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Abstrakt 
 
Den här studien handlar om nuvarande lagstiftning beträffande den fria rörligheten för tjänster 
som finns inom den Europeiska gemenskapen, i fortsättningen kallad gemenskapen, och då 
särskilt friheten som gäller för företag som är etablerade i en medlemsstat och som avser att 
tillhandahålla tjänster i en annan medlemsstat än etableringsmedlemsstaten genom att 
utstationera arbetstagare till denna under en begränsad tidsperiod för att där utföra arbete. 
Studien handlar även om hur de olika arbetsrättsliga systemen är uppbyggda inom 
gemenskapen och vilken skillnad det finns mellan dem, vilka arbetsrättsliga principer som är 
viktiga inom den svenska arbetsrättsliga lagstiftningen, vilka åtgärder som kan vidtas för att 
förhindra social dumpning av arbetstagares arbets- och anställningsvillkor samt hur framtida 
lagstiftning kan komma att se ut när det gäller den fria rörligheten för tjänster och vilken 
påverkan denna framtida lagstiftning kan ha på den nuvarande lagstiftningen exempelvis vad 
det gäller medlemsstaternas arbetsrättsliga lagstiftning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
 
Denna studie behandlar den lagstiftning som aktualiseras då en arbetsgivare utstationerar 
arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster. De grundläggande bestämmelserna 
beträffande detta återfinns i det så kallade utstationeringsdirektivet, vilket bland annat 
innehåller bestämmelser om tillämplig lagstiftning, vilka kollektivavtalsmodeller som kan 
användas vid införlivandet av direktivets bestämmelser, rätten att vidta stridsåtgärder, samt 
vilka arbets- och anställningsvillkor som omfattas av den så kallade hårda kärnan och som 
medlemsstaterna måste kunna garantera de utstationerade arbetstagarna. I Sverige har 
utstationeringsdirektivet implementerats i den så kallade utstationeringslagen. 
 
När det gäller valet av tillämplig lagstiftning så återfinns de allmänna bestämmelserna i 
Romkonventionen. Dessa kompletteras dock av bestämmelserna i utstationeringsdirektivet, 
vilket är en vidareutveckling av Romkonventionen och är mer specifikt inriktade på 
utstationering av arbetstagare. När det gäller svensk arbetsrättslig lagstiftning så innehåller 
denna i regel inga bestämmelser om tillämplig lagstiftning. Dock finns särskilda lagvalsregler, 
de så kallade Lex Britannia-reglerna, vilka innehåller regler beträffande tillämplig lagstiftning 
när det exempelvis gäller arbetsförhållanden som svensk lagstiftning inte är direkt tillämplig 
på.  
 
När det gäller medlemsstaternas arbetsrättsliga system så föreligger betydande skillnader 
mellan dessa. I Sverige har lagstiftning en mindre betydande roll på grund av att 
kollektivavtalet är den grundläggande rättskällan inom arbetsrättens område. Inom 
gemenskapen utfärdas majoriteten av den arbetsrättsliga lagstiftningen i form av direktiv. 
Dock har Sveriges kollektivavtalsmodell underkänts som implementeringsmetod när det 
gäller ett direktivs bestämmelser, detta gäller dock inte alla direktiv, på grund av att 
exempelvis oorganiserade arbetsgivare och dess arbetstagare inte omfattas av kollektivavtal. 
Någon av de kollektivavtalsmodeller som utstationeringsdirektivet hänvisar till har inte införts 
i utstationeringslagen, vilket har aktualiserat frågan huruvida detta överensstämmer med EG-
rätten eller inte. Detta handlar bland annat det så kallade Vaxholmsmålet om. 
 
När det sedan gäller utstationeringsdirektivets bestämmelser beträffande arbets- och 
anställningsvillkor så är den så kallade hårda kärnan minimivillkor som medlemsstaterna skall 
tillgodose. Det finns dock inga hinder mot att tillämpa arbets- och anställningsvillkor även på 
andra områden, förutsatt att dessa rör allmän ordning. Dock skall begreppet allmän ordning 
tolkas strikt och påkallas begreppet av medlemsstaterna skall det motiveras på grund av att 
grundläggande intressen i samhället riskerar att påverkas. 
 
När det gäller rätten att vidta stridsåtgärder så är denna grundlagsskyddad i Sverige och kan 
exempelvis vidtas, under vissa förutsättningar, för att få till stånd svenska 
kollektivavtalsvillkor även på utstationerade arbetstagare. Här blir även Lex Britannia-
principen tillämplig, vilket innebär att förbud mot stridsåtgärder endast gäller då svensk 
lagstiftning är direkt tillämplig. Även denna fråga har aktualiserats i det så kallade 
Vaxholmsmålet huruvida Lex Britannia-principen hindras av EG-rätten eller inte. 
 
