de sociala syftena med kollektiva förhandlingar som förbättrade 

arbetsvillkor och ersättningar.81 

 

Innebörden av Albany är omdebatterad. Domen har tolkats som en 

uppvärdering av de sociala parterna men även som att 

kollektivavtalsvillkoren endast fick ett skydd mot granskning om de 

förekom inom ramen för kollektiva förhandlingar och rör traditionellt 

kollektivavtalsinnehåll. EU-domstolen har byggt vidare på sitt 

ställningstagande i Albany och i senare domar uttalat sig på ett sätt som 

tycks skapa en snävare ram för kollektivavtalens immunitet, där syftet med 

kollektivavtalet, regleringen av arbetsvillkor, varit föremål för domstolens 

övervägningar.82 

 

3.1.2 Schmidberger 

Schmidberger83 rörde en tvist mellan ett tyskt transportföretag och 

medlemsstaten Österrike om en österrikisk myndighets beslut att tillåta en 

miljögrupp att hålla en sammankomst som innebar att stänga en motorväg 

mellan Österrike och Tyskland. Tvisten medförde en prövning av 

förhållandet mellan den fria rörligheten för varor på den inre marknaden och 

                                                 
80 C-67/96 
81 C-67/96, punkt 59- 66 
82 Iossa, Andrea, 2017, s. 253 - 255 
83 C‑112/00 
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en grundläggande rättighet enligt österrikisk rätt. Domstolen meddelade att 

en grundläggande rättighet kunde motivera inskränkningar i den fria 

rörligheten och detsamma gällde för de grundläggande rättigheter som inte 

var absoluta. Därför uttalade domstolen att det var nödvändigt att finna en 

balans mellan intressena.84 

 

Domstolen valde alltså att inte ge rättigheterna och friheterna en hierarkisk 

relation till varandra utan uttalade att de skulle utövas i balans. Detta 

uttalande innebar i princip att sådana konflikter ska hanteras genom en 

proportionalitetsbedömning. Bedömningen gjordes inte med grund i syftet 

bakom utövandet av rättigheten utan det var skyddandet av rättigheten i sig 

som utgjorde det legitima syftet85 

 

Domstolen uttalade i Schmidberger att ekonomiska friheter kan begränsas 

av grundläggande rättigheter, särskilt sådana som återfinns såväl i 

medlemsstaternas rättsordningar som i EKMR. Statens brist på agerande 

bedömdes i Schmidberger utgöra ett hinder för den fria rörligheten för varor 

men kunde motiveras av behovet av att respektera den grundläggande 

rättigheten.86 

3.1.3 Omega 

Målet87 rörde förhållandet mellan en grundläggande rättighet enligt tysk rätt, 

skyddet för mänsklig värdighet, och friheten att tillhandahålla tjänster. 

Myndigheter i Tyskland hade genom myndighetsbeslut förbjudit ett 

arkadspel som funnits kränka skyddet för mänsklig värdighet. EU-

domstolen uttalade att inskränkningar i tjänstefriheten kunde motiveras av 

hänsyn till bland annat allmän ordning och att vad som utgjorde allmän 

ordning skulle tillämpas restriktivt men med respekt för att definitionen av 

begreppet kunde variera mellan länder och över tid. Domstolen hänvisade 

till att de grundläggande rättigheterna var en del av de allmänna 

rättsprinciper som domstolen skulle säkra efterlevnaden av och att dessa 

utgick från medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner och 

de folkrättsliga dokument som medlemsstaterna tagit fram eller tillträtt. 

Åtgärder till syfte att skydda de grundläggande rättigheterna kunde 

underställas rättfärdigandeprövning i den mån de inskränkte på en 

fördragsgrundad frihet men åtgärderna behövde inte motsvaras av en allmän 

uppfattning bland medlemsstaterna om hur rättigheten ska skyddas.88 

 

I Omega gjordes en proportionalitetsbedömning av konflikten mellan 

rättigheter och ekonomiska friheter som inte baserade sig på prövning av 

                                                 
84 C‑112/00, punkt 65 - 81 
85 Dorssemont, Filip,”The right to take collective action v. fundamental economic freedoms 

in the aftermath of Laval and Viking” i European Union Internal Market and Labour Law: 

Friends or Foes? 2009, s. 65 - 67 
86 Iossa, Andrea, 2017, s. 292 - 293 
87 C‑36/02 
88 C‑36/02, punkt 28 - 37 
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mindre inskränkande åtgärder och som medgav en stor möjlighet för 

medlemsstaten själv att bedöma nödvändigheten och proportionaliteten av 

skyddet för den grundläggande rättigheten.89 
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3.2 Avgöranden i förhållande till 
Utstationeringsdirektivet 

3.2.1 Wolff & Müller 

I målet90 prövades tyska lagregler som utsträckte bestämmelserna i ett 

minimilönsreglerande kollektivavtal till utomlands etablerade arbetsgivare 

och deras arbetstagare när deras verksamhet omfattades av kollektivavtalets 

tillämpningsområde. Reglerna medförde även en skyldighet för företag som 

var mottagare av tjänster från en utstationerande arbetsgivare att bära 

borgensansvar för utbetalningen av minimilöner till dennes arbetstagare. 

Den hänskjutande domstolen undrade om bestämmelsernas inskränkning av 

den fria rörligheten för tjänster var motiverad. EU-domstolen menade att 

artikel 5 i utstationeringsdirektivet lämnade ett stort utrymme för 

medlemsstaterna att själva avgöra vilka de lämpliga förfarandena var i de 

fall bestämmelserna i direktivet inte följdes, dock under beaktande av den 

fria rörligheten. Domstolen meddelade att, i de fall bestämmelsen fanns 

utgöra ett hinder för den fria rörligheten, förfaranderegler som säkrar rätten 

till minimilön skulle anses säkerställa det skydd för arbetstagarna som 

minimilönen innebar. Prövningen om bestämmelsen främjade det syftet 

skulle göras objektivt och med utgångspunkt i om det erbjöd en verklig 

fördel för arbetstagarna. Domstolen ansåg, i kontrast till den hänskjutande 

domstolens tveksamma inställning, att bestämmelsen om borgensansvar 

skapade en verklig fördel för de utstationerade arbetstagarna genom att ge 

dessa en ytterligare gäldenär för lönefordringar. Domstolen uttalade även att 

syftena lojal konkurrens och arbetstagarskydd kunde eftersträvas 

samtidigt.91 

 

3.2.2 Komissionen mot Tyskland 

Målet92 rörde beräkningen av inbetalda ersättningar i förhållande till 

minimilönsbestämmelserna för utstationerade arbetstagare enligt tysk rätt. 

Kommissionen ansåg att bestämmelserna var i strid med 

utstationeringsdirektivet och den fria rörligheten för tjänster. Domstolen 

bedömde, i sin prövning av sakfrågan, att sådana ersättningar som inte var 

en del av den nationella definitionen av minimilönen och som förändrade 

relationen mellan arbetsprestation och ersättning inte kunde utgöra en del av 

minimilönen enligt utstationeringsdirektivet.93 

 

                                                 
90 C-60/03 
91 C-60/03, punkt 24 - 42 
92 C-341/02  
93 C-341/02, punkt 13 – 16, 38 – 40 
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3.3 Lavalkvartetten 

Lavalkvartetten bestod av domarna Viking94, Laval95, Rüffert96 och 

Luxemburg97. Avgörandena har fått stora effekter på möjligheten till 

utsträckning av värdlandets arbetsvillkor, och på regleringen av de 

nationella arbetsmarknaderna.98 

 

3.3.1 Viking  

Det första avgörandet i kvartetten kom den 11 december 2007. En finsk 

arbetstagarorganisation hade varslat om stridsåtgärder mot ett finskt rederi 

inför en planerad utflaggning av ett fartyg från Finland till ett dotterbolag 

etablerat i Estland.99  

 

I domstolens begäran om förhandsavgörande ställdes tio tolkningsfrågor till 

EU-domstolen. Av de tolkningsfrågorna besvarade EU-domstolen enbart de 

som rörde etableringsfriheten, då övriga frågor var rent hypotetiska. Den 

första frågan var huruvida fackliga stridsåtgärder i syfte att träffa 

kollektivavtal med ett innehåll som verkade inskränkande på 

etableringsfriheten föll utanför tillämpningsområdet för artikel 43 EG på 

grund av unionens socialpolitik. Den andra frågan rörde huruvida artikel 43 

EG hade direkt horisontell effekt och medförde rättigheter som kunde göras 

gällande mellan privaträttsliga subjekt såsom företag och fackföreningar, 

med avseende på de vidtagna stridsåtgärderna. Den tredje frågan gällde 

huruvida det utgjorde en inskränkning av den fria rörligheten då en 

fackförening riktade stridsåtgärder mot ett företag i syfte att träffa ett 

kollektivavtal vars innehåll gjorde det verkningslöst att flagga ut ett fartyg i 

en annan medlemsstat.100 

 

Domstolen besvarade tolkningsfrågorna på följande sätt. Med hänvisning till 

tidigare rättspraxis konstaterade domstolen att artiklarna 39, 43 och 49 EG 

inte enbart rörde offentliga myndigheters agerande utan även andra 

regleringar som syftade till att kollektivt reglera förvärvsarbete, 

egenföretagares verksamhet och tillhandahållandet av tjänster. Eftersom 

regleringen av arbetsvillkor i de olika medlemsstaterna ibland gjordes 

genom lagar och andra författningar och ibland genom kollektivavtal eller 

andra rättshandlingar skulle en begränsning av artiklarnas 

                                                 
94 C-438/05 
95 C-341/05 
96 C-346/06 
97 C-319/06 
98 Malmberg, Jonas, The Impact of the ECJ Judgments on Viking, Laval, Rüffert and 

Luxembourg on the Practice of Collective Bargaining and the Effectiveness of Social 

Action, 2010, s. 13 
99 C-113/89, punkt 6 - 18 
100 C-113/89, punkt 27 
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tillämpningsområde till enbart offentligrättsliga subjekt leda till en ojämn 

tillämpning av EU-rätten.101 

 

Domstolen konstaterade sedan att stridsåtgärder var en del av den rättsliga 

autonomi som organisationerna tillerkändes genom föreningsfriheten enligt 

bland annat nationell rätt. Stridsåtgärderna ansågs av domstolen ha ett 

oupplösligt samband med det kollektivavtal som fackföreningen försökte få 

till stånd och vara ett led i att åstadkomma en kollektiv reglering av 

anställningsvillkoren. Därför ansåg domstolen att stridsåtgärderna 

omfattades av tillämpningsområdet för art 43.102 

 

Mot den danska regeringens argument att föreningsrätten och rätten till 

stridsåtgärder inte omfattades av art 43 EG då gemenskapen enligt art 137.5 

EG inte hade behörighet att reglera dessa rättigheter svarade EU-domstolen 

att medlemsstaterna trots denna behörighetsavgränsning fortfarande var 

tvungna att iaktta gemenskapsrätten när de utövade sin 

regleringsbehörighet.103 

 

 De danska och svenska regeringarna argumenterade för att stridsrätten var 

en grundläggande rättighet som i sig inte omfattades av tillämpningsområdet 

för artikeln. Domstolen påpekade att stridsrätten, som del av flertalet 

rättsakter som unionen och dess medlemsstater medverkat till, däribland 

ILO:s konvention 87 och den Europeiska sociala stadgan, och som del av 

gemenskapsrättsliga rättsakter såsom EU:s stadga, förvisso var en 

grundläggande rättighet. Stridsrätten fick alltså, genom avgörandet i Viking, 

erkännande som en grundläggande rättighet.104 

 

Det gällde enligt domstolen ändå vissa begränsningar för stridsrätten. Med 

hänvisning till avgörandena i målen Schmidberger och Omega konstaterade 

domstolen att det var fastslaget att skyddet för de grundläggande 

rättigheterna utgjorde ett legitimt intresse som i sig motiverade 

inskränkningar i de skyldigheter som följde av fördragen. I domarna 

uttalades samtidigt att de grundläggande rättigheterna skulle utövas i 

samspel med de fördragsgrundade rättigheterna och i enlighet med 

proportionalitetsprincipen. Domstolen fann därför att rätten att vidta 

stridsåtgärder inte var undantaget tillämplighetsområdet för artikel 43 EG.105  

 

FSU och ITF argumenterade för att domstolens resonemang i Albany var 

analogt tillämpligt på situationen i fallet i fråga då fackliga stridsåtgärder 

inom ramen för kollektiva förhandlingar i sig innebar inskränkningar i 

etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster. Domstolen 

motsatte sig en sådan analog tillämpning av Albany på den fria rörligheten 

för tjänster, personer och kapital. Skillnaden, menade domstolen, var att 

                                                 
101 C-113/89, punkt 32 - 33 
102 C-113/89, punkt 35 - 37 
103 C-113/89, punkt 39 - 42 
104 C-113/89, punkt 43 - 45 
105 C-113/89, punkt 46 - 47 
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utövandet av föreningsfriheten och stridsrätten inte i sig utgjorde en 

inskränkning i fördragsfriheterna. Tillämplighetsområdet för de olika 

bestämmelserna, om konkurrensrätt å ena sidan och den fria rörligheten å 

den andra, skiljde sig dessutom åt. Domstolen konstaterade att 

kollektivavtalsbestämmelser i tidigare praxis inte undantagits från 

tillämpningsområdet för den fria rörligheten.106 

 

Då domstolen fann att stridsåtgärderna utgjorde en inskränkning av 

etableringsfriheten utgick den relevanta prövningen huruvida denna kunde 

rättfärdigas. I fråga om huruvida inskränkningarna kunde vara motiverade 

utgick domstolen från rättfärdigandetestet i Gebhard. ITF med flera 

motiverade inskränkningen med att den säkerställde en grundläggande 

rättighet och att de vidtagna åtgärderna syftade till att säkerställa skyddet för 

arbetstagares rättigheter, en tvingande hänsyn till allmänintresset.107  

 

Domstolen accepterade att rätten att vidta stridsåtgärder för att skydda 

arbetstagare var ett legitimt ändamål och att skyddet av arbetstagare tidigare 

erkänts av domstolen som ett tvingande allmänintresse. Domstolen erinrade 

också att EU utöver den fria rörligheten även hade socialpolitiska mål och 

att förbättrandet av arbetsvillkoren ingick i dessa. Domstolen påpekade i 

frågan om inskränkningen var ägnad att uppnå det angivna syftet att fackliga 

stridsåtgärder var en av de främsta åtgärderna en facklig organisation kunde 

använda sig av för att skydda sina medlemmars intressen. Domstolen 

menade även att det var upp till den nationella domstolen att, i fråga om 

inskränkningens proportionalitet, pröva om det fanns mindre inskränkande 

åtgärder som borde vidtagits för att uppnå syftet, och om dessa uttömts på 

förhand. Om skyddet för arbetstagarnas intressen kunde säkerställas genom 

det åtagande rederiet redan gjort kunde stridsåtgärderna inte rättfärdigas, 

men om ett kollektivavtal var nödvändigt för att tillgodose skyddet så kunde 

stridsåtgärderna vara proportionella och därmed rättfärdigas. Denna 

bedömning lämnades åt den hänskjutande domstolen.108 

 

3.3.2 Laval  

Målet gällde ett lettiskt byggföretag som utstationerade arbetstagare till 

Sverige inom ramen för ett entreprenadavtal och de stridsåtgärder med syfte 

att få till stånd ett kollektivavtal, vars villkor motsvarade samtliga villkor i 

ett centralt svenskt kollektivavtal och inte begränsades till minimivillkoren 

inom den hårda kärnan, som hade riktats mot företaget. Stridsåtgärderna var 

lovliga enligt svensk rätt.  

 

Arbetsdomstolen ansåg att det var oklart huruvida det var förenligt med 

artiklarna 12 och 49 EG att fackliga organisationer genom stridsåtgärder 

försöker förmå ett utländskt företag som utstationerar arbetskraft att tillämpa 

ett svenskt kollektivavtal. Arbetsdomstolen ställde två tolkningsfrågor till 
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EU-domstolen. Den första tolkningsfrågan rörde huruvida det var förenligt 

med den fria rörligheten för tjänster och utstationeringsdirektivet att 

fackförbund i värdstaten genom stridsåtgärder försökte förmå ett gästande 

tjänsteföretag att teckna kollektivavtal med villkor som motsvarade samtliga 

villkor i ett centralt kollektivavtal om värdlandets lagstiftning saknade 

bestämmelser om tillämpning av arbets- och anställningsvillkor i 

kollektivavtal.109 

 

Den andra tolkningsfrågan rörde den svenska regeln lex Britannia som 

begränsade fredsplikten under kollektivavtal till de kollektivavtal som 

tecknats med svenska arbetstagarorganisationer och tillät stridsåtgärder som 

syftade till att undantränga utländska kollektivavtal. Den hänskjutande 

domstolen undrade om regleringen stred mot tjänstefriheten och 

utstationeringsdirektivet.110 

 

3.3.2.1 Generaladvokatens förslag till avgörande 

Generaladvokaten konstaterade att rätten att vidta stridsåtgärder till stöd för 

fackföreningsmedlemmars intressen var en grundläggande rättighet. 

Generaladvokaten ansåg dock inte att rättigheten kunde få företräde framför 

tjänstefriheten utan att de skulle tillämpas jämte varandra. Därför ansågs 

friheten att tillhandahålla tjänster vara tillämpliga på utövandet av 

stridsåtgärder i syfte att få till kollektivavtal med ett företag som nyttjade sin 

frihet att tillhandahålla tjänster.111 

 

Generaladvokaten uttalade att rätten att vidta stridsåtgärder för att se till att 

de villkor som styrs av kollektivavtal tillämpas på de utstationerade 

arbetstagarna var en lämplig metod att skydda utstationerade arbetstagare 

och att den behandlade inhemska och utländska företag i liknande 

situationer lika i enlighet med artikel 3 i utstationeringsdirektivet.112 

 

Generaladvokaten tolkade artikel 3.7 som att den gjorde 

utstationeringsdirektivet till ett minimireglerande direktiv och att villkor 

över den av direktivet föreskrivna nivån skulle prövas gentemot artikel 49 

EG. Generaladvokaten ansåg att åtgärderna som vidtagits utgjorde en 

inskränkning av friheten att tillhandahålla tjänster. Artikel 49 ansågs dock 

inte hindra stridsåtgärder i syfte att utsträcka en lönenivå fastställd i centrala 

kollektivavtal som var tillämpligt på såväl inhemska om utländska företag 

verksamma i Sverige. Stridsåtgärderna ansågs vara en lämplig metod att 

uppnå de eftersträvade intressena och inte onödigt inskränkande jämfört 

med ett allmänt utsträckande av sådana villkor genom lagstiftning.113 
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113 Punkt 197 – 202, 254 -260 
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Övriga villkor som framgick av kollektivavtalet och som inte omfattades av 

artikel 3.1 kunde enligt Generaladvokatens förslag vara proportionerliga 

genom att antingen utgöra ordre public i enlighet med artikel 3.10 och inte 

vara onödigt långtgående eller genom att erbjuda en verklig fördel för 

arbetstagarna och inte redan säkras genom regleringen i arbetstagarnas 

hemstat.114 

 

3.3.2.2 Avgörandet 

 

Domstolen konstaterade med hänvisning till Rush Portuguesa att det i 

praxis var fastlagt att artiklarna 49 och 50 EG utgjorde hinder för 

medlemsstaterna att förbjuda en tjänsteutövare etablerad i en annan 

medlemsstat att förflytta sig fritt inom medlemsstatens territorium med all 

sin personal eller ställa mer restriktiva villkor för förflyttningen av 

personalen. Däremot fanns inget hinder för medlemsstaten att utvidga 

tillämpningsområdet för sin lagstiftning eller kollektivavtalsbestämmelser 

avseende minimilöner till att omfatta även utstationerade arbetstagare.115  

 

Detta förutsatte dock att åtgärderna var ägnade att uppfylla sitt syfte och att 

de inte gick längre än vad som var nödvändigt i förhållande till syftet. 

Domstolen konstaterade stridsåtgärderna skulle prövas utifrån 

utstationeringsdirektivet tolkat mot bakgrund av artikel 49 EG och 

eventuellt direkt gentemot fördragsbestämmelsen. Domstolen konstaterade 

att det framgick att enbart i fråga om minimilönen fastställdes villkoren i 

Sverige på ett annat sätt än de i direktivet angivna metoderna. Sverige hade 

inte ett institut för allmängiltigförklaring av kollektivavtal och hade inte 

heller använt möjligheten enligt artikel 3.8  att använda ett det mest 

representativa eller ett allmänt gällande kollektivavtal för fastställande av 

villkoren. Domstolen fastslog att direktivet reglerade minimilöner och att en 

medlemsstat i vilken sådana inte bestämts på det sätt som angavs i art 3.1 

och 3.8 i direktivet inte hade en rätt grundad på direktivet att ålägga företag 

som tillhandahöll tjänster att förhandla från fall till fall för att få reda på 

vilka löner som skulle utbetalas till de utstationerade arbetstagarna. De löner 

som Byggettan hade förhandlat om hade inte rört sig om minimilöner och de 

kunde därför inte stödja sig på direktivet.116 

 

Domstolen konstaterade att utstationeringsdirektivet hade de dubbla syftena 

att förhindra illojal konkurrens och att ge de utstationerade arbetstagarna 

tillgång till samma minimivillkor som gällde för arbetstagare i 

värdmedlemsstaten de tillfälligt utförde arbete i. Direktivet gav, i 

domstolens tolkning, genom artikel 3.7 möjlighet för företagen att tillämpa 

mer förmånliga villkor än dessa men skapade ingen möjlighet för 

medlemsstaten att kräva tillämpningen av mer förmånlig behandling än 

minimivillkoren. Byggavtalets villkorsreglering överlappade, förutom 

avseende reglering av minimilöner, med nationell lagstiftning och var i vissa 
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fall mer förmånlig för arbetstagarna än denna. Domstolen ansåg därför att 

den skyddsnivå som direktivet kunde garantera var begränsad till 

minimiskyddet i värdmedlemsstaten, om inte arbetstagaren redan åtnjöt en 

högre skyddsnivå i sin hemstat.117 

 

Domstolen uttalade om artikel 3.10, om villkor som utgjorde ordre public, 

att de fackliga organisationerna, då de inte var offentligrättsliga organ, inte 

kunde luta sig på bestämmelsen för att kräva villkor med stöd av 

stridsåtgärder.118 

 

Domstolen konstaterade därför att stridsåtgärderna var otillåtna.119 

 

Domstolen konstaterade att det redan hade slagits fast att skyddet för 

grundläggande rättigheter utgjorde ett legitimt intresse som motiverade 

inskränkningar i de skyldigheter som följer av gemenskapsrätten. Samtidigt 

konstaterade domstolen med hänvisning till tidigare praxis, i Schmidtberger 

och Omega, att utövandet av de grundläggande rättigheterna inte föll utanför 

tillämpningsområdet för gemenskapsrätten. De grundläggande rättigheterna 

behövde därför utövas i samklang med fördragsrättigheterna och i enlighet 

med proportionalitetsprincipen.120 

 

Domstolen testade sedan om inskränkningen kunde rättfärdigas. Syftet med 

stridsåtgärderna var enligt domstolen att skydda arbetstagarna mot social 

dumping. Domstolen påpekade att artikel 3 EG i gemenskapens verksamhet 

inkluderade såväl en inre marknad utan gränshinder som en politik på det 

sociala området och att detta motiverade en avvägning mellan den fria 

rörligheten och de sociala målsättningarna. Domstolen ansåg dock inte att 

anslutningen till ett kollektivavtal med de skyldigheter som gällde i målet 

var ett motiverat ändamål. Detta då utstationeringsdirektivet redan 

garanterade utstationerade arbetstagare en kärna av minimivillkor. I fråga 

om löneförhandlingarna ansåg domstolen att det inte kunde anses motiverat 

av allmänintresse att med stöd av stridsåtgärder försöka få till stånd 

förhandlingar när det saknades tillräckligt preciserade och tillgängliga 

bestämmelser för att ett företag skulle veta vilka skyldigheter som skulle 

åligga företaget.121 

 

Artikel 49 EG och utstationeringsdirektivet utgjorde enligt domstolen ett 

hinder för ett fackförbund att vidta stridsåtgärder, i form av blockad, för att 

förmå ett utstationerande företag att förhandla om lön för de utstationerade 

arbetstagarna och ansluta sig till ett kollektivavtal som på vissa punkter gav 

för arbetstagarna mer förmånliga villkor än de nationella minimivillkoren 

och som reglerade områden utanför utstationeringsdirektivets hårda 

kärna.122 
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På Arbetsdomstolens andra tolkningsfråga uttalade domstolen att den 

svenska lex Britannia-regleringen var diskriminerande. Domstolen menade 

att möjligheten att motivera sådan diskriminering enligt artikel 46 EG skulle 

tillämpas restriktivt. Domstolen ansåg inte att syftet med undanträngningen, 

att möjliggöra fackligt arbete för att främja brukliga villkor på den svenska 

arbetsmarknaden och att främja sund konkurrens motsvarade någon av 

grunderna för att motivera diskriminering.123  

 

3.3.3 Rüffert 

I Rüffert behandlades, liksom i Laval, tillämpningen av artikel 49 EG och 

utstationeringsdirektivet. Målet rörde en tvist mellan en konkursförvaltare 

vid namn Dirk Rüffert och den tyska delstaten Niedersachsen. Tvisten rörde 

den tyska delstaten Niedersachsens lag om offentlig upphandling. Lagen 

innehöll en föreskrift om att avtal om byggentreprenad endast fick slutas 

med företag som skriftligen åtagit sig att betala ut minst samma lön som i 

det kollektivavtal som gällde på orten och vid tidpunkten arbetet utfördes. 

Denna skyldighet gällde såväl huvudentreprenörer som underentreprenörer 

och övervakades genom att den upphandlande myndigheten var tvungen att 

lämna samtycke för att det avtalsslutande företaget skulle få anlita 

underentreprenörer.124 

 

Ett bolag, vars konkursbo Rüffert förvaltade, hade tilldelats ett kontrakt för 

utförande av arbeten vid byggnationen av en kriminalvårdsanläggning. 

Bolaget hade under arbetet anlitat ett polskt företag som underentreprenör. 

Den polska underentreprenören misstänktes betala ut lägre löner än de som 

stadgades i kollektivavtalet varför upphandlingsavtalet hävdes. Bolaget 

förde talan om sin fordran mot myndigheten. Den hänskjutande domstolen 

bedömde att utgången i tvisten var beroende av om de aktuella 

bestämmelserna i delstatslagen var förenliga med friheten att tillhandhålla 

tjänster enligt artikel 49 EG. Domstolens tolkningsfråga till EU-domstolen 

rörde huruvida det utgjorde en omotiverad inskränkning i friheten att 

tillhandahålla tjänster att en upphandlande myndighet endast fick anta anbud 

från företag som förbundit sig att för utförandet av tjänsterna utbetala minst 

den lön som framgick av det på orten gällande kollektivavtalet.125 

 

EU-domstolen prövade tvisten med utgångspunkt i utstationeringsdirektivet. 