Denna studie behandlar även förslaget om ett tjänstedirektiv på den inre marknaden, vilket 
exempelvis skall undanröja de hinder som finns för den fria rörligheten för tjänster. I förslaget 
fastställs allmänna bestämmelser som skall komma ett stort antal tjänsteverksamheter 
tillgodo. Förslaget utreds bland annat beträffande vilken påverkan detta kan få på 
medlemsstaternas arbetsrättsliga lagstiftning eller bestämmelserna i utstationeringsdirektivet. 



Förkortningar 
 
AD – Arbetsdomstolen. 
 
Ds – Departementsserien. 
 
EEG – Europeiska Ekonomiska Gemenskapen. 
 
EG – Europeiska Gemenskapen. 
 
EGF – Fördraget om upprättandet av Europeiska Gemenskapen.  
 
EGT- Europeiska Gemenskapernas officiella tidning. 
 
EUF – Fördraget om Europeiska Unionen. 
 
Europeiska Rådet – Det råd där medlemsstaternas stats- och regeringsöverhuvud och 
Europeiska Kommissionens ordförande församlas. 
 
ITF – Internationella Transportarbetarfederationen. 
 
KOM – KOM-dokument, dokument från Kommissionen (på engelska COM). 
 
LAS – Lag (1982:80) om anställningsskydd. 
 
MBL – Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. 
 
NJA – Nytt Juridiskt Arkiv. 
 
Prop – Proposition. 
 
RF – Regeringsformen. 
 
Rådet – Även kallat ministerrådet är europeiska unionens viktigaste beslutsorgan och dess 
lagstiftande myndighet. 
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1 Inledning 
 
1.1 Syfte  
 
Syftet med denna studie är att utreda vad som gäller beträffande den fria rörligheten för 
tjänster inom gemenskapen i de fall arbetsgivare som är etablerade i en medlemsstat 
tillhandahåller tjänster i en annan medlemsstat genom att utstationera egna arbetstagare som, 
under en begränsad tid, utför dessa tjänster. För att få en översikt över hur gemenskapens 
regelverk i stort är uppbyggt inleds dock studien med att redogöra för vilka lagstiftningsakter 
som finns samt vilken rättsverkan dessa har gentemot gemenskapens medlemsstater och 
medborgare, vilket förhållande gemenskapens lagstiftning har gentemot medlemsstaternas 
nationella lagstiftning och exempel på vilka principer som är viktiga inom gemenskapen. 
Vidare studeras hur arbetsrätten är utformad i Sverige och andra medlemsstater inom 
gemenskapen, kollektivavtalets ställning, vilken lag som skall tillämpas i de fall det uppstår 
en tvist då en arbetsgivare utstationerar arbetstagare, vilka åtgärder som kan vidtas inom 
gemenskapen för att förhindra social dumpning av arbetstagares arbets- och 
anställningsvillkor, under vilka förutsättningar stridsåtgärder kan vidtas i Sverige för att 
förhindra social dumpning av arbetstagares arbets- och anställningsvillkor, vad som gäller 
beträffande utstationering av arbetstagare enligt det så kallade utstationeringsdirektivet och 
den så kallade utstationeringslagen, förutsättningarna i det så kallade Vaxholmsmålet samt att 
utreda hur direktivförslaget från Europaparlamentet och rådet om tjänster på den inre 
marknaden, det så kallade tjänstedirektivet, är utformat och vilken påverkan detta 
direktivförslag kan ha på utstationeringsdirektivet och medlemsstaternas arbetsrättsliga 
lagstiftning. Dock utreds direktivförslaget även inom andra områden än de som direkt 
påverkar dessa två områden. 
 
1.2 Metod  
 
Den metod som jag har använt för att komma fram till studiens syfte har varit att ta del av 
olika förarbeten, lagtext, rättsfall och doktrin, det vill säga den rättsdogmatiska metoden, 
inom de områden som studien har för avsikt att utreda. 
 
1.3 Frågeställning 
 
I min studie ställer jag mig följande frågor; För det första, vad gäller enligt den nuvarande 
lagstiftningen beträffande den fria rörligheten för tjänster i de fall en arbetsgivare utstationerar 
arbetstagare från en medlemsstat till en annan för att där utföra arbete under en begränsad tid? 
För det andra, hur är den arbetsrättsliga lagstiftningen uppbyggd i de olika medlemsstaterna? 
För det tredje, vilka möjligheter finns det för medlemsstaterna att begränsa den fria 
rörligheten genom att exempelvis vidta åtgärder som skall motverka social dumpning av 
arbetstagarnas arbets- och anställningsvillkor, något som aktualiserats i det så kallade 
Vaxholmsmålet? Samt för det fjärde, hur kommer framtida lagstiftning att se ut angående den 
fria rörligheten för tjänster och vilken påverkan kommer denna att ha på exempelvis 
nuvarande lagstiftning beträffande utstationering av arbetstagare och medlemsstaternas 
arbetsrättsliga lagstiftning? 
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1.4 Avgränsning 
 
Den avgränsning som jag har tillämpat är att endast beröra de delar som direkt berör 
arbetsrättens område när det gäller utstationering av arbetstagare och inte de delar som 
exempelvis behandlar arbetstagares sociala rättigheter, vilka kan följa av de direktiv som tas 
upp i studien. När det gäller förslaget på tjänstedirektiv så behandlas detta dock även på andra 
områden än de som direkt berör arbetsrättens område. 
 
En annan avgränsning som jag har gjort är att i de fall som jag pratar om gemenskapens 
medlemsstater, så avser jag de 15 stater som var medlemmar i gemenskapen före 
utvidgningen.  
 
2 EG-rätten 
 
2.1 EG-rättens regelverk 
 
EG-rätten har en rättskällelära, där rättskällorna grovt kan indelas i följande ordning; skriven 
rätt, grundläggande principer, praxis från EG-domstolen och doktrin. Man skiljer även mellan 
den primära och den sekundära rätten, även om denna indelning är svår att tillämpa på hela 
regelverket.1  
 
Den primära EG-rätten består framförallt av två grundläggande fördrag. Det första är 
Fördraget om Europeiska Unionen (EUF), unionsfördraget, som innehåller gemensamma och 
grundläggande regler för hela unionen. Det andra är Fördraget om upprättandet av Europeiska 
Gemenskapen (EGF), EG-fördraget, eller Romfördraget som det också kallas, vilket normerar 
verksamheten inom gemenskapen, inbegripet valutaunion och övriga institutioner. Till de 
grundläggande fördragen finns även knutna protokoll och deklarationer om särskilda frågor. 
Till den primära rätten hör även de tillägg och ändringar som genomförts av de 
grundläggande fördragen, exempelvis Maastrichtfördraget och Amsterdamfördraget. Även 
anslutningsfördragen med de nya medlemsstaterna räknas till den primära rätten.2  
 
Den sekundära (härledda) EG-rätten omfattar den övriga lagstiftning och rättsbildning som 
härleds ur den kompetens som institutionerna har erhållit i och med Romfördraget och består 
främst av förordningar, direktiv och beslut. I exempelvis Romfördraget används uttrycket 
rättsakt såsom sammanfattande term för dessa.3  
 
För EG-rätten är förordningar en central och viktig typ av rättsakter och äger enligt artikel 
249, Romfördraget, allmän giltighet och skall till alla delar vara bindande och direkt 
tillämpliga i varje medlemsstat. Förordningar skall tillämpas som direkt gällande rätt av 
exempelvis domstolarna i medlemsstaterna och kan åberopas av enskilda. En förordnings 
bestämmelser varken skall eller får överföras till nationell lagstiftning (se nedan hur sådan 
överföring kan göras) om inte annat särskilt är stadgat i förordningen. En förordnings existens 
inom ett visst område markerar normalt, med hänsyn till exempelvis EG-rättens företräde, att 
medlemsstaterna skall undvika egen lagstiftning inom detta område.4

 

                                                 
1 Bernitz m fl, Finna rätt, s 54. 
2 Bernitz m fl, Finna rätt, s 54.  
3 Bernitz m fl, Finna rätt, s 54. 
4 Bernitz-Kjellgren, Europarättens grunder, s 40 ff. 
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Direktiv riktar sig till medlemsstaterna och inte till enskilda och skall, med avseende på det 
resultat som skall uppnås, vara bindande för varje medlemsstat till vilken det är riktat. Dock 
överlämnas till de nationella myndigheterna att bestämma vilket tillvägagångssätt som 
används för genomförandet av direktiven och i vilken form detta genomförande sker. 
Direktiven måste alltså överföras till den nationella lagstiftningen. Detta brukar uttryckas att 
direktiven skall implementeras (införlivas) i den nationella lagstiftningen. Överföringen kan 
ske på två sätt. För det första genom transformation, vilket innebär att ett direktivs 
bestämmelser görs till en del av den nationella lagstiftningen genom att en författning 
utfärdas, vanligen i form av lag, vars innehåll tillgodoser direktivets krav, eller, för det andra, 
genom inkorporation, vilket innebär att direktivet genomförs genom en lagstiftningsakt, som 
förklarar att direktivet skall gälla såsom inhemsk lag. Överföringen är dock inte nödvändig i 
de fall medlemsstaterna redan har en lagstiftning som uppfyller ett direktivs krav, vilket 
innebär att det i sådana fall föreligger så kallad normharmoni mellan direktivets krav och 
medlemsstatens lagstiftning. Direktiven anger i regel även en tidsfrist inom vilken 
implementering skall vara genomförd.5