Det faktum att de nationella bestämmelserna inte syftade till att reglera 

utstationeringar uteslöt inte att direktivet var tillämpligt. Domstolen prövade 

om det sätt som minimilönen fastställdes i bestämmelsen motsvarade de 

metoder som föreskrevs i utstationeringsdirektivets artikel 3.1 och 3.8. 

Utpekandet i lagstiftning av kollektivavtalsenlig lön, utan att lagen i sig 

fastställde en lön, motsvarade inte direktivets bestämmelse i art 3.1. 

Kollektivavtalet var heller inte allmängiltigförklarat trots att det i Tyskland 
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fanns ett institut för allmängiltigförklaring. Domstolen tolkade metoderna 

för fastställande av villkor som angavs i det andra stycket i artikel 3.8 som 

förbehållna länder utan lagstiftning om minimilön eller institut för 

allmängiltigförklaring av kollektivavtal. Därför fann domstolen att den 

omtvistade minimilönen inte hade fastställts i enlighet med direktivet. Det 

var sålunda inte en direktivsenlig minimilönsreglering.126 

 

EU-domstolen ansåg inte heller att bestämmelserna omfattades av artikel 3.7 

om för arbetstagarna mer förmånliga villkor. Domstolen uttalade, liksom i 

Laval, att artikel 3.7 enbart möjliggjorde en frivillig tillämpning av mer 

förmånliga villkor eller företräde för hemstatens mer förmånliga villkor. 

Den skyddsnivå som kunde utsträckas vid utstationeringar var därmed enligt 

EU-domstolen begränsad till den angivna nivån i artikel 3.1. Domstolen 

uttalade att direktivet skulle läsas mot bakgrund av artikel 49 EG då det 

syftade till att förverkliga friheten att tillhandahålla tjänster.127 

 

Genom att tvingas tillämpa de minimilöner som gällde i det utpekade 

kollektivavtalet missgynnades, enligt domstolen, företag etablerade i 

medlemsstater med lägre lönenivåer ekonomiskt på ett sätt som kunde 

utgöra en inskränkning av artikel 49 EG. Domstolen ansåg inte att en sådan 

inskränkning kunde vara motiverad av syftet att skydda arbetstagare då 

minimilönen i kollektivavtalet var mer förmånligt än de nationellt utpekade 

minimilönerna och genom bestämmelsen enbart tillämpades på arbetare 

inom offentligt upphandlade byggen. Inskränkningen kunde inte heller 

rättfärdigas av syftet att skydda den tyska arbetsmarknadsmodellen. 

Domstolen fann därför att utstationeringsdirektivet, läst mot artikel 49 EG, 

utgjorde hinder för lagstiftning som begränsade den offentliga 

upphandlingen till anbud från företag som förband sig att betala minst den 

lön som föreskrevs i ett lokalt kollektivavtal.128 

 

3.3.4 Luxemburg  

Kommissionen förde talan mot Luxemburg och yrkade att domstolen skulle 

fastställa att medlemsstaten hade underlåtit att uppfylla sina skyldigheter 

enligt artikel 3.1 och 3.10 i utstationeringsdirektivet samt artiklarna 49 och 

50 EG. Kommissionen menade att den bristande uppfyllelsen bestod i att 

Luxemburg förklarat vissa bestämmelser i sin utstationeringslag ha ställning 

av ordre public, genom att inte ha implementerat artikel 3.1 på ett 

fullständigt sätt och genom att i bestämmelser i utstationeringslagen 

föreskriva en skyldighet att tillhandahålla uppgifter och förvara dokument i 

Luxemburg.129 

 

Domstolen konstaterade att artikel 3.1 gav en uttömmande angivelse över 

vilka områden medlemsstaterna kunde utsträcka villkor på. Möjligheten som 
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fanns i 3.10 att utsträcka andra bestämmelser som utgjorde ordre public var 

en avvikelse från grundprincipen om fri rörlighet och behövde därför 

tillämpas restriktivt. Räckvidden för ordre public kunde inte bestämmas av 

medlemsstaterna på egen hand. Domstolen utgick vid tolkningen av ordre 

public från innebörden ”tvingande bestämmelser från vilka inga undantag 

kan göras och vilka, genom sin art och sitt syfte, uppfyller tvingande krav av 

allmänintresse” som begreppet getts i förklaring nr 10 angående art 3.10 i 

Europeiska unionens råds protokoll. Domstolen uttalade att Luxemburg 

behövde stödja sin argumentation om ordre public på uppgifter som visade 

på bestämmelsernas nödvändighet och proportionalitet.130 

 

Domstolen utgick i sin prövning av kravet på skriftligt undertecknande av 

anställningsavtal från att kravet inte var ett sådant villkor som återfanns i 

artikel 3.1 och att skyddssyftet bakom kravet redan tillgodosågs genom 

hemstatens lagstiftning, varför det inte kunde utsträckas.131 

 

Domstolen uttalade med avseende på Luxemburgs krav på inkommande 

med uppgifter att detta var formulerat på ett oklart sätt och inte gjorde det 

tydligt från vilken tidpunkt handlingarna skulle lämnas in. Denna oklarhet 

gjorde kravet oförenligt med artikel 49 EG. Angående kravet på förvarande 

av handlingar anmärkte domstolen att det faktum att kravet innebar att 

företaget behövde utse en person bosatt i medlemsstaten att förvara 

handlingarna och att kravet inte försetts med tidsgränser utgjorde en 

inskränkning av den fria rörligheten. Denna inskränkning kunde inte 

motiveras av att den underlättade inspektion av arbetet då det fanns mindre 

inskränkande åtgärder. Dessutom anmärkte domstolen att det system för 

informationsutbyte som föreskrevs i utstationeringsdirektivet gjorde kravet 

överflödigt.132 

 

3.3.5 Diskussion kring de centrala dragen i 
domarna 

 

3.3.5.1 Viking  

 

Viking inkluderade tre grundläggande ställningstaganden om rätten att vidta 

stridsåtgärder och arbetstagarorganisationernas ställning i unionsrätten. 

Domstolen uttalande att stridsåtgärder faller inom EU-rättens 

tillämpningsområde, att etableringsfriheten och tjänstefriheten hade direkt 

effekt och omfattade arbetstagarorganisationernas verksamhet. Dessutom 

uttalade domstolen i Viking att utövandet av rätten att vidta stridsåtgärder, 
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även om syftet att skydda arbetstagare var legitimt, behövde vara 

proportionellt i förhållande till målen med stridsåtgärden.133 

 

Viking innebar det första unionsrättsliga erkännandet av stridsrätten som en 

grundläggande rättighet. Samtidigt uttalade domstolen att rättigheten skulle 

begränsas i förhållande till den fria rörligheten och att sådant utövande av 

rättigheten som kunde utgöra en inskränkning av den fria rörligheten 

behövde rättfärdigas. Enbart allvarliga hot mot skyddet av anställningar eller 

arbetsvillkor kunde rättfärdiga stridsåtgärder som inskränkte den fria 

rörligheten. Stridsåtgärderna skulle dessutom vara den sista åtgärden som 

vidtogs134 

 

3.3.5.2 Laval 

 

Domstolen byggde i Laval vidare på de ställningstaganden som domstolen 

gjort rörande proportionalitetsprövningen av stridsåtgärder i Viking. 

Domstolen menade i Laval att stridsåtgärder som syftade till förhandlingar 

om villkoren snararare än tillämpningen av på förhand etablerade villkor 

inte kunde rättfärdigas genom hänvisning till syftet att skydda arbetstagarna 

från social dumping. Då domstolen tolkade utstationeringsdirektivet som en 

fullständig redogörelse av de villkor i värdstaten som var möjliga att sträcka 

ut utgjorde direktivet också gränsen för vilka villkor som kunde krävas med 

stöd av stridsåtgärder.135 

 

I Laval prövades en konflikt mellan en grundläggande rättighet och den fria 

rörligheten. Likt i Schmidberger avgjordes balansen mellan den 

grundläggande rättigheten och friheten genom en 

proportionalitetsbedömning. I Laval gjordes, till skillnad från i 

Schmidberger, bedömningen med utgångspunkt i om syftena bakom 

utövandet av den grundläggande rättigheten kunde rättfärdigas vilket ledde 

till en mer restriktiv avvägning mellan rättigheten och friheten.136 

 

3.3.5.3 Rüffert 

I Rüffert byggde domstolen vidare på den tolkning av 

utstationeringsdirektivet och den fria rörligheten som gjordes i Laval. 

Domstolen preciserade frågan om fastställande av villkor och deklarerade 

att hänvisning till ett kollektivavtal inte kunde utgöra ett utsträckande av 

villkoren enligt artikel 3.1 eller 3.8 i utstationeringsdirektivet. I domen 

bekräftades även Lavals tolkning av artikel 3.7 som enbart omfattande mer 

förmånliga hemstatsvillkor och av arbetsgivaren frivilligt tillämpade villkor. 

I domen tolkades utstationeringsdirektivet som en uttömmande reglering av 

den utsträckning av värdstatsvillkor som var möjlig att rättfärdiga med 
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hänvisning till arbetstagarskyddet i förhållande till den fria rörligheten för 

tjänster.137 

 

3.3.5.4 Luxemburg 

 

Luxemburgs främsta bidrag till rättsutvecklingen var den restriktiva 

tolkningen av möjligheten att utsträcka villkor utifrån bestämmelsen om 

ordre public i artikel 3.10 i direktivet. Domstolen menade att möjligheten att 

deklarera att villkor utgjorde ordre public inte kunde utövas ensidigt av 

medlemsstaterna och att medlemsstaterna behövde visa att det förelåg ett hot 

mot ett grundläggande allmänintresse och visa att åtgärden var lämplig och 

proportionerlig.138 

 

3.3.5.5 Domarnas gemensamma drag och roll i 
rättsutvecklingen 

Målen i Lavalkvartetten rörde samspelet mellan den nationella arbetsrätten 

och den fria rörligheten. I Viking involverade konflikten etableringsfriheten, 

i de tre övriga målen påverkades istället tjänstefriheten. Framförallt Viking 

och Laval, som avdömdes först och som avdömdes i den stora avdelningen, 

har haft stor påverkan på medlemsstaterna.139 

 

Det gemensamma draget hos Viking och Laval var relationen mellan den 

fria rörligheten och rätten att vidta stridsåtgärder, Laval förenas med Rüffert 

och Luxemburg i prövningen av utstationeringsdirektivet. På olika områden 

innebar de två senare domarna i kvartetten till en vidareutveckling och 

bekräftelse av resonemangen i Laval.140  

 

Den restriktiva tolkningen av utstationeringsdirektivet som gjordes i Laval, 

Rüffert och Luxemburg var, vilket generaladvokatens förslag till avgörande i 

Laval visar, inte given vid tiden för avgörandena. Domarna kan dock sägas 

passa in den tolkning av utstationeringar som domstolen gjort i perioden 

innan utstationeringsdirektivets ikraftträdande.141 

 

Domarna tolkades som en stor förändring i relationen mellan fördragen och 

den nationella arbetsrätten i och med att inga undantag medgavs från den 

fria rörligheten och då inskränkningstestet applicerades med full kraft.142 

 

I Laval och Rüffert tolkades direktivet som ett utflöde av artikel 56 FEUF 

och därför prövades de nationella åtgärdernas tillåtlighet mot detta direktiv 

snarare än gentemot den bakomliggande artikeln i fördraget. Detta var ett 
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uttryck för EU-domstolens möjlighet till lagprövning i relationen mellan 

primär- och sekundärrätt. Det finns skilda uppfattningar kring om EU-

domstolen ensam ska utgöra uttolkare av fördragen och därmed kunna 

underkänna sekundärrätt i strid med dessa eller om rollen i tolkandet av 

fördragen är gemensam med EU:s lagstiftare genom deras antagande av 

lagstiftning. EU-domstolen har dock inte uttalat en klar uppfattning om sin 

roll och om sin syn på relationen mellan primärrätt och sekundärrätt.143 

 

3.3.5.6 Genomslag i Sverige och Danmark 

 

Avgörandet i Laval fick en stor inverkan på den svenska 

arbetsmarknadsmodellen genom att inskränka utrymmet för villkorssättande 

genom kollektiva förhandlingar i förhållande till andra modeller för 

villkorsreglering. Den centrala rollen som stridsåtgärder spelade i det 

kollektiva förhandlingssystemet på den svenska arbetsmarknaden mötte inte 

en stor förståelse från EU-domstolen. Avgörandet ledde därför till ett 

reformarbete i förhållande till de kritiserade delarna av den svenska 

lagstiftningen, som kommer beskrivas nedan.144  

 

Viking fick inte något särskilt mottagande i Danmark utan uppfattades som 

varande i linje med det danska genomförandet av EU-rätten. Laval ansågs 

dock vara en långtgående tillämpning av EU-rätten och ledde till 

lagstiftningsåtgärder från den danska lagstiftarens sida. Dansk arbetsrätt på 

området var i huvudsak, om än inte med avseende på lex Britannia, lik den 

svenska. Den danska lagstiftarens svar på Laval var en relativt liten 

begränsning av rätten att vidta stridsåtgärder genom att syftet med sådana 

måste vara att uppnå löner i nivå med minimivillkoren i det mest 

representativa centrala kollektivavtalet inom sektorn.145   

 

                                                 
143 Syrpis, Phil, 'The relationship between primary and secondary law in the EU' CMLR, 
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4 Rättsutvecklingen efter 
Lavalkvartetten 

4.1 Lex Laval 

EU-domstolens uttalanden i Laval medförde ett behov av ändringar i 

utstationeringslagen och MBL. Förändringarna i utstationeringslagen bestod 

av ändrade lydelser i 5 och 9 §§ samt införandet av två nya paragrafer, 5 a § 

och 9 a §. Förändringarna av medbestämmandelagen bestod av ändrad 

lydelse i 42 § och införandet av paragraferna 41 c § och 42 a §. 

Lagändringarna trädde i kraft 2010.146 

 

Bestämmelsen i 5 a § utstationeringslagen begränsade möjligheten att vidta 

stridsåtgärder mot arbetsgivare i syfte att genom kollektivavtal reglera 

villkoren för utstationerade arbetstagare. Stridsåtgärder med detta syfte 

tilläts endast under förutsättning att tre kriterier kunde mötas. Det första 

kriteriet var att villkoren som krävdes skulle motsvara villkoren i ett centralt 

avtal som tillämpades i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den 

aktuella branschen. Det andra kriteriet var att de krävda villkoren enbart fick 

avse minimilön och andra minimivillkor i centrala kollektivavtal på de 

områden som utpekades i 5 §. Det tredje kriteriet var att de villkor som 

krävdes var förmånligare för arbetstagarna än de villkor som följde av 5 §. I 

paragrafens andra stycke stadgades att stridsåtgärder inte fick vidtas om 

arbetsgivaren kunde visa att arbetstagarnas villkor avseende lön eller 

villkoren som avses med 5 § i allt väsentligt var minst lika förmånliga som 

villkoren i ett centralt kollektivavtal som avses i det första stycket. 

 

Ändringarna i 9 § innebar att arbetsmiljöverket, i rollen av 

förbindelsekontor, skulle tillhandahålla information om vilka arbetsvillkor 

som kunde komma att krävas med stöd av stridsåtgärder enligt 5 a § eller 

annars kan komma att bli tillämpliga. 9 a § stadgade en skyldighet för 

arbetstagarorganisation att inge till arbetsmiljöverket de villkor den kan 

komma att kräva med stöd av stridsåtgärder enligt 5 a §.  

 

41 c § i medbestämmandelagen förklarade att stridsåtgärder i strid med 5 a § 

i utstationeringslagen var olovliga. Den ändrade lydelsen i 42 § innebar att 

en del av Lex Britannia, som underkänts av EU-domstolen, togs bort. 

Stycket som togs bort deklarerade att paragrafens förbud mot olovliga 

stridsåtgärder inte gällde för arbetsförhållanden som medbestämmandelagen 

inte var tillämplig på, vilket uteslöt utländska arbetsförhållanden och 

därmed utstationeringar för förbudet mot olovliga stridsåtgärder. Istället 

skapades 42 a § i vilket undantaget begränsades till att bara gälla sådana 

utländska arbetsförhållanden som inte utstationerade arbetstagare i Sverige i 

enlighet med utstationeringslagen.  
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4.1.1 Utredningen 

Utredningens147 uppdrag var att lämna förslag på nödvändiga förändringar 

efter Laval. I detta syfte gjorde utredaren en utvärdering av den relevanta 

EU-rättsliga lagstiftningen. Utredaren konstaterade att den rådande 

tolkningen av inskränkningar i den fria rörligheten för tjänster och 

möjligheten till rättfärdigande etablerats av EU-domstolen i målen Säger 

respektive Gebhard. Utredaren konstaterade att skydd för arbetstagare tillika 

förebyggande av social dumping och illojal konkurrens av EU-domstolen 

förklarats utgöra sådana allmänintressen som möjliggjorde rättfärdigande. 

Samtidigt uttalade utredaren att principen om ömsesidig hänsyn skulle ses 

som en del av proportionalitetsprincipen.148 

 

Utredningens förslag syftade till att i så stor utsträckning som möjligt 

inordna villkorsregleringen för utstationerade arbetstagare i den svenska 

arbetsmarknadsmodellen, bevara parternas huvudansvar för löner och 

villkor på arbetsmarknaden och samtidigt säkra att det svenska systemet 

skulle vara förenligt med EU-rätten.149 

 

Utredaren tolkade EU-domstolens ställningstaganden i Laval som att 

utstationeringsdirektivet avgjorde balansen mellan socialpolitiska syften å 

den ena sidan och den fria rörligheten för tjänster å den andra. Utredaren tog 

fasta på domstolens tolkning av artikel 3.7 och menade att inget utrymme 

lämnades för värdmedlemsstaten att reglera annat än minimivillkoren inom 

den hårda kärnan med mindre än att regleringen utgjorde ordre public enligt 

artikel 3.10. Utredaren konstaterade samtidigt att kollektivavtalsvillkor, efter 

Laval, inte kunde ges status av ordre public. Utredaren utgick därför från att 

utrymmet för utsträckande av villkor inskränkte sig till minimivillkoren 

inom den hårda kärnan. Däremot menade utredaren att metoden för 

fastställande av villkor fortfarande lämnades till medlemsstaterna. Utredaren 

konstaterade också att Laval innebar att lex Britannia behövde ändras då 

bestämmelserna i den funnits vara direkt diskriminerande.150 

 

Utredaren utgick från att metoden för fastställande av minimivillkor kunde 

utgå från antingen de metoder som angivits i utstationeringsdirektivet, 

lagstiftning, allmängiltigförklaring av kollektivavtal eller utsträckning av 

kollektivavtalsvillkor enligt artikel 3.8 andra stycket, eller från någon metod 

för fastställande som inte angivits i direktivet. Utredaren ansåg att de två 

första alternativen var så ingripande lösningar i förhållande till den svenska 

modellen att de skulle övervägas först om inget annat alternativ fanns vara 

förenligt med unionsrätten. Det tredje alternativet för utsträckande av villkor 

skulle bygga på artikel 3.8 andra stycket i utstationeringsdirektivet. 

Utredaren ansåg att detta alternativ möjliggjorde att flera olika 
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kollektivavtal kunde bli tillämpliga och att villkoren skulle kunna utsträckas 

bara till utstationerade arbetstagare. Skillnaden mellan de två strecksatserna 

i artikel 3.8 andra stycket var om de centrala kollektivavtalen antingen 

skulle vara allmänt gällande eller ingångna av de mest representativa 

fackföreningarna. Utredaren antog att uttrycket ”allmänt gällande” kunde 

anses omfatta kollektivavtal med den generella täckningsgraden i Sverige. 

Utredaren antog inte att likabehandlingskravet i artikel 3.8 andra stycket 

innebar ett krav på absolut täckning av kollektivavtalen. Istället utgick 

utredaren från att det, givet att artikeln tillkommit som alternativ till 

lagstiftning och allmängiltigförklaring av kollektivavtal, kunde antas att ett 

kollektivavtal avsett i artikeln skulle tillämpas på samma sätt för inhemska 

och övriga EES-etablerade arbetsgivare. Utredaren menade även att ett 

system som baserade sig på artikel 3.8 andra stycket skulle kunna 

implementeras genom att de fackliga organisationerna gavs ansvar att verka 

för utsträckningen av villkoren.151 

 

Den fjärde modellen som utredaren diskuterade rörde att fackföreningarna 

fortsatt skulle få framställa krav på kollektivavtal med stöd av stridsåtgärder 

under förutsättning att kraven innehåller klara och tydliga bestämmelser om 

minimivillkoren. Utredaren ansåg dock att en sådan modell sannolikt skulle 

innebära att lagstiftaren ändå behövde begränsa vilka krav som fick 

framföras med stöd av stridsåtgärder och att denna modell enbart kunde 

omfatta minimilön vars utsträckande inte reglerades i lag.152 

 

Utredaren valde att föreslå att en metod baserad på artikel 3.8 andra stycket i 

utstationeringsdirektivet skulle införas där stridsåtgärder i syfte att teckna 

kollektivavtal enbart fick vidtas mot utstationerande arbetsgivare om 

villkoren i kollektivavtalet motsvarade minimivillkoren i ett centralt och 

allmänt tillämpat kollektivavtal. Anledningen till att denna lösning valdes 

var enligt utredaren att den möjliggjorde att samtliga minimivillkor inom 

den hårda kärnan i ett centralt kollektivavtal, även de som reglerades av de 

lagbestämmelser som pekades ut i 5 §, kunde läggas till grund för krav 

ställda av en arbetstagarorganisation mot en utstationerande arbetsgivare.153 

 

Utredaren tolkade EU-rätten efter Laval som att det var uteslutet att 

alternera mellan en utsträckandemetod som angivits i 

utstationeringsdirektivet och egna nationella lösningar. Utredaren menade 

dock att det sannolikt var förenligt med unionsrätten att kombinera olika 

metoder från direktivet. Därför föreslog utredningen att förutsättningen för 

stridsåtgärder i syfte att få till stånd kollektivavtal var att minimivillkoren i 

avtalet var tydligt angivna samt mer förmånliga för arbetstagaren än de i 

utstationeringslagen angivna villkoren.154 

 

Utredaren ansåg att huvudsakligen inte var möjligt att med stöd av artikel 

3.10 utsträcka villkor utanför den hårda kärnan till utstationerade 
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arbetstagare. Denna uppfattning grundades i domstolens uttalanden i 

Luxemburg. I utstationeringslagen var förenings- och förhandlingsrätten 

utpekade som ordre public och utredaren ansåg inte att några andra svenska 

bestämmelser motsvarade den definition av ordre public som befästs i 

Luxemburg.155  

 

Utredningen föreslog införandet av en bestämmelse som förhindrade 

stridsåtgärder riktade mot en utstationerande arbetsgivare som kunde visa att 

villkoren de har rätt att kräva redan tillämpas. Förslaget motiverades av EU-

domstolens underkännande av lex Britannia. EU-domstolens 

ställningstagande ansågs av utredaren innebära att rätten att vidta 

stridsåtgärder mot utstationerande arbetsgivare behövde modifieras. 

Utgångspunkten för utredaren var å ena sidan att den undanträngningseffekt 

som fanns i lex Britannia inte var förenlig med EU-rätten men att det å 

andra sidan var nödvändigt med en viss undanträngning av utländska 

kollektivavtal för att minimivillkoren inom den hårda kärnan skulle kunna 

genomdrivas. Denna undanträngning behövde dock anpassas till vilka 

villkor som redan tillämpades av arbetsgivaren.156 

 

Med utgångspunkt i att varken lex Britannia eller den svenska 

utsträckningen av villkor till utstationerade arbetstagare funnits vara 

förenliga med unionsrätten behövde systemet med stridsåtgärder modifieras. 

Systemet behövde, för att vara förenligt med den fria rörligheten för tjänster, 

respektera principen om ömsesidigt erkännande. Utredaren ansåg att det var 

nödvändigt med en spärr mot att med stöd av stridsåtgärder kräva 

kollektivavtal med villkor som den utstationerande arbetsgivaren kunde visa 

redan tillämpades. Utredaren jämförde den föreslagna spärren med 

alternativen utsträckande genom lagstiftning eller allmängiltigförklaring och 

konstaterade att sådana system enbart skulle påverka en utstationerande 

arbetsgivare om minimivillkoren enligt direktivet inte tillämpades. 

Utredaren eftersträvade att det nya systemet skulle ha samma normbildande 

men minimalt inskränkande effekt. Utredaren ansåg att det inte var möjligt 

att rättfärdiga ett system med obegränsad möjlighet till stridsåtgärder i 

kollektivavtalssyfte då det saknades proportionalitet mellan syftet med 

stridsåtgärden och dess inskränkande verkan och att en sådan stridsåtgärd 

heller inte hade respekterat principen om ömsesidigt erkännande. Utredaren 

avvisade ett förslag från de fackliga organisationerna om att införa en form 

av bekräftelseavtal som kunde krävas med stöd av stridsåtgärder mot 

utstationerande arbetsgivare som påstod sig tillämpa minst minimivillkoren. 

Detta då utredaren menade att intresset av kontroll av tillämpningen av 

minimivillkoren inte alltid kunde motivera genomdrivandet av 

kollektivavtal med stöd av stridsåtgärder. Utredaren menade dessutom att en 

bevisregel kunde erbjuda samma möjlighet till kontroll av tillämpningen.157 

 

Utredaren menade dock att en viss undanträngning som medförde att 

inhemska och utländska arbetsgivare inte likabehandlades kunde motiveras 
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av syftet att skydda minimivillkoren och att kollektivavtal tecknade i andra 

medlemsstater därför inte skulle medföra en fredsplikt oberoende av 

villkoren i avtalet utan enbart i den mån avtalet som minst innebar att de 

svenska minimivillkoren tillämpades.158 

 

Utredaren antog att förslagen var förenliga med Sveriges övriga 

internationella åtaganden eftersom de enbart rörde en typ av 

gränsöverskridande situationer och att möjligheten att vidta stridsåtgärder på 

rent inhemska situationer samt i de andra medlemsstaterna inte inskränktes. 

I det fall att utredningens förslag ändå stred mot de internationella 

konventioner Sverige förbundit sig att följa ansåg utredaren att det främst 

var en fråga för EU och den internationella organisation som stod bakom 

konventionen.159 

4.1.2 Remissvar 

4.1.2.1 Partsorganisationer 

LO och TCO lämnade in ett gemensamt remissyttrande. 