 
Beträffande sekundärrättens beslut är dessa i princip av individuell karaktär och kan rikta sig 
till antingen enskilda individer, juridiska personer eller till medlemsstaterna. Ett beslut är till 
alla delar bindande för dem som det är riktat till och har ofta som syfte att avgöra konkreta 
rättsfrågor.6

 
Utöver dessa bindande rättsakter förekommer i betydande utsträckning också 
rekommendationer och yttranden. Det förekommer också andra i praktiken vanliga former av 
mjuk normbildning, så kallad soft law, såsom av Europeiska rådet antagna resolutioner, 
åtgärdsprogram, kommunikéer och så vidare. Till EG-rätten hör även de internationella 
konventioner och specialkonventioner som medlemsstaterna har ingått mellan sig.7

 
2.2 EG-rättens förhållande till nationell lagstiftning 
 
Då de grundläggande fördragen inte uttryckligen behandlar frågan om förhållandet mellan 
EG-rätten och de nationella rättsordningarna har praxis från EG-domstolen visat att EG-rätten 
är en självständig och överordnad rättsordning som utgör en integrerad del i medlemsstaternas 
nationella rättsordningar. EG-rätten är till stor del direkt tillämplig i medlemsstaterna och 
varje medlemsstats myndigheter och domstolar är förpliktigade att lojalt tillämpa och ge 
effekt åt dess regler och principer. EG-rätten kan även ge upphov till rättigheter och 
skyldigheter för enskilda fysiska och juridiska personer inom de områden där EG-rätten har 
kompetens att utfärda regler och principer. Dessa rättigheter och skyldigheter kan i många fall 
åberopas direkt inför medlemsstaternas myndigheter och domstolar. De har så kallad direkt 
effekt för samtliga medlemsstater. Dock är det viktigt att känna till att alla EG-rättsliga regler 
som har direkt tillämplighet inte behöver innebära att dessa också har direkt effekt. En del 
regler riktar sig exempelvis endast till medlemsstaterna och ger inte upphov till några 
individuella, självständiga rättigheter till enskilda. EG-domstolen har dock påtalat att samtliga 
EG-rättsliga regler som innehåller någon bindande rättslig förpliktelse för en medlemsstat, 
vilket också innebär en rättighet för enskilda, i princip kan komma ifråga för direkt effekt. 
Förutsättningen är dock att reglerna är tydliga, preciserade, ovillkorliga och att tiden för 
implementering har gått ut. De EG-rättsliga reglerna kan även ha två olika typer av direkt 
effekt, vertikal och horisontell. Med vertikal direkt effekt avses regler som ger enskilda 
                                                 
5 Bernitz-Kjellgren, Europarättens grunder, s 41. 
6 Bernitz-Kjellgren, Europarättens grunder, s 42. 
7 Bernitz-Kjellgren, Europarättens grunder, s 43. 
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rättigheter som kan åberopas gentemot staten och med horisontell direkt effekt avses att 
sådana rättigheter även kan åberopas gentemot en annan enskild part. När det gäller 
exempelvis direktiv kan dessa enligt rättsfall Faccini Dori8 endast ha vertikal direkt effekt (se 
vidare stycke 2.4 beträffande direkt effekt av direktiv).9  
 
I de fall nationella rättsregler står i konflikt med EG-rättsliga regler måste någon av dessa ge 
vika för att en tvistefråga skall kunna avgöras på ett korrekt sätt. Vilken av dessa som skall ge 
vika finns inte uttryckligen reglerat i fördragen. EG-domstolen har dock påtalat att det är EG-
rätten som har företräde där denna har beslutskompetens. Detta påtalades första gången i 
rättsfallet Costa mot ENEL10. EG-rättens företräde har senare vidareutvecklats i rättsfallet 
Internationale Handelsgesellschaft11 där EG-domstolen fastslog att företrädet gäller framför 
alla former av nationell rätt, inklusive nationella författningar och grundlagar. EG-domstolen 
har vidare framhållit att nationella domstolar kan vara skyldiga att ex officio beakta vissa EG-
rättsliga bestämmelser med så kallad direkt effekt. EG-domstolen har också påtalat att 
nationella domstolar är skyldiga att inte verkställa nationella bestämmelser även i fall då 
relevanta EG-rättsliga bestämmelser inte har uppfyllt kriterierna för direkt effekt.12

 
2.3 Allmänna rättsprinciper 
 
EG-rätten bygger på en allmän lojalitetsprincip13, eller solidaritetsprincipen som den också 
kallas, vilket innebär att medlemsstaterna och gemenskapens institutioner samtliga är 
förpliktigade att lojalt samarbeta med varandra och respektera varandras intressen. 
Lojalitetsprincipen slår fast att medlemsstaterna skall säkerställa att de skyldigheter, som 
exempelvis följer av Romfördraget, fullgörs. Vidare skall medlemsstaterna underlätta att 
gemenskapens uppgifter fullgörs och att de skall avstå från varje åtgärd som kan äventyra 
uppnåendet av fördragets mål.14

 
Likabehandlingsprincipen15, eller nondiskrimineringsprincipen som den också kallas, innebär 
att varje form av diskriminering grundad på nationalitetsskäl är förbjuden inom 
Romfördragets tillämpningsområde. Detta grundläggande diskrimineringsförbud kompletteras 
dock med andra mera konkreta diskrimineringsförbud på olika särskilda områden som berör 
exempelvis anställning av arbetstagare16, etablering av företag17 och så vidare. 
Diskrimineringsförbudet innebär alltså att fysiska och juridiska personer från någon annan 
medlemsstat skall behandlas på samma sätt som den egna nationens medborgare och företag. 
Det finns dock inget hinder för att olika medlemsstater har olika rättsregler för sina 
medborgare, förutsatt att de tillämpar dessa rättsregler på ett icke diskriminerande sätt 
gentemot medborgare och företag i andra medlemsstater på de områden där EG-rätten ger 
enskilda rättigheter. Det finns vidare inte heller något hinder för att en medlemsstat behandlar 
sina egna medborgare sämre än andra medlemsstaters medborgare, så kallad omvänd 
diskriminering.18

                                                 
8 Mål C-91/92, Faccini Dori mot Recreb S.r.l.  
9 Bernitz-Kjellgren, Europarättens grunder, s 79 ff. 
10 Mål 6/64. 
11 Mål 11/70 Internationale Handelsgesellschaft mot Einfuhr- und Vorratsstelle Getride.  
12 Bernitz-Kjellgren, Europarättens grunder, s 81 ff. 
13 Artikel 10, Romfördraget. 
14 Bernitz-Kjellgren, Europarättens grunder, s 108. 
15 Artikel 12, Romfördraget. 
16 Artikel 39.2, Romfördraget. 
17 Artikel 43.2, Romfördraget. 
18 Bernitz-Kjellgren, Europarättens grunder, s 110 ff. 
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I subsidiaritetsprincipen19, eller närhetsprincipen som den också kallas, anges att 
gemenskapen endast skall agera om i den mån som målen med planerade åtgärder inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna själva, utan på grund av omfattningen 
eller verkningarna av åtgärderna bättre kan uppnås på gemenskapsnivå. Beslut skall alltså inte 
tas på högre nivå än nödvändigt. Subsidiaritetsprincipen innehåller två delmoment. Det första 
är på vilken nivå som beslut skall tas och här finns följande nivåer; gemenskapsnivån, 
medlemsstatsnivån och mera lokala nivåer som exempelvis regionalnivå eller distriktsnivån. 
Det andra momentet är vem som skall ta ett beslut; staten, någon allmän institution eller 
arbetsmarknadens parter exempelvis genom kollektivavtal.20

 
En annan viktig princip är proportionalitetsprincipen21 som har utvecklats i praxis från EG-
domstolen och som innebär att institutionerna inom gemenskapen endast skall vidta 
nödvändiga åtgärder för att uppnå gemenskapens mål. Dessa åtgärder som institutionerna 
använder sig utav för att uppnå ett visst syfte får inte vara mer betungande eller långtgående 
än vad som får anses nödvändigt för att uppnå det eftersträvade syftet. Det skall alltså råda 
balans mellan mål och medel och vara sannolikt att eftersträvade mål kan uppnås genom 
vidtagna åtgärder. För att undersöka huruvida en åtgärd är proportionerlig med det 
eftersträvade syftet kan ett test i tre steg utföras. För det första får man undersöka huruvida 
åtgärden kan uppnå det eftersträvade syftet. För det andra får man undersöka huruvida 
åtgärden är nödvändig för att uppnå det eftersträvade syftet. Till sist får man undersöka 
huruvida åtgärden står i rimlig proportion med det eftersträvade syftet.22