Centralorganisationerna ställde sig övervägande positivt till utredningens 

förslag och ansåg att förslaget visade att det fanns möjlighet att anpassa den 

svenska rätten till Lavaldomens tolkning av EU-rätten inom ramen för den 

svenska arbetsmarknadsmodellen. LO och TCO menade dock att 

unionsrätten behövde förändras. Organisationerna ansåg att Laval 

inskränkte rättigheter i ILO:s kärnkonventioner och EKMR och att 

implementeringen av domen därför skulle innebära att svensk rätt kom i 

konflikt med de rättsliga instrumenten. LO och TCO var särskilt kritiska till 

bevisregeln. De ansåg också att möjligheten att gå utanför den hårda kärnan 

tolkats för snävt och att det i artikel 3.10 i utstationeringsdirektivet fanns en 

möjlighet till detta som borde utnyttjas. De fackliga centralorganisationerna 

accepterade i huvudsak ändringarna i lex Britannia som motiverade av EU-

rätten men ansåg att dessa borde begränsas till de fall då det var motiverade 

av EU-rätten. LO och TCO ansåg att förslaget i utredningen att införa en rätt 

för utomstående utstationerande arbetstagare att åberopa 

kollektivavtalsvillkor var systemfrämmande och strid med grundläggande 

principer på svensk arbetsmarknad. Samtidigt tillstyrkte de förslaget i syfte 

att stärka de utstationerande arbetstagarnas skydd.160 

 

LO och TCO höll med utredaren om att Laval inte uteslöt möjligheten att 

behålla grunderna för den svenska arbetsmarknadsmodellen utan att denna 

respekterades av EU-rätten. Centralorganisationerna grundade denna 

uppfattning på punkt 68 i Lavaldomen.161 

 

LO och TCO var mycket kritiska till den utveckling av EU-rätten som skett 

i och med Lavalkvartetten. Enligt organisationerna var 
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utstationeringsdirektivet menat som ett minimidirektiv och de menade att 

detta framgick av artikel 3.7, punkt 22 i skälen samt av artikel 137.5 EG. De 

ansåg även att EU-domstolen överskridit sina befogenheter genom 

avgörandena. Organisationerna ansåg också att lika lön för lika arbete var en 

princip som återfanns i såväl nationell rätt som EU-rätten och som därför 

borde beaktas oberoende om den utgjorde ordre public enligt 3.10 eller inte. 

Organisationerna uppfattade domarna som kontroversiella och såg det som 

sannolikt att de kunde komma att ändras genom ny praxis eller ändringar i 

EU:s primär- eller sekundärrätt. LO och TCO ansåg att utredningens förslag 

borde utgå från att sådant som inte explicit förbjudits genom domarna borde 

presumeras vara tillåtet men att utredningen istället tolkade 

utstationeringsdirektivet och ömsesidighetsprincipen för restriktivt. LO och 

TCO hänvisade även till den danska implementeringen av domarna som ett 

exempel på en mindre hård anpassning till Laval.162 

 

Organisationerna menade att konflikten mellan de rättsliga dimensionerna 

inte var en fråga enbart för EU att lösa då det var medlemsstaterna som var 

parter till konventionerna. LO och TCO menade att det var uppenbart att 

EU-domstolen och Europadomstolen tolkade föreningsrätten och 

stridsrätten olika. Centralorganisationerna påtalade att dessa rättigheter 

återfanns i artikel 11 EKMR som Sverige och övriga EU-länder antagit och 

vars rättigheter EU-domstolen uttalat vara en del av unionsrätten. EU-

domstolens avvägning mellan de grundläggande rättigheterna och 

fördragsfriheterna var enligt organisationerna i strid mot EKMR. LO och 

TCO ansåg att detsamma gällde bevisregeln.163 

 

LO och TCO ansåg att bevisregeln inte var motiverad av Laval och att den 

innebar att utstationerade arbetstagare riskerade att ställas utan skydd av 

arbetsvillkoren. Organisationerna menade att arbetstagarna inte gavs ett 

skydd för villkoren tillbaka i tiden ens om talan väcktes mot arbetsgivaren 

på grund av bristande tillämpning av minimivillkoren. LO och TCO anförde 

också att skenavtal med mer förmånliga villkor än de egentligen tillämpade 

villkoren var vanligt förekommande och att denna praktik skulle vara 

svårbekämpad under bevisregeln. LO och TCO menade dessutom att 

kontrollen av villkorens tillämpning försvårades av bevisregeln på ett sätt 

som inte var motiverat av Laval eller EU-rätten i övrigt. Organisationerna 

ansåg inte att tidigare rättspraxis om ömsesidigt erkännande var ett 

övervägande skäl att införa en bevisregel då denna praxis inte rört 

kontrollen av villkor i den hårda kärnan. Dessutom hävdade LO och TCO 

att en för långtgående tolkning av principen om ömsesidigt erkännande 

skulle strida mot artikel 5 i utstationeringsdirektivet genom att inte 

tillförsäkra effektiva kontrollåtgärder.164 

 

Även Saco var huvudsakligen positivt inställd till utredningens förslag. 

Centralorganisationen ansåg att utredningens förslag i största del lyckats att 

hantera konsekvenserna av Lavaldomen inom ramen för den svenska 
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kollektivavtalsmodellen. Saco vände sig dock delvis mot tolkningen av 

Lavaldomen. Även Saco ansåg att Lavaldomen och utredningens förslag 

innebar inskränkningar av andra internationella åtaganden och ansåg att 

detta krävde närmare analys.165 

 

Saco ansåg att bevisregeln var illa avvägd och att den gick längre än vad 

som var nödvändigt för att tillmötesgå unionsrätten. Saco förde samma 

resonemang med avseende på proportionalitet och ömsesidighet som LO 

och TCO i deras remissyttrande. Saco förordade en lösning med 

bekräftelseavtal eller att bevisregeln enbart skulle gälla om det 

utstationerande företaget var bundet av ett kollektivavtal som omfattade 

minimivillkoren.166 

 

Svenskt Näringsliv inledde sitt remissvar med att understryka betydelsen av 

den inre marknaden för utvecklingen i Europa och menade att det därför var 

viktigt att inte begränsa den fria rörligheten mer än nödvändigt. Samtidigt 

menade SN att det var lovvärt att utredningens målsättning var att i så stor 

utsträckning som möjligt respektera den svenska arbetsmarknadsmodellen 

men att gränserna sattes av vikten av att respektera unionsrätten. SN menade 

att utredningens förslag inte lyckades åstadkomma ett förslag till reglering 

som fullt ut respekterade unionsrättens krav på ickediskriminering och den 

fria rörligheten för tjänster.167 

 

SN ansåg att det var märkligt att medge att stridsåtgärder användes av 

svenska arbetstagarorganisationer för att kräva kollektivavtal med 

garanterade villkor för ickemedlemmar. SN ifrågasatte också hur bundenhet 

för utstationerande arbetsgivare av kollektivavtalets samtliga rättsverkningar 

kunde vara förenligt med den fria rörligheten i de fall kollektivavtalet 

föregåtts av stridsåtgärder. SN ansåg även att förslaget med facklig 

övervakning av villkorens tillämpning var otillfredsställande och inte till 

fullo garanterade de utstationerade arbetstagarnas skydd. SN ansåg 

dessutom att det inte utgjorde likabehandling att utgå från centralt 

förhandlade kollektivavtal vid fastställandet av tillämpliga villkor då det i 

Sverige fanns ett avsevärt antal arbetsgivare som inte var bundna av 

kollektivavtal. SN ansåg inte heller att den föreslagna regleringen var 

tillräckligt förutsebar, och att detta inte kunde överkommas enbart genom att 

kollektivavtalsslutande organisationer var tvungna att inge de villkor som 

kunde komma att genomdrivas. Detta då förbindelsekontoren, enligt SN, 

ändå inte kunde ge ett definitivt svar på från vilket kollektivavtal villkor 

kunde komma att krävas. SN delade dock uppfattningen att ordre public 

enligt artikel 3.10 i utstationeringsdirektivet inte medgav utsträckning av 

fler villkor än de som följde av de föreslagna 5 och 5 a § § i 

utstationeringslagen.168 
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SN pekade på att arbetsgivare från EES genom den föreslagna bevisregeln 

fortfarande särbehandlades då ett utländskt kollektivavtal inte medförde en 

automatisk fredsplikt såsom för svenska arbetsgivare utan gjordes beroende 

av avtalets innehåll. SN ansåg att likabehandling kunde uppnås antingen 

genom att undanträngning alltid tilläts eller aldrig tilläts och att den senare 

lösningen var mer förenlig med den svenska arbetsmarknadsmodellen. SN 

ansåg därför att lex Britannia helt skulle slopas.169 

 

SKL tillstyrkte inriktningen på förslagen. SKL ansåg att ändringarna i MBL 

var nödvändiga med anledning av Laval. SKL ansåg att bevisregeln kunde 

vara tvistedrivande men att den sannolikt var förenlig med unionsrätten. 

SKL ansåg att förslagen sammantaget skulle underlätta för utländska 

tjänsteutövare som utstationerade till Sverige. Ledamöterna från 

socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet uttalade i en gemensam 

reservation att förslaget inte var tillfredställande och att den svenska 

regeringen borde söka förändringar i utstationeringsdirektivet för att 

möjliggöra en reglering som på ett bättre sätt värnade arbetsfreden.170 

 

Arbetsgivarverket ställde sig bakom förslaget till implementering av artikel 

3.8 i utstationeringslagen tillika regleringen av rätten att vidta stridsåtgärder 

och den föreslagna bevisregeln.171 

 

4.1.2.2 Universiteten 

Lunds Universitet inledde sitt remissyttrande med att uttala att de ansåg att 

utredningens förslag med avseende på rätten att vidta stridsåtgärder var 

oförenligt med unionsrätten. LU ansåg att det var oförenligt med 

unionsrätten att med stöd av stridsåtgärder söka påtvinga en arbetsgivare 

från EES att ingå ett kollektivavtal, och att detta gällde oavsett 

kollektivavtalets innehåll. Detta då flertalet av de rättsverkningar som knöts 

till kollektivavtalet inte kunde anses vara motiverade av ett tvingande 

allmänintresse och därmed utgjorde en inskränkning av den fria rörligheten 

som inte kunde rättfärdigas. Rättsverkningarna saknade samband med 

skyddet av arbetstagare. Den föreslagna bevisregeln var således inte 

tillräckligt restriktiv i förhållande till stridsåtgärder med kollektivavtalssyfte 

riktade mot arbetsgivare från EES som, på grund av kollektivavtalets 

rättsverkningar i svensk rätt, behövde förbjudas.172 

 

Med avseende på förslaget om att revidera lex Britannia upprepade LU sitt 

ställningstagande att stridsåtgärder riktade mot arbetsgivare från EES i syfte 

att uppnå kollektivavtal aldrig kunde vara förenliga med den fria rörligheten 

för tjänster. LU menade dock att det alltid torde vara förenligt med 

unionsrätten att vidta stridsåtgärder i syfte att garantera att de utstationerade 

arbetstagarna fick minst de arbetsvillkor de hade rätt till enligt 

utstationeringsdirektivet. LU menade att revisionen av lex Britannia borde 
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reflektera detta och således innehålla ett förbud mot stridsåtgärder som 

krävde att arbetsgivaren kunde visa att minst villkoren enligt 

utstationeringsdirektivet tillämpades. LU menade att en sådan alternativ 

reglering, som medgav stridsåtgärder för framtvingandet av de 

minimivillkor som fastslagits i utstationeringsdirektivet, men inte 

stridsåtgärder med kollektivavtalssyfte, skulle vara förenligt med den fria 

rörligheten för tjänster.173 

 

LU ansåg inte att skyldigheten att lämna in villkor till förbindelsekontoret 

behövde förenas med sanktioner. LU ansåg, i enighet med utredningen, att 

semidispositiviteten i villkorsregleringen kunde respekteras i 

utstationeringssituationer och att det vore möjligt att låta 

arbetstagarorganisationerna kräva minimivillkoren i kollektivavtal istället 

för minimivillkoren i lag med stöd av artikel 3.8 i utstationeringsdirektivet. 

LU stödde också utredningens förslag att låta utstationerade arbetstagare få 

rätt att åberopa villkoren i sin arbetsgivares kollektivavtal men att denna 

rättighet behövde anpassas till LU:s anmärkningar om utredningen i 

övrigt.174  

 

Stockholms Universitet ansåg i huvudsak att utredningens förslag borde 

kunna ligga till grund för en lagstiftning som begränsade effekterna av 

Laval på den svenska arbetsmarknadsmodellen. SU ansåg att det fanns ett 

utrymme inom ramen för en tillämpning av 3.8 andra stycket första 

strecksatsen möjliggöra tillämpandet av villkor i regionala kollektivavtal. 

SU ansåg inte att Laval medgav tillämpningen av mer förmånliga 

minimivillkor i kollektivavtal än den utpekade semidispositiva 

lagstiftningen. SU stödde utredningens förslag att låta lex Britannia stå kvar 

i MBL men föreslog att denna skulle begränsas med avseende på företag 

med hemvist i EES. SU ansåg att den föreslagna bevisregeln var 

diskriminerande på samma sätt som lex Britannia var och därmed inte 

klarade EU-rättens krav. SU ansåg att det var möjligt att såväl unionsrätten i 

Lavals tolkning, som den föreslagna regleringen stred mot normer i 

internationella konventioner.175 

 

Uppsala Universitet tolkade i sitt remissvar utredningens utgångspunkt som 

att i de fall då EU-rätten kunde tolkas på flera sätt föreslå den minst 

ingripande lösningen i förhållande till den svenska 

arbetsmarknadsmodellen. UU tolkade artikel 49 EG och 

utstationeringsdirektivet som en sammanhängande helhet och instämde i 

utredningens tolkning av Laval som att en korrekt implementering av 

utstationeringsdirektivet innebär att en medlemsstat uppfyller kraven på 

tillåtna hinder för den fria rörligheten.176 

 

UU instämde i utredningens tolkning av artikel 3.8 andra stycket första 

strecksatsen att tillämpningen av denna inte förutsatte att kollektivavtalen 
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hade en fullständig täckningsgrad. Däremot ansåg UU att det var tveksamt 

om utredningens förslag verkligen utgjorde en utsträckning av villkoren då 

den föreslagna regleringen inte innebar en garanterad tillämpning av 

villkoren. UU ansåg dock att de samlade förslagen skulle skapa en 

tillräcklig skyddsnivå och avstyrkte därför inte förslagen.177 

 

UU uppmärksammade frågan om kollektivavtalets rättsverkningar och 

menade att lagstiftningen borde reflektera att rättsverkningarna, med 

undantag för de som förklarats utgöra ordre public, begränsar sig till den 

hårda kärnan av villkor. UU utgick i sin bedömning av förslagets förenlighet 

med den fria rörligheten för tjänster från att artikel 49 EG skulle läsas i 

ljuset av utstationeringsdirektivet. UU menade att det sannolikt var möjligt 

att rättfärdiga inskränkningarna av den fria rörligheten som den föreslagna 

regleringen innebar och menade att särskilt bevisregeln medverkade till att 

göra regleringen ändamålsenlig och proportionerlig. UU antog även att 3.8 i 

utstationeringsdirektivet möjliggjorde vissa avsteg från full likabehandling 

att den eventuella särbehandlingen av utländska och inhemska företag som 

kunde förekomma under den föreslagna regleringen. UU lyfte en potentiell 

problematik med att bevisregeln inte innehöll bestämmelser om löpande 

övervakning av villkorstillämpningen och att detta lämnades till 

arbetstagarorganisationerna utan dessa gavs några särskilda verktyg för 

övervakning. UU lyfte att utredningen hade övervägt men avvisat ett system 

med tillåtande av stridsåtgärder i syfte att teckna kollektivavtal för löpande 

kontroll av efterlevnad och menade att utredningens bedömning av att EU-

rätten inte tillät en sådan reglering verkade välgrundad, även om 

universitetet ansåg att det var oklart vad EU-rätten innebar i det 

avseendet.178 

 

UU var i fråga om förändringarna av lex Britannia tveksamma till om 

förslagen var tillräckliga för att undanröja den diskriminering som Laval 

fann att regleringen innebar. UU menade å ena sidan att den ena formen av 

diskriminering, att tillämpa samma regel på olika situationer, avhjälptes av 

den föreslagna regleringen men att den andra formen av diskriminering, att 

tillämpa olika regler på lika situationer, inte avhjälptes. UU ansåg inte att 

denna risk kunde avhjälpas genom hänvisning till artikel 3.8 i 

utstationeringsdirektivet utan att en säkrare väg var en större översyn av 

möjligheten att undantränga kollektivavtal även i rent inhemska situationer. 

UU tillstyrkte därför inte helt förslaget om lex Britannia.179 

 

4.1.2.3 Övriga  

 

Arbetsdomstolen bedömde att det var rimligt att använda sig av möjligheten 

i 3.8 andra stycket för att utsträcka minimivillkoren i kollektivavtal men 

ansåg att det inte fanns något behov av att välja mellan de två strecksatserna. 

                                                 
177 Uppsala Universitets remissvar 2009, s. 3 - 4 
178 Uppsala Universitets remissvar 2009, s. 4 - 7 
179 Uppsala Universitets remissvar 2009, s. 7 - 9 
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Arbetsdomstolen ställde sig kritiskt till förslaget om att ge utomstående 

arbetstagare rätt att åberopa arbetsvillkor och ansåg att en ordning med 

övervakning skött av arbetstagarorganisationerna kunde vara EU-rättsligt 

tillräcklig.180 

 

Svenska institutet för europapolitiska studier inledde sitt remissyttrande med 

en kortare genomgång av rättsutvecklingen från utgångspunkten i 

tillämpligheten för hemstatens lag via Rush Portuguesa och 

utstationeringsdirektivet till Laval. Utifrån rättsutvecklingen och domstolens 

resonemang ansåg Sieps att utredningens förslag var välformulerat. Två 

omständigheter lyftes dock fram som beaktansvärda. Den första av dessa var 

den rättsliga oklarheten i fråga om ordre public enligt artikel 3.10 i 

utstationeringsdirektivet där Sieps anförde att möjligheten att argumentera 

för att villkor kunde utgöra ordre public inte borde viftas bort för lättvindigt. 

Istället menade Sieps att möjligheten att vinna stöd i EU-domstolen för 

utsträckningen av villkor med stöd av 3.10 borde övervägas noggrant. Sieps 

ansåg också att det med hänsyn till Laval vore lämpligt att förena 

inlämnandet av avtalsvillkor till arbetsmiljöverket med en sanktion.181 

 

Sieps avslutade med en översiktlig framtidsprognos och uttalade att det nya 

systemet dels förutsatte ansvarsfulla parter för förenlighet med unionsrätten 

men menade också att regeringen i de fall den nya regleringen upplevdes 

som problematisk kunde driva på för förändringar i EU-rätten och att Laval 

inte innebar ett slut för debatten om avvägningen mellan fri rörlighet och 

arbetstagarskydd.182 

4.1.3 Propositionen 

I propositionen redogjordes för hur dansk rätt hade anpassats till Laval. 

Regeringen konstaterade samtidigt att regeringarna i Finland och Norge 

genom sina institut för allmängiltigförklaring inte behövt göra några 

anpassningar efter avgörandet.183  

 

Regeringen tolkade Laval som att utstationeringen efter domen avgjorde 

balansen mellan skydd av arbetstagare och fördragets bestämmelser om den 

fria rörligheten. Regeringen tog fasta på de uttalanden som gjordes i Laval 

kring tolkningen av artikel 3.7 och 3.10 i utstationeringsdirektivet, kritiken 

mot det svenska systemet för villkorsutsträckande och underkännandet av 

lex Britannia.184 

 

Regeringen gjorde bedömningen att inskränkningar i stridsrätten var 

nödvändigt.185 

                                                 
180 Arbetsdomstolens remissvar 2008 s. 1 - 6 
181 Sieps remissvar 2008 s. 1 - 5 
182 Sieps remissvar 2008, s. 5. 
183 Prop 2009/10:48 s 21 
184 Prop 2009/10:48 s 23 - 24 
185 Prop 2009/10:48 s 24 – 25. 
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Regeringens syfte med lagändringarna var att se till att Sverige låg i linje 

med EU-rätten och samtidigt se till att det svenska systemet för 

villkorsreglering i så stor utsträckning som möjligt skulle kunna tillämpas 

även på utstationerade arbetstagare.186 

 

Regeringen ansåg att unionsrätten fortfarande var oklar i frågorna och att 

regleringen skulle försöka åstadkomma en balans mellan den fria rörligheten 

och skyddet för arbetstagare och lojal konkurrens, med utgångspunkt i det 

rådande rättsläget. Samtidigt uttryckte regeringen en öppenhet för att ett 

förändrat rättsläge i framtiden kunde skapa ett behov av ytterligare 

förändringar.187 

 

Inskränkningarna i rätten att vidta stridsåtgärder motiverades med att dessa 

påverkade den svenska arbetsmarknadsmodellen mindre än vad lagstiftning 

eller allmängiltigförklaring skulle gjort. Regeringen ansåg att EU-domstolen 

i Laval i stora drag accepterat den svenska arbetsmarknadsmodellen, men att 

utsträckningen av villkor till utstationerade arbetstagare begränsades av 

utstationeringsdirektivet. Därför ansåg regeringen det krävdes vissa 

förändringar av partssystemet i förhållande till utstationeringar. 5 a § syftade 

till att anpassa den svenska rätten till utstationeringsdirektivet i linje med 

artikel 3.8 i direktivet. Genom hänvisning till centralt avtalade kollektivavtal 

som genom sin höga täckningsgrad kunde antas gälla allmänt antogs att det 

svenska systemet kunde inrättas under utstationeringsdirektivet. Regeringen 

ansåg att likabehandlingskravet i artikel 3.8 kunde tillgodoses genom att 

villkor i kollektivavtal skulle kunna tillämpas på samma sätt i förhållande 

till utländska och inhemska arbetsgivare. Att ställa högre krav på total 

likabehandling mellan alla svenska och utländska arbetsgivare skulle enligt 

regeringen i princip kräva allmängiltigförklaring av kollektivavtal och 

därmed medföra att artikel 3.8 vore omöjlig att tillämpa.188 

 

Regeringen delade utredarens uppfattning att villkoren kunde utsträckas 

både genom lagstiftning och kollektivavtal i enlighet med artikel 3.8 andra 

stycket. Kollektivavtalen kunde medföra förmånligare villkor än 

lagstiftningen, under förutsättningen att det fortfarande rörde sig om 

minimivillkor. Samtidigt ansåg regeringen inte det vore möjligt att kräva 

kollektivavtal om villkoren i avtalet inte var mer förmånliga än lagen. Detta 

skulle inte medföra någon fördel för arbetstagarna och således inte kunna 

rättfärdigas.189 

 

Regeringen bedömde att underkännandet av lex Britannia innebar att 

förenligheten av stridsåtgärder mot utstationerande, i hemstaten 

kollektivavtalsbundna, arbetsgivare var beroende av innehållet i det 

utländska kollektivavtalet. Regeringen bedömde att en ordning där 

                                                 
186 Prop 2009/10:48 s 25 – 26  
187 Prop 2009/10:48 s 26.  
188 Prop 2009/10:48 s 28 - 32 
189 Prop 2009/10:48 s 32 - 33 
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stridsåtgärder hindrades vid tillämpningen av minst lika förmånliga villkor 

som de som följde av svensk rätt var nödvändig. Regeringen ansåg att 

begränsningen skulle förses med en bevisbörderegel, där arbetsgivaren 

ålades en skyldighet att visa att minst minimivillkoren tillämpades för att 

undgå stridsåtgärder.190 

 

Regeringen ansåg, i motsats till Svenskt Näringsliv och Lunds Universitet, 

att stridsåtgärder med kollektivavtalssyfte mot arbetsgivare i EES under 

vissa förutsättningar kunde vara förenliga med EU-rätten och att ett 

generellt förbud inte var nödvändigt. Regeringen menade att den möjlighet 

som företagen genom lagändringen gavs att freda sig mot stridsåtgärder utan 

att teckna ett svenskt kollektivavtal innebar att regleringen höll sig inom 

utstationeringsdirektivets syfte, trots att kollektivavtalets övriga 

rättsverkningar inte föll inom den hårda kärnan.191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
190 Prop 2009/10:48 s. 35 - 36 
191 Prop 2009/10:48 s. 37 - 38 
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4.2 Internationell kritik mot lex Laval 

4.2.1 ILO CEAR rapport 2013 A 

4.2.1.1 ILO konvention 87 

 

ILO:s expertkommitté bedömde lex Laval mot bakgrund av kommentarer 

inlämnade av LO och TCO. Kommittén tydliggjorde att dess roll inte var att 

pröva EU-domstolens tolkning av unionsrätten i Laval eller Viking utan 

istället att undersöka om domarnas genomslag i den nationella rätten var 

sådant att det inskränkte föreningsrätten enligt ILO:s konvention 87. 

Kommittén hänvisade till att den i sin tidigare rapportbehandling av Viking 

och Laval uttryckt oro för att det överhängande hotet av 

skadeståndsskyldighet på grund av stridsåtgärder, till följd av domarna, 

riskerade utövandet av rättigheterna i ILO:s konvention 87. Kommittén 

uttryckte med avseende på Laval en djup oro för att fackföreningarna, i 

målet, hölls skadeståndsskyldiga för en åtgärd som var laglig under nationell 

rätt och som vid tillfället inte kunde ha antagits vara olaglig under EU-

rätten. Kommittén anmärkte att det var en grav kränkning av principerna 

bakom föreningsrätten att rikta sanktioner mot lovliga stridsåtgärder. 

Kommittén rekommenderade att de fackföreningar mot vilka skadestånd 

utdömdes kompenserades av den svenska regeringen.192 

 

Med avseende på lex Laval uttalade kommittén att 

proportionalitetsavvägningar i förhållande till etableringsfrihet och fri 

rörlighet för tjänster aldrig hade inkluderats bland tillåtna möjliga 

inskränkningar av stridsrätten men att kommittén tidigare antytt att det i 

vissa fall kunde övervägas att införa en förhandlad minimistandard för 

stridsåtgärder i syfte att undvika oproportionerliga skador för tredje man.193  

 

Kommittén noterade bekymrat att ändringarna av utstationeringslagen 

begränsade möjligheten att vidta stridsåtgärder till villkor som motsvarade 

minimivillkoren i utstationeringslagen och blockerade fackföreningarna från 

att vidta stridsåtgärder oavsett om de organiserade arbetstagare hos företaget 

och oavsett om kollektivavtal föreligger förutsatt att villkoren som minst 

motsvarade ett centralt svenskt kollektivavtals minimivillkor. Kommittén 

ansåg att utländska arbetare skulle ha rätt att välja vilken organisation de 

representerades av med utsikt att kunna försvara sina intressen i 

anställningen och att den förening de valde måste kunna försvara sina 

medlemmars intressen, inklusive genom vidtagande av stridsåtgärder. Den 

svenska regeringen uppmanades därför att tillsammans med 

arbetsmarknadsparterna utvärdera ändringarna lex Laval i syfte att försäkra 

att rättigheterna hos arbetstagarorganisationer som representerar 

                                                 
192 ILC 102, 2013, CEAR report III (1A), s 177 - 178 
193 ILC 102, 2013, CEAR report III (1A), s 178 - 179 
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utstationerade arbetstagare inte begränsades enbart på grund av företagets 

nationalitet.194 

 

4.2.1.2 ILO-konvention 98  

 

Kommittén noterade att borttagandet av kravet på att utse en 

företagsrepresentant med hemvist i Sverige195 enligt LO och TCO innebar 

att förutsättningarna till kollektiva förhandlingar med utländska företag hade 

försämrats. De fackliga centralorganisationerna ansåg att det var ett hinder 

för utövandet att rätten till kollektiva förhandlingar och att det var särskilt 

allvarligt givet att lönesättningen i Sverige överlåtits till arbetsmarknadens 

parter. LO och TCO anförde att begräsningarna till följd av Laval bidragit 

till ett minskat antal slutna kollektivavtal med utländska företag. Regeringen 

bemötte dessa påståenden med att den planerade lagstiftning som skulle 

avkräva utländska företag att rapportera utstationering och utse en svensk 

kontaktperson med behörighet att motta varsel och möjlighet att framlägga 

dokumentation till bevis för att minimivillkoren i utstationeringslagen hade 

mötts. Regeringen hänvisade också till att statistiken visade att antalet 

kollektivavtal hade ökat under år 2011 men ansåg att det inte fanns 

möjlighet att analysera bakgrunden till förändringarna i antalet slutna 

kollektivavtal. Svenskt Näringsliv ansåg inte att avsaknaden av lagstiftning 

som tvingade utländska arbetsgivare att utse en svensk representant utgjorde 

ett hinder för utövande av rätten till kollektiva förhandlingar. 