 
2.4 Direkt effekt av direktiv  
 
Tanken från början var att direktiv inte skulle ha direkt effekt på grund av att det förutsätts att 
medlemsstaterna utfärdar nationell lagstiftning som uppfyller direktivens innehåll. Det är 
dock inte ovanligt att medlemsstaterna implementerar direktiv på ett ofullständigt eller 
felaktigt sätt. Det förekommer även att medlemsstaterna underlåter att implementera direktiv 
inom utsatt tid. EG-domstolen har konstaterat att detta inte skall hindra att direktiv kan ha 
direkt effekt. Avgörande är dock att tiden för implementering har gått ut.23  
 
EG-domstolen har också i rättsfallet Wallonie24 fastslagit att ett direktiv kan få en legislativ 
”spärrverkan” även innan tiden för implementeringen har gått till ända. Rättsfallet handlade 
om att en ideell förening ville få en belgisk nationell förordning rörande giftigt avfall 
ogiltigförklarad. Förordningen ställde inte samma krav på tillstånd för viss avfallshantering 
som det aktuella direktivet på området. Belgien medgav att så var fallet, men anförde att tiden 
för implementering inte hade gått ut då den nationella förordningen antogs. EG-domstolen 
påtalade att det inte fanns någon skyldighet för en medlemsstat att besluta om 
införlivandeåtgärder före fristens utgång, men att medlemsstaten trots detta, i enlighet med 
exempelvis lojalitetsprincipen, likväl var skyldiga att avhålla sig från åtgärder som allvarligt 
skulle äventyra direktivets föreskrivna resultat.25

 

                                                 
19 Artikel 5.2, Romfördraget. 
20 Nyström, EU och arbetsrätten, tredje upplagan, s 51. 
21 Artikel 5.3, Romfördraget. 
22 Bernitz-Kjellgren, Europarättens grunder, s 115 f. 
23 Bernitz-Kjellgren, Europarättens grunder, s 89 ff. 
24 Mål C-129/96, Inter-Environnement Wallonie ASBL mot Région Wallonne. 
25 Bernitz-Kjellgren, Europarättens grunder, s 91 f. 
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EG-domstolen har vidare fastslagit att nationella domstolar och myndigheter, mot bakgrund 
av lojalitetsprincipen i artikel 10 i Romfördraget, är skyldiga att tolka nationell rätt under 
hänsynstagande av innehållet i ett direktiv även om direktivet inte har direkt effekt. Detta 
kallas ofta för principen om direktivkonform tolkning eller von colson-principen efter det 
rättsfall26 där principen först utvecklades. Principen innebär alltså att domstolarna så långt 
som möjligt skall tolka den nationella rätten med hänsyn av innehållet och syftet bakom de 
gällande direktiv som finns på området. Till skillnad från vad som gäller för direktivs direkta 
effekt kan denna princip alltså innebära att direktiv har indirekt effekt även om ett direktiv 
inte har implementerats eller om tiden för implementering ännu inte löpt ut. Skyldigheten att 
tillämpa direktivkonform tolkning får anses omfatta alla nationella rättsregler vars utformning 
är öppen för tolkning. Däremot torde det inte finnas någon skyldighet att tolka nationella 
rättsregler contra legem, det vill säga på ett sätt som klart står i strid med dess faktiska lydelse 
eftersom man i sådant fall i princip inte längre ägnar sig åt tolkning av en rättsregel. I 
tolkningen av en rättsregel måste även exempelvis övriga gällande rättsprinciper beaktas, 
vilket bland annat torde innebära att en rättsregel i många fall inte kan tolkas strängare än vad 
som annars skulle bli fallet.27

 
2.5 Fri rörlighet för tjänster 
 
När det gäller rätten till fri rörlighet för tjänster så regleras dessa rättigheter i artikel 49-55 i 
Romfördraget. Enligt artikel 49 skall i princip full frihet råda när det gäller att tillhandahålla 
tjänster på den gemensamma marknaden och alla hinder på nationell nivå skall tas bort och 
några diskriminerande krav får inte upprätthållas av medlemsstaterna gentemot utländska 
rättssubjekt. Med begreppet tjänst avses en prestation som normalt utförs mot ersättning och 
som inte berör den fria rörligheten för personer, varor och kapital. Beträffande tjänstefriheten 
får denna begränsas av exempelvis krav på att tjänsteutövningen överensstämmer med 
nationella bestämmelser. Särbestämmelser för utländska medborgare som grundar sig på 
hänsynen till allmän ordning, säkerhet och hälsa kan också vara tillåtet. Dock skall 
begränsningar för tjänsteutövare från andra medlemsstater vara objektiva och motiveras av ett 
allmänintresse, samt vara proportionerliga med bakomliggande intresse.28

 
3 Arbetsrätten inom EG och i Sverige 
 
3.1 Arbetsrättsliga modeller 
 
De olika systemen som medlemsstaterna inom gemenskapen tillämpar på arbetsrättens 
område skiljer sig åt väsentligt och något gemensamt arbetsrättsligt system finns inte. Detta 
bidrar till att enighet i arbetsrättsliga frågor är svår att uppnå. Med en grov indelning kan tre 
olika arbetsrättsliga modeller urskiljas bland medlemsstaterna, den kontinentala, den 
anglosachsiska och den nordiska. Dock är det viktigt att påtala att det även inom dessa 
modeller förekommer skillnader mellan de medlemsstater som tillämpar respektive modell.29  
 
Den kontinentala modellen, eller romansk-germanska modellen som den också kan kallas, har 
haft ett dominerande inflytande över arbetsrätten inom gemenskapen. I denna modell har 
staten en framträdande roll eftersom lagstiftning är den centrala rättskällan för arbetsrättsliga 

                                                 
26 Mål 14/83, Von Colson och Kamann mot Land Nordrhein Westfalen. 
27 Bernitz-Kjellgren, Europarättens grunder, s 94 ff. 
28 Nyström, EU och arbetsrätten, tredje upplagan, s 113 f. 
29 Nyström, EU och arbetsrätten, tredje upplagan, s 60 ff. 
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frågor. Dock har även förhandlingar och kollektivavtalsslutande en betydande roll inom denna 
arbetsrättsliga modell. Lagstiftningen är inriktad på att skapa grundläggande skyddsregler 
(minimirättigheter) för den individuelle arbetstagaren. När det gäller kollektivavtalen så är 
dessa rättsligt bindande för organisationer och dess medlemmar och kan i de flesta 
medlemsstater, genom myndighetsbeslut, utsträckas till att vara bindande för en hel bransch 
eller del av arbetsmarknaden, så kallade utsträckta kollektivavtal. Kontrollen över att 
skyddsreglerna efterlevs genomförs vanligen av statliga myndigheter eller personalråd. De 
fackliga organisationerna har nästan aldrig några skyldigheter eller rättigheter enligt lag och 
arbetstagarnas anslutningsgrad till organisationerna är mycket varierande. I en del av 
medlemsstaterna som tillämpar den kontinentala modellen är organisationerna splittrade och 
konkurrerar mellan varandra.30

 
Den anglosachsiska modellen företräds främst av medlemsstaterna Storbritannien och Irland 
och här bygger det rättsliga systemet på domstolspraxis istället för att ha lagstiftning som 
grund. Dock blir lagstiftning inom arbetsrättens område allt vanligare och används som ett 
komplement till domstolens praxis. Lagstiftningen ändras emellertid i takt med vilket parti 
som har makten vilket innebär att den är starkt politiskt beroende. När det gäller statens roll 
på arbetsmarknaden så har den förstärkts, från att ha varit mycket svag, genom att olika lagar 
infördes som begränsade arbetstagarorganisationernas makt och något grundläggande skydd 
för facklig verksamhet finns inte. När det gäller anslutningsgraden till de fackliga 
organisationerna så är den relativt låg. Beträffande kollektivavtal så har dessa i sig ingen 
rättsligt bindande effekt, men arbetsmarknadens parter kan komma överens om de skall vara 
bindande, vilket dock är ovanligt. Inte heller finns det någon lagstiftning om minimirättigheter 
i den anglosachsiska modellen.31

 
Den nordiska modellen bygger på att statens roll på arbetsmarknaden skall vara så liten som 
möjligt och istället överlämna regleringen av arbetsmarknaden till dess olika parter som är 
starka och välorganiserade. Den lagstiftning som finns inom det arbetsrättsliga området sätter 
endast upp ramar och förutsättningar för dessa regleringar. När det gäller den enskilde 
arbetstagarens rättigheter tillvaratas dessa i stor utsträckning av arbetsmarknadens parter. 
Beträffande kollektivavtalet så är detta den grundläggande rättskällan inom det arbetsrättsliga 
området, lagstiftning förekommer dock i varierande omfattning. Kollektivavtal är rättsligt 
bindande för organisationer och dess medlemmar. Huvudregeln är också att arbetsgivare har 
en skyldighet att tillämpa avtalen även på oorganiserade arbetstagare.32  
 
3.2 Kollektivavtal 
 
Kollektivavtalet är, som beskrivits tidigare, den grundläggande rättskällan i den svenska 
arbetsrätten och detta hänger samman med att stora delar av den arbetsrättsliga lagstiftningen 
är semidispositiv, vilket innebär att lagens regler kan frångås genom att kollektivavtal tecknas 
mellan parterna på arbetsmarknaden. Den arbetsrättsliga lagstiftningen måste även i många 
fall preciseras och kompletteras vilket då tillgodoses genom kollektivavtal.  
 