Organisationen hänvisade till att utstationerande företag omfattades av 

förhandlingsskyldighet under MBL. Svenskt Näringsliv ansåg att 

minskningen av antalet kollektivavtal med utländska arbetsgivare inte kunde 

hänföras till lex Laval då minskningen framförallt skett mellan åren 2007 

och 2010 innan lagstiftningen trätt i kraft. Arbetsgivarorganisationen vände 

sig mot det fackliga påståendet att begränsningen av de villkor som fick 

krävas med stöd av stridsåtgärder skulle öppna för social dumpning och 

ansåg att det tycktes som att de fackliga organisationerna ville kräva högre 

löner för utstationerade arbetstagare än för motsvarande svenska 

arbetstagare. Kommittén uttalade med avseende på det sista argumentet från 

Svenskt Näringsliv att de hade förstått att de fackliga invändningarna inte 

syftade till att möjliggöra särbehandling av utstationerade arbetstagare utan 

tvärtom att kunna försäkra att jämförbara villkor kunde tillförsäkras. LO och 

TCO anförde att den föreslagna lagen om kontaktpersoner var en positiv 

utveckling men att den fortfarande inte skulle ålägga företagen att utse en 

representant med mandat att förhandla och sluta kollektivavtal. De fackliga 

centralorganisationerna hävdade också att statistiken avseende slutna 

kollektivavtal visade att det rättsläge som följde på Laval sammanföll med 

att antalet slutna avtal minskade och att lex Laval enbart försämrade 

situationen. Kommittén välkomnade den föreslagna lagstiftningen och 

hoppades att denna skulle möjliggöra kollektiva förhandlingar med 

                                                 
194 ILC 102, 2013, CEAR report III (1A), s 179 
195 Ej som del av lex Laval utan genomförd i SFS 2009:1083, dock med beaktande av den 

fria rörligheten för tjänster, Prop 2008/09:187 s 189 
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utländska arbetsgivare. Kommittén uppmanade regeringen att inkomma med 

uppdateringar avseende denna utveckling.196 

 

Kommittén uttryckte oro över bevisregeln mot bakgrund av LO och TCO:s 

påståenden om dubbelavtal. Kommittén uppmanade regeringen att besvara 

kommentarerna och inkomma med faktiska eller tänkta åtgärder för att 

bekämpa dubbelavtal.197 

 

4.2.2 Collective Complaint no. 85/2012 LO och 
TCO mot Sverige  

 

LO och TCO gav även in ett klagomål till den Europeiska Kommittén för 

Sociala Rättigheter år 2012 och hävdade att lex Laval överskred den 

europeiska sociala stadgans artiklar 4 och 6 om staternas skyldighet att 

främja kollektivavtal och rätten att vidta stridsåtgärder samt artikel 19 § 

fjärde stycket om statens skyldighet att säkra utländska arbetstagen 

behandling som inte är mindre förmånlig än för inhemska arbetstagare i 

vissa avseenden.198  

 

De två centralorganisationerna argumenterade att lex Laval i konflikt med 

artikel 4 snarast hindrade användandet av kollektivavtal, utgjorde en svår 

begränsning av rätten att vidta stridsåtgärder och därmed en inskränkning av 

artikel 6. De menade även att begränsningarna av vilka villkor som fick 

regleras i de kollektivavtal med utstationerande arbetsgivare som svenska 

fackföreningar kunde begära med stöd av stridsåtgärder innebar att Sverige 

nekade utstationerade arbetstagare lika villkor som svenska arbetstagare.199 

 

Regeringen ansåg inte att de ifrågasatta lagändringarna utgjorde en 

inskränkning av de åberopade artiklarna.200 

 

BUSINESSEUROPE och International Organisation of Employers var 

också av uppfattningen att regleringen var förenlig med artiklarna. De två 

arbetsgivarorganisationerna argumenterade att den tillfälliga naturen hos 

arbetet utfört i Sverige av de utstationerade arbetstagarna, innebar att 

arbetstagarna inte kunde anses vara lagligen bosatta eller regelbundet 

arbetande i Sverige som avsett i första stycket i den sociala stadgans 

appendix. Även om kommittén skulle finna att arbetstagarna omfattades av 

artiklarna ansåg organisationerna att det faktum att regleringen fortfarande 

möjliggjorde att minimivillkoren i de svenska kollektivavtalen kunde 

tvingas fram gjorde att anständighetströskeln i stadgan fortfarande möttes.201 

                                                 
196 ILC 102, 2013, CEAR report III (1A), s 179 - 180 
197 ILC 102, 2013, CEAR report III (1A), s 180 
198 Avgörande LO/TCO v. Sverige p. 2 
199 Avgörande LO/TCO v. Sverige p. 9  
200 Regeringens uppfattning, registrerat den 26 oktober 2012 
201 Avgörande LO/TCO v. Sverige p 11. / Observationer från OIE och 

BUSINESSEUROPE, registrerat 7 maj 2013 
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Kommittén bedömde först relationen mellan stadgan och unionsrätten. 

Kommittén hänvisade till resonemang i tidigare avgöranden där den hade 

uttalat att nationella åtgärder som grundar sig på EU-direktiv inte föll 

utanför stadgans tillämpningsområde. Detta innebar inte att kommittén hade 

kompetens att bedöma förhållandet mellan den nationella rätten och ett EU-

direktiv eller direktivets förhållande till den sociala stadgan. 

Medlemsstaterna skulle dock, enligt kommittén, vid framtagandet och 

implementeringen av EU:s sekundärrätt beakta de åtaganden de gjort genom 

att ratificera den sociala stadgan. Kommitténs uppgift var att bedöma den 

nationella efterlevnaden av stadgan, även när införlivandet av ett EU-

direktiv kunde påverka den korrekta implementeringen av stadgan. 

Kommittén utsträckte det resonemanget till även EU-domstolens rättspraxis 

så att det skulle ingå i kommitténs uppdrag att bedöma stadgans efterlevnad 

även vid förändringar som syftade till att implementera unionens rättspraxis. 

Kommittén förhöll sig till frågan om en allmän presumtion om förenlighet 

mellan EU-rätten och stadgan. Kommittén utgick ifrån att stadgan och 

unionsrätten var två olika rättssystem som inte nödvändigtvis överlappade 

varandra, och att EU inte tagit samma steg mot att tillträda den sociala 

stadgan som den hade i förhållande till EKMR. Av de anledningarna ansåg 

kommittén att det var för tidigt för att utgå från en allmän presumtion om 

förenlighet och att frågan om stadgeförenlighet skulle bedömas från fall till 

fall fram till att de omständigheter som skulle möjliggöra en allmän 

presumtion om förenlighet förelåg.202 

 

Kommittén begränsade sin prövning av klagomålet till att röra eventuella 

överträdelser av artikel 6 och artikel 19 då de ansåg att regeringen och 

fackförbundens argumentation rörde dessa och inte artikel 4. Först prövades 

den påstådda överträdelsen av artikel 6 och därefter den påstådda 

överträdelsen av artikel 19.203 

 

Kommittén utgick i sin prövning i förhållande till artikel 6 från bland annat 

5 a – 5 b §§ och 10 – 11 §§ i utstationeringslagen och 41 c § i MBL. 

Kommittén konstaterade att rätten till kollektiva förhandlingar och 

stridsåtgärder utgjorde basen för flera andra rättigheter som garanterades i 

stadgan samt att strejkrätten både hade konstitutionellt stöd i majoriteten av 

medlemsstaterna i Europarådet och återfanns i ett flertal bindande 

instrument på EU och FN-nivå, däribland EU:s stadga om de grundläggande 

rättigheterna. Kommittén anmärkte att artikel 6 fått tolkning som att 

medlemsstaterna genom att tillträda den inte bara åtog sig att erkänna rätten 

till kollektiva förhandlingar utan även främja slutandet av kollektivavtal om 

detta inte skedde på ett tillfredställande sätt naturligt samt att staterna i 

synnerhet skulle se till att parterna var beredda att förhandla med varandra. 

Kommittén ansåg även att staterna inte borde lägga sig vilka förhållanden 

arbetstagarorganisationerna ville reglera i kollektivavtal och vilka metoder 

som borde användas för att främja och försvara arbetstagarnas rättigheter.204 

                                                 
202 Avgörande LO/TCO v. Sverige p. 72 - 74 
203 Avgörande LO/TCO v. Sverige p. 76 – 79, 126. 
204 Avgörande LO/TCO v. Sverige p. 108 - 111 
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Kommittén uttalade att 5a och 5b §§ utgjorde betydande begränsningar av 

de svenska fackföreningarnas möjlighet att använda stridsåtgärder för att 

åstadkomma kollektivavtal som reglerade andra frågor eller en högre 

villkorsnivå än de föreskrivna minimivillkoren inom den hårda kärnan. 

Borttagandet av skyldigheten för utländska företag med verksamhet i 

Sverige att etablera representation i landet, för företag som omfattades av 

tjänstefriheten, prövades av kommittén. Den borttagna 

representationsskyldigheten bedömdes medföra att de fackföreningar som 

ville förhandla om ingående av kollektivavtal tvingades göra det med 

arbetsgivarna i deras etableringsland. Införandet, år 2013, av en obligatorisk 

kontaktperson för utländska företag verksamma i Sverige noterades av 

kommittén som dock också noterade att kontaktpersonen enligt lagen inte 

behövde vara behörig att förhandla om eller ingå kollektivavtal. Kommittén 

kritiserade begräsningarna i utstationeringslagen och regleringen av 

utländska företags representation och uttalade att denna reglering inte 

främjade utvecklingen av ett lämpligt system för frivilliga förhandlingar 

mellan parterna i syfte att reglera villkor genom kollektivavtal. Av denna 

anledning ansåg kommittén att 5 a – 5 b §§ i utstationeringslagen och 

ändringarna i lagen om utländska filialer inte var förenliga med artikel 6 i 

stadgan.205 

 

Stridsrätten i stadgan var inte absolut och inskränkningar i rätten kunde 

enligt artikel 6, fjärde stycket, och artikel G i stadgans appendix rättfärdigas 

om de var föreskrivna i lag, syftade till att uppfylla ett legitimt ändamål och 

var nödvändiga för att ändamålet skulle uppnås. Kommittén uttalade att 

denna möjlighet till inskränkningar av stridsrätten innebär att förbud mot 

vissa typer av stridsåtgärder eller generella begränsningar av stridsåtgärder 

som syftade till illegitima mål kunde vara tillåtliga. En allmän inskränkning 

av rätten att vidta stridsåtgärder eller en reglering som enbart tillät 

stridsåtgärder till den nivå det var nödvändigt för att säkra minimivillkor 

omfattades däremot inte. Detta då rätten att vidta stridsåtgärder i stadgan 

krävde att dessa kunde användas för att förbättra arbetsvillkoren och inte 

begränsas till att enbart säkra tillämpningen av minimivillkor.206 

 

Kommittén uttalade att regler om ekonomiska friheter etablerade direkt eller 

indirekt av stater som var parter till stadgan skulle tolkas på ett sätt som inte 

innebar oproportionerliga inskränkningar av arbetstagarnas rättigheter 

etablerade i stadgan, nationell rätt, EU-rätt eller genom andra bindande 

internationella rättsakter. Särskilt den nationella rätten och den EU-rätt som 

reglerade de ekonomiska friheterna borde, enligt kommittén, tolkas och 

tillämpas på ett sätt som erkände den grundläggande vikten av rätten för 

fackföreningar och deras medlemmar att söka både skydd och förbättring av 

villkoren samt likabehandling av arbetstagare oavsett nationalitet eller 

annat. Således kunde inte möjliggörandet av den fria rörligheten i EU 

behandlas som av sig självt mer värdefullt än centrala arbetstagarrättigheter, 

inklusive stridsrätten. Kommittén konstaterade att 5 a – 5 b §§ i 

                                                 
205 Avgörande LO/TCO v. Sverige p. 112 - 116 
206 Avgörande LO/TCO v. Sverige p. 117- 120 
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utstationeringslagen tillsammans med 41 c § innebar att inga stridsåtgärder 

fick vidtas om arbetsgivaren kunde visa att villkoren var minst lika bra som 

minimivillkoren i centrala kollektivavtal och att stridsåtgärder som vidtogs i 

strid mot utstationeringslagen var olovliga och förenade med skadestånd. 

Detta ansåg kommittén vara en oproportionerlig inskränkning av stridsrätten 

för att den förhindrade fackliga åtgärder för att förbättra utstationerade 

arbetstagares villkor bortom miniminivåer. Kommittén fann därför att 5 a -5 

b §§ i utstationeringslagen och 41 c § i medbestämmandelagen inte var 

förenliga med artikel 6, fjärde stycket, i stadgan.207 

 

Kommittén uttalade med avseende på artikel 19, fjärde stycket, att 

utstationerade arbetstagare förvisso skilde sig från andra utländska arbetare 

som var permanent anställda i staten de utförde arbete i, men att de under 

perioden under vilken de arbetade i värdmedlemsstaten föll under 

tillämpningsområdet för artikel 19. De hade därför rätt till minst lika 

förmånlig behandling som inhemska arbetstagare med avseende på 

ersättningar, andra arbetsvillkor och förmåner av kollektivavtal. Med 

bakgrund i att minimilön inte alltid reglerades i svenska kollektivavtal och 

att minimilönerna kunde vara avsevärt lägre än den normala lönenivån och 

riktade sig till arbetstagare med begränsad arbetserfarenhet. Kommittén 

bedömde att bevisregeln gjorde det osannolikt att utstationerade arbetstagare 

skulle erbjudas mer förmånliga arbetsvillkor, då ett effektivt 

förhandlingsmedel saknas. Kommittén fann därför att den svenska 

lagstiftningen inte garanterade utländska arbetstagare likabehandling i 

förhållande till inhemska arbetstagare avseende lön och andra villkor och 

därför inte var förenlig med stadgan och att artikel 5 a och 5 b §§ i 

utstationeringslagen var i strid med artikel 19, fjärde stycket a i stadgan. 

Kommittén fann att den svenska regeringen inte heller garanterade 

utstationerade arbetstagare minst lika förmånliga villkor med avseende på 

förmåner från kollektivavtal och att den därför var i strid med artikel 19 

fjärde stycket b.208 

 

Slutligen uttalade kommittén att oavsett reglerna om utseende av 

kontaktperson så innebar borttagandet av representationsskyldigheten att de 

svenska fackföreningarnas möjlighet att främja kollektivavtal med utländska 

företag underminerades. Kommittén noterade att den mindre förmånliga 

behandlingen av utstationerade arbetstagare hade genomförts för att främja 

den fria rörligheten för tjänster i samordning med EU-rätten. Kommittén 

uttalade med hänvisning till sitt ställningstagande ovan i avgörandet att 

tjänstefriheten inte av sig självt hade högre värde än utstationerade 

arbetstagares rätt till minst lika förmånlig behandling som inhemska 

arbetare med avseende på lön, andra villkor och förmåner från 

kollektivavtal. Kommittén uttalade att utstationerade arbetstagare och 

utstationerande företag borde vara föremål för likabehandling och att 

begränsningar i rätten att vidta stridsåtgärder i syfte att främja den fria 

rörligheten för tjänster enligt stadgan utgjorde diskriminering på grund av 

nationalitet eftersom den fastställde en lägre skyddsnivå för utstationerade 

                                                 
207 Avgörande LO/TCO v. Sverige p. 121 - 125 
208 Avgörande LO/TCO v. Sverige p. 132 - 138 
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arbetstagare än för andra arbetstagare. Avsaknaden av krav på en 

kontaktperson behörig att förhandla och sluta kollektivavtal var därför enligt 

kommittén i strid med artikel 19 4 stycket b.209 

 

Kommentar  

ILO:s prövning av lex Laval innehåller en indirekt kritik av det 

proportionalitetstest som applicerades på förhållandet mellan den 

grundläggande rättigheten och den ekonomiska friheten. Kommittén 

upprepade i sin utvärdering av lex Laval ett tidigare ställningstagande om att 

proportionalitetstestet inte ingick bland de möjliga inskränkningarna av 

föreningsfriheten enligt konvention 87. Kommittén anslöt även till tidigare 

kritik den riktat mot den restriktiva kontexten för utövandet av rättigheten 

som skapades genom tillämpningen EU-domstolens avgöranden i Viking 

och Laval på skadeståndsskyldighet för stridsåtgärder.210 

 

Prövningen av lex Laval vid EKSR medförde att kommittén fann att 

begränsningen av de villkor som kunde krävas med stöd av stridsåtgärder 

inte låg i linje med Sveriges skyldigheter att främja kollektiva förhandlingar 

enligt den sociala stadgan och att rättigheten enligt stadgan innefattade 

möjligheten att förbättra villkor, vilket inte respekterades av lex Laval. 

Kommittén menade också att inskränkningarna av den grundläggande 

rättigheten med stöd av de åberopade ekonomiska friheterna behövde vara 

proportionella och att friheterna inte hade ett högre egenvärde än centrala 

rättigheter. Kommittén fann även att utstationerade arbetstagare omfattades 

av begreppet migrantarbetare och därmed skyddades av artikel 19 i den 

sociala stadgan och därmed skulle likabehandlas i förhållande till inhemska 

arbetstagare. Denna rättighet, fann kommittén, hade ett mindre egenvärde än 

den fria rörligheten för tjänster. Inskränkningar av rättigheten kunde inte 

motiveras av hänsyn till den fria rörligheten på den inre marknaden.211 

 

Avgörandena innebar bekräftandet av en bristande harmoni i hur balansen 

mellan grundläggande rättigheter och friheter avgjordes i EU jämte andra 

internationella rättsliga dimensioner. Genom avgörandena avvisades också 

möjligheten för staterna att genom hänvisning till EU-rätten rättfärdiga 

inskränkningar av de grundläggande rättigheter som de enligt tillträdda 

internationella instrument hade att skydda.212 

 

 

 

 

 

 

                                                 
209 Avgörande LO/TCO v. Sverige p. 138 – 142 
210 Rocca, Marco, 2015, s.255 - 259 
211 Rocca, Marco, 2015, s. 263 - 268 
212 Rocca, Marco, 2015, s. 268  
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4.3 Lissabonfördraget 

Lissabonfördraget är det senast antagna reformfördraget. Fördraget innebar 

ändringar i Fördraget om Europeiska Unionen och Fördraget om 

Upprättandet av den Europeiska Gemenskapen. EG-fördraget bytte namn till 

Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt.213  

 

Fördraget trädde i kraft den 1 december 2009.214  

 

Artikel 2 FEU anger att EU ska bygga på värdena respekt för människans 

värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de 

mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör 

minoriteter. 

 

I artikel 3 FEU stadgas att unionen ska upprätta en inre marknad och verka 

för en hållbar utveckling och social marknadsekonomi med hög 

konkurrenskraft där full sysselsättning och sociala framsteg eftersträvas. 

Artikeln är en förändring i förhållande till motsvarande artiklar i de tidigare 

fördragen. Denna förändring har antagits uttrycka en utveckling från synen 

att den inre marknaden i sig självt främjar sociala målsättningar till en syn 

där dessa målsättningar utgör en positiv målsättning för EU. Denna 

förändring antas innebära en sammanjämkning av den inre marknadens 

ekonomiska målsättningar och EU:s övriga målsättningar, framförallt de 

sociala.215 

 

I artikel 4 FEU stadgas att medlemsstaternas nationella identitet som 

kommer till uttryck i deras politiska och konstitutionella grundstrukturer ska 

respekteras. I artikeln uttrycks också principen om lojalt samarbete som en 

plikt för medlemsstaterna att respektera och bistå varandra när de fullgör 

fördragsgrundade uppgifter, vidta alla lämplig åtgärder för att se till att 

säkerställa att de följer de skyldigheter som följer av fördragen eller andra 

rättsakter och hjälpa unionen fullgöra sina uppgifter samt avstå från varje 

åtgärd som kan äventyra fullgörandet av unionens mål. Artikeln har tolkats 

som att den innebär ett tydliggörande av begränsningarna av unionsrättens 

genomslag i den nationella rätten jämfört med tidigare, men också en 

avvägning mellan den nationella identiteten och lojalitetsprincipen som i 

slutändan lämnas till EU-domstolen.216 

 

Genom artikel 6 FEU stadgas att unionen ska erkänna de rättigheter som 

erkänns i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Stadgan ges 

också genom artikeln samma rättsliga värde som fördragen. Artikeln stadgar 

att EU ska ansluta sig till EKMR och att de grundläggande rättigheterna 

såsom de garanteras i EKMR och följder av medlemsstaternas gemensamma 

                                                 
213 2007/C 306/01 
214 Fact sheet on the Treaty of Lisbon, Europaparlamentet 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/5/the-treaty-of-lisbon  
215 Govaere, Inge. s. 4 - 6 
216 Bergstöm, Carl Fredrik och Hettne, Jörgen. Lissabonfördraget, 2010, s. 62 - 63 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/5/the-treaty-of-lisbon
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konstitutionella traditioner ska vara en del av unionsrätten som allmänna 

rättsprinciper. Stadgandena om EU:s stadga och om anslutningen till EKMR 

är nya sedan Lissabonfördraget.  

 

Bestämmelserna i artikel 3 EG, som stadgade att den inre marknaden ska 

innebära avskaffandet av hinder för den fria rörligheten, återfinns inte i 

FEUF. Av artikel 9 FEUF, som inte har någon motsvarighet i EG-fördraget, 

framgår att unionen vid fastställandet och genomförandet av sin politik och 

verksamhet ska beakta de krav som är förknippade med bland annat ett 

fullgott socialt skydd. Av artikel 152 FEUF, som är ny i förhållande till de 

tidigare fördragen, framgår att unionen ska främja och erkänna 

arbetsmarknadsparternas betydelse på unionsnivå och ta hänsyn till 

skillnaderna i de nationella systemen samt underlätta för dialogen mellan 

arbetsmarknadsparterna med respekt för deras självständighet.217  

 

I Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna stadgas 

föreningsfriheten enligt artikel 12 som föreningsfrihet på alla nivåer, särskilt 

på det politiska, fackliga och medborgerliga området. I artikel 28 stadgas en 

förhandlingsrätt och rätt till kollektiva åtgärder som en rätt för arbetstagare 

och arbetsgivare eller deras organisationer att i enlighet med unionsrätten 

och nationell rättförhandla om och ingå kollektivavtal och vid 

intressekonflikter tillgripa kollektiva åtgärder för att försvara sina intressen. 

I artikel 31 stadgas att varje arbetstagare har rätt tillhälsosamma, säkra och 

värdiga arbetsförhållanden och en begränsning av den maximala arbetstiden, 

dygns- och veckovila samt årlig betald semester.  

 

I artikel 52 i stadgan stadgas att begränsningar i utövandet av rättigheterna 

och friheterna i stadgan ska följa av lag och vara förenliga med innehållet i 

rättigheterna samt endast göras om de är nödvändiga och proportionella till 

mål av allmänintresse, dessutom uttalas om relationen mellan stadgan och 

fördragen att rättigheter som regleras i såväl stadgan som fördragen ska 

utövas på de villkor och inom gränserna som fastställs i fördragen. Artikel 

53 stadgar att stadgan inte får tolkas på ett sätt som inskränker på de 

rättigheter och friheter som erkänns i unionsrätten, internationell rätt och de 

konventioner som unionen eller samtliga medlemsstater tillträtt. Särskild 

hänvisning görs till EKMR. 

 

Lissabonfördraget kan läsas mot kontexten av den framväxande europeisk 

dimension av den kollektiva arbetsrätten som kommit till uttryck genom 

exempelvis bestämmelser rörande en europeisk social dialog och 

arbetstagarrepresentation. Genom att exempelvis EU:s stadga, med en rätt 

till förhandlingar och kollektiva åtgärder, numera utgör europeisk primärrätt 

kan den europeiska sociala dimensionen sägas ha stärkts. Således har den 

fria rörligheten på den inre marknaden, i sin interaktion med de nationella 

arbetsmarknadsmodellerna, kompletterats med en framväxande europeisk 

social modell.218 

 

                                                 
217 Sieps jämförelsetabell 
218 Iossa, Andrea, 2017, s.41 - 42 
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Förändringarna i Lissabonfördraget har tolkats som potentiellt meningsfulla 

förändringar av balansen mellan socialpolitiken och den fria rörligheten från 

den som uttryckets genom avgörandena i Lavalkvartetten och som uttrycket 

för en framväxande ny syn på relationen mellan stat och marknad i EU-

rätten. I denna tolkning av Lissabonfördraget lyfts artikel 3 FEU fram som 

uttryck för en syn på den inre marknaden som ett medel för att nå olika, 

däribland socialpolitiska, målsättningar men inte ett mål i sig självt. Även 

EU-stadgans nya status har setts som ett nytt inslag som kan påverka det sätt 

som förhållandet mellan sociala rättigheter och ekonomiska friheter tolkas 

av EU-domstolen.219  

 

Artikel 52 i stadgan har tolkats som att den eventuellt möjliggör en restriktiv 

tillämpning av rättigheterna i stadgan men att denna restriktivitet inte 

omfattar de sociala rättigheterna i någon större omfattning då dessa inte 

ingått i tidigare fördrag. Artikel 53 har istället tolkats som en golvsättande 

bestämmelse i förhållande till andra människorättskonventioner där EU:s 

stadga inte kan erbjuda en lägre skyddsnivå än exempelvis EKMR. Detta 

har setts som relevant givet Europadomstolens intolkning av 

förhandlingsrätt i föreningsfriheten (artikel 11 EKMR) och dess tolkning av 

rättigheterna i EKMR utifrån andra internationella rättighetsstandarder.220 

 

Processen med framtagandet och ratificeringen av Lissabonfördraget låg 

nära i tiden med det svenska arbetet med lex Laval. Förändringar i balansen 

mellan sociala och grundläggande rättigheter och de ekonomiska friheterna 

fick inget genomslag i det svenska lagstiftningsarbetet med lex Laval, även 

om det i några remissyttranden kort uttalades att EU-rätten kunde komma att 

förändras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
219 Deakin, Simon, ”The Lisbon Treaty, the Viking and Laval judgements and the financial 

crisis: In Search of New Foundations for Europe’s Social Market Economy” i the Lisbon 

Treaty and Social Europe, 2012, s. 19 – 21, 37 - 43 
220 Kollonay-Lehoczky, Csilla, Lörcher, Klaus & Schömann, Isabelle “The Lisbon Treaty 

and The Charter of Fundamental Rights of the European Union” i the Lisbon Treaty and 

Social Europe, 2012, s. 76 - 77 



 

 66 

4.4 Prövningen av 
utstationeringsdirektivet efter Laval 

Laval utgör det enda målet där utstationeringsdirektivet tillämpats i den 

stora avdelningen, med maximalt antal domare.  

 

I efterföljande domar har tjänstefriheten och utstationeringsdirektivet tolkats 

mot nationella bestämmelser om arbetstillstånd,221 anmälningsskyldighet,222 

minimilön,223 och lönefordringar.224 

4.4.1 Administrativa krav 

I målet dos Santos Palhota225 prövades nationella bestämmelser om 

förhandsanmälning och skyldighet att tillhandahålla vissa handlingar vid 

utstationering av arbetstagare mot den fria rörligheten för tjänster. EU-

domstolen anmärkte att utstationeringsdirektivet inte var tillämpligt även 

om de nationella bestämmelserna syftade till att kontrollera efterlevnaden av 

de villkor som fastställts enligt artikel 3.1 i direktivet. Kontrollåtgärder i 

anslutning till direktivets samordning av de materiella bestämmelserna 

omfattades inte av direktivets tillämpningsområde och var inte föremål för 

en harmonisering på EU-nivå. Därför var det fritt för medlemsstaterna att 

bestämma innehållet inom ramen för fördraget och de allmänna 

rättsprinciperna.226 

 

Domstolen konstaterade att bestämmelsen, på grund av sin utformning, 

snarast liknade ett administrativt tillståndsförfarande och hänvisade till att 

sådana åtgärder enligt tidigare rättspraxis funnits vara inskränkningar av 

tjänstefriheten. Domstolen testade om åtgärden kunde rättfärdigas utifrån 

skyddet för arbetstagare. Domstolen bedömde att kontrollen av villkoren för 

arbetstagarna kunde tillgodoses på ett mindre inskränkande sätt genom en 

förhandsanmälan i förhållande till godkännande, kontroll eller bekräftelse av 

utstationeringen i förhand.227 

 

Domstolen gjorde samma bedömning om bestämmelsen om handlingar, 

kontrollen av villkorsefterlevnaden var ett godtagbart syfte men det fanns 

mindre inskränkande åtgärder för att tillgodose samma syfte.228 

 

I De Clercq229 prövades frågan förhållandet mellan en belgisk lag om 

subsidiär anmälningsplikt för tjänstemottagaren och tjänstefriheten. Den 

                                                 
221 C-307/09 
222 C-515/08 
223 C-522/12   
224 C-396/13  
225 C-515/08 
226 C-515/08, punkt 23 - 27 
227 C-515/08, punkt 29 - 54 
228 C-515/08, punkt 55 - 59 
229 C-315/13 
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nationella bestämmelsen ansågs utgöra en inskränkning av den fria 

rörligheten för tjänster. Domstolen hänvisade till sin fasta rättspraxis för att 

konstatera att det på icke-harmoniserade rättsområden var möjligt att 

rättfärdiga inskränkningar i den fria rörligheten om de var motiverade av ett 

tvingande allmänintresse som inte redan tillgodosågs i hemstaten och som 

var proportionerligt i förhållande till syftet. Domstolen ansåg att 

bestämmelsen kunde motiveras med hänsyn till arbetstagarskyddet. 

Domstolen konstaterade att den tidigare funnit att en anmälningsskyldighet 

för utstationerande arbetsgivare var ett effektivt och proportionerligt sätt att 

kontrollera efterlevnaden av den nationella lagstiftningen under 

utstationeringsperioden. Med denna utgångspunkt uttalade domstolen att 

den aktuella regleringen kunde vara ett effektivt sätt att kontrollera denna 

anmälningsskyldighet och lämnade detta till den nationella domstolen att 

bedöma.230 

 

I Vicoplus231 prövades frågan om ett krav, i enlighet med 

övergångsbestämmelser i anslutningsakten för de länder som anslöts till EU 

år 2004, på arbetstillstånd för arbetstagare som utstationerades mellan 

medlemsstater i enlighet med artikel 1.3c i utstationeringsdirektivet var 

förenligt med artikel 56 och 57 FEUF. Domstolen hänvisade till att tidigare 

rättspraxis dels visat att tillhandahållandet av arbetskraft utgjorde 

tjänsteutövning i enlighet med artikel 57 FEUF, dels att utövandet av den 

tjänsten kan påverka förhållandena på den nationella arbetsmarknaden. I 

Vicoplus anslöt sig därmed domstolen till det ställningstagandet om 

tjänsteutövandet att ställa arbetskraft till förfogande som gjordes i Rush 

Portuguesa. Därför fann domstolen att det var möjligt att tillämpa 

övergångsbestämmelsens krav på arbetstillstånd.232 

 

Vicoplus förtydligade vissa frågor om utstationeringsdirektivets 

tillämpningsområde och förhållandet till den fria rörligheten för arbetskraft. 

Genom domen skapades en viss distinktion mellan de olika typerna av 

utstationeringar som anges i artikel 1 i utstationeringsdirektivet, där 

koncerninterna utstationeringar och uthyrning av arbetstagare utgjorde 

tillgängliggörande av arbetskraft och därmed i någon mån överlappade med 

arbetskraftens fria rörlighet. Implikationerna av denna tolkning är dock 

oklara.233 

4.4.2 Lönereglering 

I Isbir234 prövades vilka omständigheter som skulle beaktas när minimilönen 

fastställdes i enlighet med artikel 3.1 c i utstationeringsdirektivet. Mot en 

inhemsk tvist om huruvida vissa utbetalningar kunde utgöra lön eller inte 

ville den tyska domstolen få klarhet i definitionen av minimilön enligt 

utstationeringsdirektivet mot bakgrund av den tyska lagstiftarens ambition 

                                                 
230 C-315/13, punkt 35 - 75 
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232 C-308/09, punkt 21 - 41 
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att ha en enhetlig begreppsanvändning. Domstolen hänvisade till att den 

tidigare kommit fram till att löneförhöjningar och tillägg som inte 

definierades som minimilön enligt nationell praxis och som förändrade 

förhållandet mellan arbetstagarens prestation och ersättningen inte kunde 

räknas in i den utbetalda minimilönen. Därför uttalade domstolen att enbart 

sådana utbetalningar som inte ändrade förhållandet mellan prestation och 

ersättning kunde räknas in i den utbetalda minimilönen enligt 

utstationeringsdirektivet.235 

 

Målet Sähköalojen ammattiliitto236 rörde möjligheten för utstationerade 

arbetstagare att, i strid med hemstatens lagstiftning, överlåta lönefordringar 

till en arbetstagarorganisation i värdstaten, och huruvida detta gav 

organisationen talerätt eller inte. Den hänskjutande domstolen ställde sina 

tolkningsfrågor med utgångspunkt i artikel 47 i stadgan och 

utstationeringsdirektivet. EU-domstolen konstaterade att det enligt artikel 

3.1 i utstationeringsdirektivet var värdstatens definition av minimilön som 

var tillämplig på anställningen och att det enligt värdstatens lagstiftning var 

tillåtet att överlåta lönefordringar till arbetstagarorganisationer och att det 

därmed skulle vara tillåtet enligt utstationeringsdirektivet. Domstolen 

prövade sedan frågan om utstationeringsdirektivets artikel 3 hindrade att 

begreppet minimilön exkluderade ett antal ersättningar som fastställts i ett 

allmängiltigförklarat kollektivavtal. Domstolen konstaterade att 

utstationeringsdirektivet inte syftade till en harmonisering av fastställandet 

av innehållet i de villkor som utpekades i direktivet och att den i Isbir 

påtalat att direktivet uttryckligen hänvisar till nationell lagstiftning eller 

praxis för fastställandet av minimilön enligt artikel 3.1. domstolen 

konstaterade dock att den definierat en del ersättningar som inte kunde ingå 

i minimilönen, det ville säga sådana som inte ingick i den nationella 

definitionen av minimilön och som förändrade balansen mellan prestation 

och ersättning. Domstolen påpekade att det var upp till medlemsstaten att 

bestämma beräkningssättet för minimilönen och bestämma kriterierna för 

beräkningen av denna. Enligt domstolen krävdes det dock att 

bestämmelserna var bindande och tillgängliga och klara. Domstolen uttalade 

att de bestämmelser som tillämpades i värdstaten för att klassificera 

arbetstagarna i olika lönegrupper enligt olika kriterier skulle få företräde 

framför hemstatens, med undantag för de fall då hemstatens bestämmelser 

var mer förmånliga för arbetstagarna. Därför uttalade EU-domstolen att 

artikel 56 och 57 FEUF och utstationeringsdirektivet inte utgjorde hinder för 

att minimilönerna beräknades efter en klassificering i lönegrupper enligt 

relevanta kollektivavtal i värdstaten, om dessa var bindande och 

transparenta.237  

 

I Bundesdruckerei238 prövades en upphandlingsbestämmelse som föreskrev 

ett krav på att anbudsgivare och underleverantörer i 

upphandlingsförfaranden åtog sig att betala minimilöner till den personal 

                                                 
235 C-522/12, punkt 32 - 45 
236 C-396/13 
237 C-396/13, punkt 19 - 35 
238 C-549/13 
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som avsågs i upphandlingsförfarandet. EU-domstolen uttalade att 

utstationeringsdirektivet inte var tillämpligt. Detta då den överklagande 

anbudsgivaren inte haft för avsikt att fullgöra kontraktet genom 

utstationering utan genom fullgörelse av upphandlingen i sin etableringsstat. 

Därför prövades bestämmelsen enbart mot artikel 56 FEUF. Domstolen 

uttalade att bestämmelsen kunde utgöra en inskränkning av den fria 

rörligheten genom att utgöra en ekonomisk börda för anbudsgivare med 

underentreprenörer etablerade i medlemsstater med lägre minimilönsnivåer. 

Domstolen menade att inskränkningen möjligen kunde motiveras av skydd 

mot social dumping men domstolen redan tidigare, i Rüffert, funnit att den 

inte varit ägnad att uppnå det syftet om den enbart gav ett skydd för 

arbetstagare anställda av företag inom den offentliga sektorn. Domstolen 

menade också att bestämmelsen var oproportionerlig i förhållande till syftet 

då minimilönen i den upphandlade myndighetens hemstat utgick från en 

skälig ersättning i förhållande till levnadsomkostnaderna i denna stat men 

inte hade samband med levnadsomkostnaderna i medlemsstaten där arbetet 

utfördes.239 

 

I RegioPost240 prövades förhållandet mellan krav på minimilön i offentlig 

upphandling mot upphandlingsdirektivet, läst mot bakgrund av 

tjänstefriheten och utstationeringsdirektivet. Domstolen konstaterade att 

bestämmelsen i fallet, till skillnad från i Rüffert, utgjorde en bestämmelse 

som i enlighet med artikel 3.1 i utstationeringsdirektivet fastställde en 

minimilön. Eftersom det rörde sig om en lagstiftad minimilön förelåg inget 

krav på att minimilönen skulle vara allmänt gällande utan den kunde 

inskränka sig till den offentliga sektorn. Domstolen menade att den i 

tidigare praxis, däribland Bundesdrückerei, uttalat att ett krav på 

minimiersättning inom ramen för offentlig upphandling kunde verka 

inskränkande på den fria rörligheten för tjänster genom att frånta företag 

från vissa medlemsstater konkurrensfördelen av en lägre minimilön men att 

en sådan bestämmelse kunde rättfärdigas av intresset av att skydda 

arbetstagarna. Domstolen menar att en sådan motivering av åtgärden inte, 

trots uttalandena Rüffert, hindrades av att villkoren enbart skulle tillämpas 

på arbetstagare inom den offentliga sektorn. Skillnaden mot Rüffert var att 

den aktuella bestämmelsen inte hänvisade till ett kollektivavtal utan utgjorde 

en lagfästning av en minimilön samt att den utgjorde ett socialt 

minimiskydd genom att föreskriva en lägre minimilön än någon 

motsvarande lagstiftning för sektorn.241 

 

 

                                                 
239 C-549/13, punkt 24 - 36 
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4.5 Tillämpningsdirektivet  

Tillämpningsdirektivet trädde i kraft 2014 i enlighet med artikel 25 och 

skulle enligt artikel 23 vara införlivat senaste den 18 juni 2016.242 

 

Tillämpningsdirektivet kom till med syfte att tydliggöra implementeringen 

av utstationeringsdirektivet, mot bakgrund av en politisk ovilja att ändra 

texten i detta. Direktivet förändrade inte det materiella innehållet i 

utstationeringsdirektivet utan införde istället en tydligare möjlighet till 

kontroll och sanktionsåtgärder.243 

 

Direktivet har samma bas som utstationeringsdirektivet, främjandet av den 

fria rörligheten för tjänster säkrandet av vissa villkor för utstationerade 

arbetstagare.244 

 

Direktivet understryker även de sociala partnernas roll i övervakningen av 

villkoren.245 

 

I skäl 4 uttalas att alla åtgärder som infördes till följd av direktivet bör vara 

motiverade och proportionella. Skäl 14 hänvisar till funktionsfördraget 

stadganden om att skillnaderna i nationella arbetsmarknadsmodellerna och 

arbetsmarknadernas parters självständighet ska erkännas. I skäl 15 

understryks arbetsmarknadens parters roll i att fastställa tillämpliga 

minimilöner och uttalas att parterna bör informera om minimilönerna.  

 

Skäl 31 uttalar att skillnaderna mellan arbetsmarknadsmodeller innebär att 

arbetsmarknadens parter i undantagsfall kan sköta övervakningen av 

utstationerade arbetstagares villkor under förutsättningen att ett lika högt 

skydd kan garanteras och att övervakningen är icke-diskriminerande. I syfte 

40 uttrycks att det finns ett behov av genomförandet av de materiella 

bestämmelserna om utstationering är effektivt och att tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning därför behövs. I skäl 48 hänvisas till 

bestämmelser i EU:s stadga, bland annat artikel 28 och rätt till kollektiva 

åtgärder och artikel 31 om rätt till rättvisa arbetsvillkor.  

 

Enligt artikel 1.1 är syftet med direktivet särskilt att säkerställa 

tillämpningen av de villkor i värdlandet som enligt artikel 3 i 

utstationeringsdirektivet ska tillämpas på utstationerade arbetstagare och 

samtidigt att underlätta tillhandahållandet av tjänster på den inre marknaden. 

I artikel 1.2 uttalas att direktivet inte ska påverka de grundläggande 

rättigheterna som erkänns på unionsnivå eller i medlemsstaterna. Särskilt 

omnämns rätten att strejka eller vidta andra åtgärder inom ramen för 

medlemsstaternas arbetsmarknadsmodeller samt rätten att förhandla om och 

ingå kollektivavtal.  

                                                 
242 Direktiv 2014/67/EU 
243 Rocca, Marco, 2015, s. 327 - 331 
244 Iossa, Andrea. 2017, s. 315 - 316 
245 Iossa, Andrea. 2017, s. 319 - 320  
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Artikel 9.1 uttalar att medlemsstaternas administrativa krav och 

kontrollåtgärder ska vara nödvändiga för övervakningen av skyldigheterna i 

tillämpningsdirektivet och utstationeringsdirektivet och att dessa ska vara 

motiverade och proportionella i enlighet med EU-rätten. Artikeln listar sex 

typer av åtgärder som särskilt får införas, däribland i artikel 9.1 f ett krav på 

att utse en företrädare som arbetsmarknadens parter kan rikta sig till för att 

försöka få till stånd kollektiva förhandlingar i enlighet med medlemsstatens 

nationella rätt. Artikel 9.2  medger att andra åtgärder får vidtas om de 

befintliga åtgärderna inte är tillräckligt verkningsfulla för att efterlevnaden 

av utstationeringsdirektivet och tillämpningsdirektivet kan säkras under 

förutsättning att de är motiverade och proportionella.  

 

Artikel 10.4 anger att kontrollen av efterlevnaden av 

utstationeringsdirektivet kan lämnas till arbetsmarknadens parter i de länder 

där dessa också fastställer minimivillkoren enligt artikel 3 i 

utstationeringsdirektivet.  
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4.6 2017 års ändringar av 
utstationeringslagen 

Nya ändringar i utstationeringslagen och medbestämmandelagen trädde i 

kraft år 2017. Bakgrunden till lagstiftningen var en parlamentarisk översyn 

initierad av den borgerliga regeringen år 2012 med uppdrag att se över 

förändringarna som gjordes i lex Laval.246 Genom tilläggsdirektiv från den 

nytillträdda rödgröna regeringen gavs kommittén ett utvidgat uppdrag att 

överväga nödvändiga lagändringar för att stärka kollektivavtalens ställning i 

utstationeringssituationer och att utarbeta författningsförslag.247 

 

Ändringarna i utstationeringslagen består i ändring av vissa rubriker, ändrad 

lydelse i åtta paragrafer och införandet av 12 nya paragrafer.248 

 

Den nya bestämmelsen i 1 a § begränsar tillämpligheten av 5 a § och 5 b § 

till då arbetsgivarens etableringsland är inom EES eller är Schweiz.249 

 

 5 a § ändras på flera sätt. Det första styckets hänvisning till 5 b § har tagits 

bort. Ett nytt led har tillkommit i 1 st. 2 p. som stadgar att villkoren i ett 

kollektivavtal inte får hindra tillämpningen av mer förmånliga villkor. 5 a § 

2 st. får en ny lydelse som avser vilka villkor för uthyrda utstationerade 

arbetstagare som en svensk arbetstagarorganisationer får kräva under hot om 

stridsåtgärder.250 

 

5 b §, som tidigare reglerade stridsåtgärder, får en lydelse som begränsar 

rättsverkningarna av ett kollektivavtal tecknat enligt 5 a §. 5 c § skapar en 

begränsad rätt för utomstående utstationerade arbetstagare att utkräva 

villkoren i ett svenskt kollektivavtal som arbetsgivaren är part till. 5 d § 

skapar en rätt till insyn för arbetstagarorganisationer genom att skapa en 

skyldighet för avtalsbunden arbetsgivare att lämna in handlingar och 

översättningar av dessa till arbetstagarorganisationer i en tillräcklig 

utsträckning och inom en angiven tidsram.251 

 

Den tidigare lydelsen i 21 § ersätts av en lydelse som rör arbetsgivares 

skyldighet att på begäran utse företrädare med behörighet att förhandla om 

kollektivavtal och vad en sådan begäran skulle innehålla. Den nya 22 § 

innehåller ett förbud mot repressalier mot arbetstagare som inleder 

förfaranden mot arbetsgivaren avseende villkor enligt 5 eller 5 a §§. 24 § 

reglerar skadeståndsskyldigheten för arbetsgivare vid brott mot 

kollektivavtal, 5 d, 21 och 22 §§. 25 – 27 §§ innehåller rättegångsregler.252 

                                                 
246 Dir. 2012:92 
247 Dir. 2014:149 
248 SFS 2017:320 
249 SFS 2017:320 
250 SFS 2017:320 
251 SFS 2017:320 
252 SFS 2017:320 
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Förändringarna i medbestämmandelagen består av en mindre förändring av 

lydelsen i 41 § som motsvarar förändringarna i utstationeringslagen och en 

inskränkning av undantaget i 42 a § 2 st. till att bara gälla arbetsgivare 

etablerade i EES eller Schweiz.253  

4.6.1 Utredningen 

2017 års ändringar av utstationeringslagen föregicks av totalt tre 

utredningar. Två av dessa, SOU 2015:13 och SOU 2015:38, rörde 

genomförandet av tillämpningsdirektivet, den tredje, SOU 2015:83, 

utgjordes av Utstationeringskommitténs betänkande. De första av 

utredningarna föreslog främst förändringar med avseende på definitioner, 

myndighetssamarbete och forumbestämmelser.254  

 

Utstationeringskommitténs betänkande rörde främst förändringar av de 

bestämmelser som införts eller förändrats genom lex Laval och är den av 

utredningarna som kommer beskrivas närmare nedan.  

 

Utstationeringskommitténs uppdrag var att göra en översyn av lex Laval och 

lämna förslag i syfte att värna den svenska arbetsmarknadsmodellen och 

kollektivavtalets ställning i utstationeringssituationer. Förslagen inkluderade 

en skyldighet att på begäran utse en förhandlingsbehörig företrädare och att 

stridsåtgärder alltid skulle vara tillåtna för att uppnå 

utstationeringskollektivavtal.255 

 

Utstationeringskommittén antog att den svenska arbetsmarknadsmodellen 

möjligtvis kunde betecknas som ett uttryck för nationell identitet i 

förhållande till artikel 4.2 FEU.256 

 

Enligt utstationeringskommittén utgjorde lex Laval inte en fungerande 

metod för att säkerställa grundläggande villkor för utstationerade 

arbetstagare. Samtidigt uttalade kommittén att lex Laval sannolikt haft en 

effekt på kollektivavtalstecknandet då deras kartläggning visade att det var 

vanligt att utstationerande företag tecknade hängavtal till de centrala 

branschavtalen. Detta kunde enligt utredningen förklaras med den möjlighet 

som ändå fanns att vidta stridsåtgärder i kollektivavtalssyfte. Därför menade 

kommittén att ett system med allmängiltigförklaring inte var nödvändigt att 

överväga. Utstationeringskommittén utgick från att det skulle främja 

övervakningen av villkoren för utstationerade arbetstagare om avtal fanns 

med en svensk arbetstagarorganisation. Därför vore det önskvärt med en 

ordning där rätten till stridsåtgärder inte gjordes avhängig av om 

arbetsgivaren kunde visa att minst minimivillkoren redan tillämpades. 

Kommittén noterade att regeringen i propositionen till lex Laval uttryckt att 

                                                 
253 SFS 2017:321 
254 SOU 2015:13 s. 29 – 35, SOU 2015:38, s. 27 - 31 
255 SOU 2015:83 s. 17 - 18 
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ett sådant system var oförenligt med proportionalitetsprincipen och 

principen om ömsesidigt erkännande. Kommittén ansåg dock att denna 

normkonflikt kunde undvikas genom att rättsverkningarna av kollektivavtal 

uppnådda genom sådana stridsåtgärder begränsades.257 

 

Kommittén utgick från den tidigare regeringens skäl att i lex Laval införa 

begräsningar av rätten att vidta stridsåtgärder med kollektivavtalssyfte. 

Regeringen motiverade dessa begräsningar med att kollektivavtalets 

rättsverkningar gick utanför den hårda kärnan av minimivillkor och att det 

skulle strida mot principen om proportionalitet och ömsesidigt erkännande 

att tillåta stridsåtgärder när det kunde visas att minimivillkoren inom den 

hårda kärnan tillämpades. Kommittén ansåg dock att ett sådant system 

kunde vara tillåtet under förutsättning att en verklig fördel för arbetstagarna 

kunde uppnås och att villkoren höll sig inom den hårda kärnan. Denna 

verkliga fördel med det föreslagna systemet var, enligt kommittén att 

arbetstagarna kunde skyddas mot villkorsförsämringar samt att de skulle 

tillförsäkras extern kontroll och externa sanktionsmöjligheter om 

minimivillkoren inte följdes. Kommittén menade samtidigt att det 

föreslagna systemet skulle vara förenligt med principen om ömsesidigt 

erkännande. Detta genom att det enbart fastställde minimivillkoren, genom 

en av utstationeringsdirektivets metoder, då det inte undanträngde 

hemstatens reglering i andra fall än då minimivillkoren inte tillämpades och 

då den tillkommande åtgärden, avtalstecknande, inte var särskilt 

betungande. Kommittén ansåg att intresset av kontroll och 

sanktionsmöjligheter hade stärkts av tillämpningsdirektivet och att detta var 

relevant vid en proportionalitetsbedömning av den föreslagna ordningen.258  

 

Kommittén gjorde bedömningen att förslaget inte skulle vara 

diskriminerande mot utländska tjänsteutövare då en utstationerande 

arbetsgivare skulle behandlas mer förmånligt än en inhemsk i samma 

situation. Däremot antog kommittén att en ordning utan begränsning av 

stridsåtgärderna i syfte att teckna kollektivavtal kunde verka inskränkande 

på den fria rörligheten för tjänster. Kommittén menade dock att en 

garanterad minimilön med effektiv kontroll av efterlevnad och effektiva 

sanktioner förutsatte kollektivavtal och att stridsåtgärder med 

kollektivavtalssyfte således kunde motiveras med hänvisning till 

utstationeringsdirektivet och tillämpningsdirektivet. Kommittén menade att 

det enbart var genom att tillåta stridsåtgärder med ett visst 

kollektivavtalssyfte som rättigheterna i utstationeringsdirektivet kunde 

garanteras inom ramen för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Slutligen 

menade kommittén att det givet vad som gällt sedan lex Laval och det 

oberoende skadeståndsansvar som etablerades genom Laval kunde 

förutsättas att arbetstagarorganisationerna enbart skulle vidta stridsåtgärder 

då det var EU-rättsligt motiverat.259 
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Utstationeringskommittén föreslog också att en regel om skyldighet för 

utstationerade arbetsgivare att på begäran av arbetstagarorganisation utse en 

förhandlingsbehörig företrädare. Kommittén grundade denna regel på artikel 

9.1 f i tillämpningsdirektivet. Kommittén uppmärksammande att det tidigare 

funnits en skyldighet för i andra medlemsstater etablerade näringsidkare att 

bedriva sin verksamhet med representation i Sverige men att denna tagits 

bort efter att kommissionen inlett ett överträdelseärende mot Sverige. 

Utredaren till de förändringar som därefter genomfördes hade övervägt en 

reglering likt utstationeringskommitténs förslag men avstod då det enligt 

denne var oklart om en sådan reglering var förenlig med unionsrätten efter 

Luxemburg. Utstationeringskommittén bedömde dock att den föreslagna 

regleringen syftade till att stärka en nödvändig del av förhandlingsprocessen 

inför ingåendet av kollektivavtal. Även om skyldigheten att utse 

förhandlingsbehörig företrädare bedömdes utgöra en inskränkning av den 

fria rörligheten för tjänster kunde denna motiveras av arbetstagarskyddet då 

kollektivavtal utgjorde en förutsättning för garanterade minimilöner på den 

svenska arbetsmarknaden. Kommittén menade dessutom att den föreslagna 

regleringen motsvarade artikel 9.1 f i tillämpningsdirektivets och därmed 

kunde förutsättas vara tillåten. Dessutom ansågs förslaget kunna främja 

frivilliga kollektiva förhandlingar i linje med Sveriges åtaganden gentemot 

ILO och Europarådet.260 

4.6.2 Remissvaren  

4.6.2.1 Arbetsmarknadsparter 

TCO uttalade sig över utstationeringskommitténs betänkande och var 

positiva till de föreslagna åtgärderna som de ansåg skulle leda till ett 

förbättrat genomförande av utstationeringsdirektivet. De ansåg dock att 

unionsrätten också behövde förändras för att möjliggöra likabehandling 

mellan arbetstagare. TCO bedömde inte att de föreslagna ändringarna skulle 

tillmötesgå samtlig kritik mot lex Laval från ILO:s expertkommitté och 

EKSR.261 

 

TCO uppfattade den föreslagna regleringen av rätten att vidta stridsåtgärder 

som mer i linje med den svenska arbetsmarknadsmodellen och antog att den 

klarade unionsrättens krav på proportionalitet. TCO tillstyrkte även att 

stridsåtgärder i strid med utstationeringslagen skulle vara olovliga. TCO 

tillstyrkte att bevisregeln ersattes av det föreslagna systemet med 

utstationeringskollektivavtal då de ansåg att denna var mer förenlig med den 

svenska arbetsmarknadsmodellen.262 

 

TCO avstyrkte delvis förslaget att begränsa rättsverkningarna av 

kollektivavtal när stridsåtgärder vidtagits eller varslats om. TCO ansåg att 

                                                 
260 SOU 2015:83 s. 311 – 326. 
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enbart varsel inte borde medföra begräsningen och att enbart varsel inte var 

uppenbart otillåtna efter Laval. 263 

 

TCO tillstyrkte att ge samtliga arbetstagare rätt att utkräva minimivillkoren i 

ett utstationeringskollektivavtal, de menade att en annan ordning skulle 

strida mot tillämpningsdirektivet. TCO tillstyrkte också de 

kontrollbefogenheter som gavs de kollektivavtalsslutande facken genom 

skyldigheten för arbetsgivarna att inlämna handlingar.264  

 

TCO tillstyrkte delvis förslaget om utseende av företrädare med 

förhandlingsbehörighet men var kritiskt mot delar av förslagets krav på den 

fackliga begärans innehåll.265 

 

Saco noterade kritiken som riktats mot lex Laval av ILO:s expertkommitté 

och EKSR och ansåg att förslagen i utredningen generellt sett löste 

problemen med regleringen inom ramen för den svenska modellen och att 

förslagen sammantaget skulle innebära att fler utstationerade arbetstagare 

garanterades minimivillkoren i den hårda kärnan.266 

 

Saco bedömde att det föreslagna systemet var förenligt med EU-rätten och 

mer kompatibelt med den svenska kollektivavtalsmodellen än lex Lavals 

bevisregel och att förslagen delvis tillmötesgick den internationella kritiken. 

Saco tillstyrkte förslaget om att arbetsgivaren vid begäran skulle utse en 

förhandlingsbehörig kontaktperson men riktade likt TCO kritik mot kravet 

på vad begäran ska innehålla.267 

 

LO ansåg att den föreslagna regleringen innebar att Sverige skulle uppfylla 

både EU-rättens krav och sina internationella åtaganden på ett bättre sätt 

samt att de utstationerande arbetstagarnas rättigheter skulle stärkas. Enligt 

LO kunde lex Laval i ljuset av tillämpningsdirektivet inte längre anses 

uppfylla EU-rättens krav. Enligt LO tillkom med den föreslagna regleringen 

inga ytterligare åtaganden för utstationerande arbetsgivare då 

utstationeringskollektivavtalet enbart utgjorde en bekräftelse av 

minimivillkoren. LO hänvisade också till den internationella kritiken mot 

lex Laval som skäl till att reformera regleringen. LO ansåg att förslaget att ta 

bort bevisregeln var nödvändigt för att minimivillkoren 

utstationeringsdirektivet skulle kunna säkerställas och för att Sverige skulle 

uppfylla sina internationella åtaganden. LO hänvisade till 

tillämpningsdirektivets formulering om utstationerade arbetstagares 

möjlighet att göra gällande sina rättigheter och ansåg därför att förslagen om 

att stärka utstationerade arbetstagares rättigheter till minimivillkoren var 

nödvändiga för att Sverige skulle följa EU-rätten.  LO ställde sig även 

positivt till förslaget om ökade kontrollmöjligheter för svenska 
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fackföreningar. LO ansåg att föreslaget om förhandlingsbehörig 

företagsrepresentant var otillräckligt och att en förhandlingsskyldighet vore 

bättre.268 

 

Enligt LO var bevisregeln i lex Laval oförenlig med den i Sverige valda 

metoden för implementering av utstationeringsdirektivet då den gjort det 

omöjligt för arbetstagarorganisationerna att till fullo säkerställa att skyddet 

för utstationerade arbetstagares villkor garanteras. LO ansåg att 

tillämpningsdirektivet stärkte utstationeringsdirektivets sociala syfte genom 

att tydligare krav ställdes för att förhindra missbruk och säkra utstationerade 

arbetstagares rättigheter. Enbart genom att möjliggöra tecknandet av 

kollektivavtal kunde minimivillkoren garanteras.269 

 

LO ställde sig positivt till förslaget om att ersätta bevisregeln med ett 

system med utstationeringskollektivavtal och ansåg att det var välavvägt att 

låta kollektivavtalets rättsverkningar falla bort om ett kollektivavtal föregås 

av varsel eller stridsåtgärder. Enligt LO kunde då den svenska 

partsmodellen värnas och utstationerade arbetstagares villkor skyddas. 270 

 

Svenskt Näringsliv ställde sig negativt till utredningens förslag och 

avstyrkte dem med den fria rörligheten för tjänster som argument för sin 

inställning. SN menade även att förslagen skulle innebära en diskriminering 

av utländska företag. SN ansåg att förslagen stred mot unionsrätten som den 

uttolkats i Laval och att förslagen skulle få som konsekvens att utländska 

företags möjligheter att utstationera till Sverige skulle minska.271 

 

Om förslaget att ersätta bevisregeln med ett system med 

utstationeringskollektivavtal anförde SN att det av EU-domstolens praxis 

framgick att stridsåtgärder kunde utgöra hinder för den fria rörligheten för 

tjänster. SN ansåg bevisregeln fungerade väl och att frågan om skenavtal var 

rent hypotetisk. SN ansåg att bevisregeln innebar ett fullgott skydd för 

arbetstagarnas rätt till minimivillkoren. SN ansåg att fördelarna med 

utstationeringskollektivavtal bättre fullgjordes genom att såsom i den 

föreslagna 5 c § ge den utstationerade arbetstagaren rätt att utkräva villkoren 

i ett ingånget kollektivavtal.272 

 

SN ansåg inte att unionsrätten förändrats på ett anmärkningsvärt sätt i och 

med tillämpningsdirektivet och således inte skapade större utrymme för 

nationell reglering och kontroll. SN menade att rättsläget i princip var 

oförändrat sedan Laval. SN ansåg inte att utstationeringskollektivavtal 

medförde några fördelar för utstationerade arbetstagare jämfört med vad 

bevisregeln innebar då båda regelverken syftade till minimivillkoren. SN 

ansåg också att bevisregeln var nödvändig för att säkra att svensk rätt var 
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förenlig med EU-rättens proportionalitetskrav och att den föreslagna 

regleringen inte var förenlig med lämplighets- och 

proportionalitetsavvägningarna.273 

 

Svenskt Näringsliv invände inte mot förslaget att ett utstationeringsavtal 

ingått efter varsel eller stridsåtgärder skulle ha begränsade rättsverkningar 

utan ansåg att detta låg i linje med utstationeringsdirektivets hårda kärna av 

minimivillkor.274 

 

SN ansåg att det vore systemfrämmande att införa en rätt för utomstående 

utstationerade arbetstagare att kräva minimivillkoren i ett kollektivavtal och 

ansåg att denna rätt skulle negativt särbehandla utländska arbetsgivare. SN 

ställde sig också negativt till förslaget om kontrollbefogenheter för 

arbetstagarorganisation. SN ställde sig också negativt till att ge utomstående 

utstationerade arbetstagare skadeståndsrätt om arbetsgivaren bröt mot 

kollektivavtalet. Ställningstagandet motiverades med att det var främmande 

den svenska partsmodellen att ge utomstående arbetstagare skadeståndsrätt 

vid kollektivavtalsbrott. 275 

 

SN kritiserade förslaget att införa en skyldighet för den utstationerande 

arbetsgivaren att på begäran utse en förhandlingsbehörig företrädare då de 

flesta sådana sannolikt inte skulle omfattas av förhandlingsskyldigheten i 10 

§ MBL genom att inte ha anställda som var medlemmar i svenska 

arbetstagarorganisationer. SN ansåg också att den föreslagna regleringen var 

onödigt långtgående och komplicerad.276 

 

SKL utgick i sitt remissvar från att de som arbetsgivarorganisation inte 

företrädde medlemmar som påverkades av förslagen som arbetsgivare men 

däremot i rollen som beställare av tjänster. SKL ifrågasatte om den 

föreslagna regleringen där stridsåtgärder alltid var tillåtna mot 

utstationerande företag var förenlig med principerna om proportionalitet, 

nödvändighet och ömsesidigt erkännande. SKL ansåg att det var tveksamt 

huruvida borttagandet av bevisregeln, med följande avskaffande av 

utländska kollektivavtals fredspliktsverkan, var förenligt med EU-rätten. 

SKL tolkade dock tillämpningsdirektivet som en potentiell förändring av 

EU-rätten i en riktning som potentiellt möjliggjorde en ordning med 

utstationeringskollektivavtal.277  

 

SKL delade uppfattningen att rättsverkningarna för 

utstationeringskollektivavtal framdrivna genom stridsåtgärder behövde 

begränsas för att stridsåtgärder för framdrivandet av kollektivavtal ska vara 

generellt tillåtna. SKL ansåg dock att denna begränsning generellt borde 

gälla kollektivavtal med utstationerande företag.278 
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SKL ställde sig positivt till inriktningen på förslaget med utseendet av 

förhandlingsbehörig företrädare men ansåg att det kunde vara EU-rättsligt 

tveksamt och att utformningen krävde översyn. Organisationen ställde sig 

också positivt till förslagen om fackliga kontrollbefogenheter och 

kollektivavtalsbundenhet mot utomstående utstationerade arbetstagare med 

bakgrund i behoven av dokumentation och utstationeringsdirektivets 

skyddssyfte.279 

 

Arbetsgivarverket ansåg att förslagen kunde anses vara ett hinder för den 

fria rörligheten och att det var tveksamt om det var förenligt med 

proportionalitetsprincipen. Verket ifrågasatte även om förslagen var 

förenliga med kravet på ömsesidigt erkännande, tillgänglighet och 

transparens. Framförallt förslaget om avskaffa bevisregeln till förmån för ett 

system med utstationeringskollektivavtal ansåg Arbetsgivarverket var EU-

rättsligt tveksamt. Arbetsgivarverket ifrågasatte att förslaget skulle innebära 

fördelar jämfört med lex Laval. Förslaget med begränsade rättsverkningar 

innebar inte, enligt Arbetsgivarverket, att sannolikheten för förenlighet med 

EU-rätten ökade, utan att resultatets främsta effekt skulle vara fler konflikter 

på arbetsmarknaden.280 

 

Förslaget om utvidgad kollektivavtalsbundenhet ansågs vara främmande den 

svenska arbetsmarknadsmodellen. Den fackliga kontrollbefogenheten 

avstyrktes som oproportionerlig och Arbetsgivarverket ansåg att detta behov 

av dokumentation ändå tillgodosågs genom bevisregeln. Även förslaget om 

förhandlingsbehörig företrädare ansågs vara hindrande på den fria 

rörligheten och oproportionerlig. 281 

 

4.6.2.2 Universiteten 

Stockholms Universitet ansåg att utredningens förslag riskerade att 

motverka sitt syfte att stärka den svenska arbetsmarknadsmodellen och 

avstyrkte därför förslaget på flera punkter.282 

 

SU avstyrkte förslaget till 5 a § då begränsningarna av rätten att vidta 

stridsåtgärder till stöd för arbetstagarorganisationens egna medlemmar inte 

avskaffades. Enligt SU innebar det fortsatta upprätthållandet av denna 

begränsning en negativ särbehandling av svenska arbetstagarorganisationer i 

strid med internationella åtaganden. SU ansåg inte att samma syfte låg 

bakom stridsåtgärder mot en arbetsgivare utan medlemmar bland 

arbetstagarna och stridsåtgärder till stöd för egna medlemmar, och ansåg att 

syftet med de senare kunde antas omfattas av artikel 11 EKMR. SU ansåg 

att det inte var uppenbart att det var nödvändigt att inskränka rätten att vidta 
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stridsåtgärder mot utstationerande arbetsgivare vars arbetstagare var 

medlemmar i arbetstagarorganisationen och att de därför borde tillåtas.283 

 

SU avstyrkte också förslaget att i 5 b § begränsa kollektivavtalets 

rättsverkningar då förslaget ansågs onödigt komplicerat och då SU ansåg att 

möjligheterna att välja tillämplig lag för utstationeringskollektivavtalen 

borde utredas närmre eftersom det framstod som oklart huruvida det var 

möjligt att kräva fulla rättsverkningar enligt ett annat lands rättssystem. SU 

ansåg, att i de fall förslaget antogs, att de rättsverkningar som avsågs med 

regleringen skulle räknas upp i paragrafen.284  

 

SU avstyrkte även förslaget att i 5 c § ge till kollektivavtal utomstående 

utstationerade arbetstagare rätt att utkräva avtalets villkor. SU ansåg att 

förslaget inte gav ett tillräckligt skydd i förhållande till 

utstationeringsdirektivet då regleringen förutsatte att ett kollektivavtal 

ingåtts, om detta inte skett lämnades arbetstagaren utan utkrävbara 

rättigheter. SU anförde också att den föreslagna regleringen var så lik en 

allmängiltigförklaring av utstationeringskollektivavtal att det inte var 

motiverat att anföra som argumentet mot allmängiltigförklaring att en sådan 

var systemfrämmande. Enligt SU hade en allmängiltigförklaring istället 

bättre tagit tillvara på de utstationerade arbetstagarnas skyddsintresse.285 

 

SU avstyrkte förslaget om kontrollbefogenheter i 5 d § då de istället 

förordade en lösning där alla utstationerande arbetsgivare lämnade uppgifter 

vid utstationeringens början. SU tillstyrkte däremot förslaget om att i 7 a § 

inrätta en skyldighet på begäran utse en förhandlingsbehörig företrädare. SU 

ansåg dock att denna skyldighet kunde inträda omedelbart vid utstationering 

och ansåg inte att information om eventuella medlemmar var nödvändigt om 

arbetstagarorganisationerna ändå skulle lämna en begäran. 286 

 

Lunds Universitet var kritiskt till att ge den föreslagna konstruktionen med 

utstationeringskollektivavtal ett namn med begreppet kollektivavtal då de 

ansåg att de föreslagna bekräftelseavtalen var så olika de inhemska 

kollektivavtalen. Dessutom ifrågasatte universitetet att det inte fanns en 

tydlig definition av de förslagna avtalens form och verkningar. Däremot 

ansåg LU att förslaget att ersätta bevisregeln med systemet med 

utstationeringsavtal i sig var förenligt med unionsrätten.287 

 

Om förslaget om att arbetsgivare på begäran skulle utse en 

förhandlingsbehörig företrädare ansåg LU att förslaget dels skulle främja 

den svenska arbetsmarknadsmodellen samt att förslaget sannolikt var 

förenligt med EU-rätten då tillämpningsdirektivet bedömdes ha förändrat 

rättsläget på den punkten. Sammantaget bedömdes inte förslagen bemöta 
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den kritik som den svenska regleringen fått internationellt men LU menade 

att detta mer var en fråga om konflikt mellan olika internationella organ vars 

praxis borde samordnas.288 

 

Uppsala Universitet uttryckte inledningsvis förståelse för att 

systemfrämmande lösningar nog kunde vara oundvikliga vid 

sammanjämkningen av den svenska regleringen med EU-rättens krav. UU 

ansåg dock att förslagen borde vara lättbegripliga och tillämpbara, särskilt 

med avseende på att de skulle nyttjas av personer med begränsad erfarenhet 

av den svenska arbetsmarknadsregleringen. UU uttalade också, med 

bakgrund i den planerade översynen av utstationeringsdirektivet, att den 

rådande synen på relationen mellan tjänstefrihet och den nationella 

arbetsrätten möjligtvis var på väg att förändras.289 

 

UU uttalade om de föreslagna bestämmelserna i 5 a och 5 d §§, att det var 

sannolikt att förslagen skulle öka möjligheterna för 

arbetstagarorganisationer att säkerställa att minimivillkoren tillämpades på 

utstationerade arbetstagare i Sverige samt att möjligheten att garantera 

utstationerade arbetstagares rättigheter enligt utstationeringsdirektivet 

sannolikt skulle förbättras. Enligt UU var det inte uppenbart var EU-rätten 

stod i frågan men de ansåg att det var rimligt att i den rådande situationen 

söka främja den svenska arbetsmarknadsmodellen och kollektivavtalen. UU 

lyfte den internationella kritiken mot lex Laval och undrade om det borde 

övervägas att låta begräsningen av stridsrätten enbart omfatta situationer då 

de svenska arbetstagarorganisationerna inte hade medlemmar bland de 

utstationerade arbetstagarna. UU ansåg dock att utredningens förslag bidrog 

till att minska konflikten mellan EU-rätten och övriga internationella 

åtaganden. 290 

 

UU ansåg att förslaget om begränsade rättsverkningar i 5 b § var otydligt 

och att det borde övervägas om det kunde införas en uppräkning av vilka 

rättsverkningar som skulle begränsas i syfte att öka transparensen. UU 

påpekade att förslaget att i 5 c § utvidga kollektivavtalsbundenheten för 

utstationerande arbetsgivare var systemfrämmande och främmande för 

syftet att värna den svenska modellen men att syftet med en sådan ordning å 

andra sidan var att säkra att utomstående utstationerande arbetstagare kunde 

få tillgång till kollektivavtalets fördelar.291 

 

4.6.2.3 Övriga 

Arbetsdomstolen ansåg att det var svårt att avgöra i vilken mån de 

föreslagna ändringarna var de lämpligaste för att värna den svenska 

arbetsmarknadsmodellen internationellt.292 
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Om förslagen att ersätta bevisregeln med ett system med 

utstationeringskollektivavtal och de i detta syfte föreslagna 5 a – 5c §§ 

uttalade AD att de inte invände mot förslagen i sig eller utredningens 

resonemang om förslagens tillåtlighet i förhållande till EU-rätten. Däremot 

ansåg AD att det var främmande för den svenska modellen att ge 

kollektivavtal olika rättsverkningar beroende på hur de tillkommit samt att 

ge utomstående arbetstagare rätt att utkräva villkoren i ett kollektivavtal. I 

den senare frågan uttalade AD att de förvisso kunde dela utredningens 

ståndpunkt att detta tillförsäkrade alla utstationerade arbetstagare vissa 

minimivillkor men erinrade att de även i sitt remissyttrande över 

Lavalutredningen uttalade att en sådan lösning avviker från länge gällande 

principer om avtalsbundenheten för utomstående arbetstagare. 293 

 

AD ansåg att förslaget om krav på förhandlingsbehörig företrädare sannolikt 

var tillåtet enligt EU-rätten. 294 

 

Svenska Institutet för Europapolitiska Studier utgick i sitt remissvar från 

förändringarna av unionsrätten till följd av Lissabonfördraget. Sieps uttalade 

att förslaget att tillåta stridsåtgärder med kollektivavtalssyfte kunde göra det 

mindre attraktivt för företag att utstationera arbetstagare till Sverige. Ett 

problem som ändå motiverade användandet av stridsåtgärder var att 

minimilöner helt reglerades genom avtal och att det vid utstationeringar 

kunde innebära att arbetstagare helt saknade en garanterad minimilön. 

Samtidigt kunde en reglering som medgav att stridsåtgärder riktas mot 

arbetsgivare som redan tillämpade minimivillkoren strida mot artikel 56 

FEUF. Sieps ansåg att det också kunde vara en inskränkning av den fria 

rörligheten om förhandlingar krävdes för att arbetsgivaren skulle få 

information om vilka villkor som skulle tillämpas.295 

 

Sieps utgick möjligheterna till rättfärdigande av hinder såsom de uttryckts i 

Laval och menade att domen inneburit en restriktiv tolkning av 

medlemsstaternas möjlighet att reglera villkoren vid utstationeringar. Sieps 

ansåg dock att rättsläget kunde antas ha förändrats genom 

Lissabonfördraget. Sieps åberopade hänvisningen till EU:s stadga i artikel 6 

FEU och stadgans artikel 31 om rätten till värdiga arbetsförhållanden. Sieps 

hänvisade även till ett uttalande av Generaladvokat Trstenjak i mål C-

271/08 om att det i konflikter mellan grundläggande rättigheter skulle 

tillämpas principen att båda hade samma vikt. Därmed, menade Sieps, 

skulle den grundläggande rättigheten skydd för arbetstagare kunna motivera 

en inskränkning i friheten att tillhandahålla tjänster, och vice versa. Sverige 

skulle i en eventuell rättssak rörande den föreslagna regleringen kunna 

motivera denna med bakgrund i principen och svårigheten att annars 

garantera utstationerade arbetstagare minimivillkoren enligt artikel 3.1 i 

utstationeringsdirektivet. Till ytterligare stöd för denna argumentation 

kunde Sverige hänvisa till artikel 153 FEUF, som medgav att 
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medlemsstaterna överlät till parterna att vidta de åtgärder som var 

nödvändiga för att säkerställa genomförandet av direktiv antagna med stöd i 

artikeln. 296  

 

Sieps menade dock att det inte var uppenbart att den föreslagna regleringen 

uppfyllde kravet på proportionalitet och att det tydligare behövde visas att 

den föreslagna regleringen var nödvändig för att uppnå syftet i förhållande 

till lex Laval. Sieps menade slutligen att förslaget om kontrollbefogenheter 

var rimligt men att den närmare regleringen om tidsfrist och 

skadeståndssanktion kunde ifrågasättas från EU-rättsligt perspektiv. 297 

4.6.3 Propositionen 

Syftet med de föreslagna ändringarna av 5 - 5 b §§ var, enligt regeringen, att 

skapa större möjligheter för arbetstagarorganisationer att vidta stridsåtgärder 

mot utstationerande arbetsgivare i syfte att teckna kollektivavtal, främst 

genom att bevisregeln avskaffades. I och med denna regel saknades 

möjligheter till sanktioner för överträdelser av minimivillkor i kollektivavtal 

utan enbart för minimivillkoren enligt lag.298 

 

Regeringen ansåg att det föreslagna systemet var ett mer ändamålsenligt sätt 

att genomföra utstationeringsdirektivet och tillämpningsdirektivet i 

kontexten av att unionsrätten utvecklats mot en uppvärdering av den sociala 

dimensionen. Regleringen skulle fortsatt vara förenlig med EU-rätten 

genom att stridsåtgärderna endast fick förenas med krav på minimivillkoren 

i den hårda kärnan och genom begräsningen av rättsverkningarna för 

utstationeringskollektivavtal slutna efter stridsåtgärder eller varsel.299 

 

Regeringen uttryckte att syftet med förslagen var att skydda arbetstagare och 

att rätten till stridsåtgärder endast skulle ses som ett medel för att uppnå 

kollektivavtal med minimivillkor. Att utöka möjligheterna att få till stånd 

kollektivavtal bedömdes av regeringen vara nödvändigt för att mer effektivt 

kunna säkerställa utstationerade arbetstagares rätt till minimivillkor enligt 

utstationeringsdirektivet. 300 

 

Regeringen bedömde att EU-rätten satt gränser för hur de nationella 

arbetsmarknadsmodellerna fick förhålla sig till den fria rörligheten. 

Regeringen menade dock att den svenska arbetsmarknadsmodellen på ett 

grundläggande plan var förenlig med EU-rätten och 

utstationeringsdirektivet. Regeringen ansåg att möjligheterna att genomföra 

utstationeringsdirektivet inom ramen för den svenska 

arbetsmarknadsmodellen kunde sägas vara större än tidigare genom 

antagandet av Lissabonfördraget.301 

                                                 
296 Sieps remissvar, 2016, s. 2 - 3 
297 Sieps remissvar, 2016, s. 4 
298 Prop 2016/17:107 s 29 - 30 
299 Prop 2016/17:107 s 31 - 32 
300 Prop 2016/17:107 s 33 - 34 
301 Prop 2016/17:107 s 34 -35 



 

 84 

 

Regeringen bedömde att kollektivavtalen och i förlängningen rätten att vidta 

stridsåtgärder var det sätt genom vilket en utstationerad arbetstagare kunde 

garanteras minimivillkoren enligt utstationeringsdirektivet. Regeringen 

menade att det var genom ingående av kollektivavtal som en skyldighet att 

tillämpa minimivillkoren kunde skapas inom ramen för den svenska 

arbetsmarknadsmodellen.302 

 

Regeringen bedömde att möjligheten att ingå utstationeringskollektivavtal 

med stöd av stridsåtgärder måste vara försedd med vissa begränsningar för 

att vara förenlig med EU-rätten.303  

 

Regeringen noterade att en del av kritiken mot utredningens förslag utgått 

från principen om ömsesidigt erkännande. Kritiken bemöttes med 

konstaterandet att den svenska arbetsmarknadsmodellen fått ett erkännande 

genom artikel 3.8 i utstationeringsdirektivet. Regeringen jämförde andra 

modeller som pekades ut i utstationeringsdirektivet med den modell som 

den svenska regleringen utgick från. Regeringen konstaterade att 

genomslaget för värdlandets arbetsvillkor under de systemen skedde först då 

en arbetsgivare tillämpade sämre villkor på sina anställda men att 

värdstatens villkor ändå alltid gällde och kunde tillämpas, att det normalt 

fanns organ som kunde utöva tillsyn och sanktioner att tillgripa då villkoren 

inte följdes. Regeringen ansåg att ett liknande synsätt kunde appliceras på de 

länder som, likt Sverige, baserade sin villkorsreglering på icke-

allmängiltigförklarade kollektivavtal. I så fall kunde kollektivavtalens 

minimivillkor vara normerande för de villkor som skulle tillämpas på 

värdmedlemsstatens arbetsmarknad men få genomslag först om mindre 

förmånliga villkor tillämpades.304  

 

Regeringen menade också att det inte var möjligt att för genomförandet av 

utstationeringsdirektivet utgå ifrån tillämpandet av minimivillkoren enligt 

hemstatens rätt då detta inte var en av direktivet utpekad metod och inte 

gick att bevaka i Sverige utan tillkommande svensk reglering. Regeringen 

gjorde med det ovan anförda tolkningen att kollektivavtal vars innehåll och 

rättsverkningar var begränsade inte medförde andra inskränkningar i den 

fria rörligheten än de som följde av utstationeringsdirektivet. Då direktivet 

angav att vissa av värdmedlemsstatens arbetsvillkor skulle utsträckas ansåg 

regeringen att principen om ömsesidigt erkännande inte kunde tillämpas på 

dem. Ett kollektivavtal med begränsade rättsverkningar och begränsat 

innehåll som samtidigt inte hindrade tillämpningen av mer förmånliga 

villkor ansåg domstolen sakna undanträngningssyfte. Regeringen ansåg att 

detta, tillsammans med den till kollektivavtalen hörande fredsplikten, 

innebar att samma situation skapades för utstationerande företag som 

inhemska. Av det ovan anförda drog regeringen slutsatsen att den föreslagna 

regleringen var förenlig med diskrimineringsförbudet artikel 57 FEUF. 305 
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Artikel 56 FEUF uppställde ett förbud mot restriktioner av den fria 

rörligheten, även om dessa inte var diskriminerande. En inskränkande 

nationell reglering måste kunna rättfärdigas. Regeringen menade att den 

inskränkning som den föreslagna regleringen kunde tänkas innebära 

motiverades av arbetstagarskydd och motverkandet av illojal konkurrens. 

De föreslagna ändringarna syftade till att öka förekomsten av kollektivavtal, 

vilket var det enda sättet att säkerställa arbetstagarnas rätt till minimilön i 

Sverige samt att garantera avtalsvillkor som kunde vara bättre än 

lagstiftningens minimivillkor. Regeringen menade att en rad av förslagen 

var ägnade att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt se till att garantera 

utstationerade arbetstagare de villkor de har rätt till enligt artikel 3.1 i 

utstationeringsdirektivet.306 

 

Det fanns ingen inbördes enighet bland remissinstanserna rörande 

förslagens förenlighet med unionsrätten. Regeringen påtalade att den 

svenska regleringen av utstationeringar byggde på 

arbetstagarorganisationernas övervakning av villkoren för utstationerade 

arbetstagare. Därför ansåg regeringen att kollektivavtal var en förutsättning 

för att tillförsäkra arbetstagarna vissa minimivillkor och erbjuda 

sanktionsmöjligheter om villkoren inte tillämpades. Därför ansåg regeringen 

att möjligheten att ingå kollektivavtal för utstationerade arbetstagare var 

viktigt för att säkerställa rätten till minimivillkor på ett effektivt sätt. 

Regeringen såg starka arbetstagarorganisationer med effektiva 

påtryckningsmedel som en central del av det system med kollektivavtal som 

Sverige valt att använda för att genomföra utstationeringsdirektivet i 

enlighet med artikel 3.8 i direktivet. Regeringen ansåg dock att de villkor 

som fick krävas med stöd av stridsåtgärder även i fortsättningen behövde 

begränsas till minimivillkoren inom den hårda kärnan. Regeringen ansåg att 

kollektivavtalets övriga rättsverkningar, såsom informations- och 

förhandlingsskyldigheten, kunde falla utanför den hårda kärnan av villkor 

och att de borde begränsas för kollektivavtal som tillkommit som följd av 

stridsåtgärder eller varsel om sådana. Regeringen uttalade att kollektivavtal 

med dessa begränsningar de facto enbart innebar en bekräftelse av de 

skyldigheter som utstationerade arbetsgivare hade enligt EU-rätten. 

Stridsåtgärder i strid med begräsningarna ovan föreslogs vara olovliga. 

Regeringen antog att detta innebar att stridsåtgärderna enbart skulle komma 

att vidtas då det var EU-rättsligt motiverat på grund av risken för skadestånd 

vid olovlig stridsåtgärd. De kombinerade begräsningarna innebar enligt 

regeringen att den föreslagna regleringen kunde klara lämplighets- och 

proportionalitetsbedömningarna och därmed rättfärdigas.307 

 

Regeringen ansåg att minimilönen i ett utstationeringskollektivavtal skulle 

kunna vara differentierad såväl geografiskt som på basis av arbetstagarens 

kompetens, utbildning och erfarenhet under förutsättning att detta följde av 

det centrala kollektivavtalet.308 
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Regeringen ansåg inte att kollektivavtalets samtliga rättsverkningar 

omfattades av uppräkningen av villkor i artikel 3.1 i 

utstationeringsdirektivet eller kunde anses nödvändiga för att uppfylla 

direktivets syften. Regeringen motiverade de föreslagna inskränkningarna 

av rättsverkningarna med att de innebar att det system som förslogs ersätta 

bevisregeln klarade EU-rättens krav på lämplighet och proportionalitet. De 

rättsverkningar som skulle kvarstå var ägnade säkra kollektivavtalets tillsyn 

och efterlevnad och skapa en sanktionsordning om avtalen inte följdes. Att 

bibehålla samtliga rättsverkningar för utstationeringssituationer innebar 

dock enligt regeringen att systemet riskerade att anses som betungande och 

oproportionerligt.309 

 

De kollektivavtalsverkningar som föreslogs begränsas var de som riktade 

sig mot arbetstagarorganisationen och dess förtroendemän och som följde av 

annat än utstationeringslagen. Huvudsakligen borde inte rättsverkningarna 

mot enskilda arbetstagare begränsas. Som exempel på rättsverkningar som 

inte skulle begränsas angav regeringen förbudet mot att med giltig verkan 

sluta avtal i strid med kollektivavtalet i 26 – 27 §§ MBL och utsträckningen 

av delar av kollektivavtalets innehåll till icke-anslutna.310 

 

Regeringen ansåg att redan varsel kunde uppfattas som allvarligt av 

arbetsgivaren och i vissa fall var att jämställa med en vidtagen stridsåtgärd 

och därför skulle medföra en begränsning av rättsverkningarna. Regeringen 

ansåg dock att frivilligt slutna kollektivavtal inte borde omfattas av 

begränsningen då det inte kunde anses finnas några EU-rättsliga hinder för 

det. Detta ställningstagande grundade regeringen på att rätten till kollektiva 

förhandlingar återfanns i flertalet internationella instrument som Sverige 

tillträtt och att fördragen genom artikel 152 FEUF underströk betydelsen av 

parterna och skillnaderna i nationella arbetsmarknadsmodeller. Regeringen 

ansåg att förslaget var en rimlig avvägning mellan målet att kollektivavtal 

skulle kunna ingås på frivillig väg i syfte att säkerställa skyddet för 

utstationerade arbetstagares villkor och att begränsningarna av 

kollektivavtalets rättsverkningar enbart skulle gälla i den mån det var 

nödvändigt för att tillgodose EU-rättens krav.311 

 

För frivilligt ingångna avtal och avtal som arbetsgivaren blev part till genom 

att gå med i en arbetsgivarorganisation föreslogs att villkoren inte skulle 

begränsas till minimivillkoren inom den hårda kärnan då detta inte ansågs 

vara EU-rättslig motiverat.312 

 

Som en led i att säkra kontrollen och efterlevnaden av villkoren i enlighet 

med utstationeringsdirektivets artikel 5 och tillämpningsdirektivets artikel 9 

och 10 samt artikel 20 föreslogs införandet av vissa befogenheter för 
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arbetstagarorganisationer och skyldigheter för utstationerande 

arbetsgivare.313 

 

En kollektivavtalsbunden utstationerande arbetsgivare föreslogs omfattas av 

en skyldighet att överlämna och översätta vissa handlingar. Handlingarna 

skulle utgöras av anställningsavtal, lönespecifikationer, tidrapporter och 

intyg över gjorda löneutbetalningar. Skyldigheten att tillhandahålla 

handlingar och översättning föreslogs fullgöras inom tre veckor från 

begäran.314  

 

Regeringen motiverade förslaget med möjligheterna till administrativa 

åtgärder enligt tillämpningsdirektivet. Särskilt artikel 10 tolkades den som 

ett möjliggörande att de kontrollåtgärder som infördes med stöd av 

direktivet kunde överlåtas till arbetsmarknadens parter att övervaka. 

Regeringen konstaterade att möjligheten till övervakning av 

kollektivavtalens villkor var sämre i utstationeringssituationer då 

arbetstagarna oftast inte var medlemmar i de svenska 

arbetstagarorganisationerna och då myndighetskontroller i hemstaten inte 

kunde antas undersöka om svenska minimivillkor följdes. Regeringen ansåg 

också att en kontrollrätt för arbetstagarorganisationerna bidrog till att säkra 

tillämpningen av minimivillkoren enligt utstationeringsdirektivet.315 

 

Regeringen antog att de åtgärder som särskilt nämndes i 

tillämpningsdirektivet alltid kunde antas vara tillåtna och att förslaget 

motsvarade en av de i direktivet angivna åtgärderna, i artikel 9.1 b.316  

 

I propositionen föreslogs att en skyldighet för företagen att på begäran utse 

en förhandlingsbehörig företrädare.317 

 

Regeringen påtalade att avsaknaden av krav på förhandlingsbehörig 

kontaktperson varit ett klagomål från arbetstagarsidan som ansett att det 

varit svårt att komma i kontakt med en förhandlingsbehörig person hos 

utstationerande arbetsgivare samt att arbetsgivarsidan motsatt sig det. Det 

fanns tidigare ett liknande krav i lagen om utländsk filial och frågan om en 

reglering som liknar den i propositionen föreslagna hade övervägts i tidigare 

lagstiftningsärenden. Regeringen uttalade att det var av vikt för möjligheten 

att ingå kollektivavtal att förhandlingsprocessen fungerade och att detta 

krävde att båda parterna hade förhandlingsbehöriga företrädare. Regeringen 

ansåg därmed att förslaget bidrog till att stärka den svenska 

arbetsmarknadsmodellen i utstationeringssituationer.318 

 

Regeringen bedömde att den dåvarande regleringen, med skyldighet för 

utstationerande arbetsgivare att anmäla ställföreträdare och kontaktperson 
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som inte behövde vara förhandlingsbehörig, inte svarade mot de problem 

som de fackliga centralorganisationerna påtalat. Regeringen konstaterade att 

artikel 9.1 f i tillämpningsdirektivet särskilt angav en möjlighet för 

medlemsstaterna att införa krav på kontaktperson. Artikeln angav förvisso 

inte att kontaktpersonen skulle vara behörig att förhandla om kollektivavtal 

men av artikelns lydelse framgick, enligt regeringen, att den syftade till att 

främja kollektiva förhandlingar. Regeringen tolkade bestämmelsen som att 

den kontaktperson som omnämns i artikeln skulle vara behörig att förhandla 

om och sluta kollektivavtal. En sådan svensk reglering var således enligt 

regeringen att anse som förenlig med unionsrätten. För att regleringen skulle 

vara proportionell utformades den inte som ett generellt krav, utan som en 

skyldighet som aktualiseras vid begäran från fackföreningen.319 

Kommentar 

I utredningen, propositionen och flera av remissvaren framgår att den 

unionsrättsliga utvecklingen med Lissabonfördraget och 

Tillämpningsdirektivet samt den internationella kritiken mot lex Laval 

anförs som skäl att anta att den föreslagna regleringen ska vara förenligt 

med EU-rätten. Bland remissinstanserna är det särskilt Sieps som anknyter 

till den eventuella påverkan som Lissabonfördraget, den nya statusen för 

EU:s stadga och tillämpningsdirektivet kan antas ha på rättsutvecklingen 

efter Lavalkvartetten. I lagstiftningsarbetet med lex Laval tycktes en stor del 

av remissinstanserna dela analysen att relativ omfattande anpassningar till 

den fria rörligheten för tjänster var nödvändiga, även om många också 

påtalade att rättsläget var oklart. I arbetet med 2017 års ändringar tycks en 

majoritet anta att den föreslagna regleringen skulle klara de unionsrättsliga 

kraven. Man kan notera att förslaget att begränsa kollektivavtalets 

rättsverkningar motsvarar en kritik mot utredningens förslag till lex Laval 

som återfanns i Svenskt Näringslivs och Uppsala Universitets 

remissyttranden men som kanske formulerades mest skarpt i Lunds 

Universitets remissyttrande. 
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4.7 2018 års ändringsdirektiv 

Ändringsdirektivet320 utfärdades den 28 juli 2018. Av skälen framgår att 

direktivet är antaget med beaktande av funktionsfördraget, särskilt artikel 

53.1 och artikel 62 FEUF, kommissionens förslag, den ekonomiska och 

sociala kommitténs yttrande, regionkommitténs yttrande och efter 

översändande till de nationella parlamenten. I skälen uttrycks att den fria 

rörligheten för arbetstagare, tjänster och etableringsfriheten är 

grundläggande principer för den inre marknaden och att dessa ska 

vidareutvecklas för att främja konkurrens på lika villkor för företag och 

respekt för arbetstagares rättigheter. Friheten att tillhandahålla tjänster 

innebär en rätt för företag att tillhandahålla tjänster i en annan medlemsstat 

och inom ramen för detta utstationera arbetstagare. Inskränkningar i denna 

rätt för medborgare inom unionen är därför förbjudna enligt artikel 56 

FEUF. Samtidigt ska Europeiska unionen främja social rättvisa och socialt 

skydd, enligt artikel 3 FEU och enligt artikel 9 FEUF beakta en rad 

socialpolitiska mål vid fastställandet och genomförandet av sin politik och 

verksamhet.321 

 

I skälen uttalas att det finns behov av en översyn av huruvida 

Utstationeringsdirektivet fortfarande skapar rätt balans mellan behovet av att 

främja friheten att tillhandahålla tjänster och främja lika konkurrensvillkor å 

ena sidan och behovet av att skydda utstationerade arbetstagares rättigheter 

å andra sidan. Genomförandet och tillämpandet av tillämpningsdirektivet 

bör enligt skälen även främjas.322  

 

Vidare uttalas i skälen att principerna om likabehandling och 

diskrimineringsförbudet är en ursprungsdel av unionsrätten och en del av 

unionens primärrätt. Principen om lika lön har genomförts på flera områden 

i sekundärrätten. Vid tillämpningen av principerna ska relevant praxis från 

EU-domstolen beaktas.323 

 

Utstationeringen är, enligt skälen, till sin natur tillfällig, vissa 

utstationeringar varar dock länge och kopplingen mellan dessa långvarigt 

utstationerade arbetstagare och värdmedlemsstatens arbetsmarknad bör 

erkännas genom att dessa garanteras ytterligare villkor då utstationeringen 

varar längre än tolv månader, med visst utrymme till förlängning av den 

perioden. Säkerställandet av ett bättre skydd för arbetstagare är nödvändigt 

för att friheten att tillhandahålla tjänster på rättvis grund ska tryggas. Regler 

för skydd av arbetstagares kan dock inte inskränka rätten för utstationerande 

företag att åberopa friheten att tillhandahålla tjänster, även vid långvariga 

utstationeringar. Således måste utvidgningen av garanterade villkor vara 

förenliga med tjänstefriheten. Denna utvidgning vid långa bör garanteras 
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arbetstagare som ersätter andra utstationerade arbetstagare som utför samma 

arbete på samma plats för att undvika kringgående.324 

 

En fulländad integrering och konkurrensutsättning av den inre marknaden 

innebär, enligt skälen, att företag konkurrerar med produktivitet, effektivitet 

och arbetskraftens kompetensnivå samt varorna och tjänsternas kvalitet och 

med innovation. Lönebildningen är medlemsstaternas och parterna på den 

nationella arbetsmarknadens exklusiva angelägenhet och särskild 

försiktighet bör iakttas för att den nationella lönebildningen och parternas 

frihet inte ska undermineras.325 

 

Det bör vara bruttolönebeloppet som beaktas vid jämförelsen av utbetald lön 

och lönen som vore berättigad enligt värdmedlemsstatens lagstiftning och 

praxis. De enskilda lönekomponenterna måste dock kunna identifieras i 

nationell lagstiftning eller praxis i hemmedlemsstaten för att underlätta 

myndigheter och organens undersökning och kontroll. De nationellt 

fastställda lönekomponenterna bör vara tydliga och öppna för alla företag 

och utstationerade arbetstagare. Medlemsstaternas skyldighet enligt artikel 5 

i direktiv 2014/67/EU bör utvidgas till att offentliggöra villkoren för de 

obligatoriska och utvidgade lönekomponenterna. Medlemsstaterna bör se till 

att informationen om villkor är korrekt och uppdateras regelbundet. 

Sanktioner mot företag som inte efterlever villkoren bör vara proportionella 

och fastställas med hänsyn till om informationen tillhandahölls i enlighet 

med artikel 5.326  

 

I skälen uttalas även att direktivet fastställer en ram för friheten att 

tillhandahålla tjänster och skyddet för utstationerade arbetstagare som är 

icke-diskriminerande, proportionell och öppen och som respekterar de 

nationella arbetsmarknadsmodellernas särdrag. Direktivet tillåter 

tillämpningen av mer gynnsamma villkor för utstationerade arbetstagare.327 

 

Ändringsdirektivet stadgar ändringar av Utstationeringsdirektivets artikel 1, 

3 och 5. 

 

Artikel 1.1 stadgar att artikel 1 i utstationeringsdirektivet ändras på följande 

sätt:  

 

rubriken ska ersättas med lydelsen ”syfte och tillämpningsområde”,  

 

punkt 1 och 1a införs i artikeln. Punkt 1 uttrycker att syftet med direktivet är 

att ”säkerställa skyddet för utstationerade arbetstagare under deras 

utstationering i förhållande till friheten att tillhandahålla tjänster genom att 

fastställa tvingande bestämmelser som måste respekteras med avseende på 

arbets- och anställningsvillkor och skydd av arbetstagarnas hälsa och 

säkerhet”.  Punkt 1 a. anger att direktivet inte ska påverka utövandet av de 
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grundläggande rättigheterna, inklusive strejkrätten rätten att vidta andra 

åtgärder som del av specifika arbetsmarknadsmodeller i medlemsstater. 

Rätten att förhandla om, ingå och tillämpa åtgärder samt rätten att vidta 

kollektiva åtgärder ska heller inte påverkas. 

 

Artikel 3.1 ersätts med en skrivelse som stadgar att medlemsstaterna ska 

säkerställa att utstationerande företag garanterar de utstationerande 

arbetstagare samma villkor på de områden som anges i artikel avseende de 

arbets- och anställningsvillkor som i den medlemsstats territorium som 

arbetet utförs är fastställda i lag eller andra författningar eller kollektivavtal 

och skiljedomar med allmän giltighet eller som annars är tillämpliga enligt 

art 3.8. De områden som villkoren ska garanteras på är; längsta arbetstid och 

kortaste vilotid, minsta betalda ledighet per år, lön, inklusive 

övertidsersättning men inte kompletterande tjänstepensionssystem, villkor 

för att ställa arbetstagare till förfogande, särskilt uthyrning av arbetskraft, 

säkerhet, hälsa och hygien på arbetsplatsen, skyddsåtgärder med hänsyn till 

gravida kvinnor, kvinnor som nyligen fött barn samt barn och unga, 

likabehandling för kvinnor och män samt andra bestämmelser om icke-

diskriminering, arbetstagares villkor för inkvartering som tillhandahålls av 

arbetsgivare för arbetstagare som är borta från sin ordinarie arbetsplats samt 

ersättningar för resa, kost och logi för arbetstagare som är borta från 

hemmet av yrkesmässiga skäl. 

 

Ytterligare fem stycken tillkommer i artikel 3.1. I det tredje stycket 

preciseras lönebegreppet till att vara det som definieras värdmedlemsstatens 

lagstiftning och bestå av alla obligatoriska enligt nationell lagstiftning, 

andra författningar eller kollektivavtal och skiljedomar som är tillämpliga 

enligt punkt 8 i artikeln.  

 

En artikel 3.1a och artikel 3.1b införs i och med direktivet. 1a. stadgar en 

plikt för medlemsstaterna att vid en utstationering som varar längre än 12 

månader säkerställa att de utstationerande företagen garanterar de 

utstationerade arbetstagarna samma villkor på samtliga tillämpliga arbets- 

och anställningsvillkor som fastställts i den nationella arbetsrätten i 

värdmedlemsstaten genom, lag, författning eller kollektivavtal eller 

skiljedom enligt punkt 8. Bestämmelsen gäller dock ej kompletterande 

tjänstepensionssystem eller bestämmelser avseende ingående och 

uppsägning av anställningskontrakt. Vid motiverad anmälan från det 

utstationerande företaget ska perioden förlängas till 18 månader. Perioden 

för utstationering ska utgöras av den sammanlagda tiden för 

utstationeringens varaktighet när en utstationerad arbetstagare ersätts med 

en annan för utförandet av samma arbete på samma plats. Artikel 1b. 

innebär att medlemsstaterna ska föreskriva att de företag som omfattas av 

artikel 1.3c ska tillämpa samma villkor som enligt artikel 5 i 

Bemanningsdirektivet 328 ska tillämpas på arbetstagare som hyrs ut i samma 

medlemsstat på de utstationerade arbetstagarna som hyrs ut.  
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Art 3.7 ersätts. Den nya lydelsen består i ett första stycke som stadgar att 

punkterna 1-6 i artikeln inte hindrar tillämpningen av för arbetstagaren mer 

förmånliga villkor. Det andra stycket stadgar att ersättningar som hör ihop 

med utstationeringen ska anses utgöra en del av lönen om det inte utgör 

ersättning för utgifter som uppkommit på grund av utstationeringen. Det 

tredje stycket anger att om det i den tillämpliga villkorsregleringen inte 

fastställts vilka delar av den ersättning som hör ihop med utstationering som 

utgör ersättning för utgifter som uppkommit till följd av utstationeringen ska 

hela ersättningen anses utgöras av sådan.  

 

Art 3.8 andra och tredje stycket ersätts. Det andra stycket stadgar en 

möjlighet för medlemsstaterna att utgå från för likartade företag allmänt 

gällande kollektivavtal/skiljedomar inom området och sektorn eller 

branschen eller från kollektivavtal ingångna av de mest representativa 

arbetsmarknadsorganisationerna på nationell nivå och som gäller inom hela 

territoriet, om det inte finns ett allmängiltigförklaringsinstitut för 

kollektivavtal och skiljedomar eller som komplement till ett sådant. Detta 

förutsätter att de utstationerande företagen behandlas på samma sätt som 

andra företag i en likartad situation med vid tillämpning av villkoren med 

avseende på de områden som omnämns i art 3.1. 

 

Artikel 3.10 ersätts. Texten i artikel 3.10 uttrycker att direktivet inte hindrar 

att medlemsstaterna tillämpar villkor som utgör ordre public likadant på 

nationella företag och företag från andra medlemsstater.  

 

Artikel 5 ersätts i sin helhet. Det första stycket stadgar att det är 

värdmedlemsstaternas ansvar att övervaka, kontrollera och verkställa 

direktivets skyldigheter och att de ska vidta lämpliga åtgärder om direktivet 

inte följs. Det andra stycket stadgar att medlemsstaterna ska fastställa regler 

om sanktioner vid överträdelse av de nationella bestämmelser som etablerats 

i enlighet med direktivet och att dessa sanktioner ska vara effektiva, 

proportionella och avskräckande. Medlemsstaternas främsta ansvar är enligt 

det tredje stycket att säkerställa tillgång till lämpliga förfaranden för 

arbetstagarna och/eller deras representanter att säkerställa efterlevnaden av 

skyldigheterna som anges i direktivet. Resten av artikeltexten berör 

tillämpningen av artikel 4 i tillämpningsdirektivet.  

 

Artikel 2 i ändringsdirektivet anger att kommissionen ska se över 

tillämpningen och genomförandet av direktivet och senast 2023 lägga fram 

en rapport om detta för parlamentet, rådet och ekonomiska och sociala 

kommittén och vid behov föreslå nödvändiga ändringar, särskilt avseende 

skydd för arbetstagare i underentreprenadssituationer och för förare inom 

vägtransportsektorn.  

 

Artikel 3 i ändringsdirektivet anger att medlemsstaterna senast den 30 juli 

2020 ska ha implementerat direktivet genom att anta och tillämpa 

nödvändiga lagar och andra författningar. Artikel 4 anger direktivets 

ikraftträdandedatum och artikel 5 anger att medlemsstaterna är direktivets 

adressater.  
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4.8 Ungerns och Polens överklagande av 
ändringsdirektivet 

Ungerns överklagande av ändringsdirektivet329 syftar till att EU-domstolen 

ska ogiltigförklara antingen hela direktivet eller, alternativt, de delar av 

ändringsdirektivet som ändrar artikel 3.1 och 3.7 och inför en artikel 3.1a 

och som rör direktivets tillämplighet på vägtransportsektorn.  

Ungern gör gällande att direktivet har fel rättslig grund genom att stödja sig 

på fördragsbestämmelser om fri rörlighet för tjänster istället för 

bestämmelser om socialt skydd. Samt att direktivet överskrider av unionens 

behörighet enligt artikel 153.5 FEUF, att direktivet strider mot den fria 

rörligheten för tjänster enligt artikel 56 FEUF samt att den strider mot Rom 

I-förordningen och rättssäkerhetsprincipen.   

Polen söker i sitt överklagande330, likt Ungern, att upphäva ändringarna av 

artikel 3.1 och införandet av en 3.1a i utstationeringsdirektivet samt det 

utökade tillämpningsområdet eller, alternativt, att ogiltigförklara hela 

direktivet. 

Polen grundar sitt överklagande på att direktivet strider mot artikel 56 FEUF 

genom att förpliktiga medlemsstaterna att utsträcka vissa villkor till 

utstationerade arbetstagare vid alla utstationeringar och samtliga 

arbetsvillkor vid längre utstationeringar. Polen menar även att direktivet 

åsidosätter artikel 53.1 och 62 FEUF genom att inte syfta till att underlätta 

det gränsöverskridande tillhandahållandet av tjänster utan istället försvåra 

för detta. Polen menar att bestämmelserna begränsar den fria 

etableringsrätten genom att göra undanröja konkurrensfördelen 

tjänsteleverantörer kan ha genom att vara etablerade i länder med lägre löner 

och att denna inskränkning inte är motiverad eller proportionerlig. 

                                                 
329 Mål C-620/18 
330 Mål C-626/18 
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5 Analys  

Vilket utrymme som finns för nationell villkorsreglering i 

utstationeringssituationer har varit föremål för en stor oklarhet och ett 

förändrat rättsläge under de senaste trettio åren. Utgångspunkten för 

anställningsavtal är, som numera uttrycks i Rom I-förordningens artikel 8, 

lagen i den stat i vilken arbetstagaren vanligtvis utför sitt arbete, alternativt 

det land arbetsgivaren är etablerad i. 

 

5.1 Rush Portuguesa – tjänstefrihet men 
värdlandsprincip 

Genom Rush Portuguesa utvecklades EU-rätten i förhållande till fenomenet 

utstationeringar, som fanns utgöra en del av den fria rörligheten för tjänster. 

Domen tycktes också etablera ett stort utrymme för medlemsstaterna att 

utsträcka de nationella arbetsvillkoren till utstationerade arbetstagare.  

 

Att utstationeringar i Rush Portuguesa hänfördes till den fria rörligheten för 

tjänster och inte arbetstagare var vid tiden för avgörandet inte av lika stor 

betydelse som det senare har fått. Utgångspunkten var vid tillfället för såväl 

tjänstefriheten som för den fria rörligheten för arbetstagare att denna innebar 

ett diskrimineringsförbud. Relativt snabbt infördes genom EU-domstolens 

praxis en förstärkt rätt till tillträde på de inhemska marknaderna för 

tjänsteutövarna på den inre marknaden. Därmed begränsades det 

handlingsutrymme för medlemsstaterna som etablerats i Rush Portuguesa.  

 

5.2 Marknadstillträde och strängare 
proportionalitetsbedömningar 

I Säger ersattes diskrimineringstestet med ett test av marknadstillträde, 

vilket kan sägas ha inneburit ett omvänt förhållande mellan den fria 

rörligheten och nationella arbetsmarknadsreglering. Om utgångpunkten 

under diskrimineringstestet var att alla nationella bestämmelser som inte 

negativt särbehandlade personer som nyttjade den fria rörligheten var 

tillåtna innebar tillträdestestet att alla nationella åtgärder som på något sätt 

påverkade tillträdet till den inhemska marknaden var i konflikt med den fria 

rörligheten. I Gebhard utvecklade domstolen fyra kriterier för rättfärdigande 

av inskränkningar av den fria rörligheten; att de tillämpas på ett icke-

diskriminerande sätt, att de är motiverade av ett tvingande allmänintresse, 

att de är ägnade att säkerställa förverkligandet av denna målsättning, samt 

att inte gå längre än nödvändigt för att uppnå denna.  Dessa fyra kriterier, 

varav de två sista tillsammans utgjorde ett proportionalitetstest, 

kompletterades snart med en princip om ömsesidigt erkännande i Guiot 
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vilket skapade en restriktiv tolkning av möjligheten att utsträcka nationella 

arbetsvillkor till utstationerade arbetstagare, och därmed av det 

utstationeringsdirektiv som under samma tidsperiod arbetades fram.  

 

Rättsutvecklingen rörande proportionaliteten av nationella inskränkningar 

av den fria rörligheten för tjänster vid utstationeringar fortsatte under tiden 

som utstationeringsdirektivet togs fram och under perioden fram till dess 

genomförande. Det var dock fortfarande möjligt att överskrida 

unionsrättsligt antagna minimistandarder med avseende på arbetsvillkor i 

utsträckandet av nationella bestämmelser, som avgörandet i Finalarte visar.  

 

Vid införandet av Utstationeringslagen var frågan om fri rörlighet för 

tjänster inte det huvudsakliga övervägandet. Regeringen tycktes tolka 

direktivets främsta syfte som en samordning av minimivillkoren för 

utstationerade arbetstagare i syfte att främja lojal konkurrens och att skydda 

arbetstagares rättigheter. När den fria rörligheten för tjänster diskuterades i 

anslutning till lagen tycktes regeringen anta att den främsta anpassningen till 

den fria rörligheten skulle ske genom bestämmelser om transparens i 

villkorsfastställandet, inte att villkorssättningen i sig skulle påverkas. Inte 

heller i de remissvar som regeringen mottog tycktes den potentiella 

konflikten med tjänstefriheten ställa till problem. Några remissinstanser, 

arbetsgivarorganisationen SAF och myndigheten Arbetslivsinstitutet, 

uttryckte dock kritik mot möjligheten för arbetstagarorganisationer att 

använda stridsåtgärder i syfte att undantränga utländska kollektivavtal som 

framgick av lex Britannia och ansåg att det var tveksamt om denna reglering 

var förenlig med EU-rätten. Det svenska genomförandet av 

utstationeringsdirektivet påverkades dock inte med anledning av denna 

kritik.  

 

5.3 Prövning av social dimension och 
grundläggande rättigheter 

I perioden mellan utstationeringsdirektivets genomförande och 

Lavalkvartetten utvecklades EU-rättens inställning i fråga om den fria 

rörlighetens förhållande till dels det socialpolitiska området, dels de 

grundläggande rättigheterna, genom avgöranden i EU-domstolen. I domarna 

Schmidtberger och Omega utvecklades inställningen till utövandet av 

grundläggande rättigheter som innebar inskränkningar i den fria rörligheten. 

I Albany uttalade sig domstolen över EU-rättens tillämpningsområde i 

förhållande till kollektivavtalsvillkor. Som framgår av argumentationen i 

domarna Viking och Laval togs dessa uttalanden av vissa som intäkt för att 

stridsåtgärder och kollektivavtal var undantagna från EU-rättens 

tillämpningsområde. 
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5.4 Utstationeringsdirektivet blir 
maximidirektiv 

Den restriktiva tolkningen av utrymmet för nationell villkorsreglering vid 

utstationeringar tog nya steg genom Laval. Domen innebar att utrymmet för 

att genom stridsåtgärder kräva villkor över den nivå eller utanför de 

områden som fastställts i utstationeringsdirektivet begränsades och att 

möjligheten att undantränga utländska kollektivavtal som fanns i lex 

Britannia förklarades vara diskriminerande.  

 

Dels uttalade domstolen i Laval att plikten att respektera den fria rörligheten 

för tjänster omfattade arbetsmarknadsparterna genom domstolens 

etablerande av direkt horisontell effekt. Samtidigt fick 

utstationeringsdirektivet definitivt karaktär av maximidirektiv genom 

domstolens tolkning av artikel 3.7, vilket var en nyhet i förhållande till hur 

direktivet hade tolkats tidigare. Detta synliggörs också i Generaladvokatens 

förslag till avgörande där Utstationeringsdirektivet inte tolkas som 

maximireglerande utan de ifrågasatta kraven också prövades mot artikel 49 

EG. Domstolens tolkning av artikel 3.7 bekräftades sedan i Rüffert. 

 

I Viking uttalade domstolen vissa utgångspunkter för sin bedömning som 

senare tillämpades i de övriga domarna. Dessa rörde huruvida stridsåtgärder 

kunde undantas från EU-rättens tillämpningsområde med basis i dess 

ställning som grundläggande rättigheter eller EU:s socialpolitik. Viking 

öppnade dock för att inskränkande stridsåtgärder till skydd för arbetstagare 

kunde rättfärdigas. Domstolen uttalade att skyddet för de egna 

medlemmarnas villkor i sig var ett legitimt syfte som kunde motivera en 

inskränkning. I Laval uttalade domstolen dock att syftet att skydda 

arbetstagare mot social dumping inte kunde rättfärdigas bortom den 

skyddsnivå som etablerats i utstationeringsdirektivet. I Laval var de 

utstationerade arbetstagarna inte medlemmar i de organisationer som 

vidtagit stridsåtgärderna.    

 

Genom Laval och Luxemburg minskade EU-domstolen utrymmet att 

använda ordre public som möjlighet att reglera villkor utanför den hårda 

kärnan. Dels uttalade domstolen, trots att arbetstagarorganisationerna i 

Viking och Laval funnits omfattas av artikel 43 och 49 EG genom vertikal 

direkt effekt då de genom sin rättsliga autonomi sökte kollektivt reglera 

tjänsteutövandet, att ett påstående om ordre public inte kunde stödjas på 

endast kollektivavtal då organisationerna bakom kollektivavtalen inte 

utgjorde myndigheter vilket enligt domstolen var nödvändigt för att en 

bestämmelse ska kunna utgöra ordre public. Domstolen menade också att 

även om medlemsstaterna själva avgjorde vilka regler som utgjorde ordre 

public så var räckvidden för bestämmelsen en EU-rättslig angelägenhet och 

att begreppet skulle tolkas restriktivt. I Luxemburg tog domstolen även 

ställning till diverse kontrollåtgärder och menade till exempel att vissa 

formkrav som motiverades med hänsyn till skyddet för arbetstagarna men 
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kunde tillgodoses i arbetstagarnas hemstat inte även kunde ställas i 

värdstaten.  

 

Avgörandena i Lavalkvartetten möttes av såväl förvåning som kritik men i 

efterhand går det att skönja tendenserna till en restriktiv tolkning av det 

nationella handlingsutrymmet i arbetsmarknadsfrågor i förhållande till EU-

rätten i domstolens tidigare avgöranden även om de specifika frågorna som 

avdömdes var nya.  

 

Sverige svarade på denna utveckling genom att efter Lavaldomen reformera 

den svenska utstationeringslagen så att den fackliga autonomin anpassades i 

förhållande till den fria rörligheten. Syftet med lagändringarna var att säkra 

den svenska rättens förenlighet med EU-rätten men att samtidigt i så liten 

utsträckning som möjligt inskränka på den nationella 

arbetsmarknadsmodellen. Dessa lagändringar, kallade lex Laval, har ändå 

kritiserats från främst fackligt håll för att vara för inskränkande och har 

underkänts av organ under ILO och Europarådet för att vara i strid med 

föreningsrätten och stridsrätten som erkänns i de internationella 

konventioner dessa organisationer övervakar.  

 

5.5 Stärkt status för socialpolitik och 
grundläggande rättigheter 

 

Denna knappt 20 år långa period av gradvisa inskränkningar av 

medlemsstaternas handlingsfrihet kan sägas ha mötts av en tendens där både 

socialpolitiken och de grundläggande rättigheterna uppvärderats i EU:s 

primär- och sekundärrätt. Tendensen har främst fått sitt uttryck i 

Lissabonfördragets större betonande av grundläggande rättigheter och social 

marknadsekonomi. Ett exempel är att artikel 3 i EG, som bland annat 

stadgande att gemenskapens verksamhet skulle inkludera en inre marknad 

på vilken hindren för den fria rörligheten skulle avskaffas, är avskaffad. Den 

inre marknaden omnämns istället i artikel 3 FEU utan att målsättningen om 

röjandet av hinder för den fria rörligheten omnämns som mål. Istället räknas 

bland målen en social marknadsekonomi, sociala framsteg, social rättvisa 

och socialt skydd. 

 

Tendensen kan också sägas ha fått sitt uttryck genom antagandet av 

tillämpningsdirektivet vars syfte tycks ha varit att förändra balansen mellan 

den fria rörligheten och medlemsstaternas intresse av arbetstagarskydd och 

bekämpande av social dumping inom ramen för de nationella 

arbetsmarknadsmodellerna.  

 

Rättsutvecklingen i EU-domstolen rörande utstationeringsdirektivet kan inte 

sägas ha tagit några större steg sedan lavalkvartetten. De frågor som kommit 

upp till tolkning hos domstolen de senaste tio åren kan sägas falla inom fyra 

områden; möjligheten att vidta kontrollåtgärder, precisering av minimilöns-
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begreppet, förtydliganden av Rüffert i förhållande till lönekrav i offentlig 

upphandling och en vidareutveckling av uttalandena i Rush Portuguesa med 

avseende på uthyrning av arbetskraft. EU-domstolens uttalanden på de två 

förra områdena kan antas ha större relevans för uttolkningen av den svenska 

regleringen i förhållande till tillämpningsdirektivet och ändringsdirektivet. 

Det är dock i Bundesdrückerei och RegioPost, som rörde krav i offentlig 

upphandling, som domstolen tydligast utvecklat sitt resonemang i 

förhållande till hur villkor kan fastställas och i förhållande till vilken typ av 

tillhandahållande av tjänster. Vilken inverkan dessa domar kan tänkas ha på 

den svenska implementeringen av direktiven är dock svårt att uttala sig om, 

det är dock möjligt att deras genomslag kommer märkas i förhållande till 

den framtida tillämpningen av ändringsdirektivet.  

 

Restriktionerna av den fackliga autonomin har också mötts av kritik från 

internationella organisationer vars rättighetskonventioner EU:s 

medlemsstater tillträtt och också varit drivande i framtagandet av. Denna 

kritik kan läsas i ljuset av att de innebär en uttolkning av de instrument som 

EU-domstolen hänvisade till då de i Viking och Laval erkände rätten att 

vidta stridsåtgärder som en grundläggande rättighet. Vilket, om något, 

genomslag denna kritik kommer ha på EU:s institutioner i deras framtida 

arbete är oklart. Kritiken kommer från organ utan formell roll i förhållande 

till EU:s institutioner och normhierarki och vars konventioner inte förklarats 

bindande på EU. 

 

5.6 Lex Laval avskaffas 

 

Den svenska lagstiftaren svarade på utvecklingen av unionens primär- och 

sekundärrätt, som av lagstiftaren och några remissinstanser tolkades som en 

utökning av det nationella handlingsutrymmet, genom att ersätta lex Laval 

med ett nytt system för utsträckande av villkor till utstationerade 

arbetstagare. Denna nya reglering syftade till att på ett mer effektivt sätt 

säkra tillämpningen av de svenska minimivillkoren genom att möjliggöra 

fackligt genomdrivande av dessa. Frågan om den svenska regleringens 

förenlighet med tjänstefriheten var kontroversiell bland några av 

remissinstanserna, huvudsakligen arbetsgivarna, och frågan har inte prövats 

EU-domstolen. Regeringen fick dock ett visst stöd för sin tolkning av det 

nya systemets förhållande till EU-rätten av några remissinstanser som inte 

företrädde ett intresse. Främst av dessa remissinstanser var kanske Sieps 

som i sitt remissyttrande tog fasta på den EU-rättsliga utvecklingen sedan 

lex Laval. 

 

Det kommer vid en eventuell prövning av systemet med utstationeringsavtal 

vara viktigt att avgöra huruvida systemet erbjuder ett större skydd för 

arbetstagarna med avseende på de villkor som fastställts enligt artikel 3.1 i 

utstationeringsdirektivet än vad systemet i lex Laval gjorde. Regeringen 

argumenterade, under lagstiftningsarbetet inför det nya systemet, i denna 

fråga att det nya systemet skulle innebära ett större skydd av arbetstagarnas 
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villkor genom att säkra arbetsgivarens tillämpning av dessa under hela 

utstationeringsperioden. Denna argumentation förutsätter att hemlandets 

villkorsreglering inte medför ett tillräckligt skydd för arbetstagarnas villkor 

under hela utstationeringsperioden. Om hemlandets villkorsreglering 

erbjuder ett tillräckligt skydd innebär principen om ömsesidigt erkännande 

ett hinder för det svenska systemet. Regeringen menade att så var fallet 

eftersom villkoren i arbetstagarnas hemstat kunde förändras under 

utstationeringsperioden på ett sätt som innebar att minimivillkoren inte 

längre tillämpades på de utstationerade arbetstagarna. Bevisregeln i lex 

Laval tog höjd för principen om ömsesidigt erkännande genom att i princip 

utgöra en kodifiering av denna, och förbjuda stridsåtgärder då den 

utstationerande arbetsgivaren kunde visa att minst lika förmånliga villkor 

som minimivillkoren tillämpades. I ett avseende är det nya systemet mindre 

inskränkande än lex Laval då det innehåller en begränsning av de 

rättsverkningar som följer på ett kollektivavtal ingått med en utstationerande 

arbetsgivare efter stridsåtgärder eller varsel om sådana. Någon sådan 

begränsning fanns inte i lex Laval vilket till exempel Lunds Universitet 

menade var tveksamt i förhållande till EU-rätten. 

 

5.7 Rättsläget idag 

 

Den senaste milstolpen i rättsutvecklingen rörande utstationering av 

arbetstagare är antagandet av 2018 års ändringsdirektiv. Direktivet ändrar 

utstationeringsdirektivet främst genom att artikel 3.1 förändras på så sätt att 

den nu uttrycker att ”samma villkor” ska tillämpas på de utstationerade 

arbetstagarna och begreppet ”minimilön” har ersatts av begreppet ”lön”. 

Dessutom förses utstationeringarna med en tidsgräns i en ny artikel 3.1a. I 

denna artikel föreskrivs att samtliga villkor i den nationella arbetsrätten, 

istället för villkoren i den hårda kärnan, ska tillämpas efter en tid om 12 

eller som längst 18 månader. Detta kan tolkas som att medlemsstaterna 

istället för minimivillkoren ska säkerställa att de utstationerande företagen 

tillämpar samma villkor med avseende på de i artikeln angivna arbets- och 

anställningsvillkor i värdmedlemsstaten. Tidsbegränsningen av den hårda 

kärnan kan tolkas som ett sätt att skapa en situation där de tillämpbara 

villkoren på under längre tid utstationerade arbetstagare inte ska prövas 

gentemot utstationeringsdirektivet utan av en oberoende 

proportionalitetsbedömning gentemot artikel 56 FEUF. I detta avseende kan 

artikeln sägas, vid längre utstationeringar, återskapa det rättsläge som rådde 

innan Laval och som kan utläsas ur generaladvokatens förslag till 

avgörandet i det målet.   

 

Denna förändring har fått ett varmt välkomnande från officiellt svenskt håll 

men samtidigt varit hårt kritiserad av vissa andra medlemsstater, främst 

Polen och Ungern vars regeringar inlämnat överklaganden av direktivet till 

EU-domstolen.  
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Hur EU-domstolen kommer förhålla sig till direktivet i förhållande till såväl 

de inlämnade överklagandena som i senare tillämpning går inte att veta. En 

del av den kritik som Ungern och Polen riktat mot direktivet gäller rimligen 

också utstationeringsdirektivet, och utgår från direktivens dubbla syften. 

Huruvida detta innebär att EU-domstolen därmed redan accepterat att 

arbetstagarskyddande sekundärrätt kan grunda sig på artiklar i fördraget om 

den fria rörligheten för tjänster eller inte går bara att spekulera i. Frågan om 

utstationeringsdirektivets dubbla syften har dock varit föremål för analys i 

doktrinen och enligt somliga uttolkare bidragit till domstolens restriktiva 

tillämpning av fördraget. Under den studerade perioden kan domstolen 

sägas ha utgått ifrån en funktionell tolkning av utstationeringsdirektivet där 

den fria rörlighetens genomslag prioriterats. Den rättsliga kontexten kring 

utstationeringsdirektivet har under perioden utvecklats genom antagandet av 

Lissabonfördraget och ställningen för den sociala dimensionen och de 

grundläggande rättigheterna kan sägas ha stärkts. Samtidigt går det att av 

direktivstexten och preambeln till ändringsdirektivet utläsa en ambition att 

utvidga skyddet för utstationerande arbetstagare och åstadkomma en 

likabehandling mellan dessa och de inhemska arbetstagarna på 

medlemsstaternas arbetsmarknader. På ett avgörande sätt finns dock samma 

möjlighet till en restriktiv tolkning av ändringsdirektivet och 

utstationeringsdirektivet kvar, vilket är att de fortfarande grundar sig på den 

fria rörligheten för tjänster och inte på de artiklar i fördraget som behandlar 

den sociala dimensionen.  
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6 Diskussion  

 

 

Uppsatsens utgångspunkt är följande frågeställningar: 

 

 Hur har rättsutvecklingen inom EU påverkat den svenska 

arbetsrätten i förhållande till utstationering av arbetstagare?  

 Vilket utrymme finns för utsträckande av svenska arbetsvillkor på 

utstationerade arbetstagare i Sverige och övervakning av villkorens 

tillämpning?  

 Vilka är de centrala skeendena i denna rättsutveckling? 

  Vilka är tendenserna i denna rättsutveckling? 

 

Den svenska arbetsrätten har påverkats främst genom att möjligheten till att 

genom stridsåtgärder få till kollektivavtal har begränsats till följd av 

rättsutvecklingen inom EU. Fram till avgörandet i Laval hade svenska 

arbetstagarorganisationer minst lika stora möjligheter att med stöd av 

stridsåtgärder driva fram kollektivavtal med arbetsgivare etablerade i EES 

som i förhållande till inhemska arbetsgivare. Möjligheten att freda sig mot 

stridsåtgärder genom att teckna kollektivavtal inskränkte sig till svenska 

kollektivavtal. Genom Lavals restriktiva tolkning av 

utstationeringsdirektivet blev det uppenbart att denna stora möjlighet att 

vidta stridsåtgärder med kollektivavtalssyfte inte var förenlig med den fria 

rörligheten för tjänster. Den svenska lagstiftaren svarade på denna 

utveckling genom att etablera hårdare krav på stridsåtgärder riktade mot 

utstationerande arbetsgivare än mot inhemskt etablerade arbetsgivare. Med 

några förändringar kvarstår denna principiella åtskillnad fortfarande i svensk 

rätt. Den svenska lagstiftaren har förvisso tagit EU:s rättsutveckling med 

större betonande av den sociala dimensionen och ett större betonande av de 

grundläggande rättigheterna de senaste tio åren som intäkt för en viss 

liberalisering av kraven för att få vidta stridsåtgärder i kollektivavtalssyfte. 

Det kvarstår dock fortfarande begränsningar av vad dessa kollektivavtal får 

reglera och vilka rättsverkningar de får ha för att stridsåtgärder ska vara 

lovliga. Den kritik som lex Laval fick internationellt har kan inte sägas ha 

lett till att lagstiftaren tagit stora steg för att tillmötesgå de internationella 

kraven på erkännande av föreningsrätt, förhandlingsrätt och stridsrätt. Den 

svenska lagstiftaren har prioriterat efterlevnad av unionsrätten över sina 

internationella åtaganden, vilket speglar unionsrättens centrala roll i den 

svenska rättsordningen. På senare tid har EU:s lagstiftare förändrat 

utstationeringsdirektivet i riktning mot ett större utrymme för utsträckning 

av värdlandets villkor men hur detta kommer påverka den svenska 

regleringen är ännu oklart. Det är ännu inte klarlagt hur denna 

sekundärrättsliga lagstiftning kommer tolkas. Inte heller i vilken 

utsträckning den av EU-domstolen tillåts inskränka den fria rörligheten för 

tjänster.  
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Sedan den svenska anpassningen till Laval är utsträckningen av 

arbetsvillkor till utstationerade arbetstagare i princip begränsad till 

minimivillkoren inom den hårda kärnan. Det är dock tillåtet att, i den mån 

de är mer förmånliga för arbetstagarna, tillämpa kollektivavtalens 

minimivillkor även i de fall då minimivillkor regleras i lagstiftning. Vad 

gäller möjligheten till övervakning av minimivillkoren har utrymmet för 

arbetstagarorganisationerna vidgats och avviker nu mindre från utrymmet i 

inhemska situationer än tidigare. Svenska arbetstagarorganisationer har i 

princip möjlighet att vidta stridsåtgärder i kollektivavtalssyfte gentemot 

arbetsgivare från EES under förutsättning att enbart minimivillkoren inom 

den hårda kärnan krävs. Dessutom har regler med syfte att underlätta 

förhandlingar med arbetsgivare etablerade i EES antagits med stöd i 

tillämpningsdirektivet. Relativt stora, om än opreciserade, begräsningar av 

rättsverkningarna gäller dock för dessa kollektivavtal. Lagstiftaren har dock 

i förarbetena uttalat att rättsverkningarna i förhållande till arbetstagarna inte 

ska begränsas och att begräsningarna ska gälla rättsverkningar som inte är 

nödvändiga för att uppfylla utstationeringsdirektivets syften. Dessutom har 

en del särskilda övervakningsbefogenheter tillkommit till följd av Sveriges 

genomförande av tillämpningsdirektivet.  

 

Rättsutvecklingens centrala skeenden kan sägas vara EU-domstolens tidiga 

domar på rättsområdet, tillkomsten av en sekundärrättslig reglering av 

frågorna, en restriktiv tillämpning av denna i rättspraxis som kulminerade i 

Lavalkvartetten och ett ökat betonande av sociala rättigheter i EU:s primär- 

och sekundärrätt. Den tidiga rättspraxisen etablerade dels en 

värdlandsprincip med värdstatens rättsordning som utgångspunkt för 

regleringen av utstationerade arbetstagares arbetsvillkor och dels en stark 

ställning för tjänstefriheten och en restriktiv tolkning av rättfärdigandet av 

inskränkningar av den fria rörligheten. Den sekundärrättsliga regleringen 

anslöt till värdlandsprincipen och vid genomförandet av den antogs 

regleringen utgöra en minimireglering till skydd för arbetstagarna. Detta 

antagande ledde till att Sverige införde en reglering som inte begränsade 

utsträckningen av villkor eller arbetsmarknadsorganisationernas möjlighet 

att vidta stridsåtgärder i kollektivavtalssyfte. Genom Lavalkvartetten gavs 

utstationeringsdirektivet dock en restriktiv karaktär och den fria rörligheten 

för tjänster stärktes på värdlandsprincipens bekostnad. Slutligen kan sägas 

att reformen av fördragen i EU samt antagandet av tillämpningsdirektivet 

och revideringen av utstationeringsdirektivet har varit ägnat eller syftat till 

att uppvärdera den sociala dimensionen och de grundläggande rättigheterna. 

Vilken påverkan detta i slutändan kommer ha är dock inte slutligt avgjort.  

 

Det går att utläsa två centrala tendenser under den studerade perioden. Med 

värdstatsprincipen som utgångspunkt kan rättsutvecklingen under 1990-talet 

och 2000-talets första år anses ha präglats av en tendens mot uppvärderandet 

av den fria rörligheten på den inre marknaden på bekostnad av det nationella 

handlingsutrymmet och den sociala dimensionen. Under 2010-talet har 

utvecklingen istället gått i riktning mot en uppvärdering av såväl de 

nationella arbetsmarknadsmodellerna som de sociala rättigheterna. De två 

olika tendenserna har inte drivits på av samma institutioner i EU. EU-
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domstolen har i huvudsak varit den drivande aktören i den förra tendensen 

och EU:s lagstiftare drivit på utvecklingen i den senare.  

 

En utveckling vars framtida påverkan på rättsläget fortfarande är oklar är 

den internationella utvecklingen mot ett större genomslag för de sociala 

rättigheterna. Tendensen kan sägas synas i Europadomstolens intolkning av 

de sociala rättigheterna, som uttrycks i den sociala stadgan och ILO:s 

konventioner, i EKMR:s bestämmelser, särskilt i föreningsrätten. I 

slutändan beror genomslaget för denna tendens på den pågående 

integreringen av EKMR i EU-rätten genom Lissabonfördraget. Fram till 

åtminstone det att EU ratificerar EKMR kommer EU-domstolen ha den 

avgörande rollen i denna utveckling och denna tycks ha uttalat en mer 

återhållsam attityd i förhållande till konventionsrättigheternas tolkning än 

vad en läsning i linje med EU-stadgans ordalydelse ger vid handen.  

 

Ändringsdirektivet lär skapa större möjligheter för svenska 

arbetstagarorganisationer att kräva allmänna löner som fastställts i de 

centrala kollektivavtalen. Möjligtvis kan frågan om ”obligatoriska 

lönekomponenter” komma att få en restriktiv tolkning av EU-domstolen. 

Samtidigt anger direktivet att villkoren ska fastställas i enlighet med 

nationell praxis och i preambeln uttalas att bruttolönen bör beaktas och att 

det är det totala beloppet som bör beaktas snarare än enskilda 

lönekomponenter. Möjligtvis har man kunnat utläsa en acceptans av den 

nationella lönesättningen i EU-domstolens senare rättspraxis men det är 

möjligt att domstolens prövning av allmänna lönenivåer i större utsträckning 

kommer prioritera tjänstefrihetens genomslag än vid de minimilönenivåer 

de fram till nu haft att förhålla sig till. I min mening är det sannolikt att det 

svenska genomförandet av dessa ändringar kommer eftersträva att, i linje 

med traditionerna i svensk arbetsrätt, låta parterna i så stor utsträckning som 

möjligt själv sköta lönesättningen och att parterna kommer ges stora 

möjligheter att anpassa sin lönebildning för att på ett förutsebart sätt 

fastställa en tillämplig lön för de utstationerade arbetstagarna.  

 

EU-domstolens tolkning av det reviderade utstationeringsdirektivet kommer 

i min mening mest sannolikt antingen bygga vidare på den tolkning av 

direktivet som maximireglerande som gjordes i Laval eller på en övergång 

till prövning mot såväl direktivet som en öppen proportionalitetsbedömning 

gentemot artikel 56 FEUF. I den förra situationen kommer i så fall det 

nationella utsträckandet endast prövas mot direktivet, i den senare kommer 

bestämmelsen även prövas direkt mot fördraget. Det är, givet att Ungern och 

Polens överklagande främst bygger på omständigheter som gällde även i 

förhållande till det ursprungliga direktivet osannolikt att EU-domstolen 

skulle välja att helt underkänna ändringsdirektivet. 
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