Beträffande den arbetsrättsliga lagstiftningen inom gemenskapen utfärdas merparten av den i 
form av direktiv. EG-domstolen har dock i ett par mål33 underkänt traditionella kollektivavtal, 
den typ som Sverige tillämpar, som ett sätt att implementera direktiv och har uttalat att det 
                                                 
30 Nyström, EU och arbetsrätten, tredje upplagan, s 61. 
31 Nyström, EU och arbetsrätten, tredje upplagan, s 62. 
32 Nyström, EU och arbetsrätten, tredje upplagan, s 62. 
33 Exempelvis Mål 91/81, Kommissionen mot Italien och mål 143/83, Kommissionen mot Danmark. 
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inte är tillräckligt att direktivens regler återfinns i kollektivavtal. Orsaken till detta är att 
oorganiserade arbetsgivare och dess arbetstagare inte omfattas av kollektivavtal, att de 
oorganiserade inte kan åberopa rättigheter som återfinns i kollektivavtal och att direktivens 
regler måste gälla även i de situationer då kollektivavtalslöst tillstånd råder. I målet 
Kommissionen mot Belgien34, som behandlade direktivet om kollektiva uppsägningar, 
godkändes dock att direktivets regler implementerats i kollektivavtal på grund av att aktuella 
avtal, genom myndighetsbeslut, hade utsträckts till att gälla en hel bransch, så kallade 
utsträckta eller allmängiltiga kollektivavtal. Det är alltså inte tillräckligt att kollektivavtal i sig 
uppfyller gemenskapsrätten. Viktigare kollektivavtal måste, genom beslut av en regering eller 
en myndighet, kunna tillämpas på alla arbetstagare inom en bransch eller en region för att EG-
domstolen skall kunna acceptera ett direktivs regler som uppfyllda. Möjligheten till 
allmängiltighetsförklaring eller liknande förfarande saknas exempelvis i Sverige, Danmark, 
Italien och Storbritannien.  
 
En del arbetsrättsliga direktiv35 innehåller dock klausuler som anger att dess bestämmelser får 
införas i medlemsstaternas lagstiftning genom kollektivavtal. Uttryckliga villkor i dessa 
direktiv påtalar dock att detta inte fråntar medlemsstaternas skyldighet att vidta de åtgärder 
som behövs för att vid varje tidpunkt kunna garantera de resultat som direktiven föreskriver. 
För att medlemsstaterna skall kunna garantera detta bör den tolkningen göras att det krävs 
någon bakomliggande lagstiftning. I och med att stora delar av den svenska arbetsrättsliga 
lagstiftningen är semidispositiv uppstår frågan om ett direktivs bestämmelser får genomföras i 
sådan lagstiftning. Detta torde inte vara tillåtet om kollektivavtal kan träffas där 
arbetstagarens rättigheter försämras i förhållande till vad som anges i direktiven. En 
godtagbar metod är att direktivens bestämmelser blir EG-dispositiva, eller dispositiva med 
EG-spärr, vilket innebär att avsteg från den nationella lagstiftningen är tillåten om dessa 
avsteg inte innebär mindre förmånliga bestämmelser än vad som följer av direktiven. Ett 
exempel på svensk arbetsrättslig lagstiftning som innehåller EG-spärr är 6a och 6b §§ i Lag 
(1982:80) om anställningsskydd (LAS).  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att ett sätt att genomföra ett direktivs bestämmelser är att 
träffa ett kollektivavtal, men för att genomförandet skall anses giltigt krävs det att avtalet är 
tvingande och bindande för parterna, att avtalet är bindande erga omnes, det vill säga för alla 
arbetstagare som täcks av direktivet och att effektiva åtgärder vidtas av medlemsstaterna för 
de perioder då kollektivavtalet inte kan tillämpas.36

 
3.3 Romkonventionen  
 
Om det uppstår en tvist mellan olika parter, exempelvis då en arbetsgivare utstationerar egna 
arbetstagare till en annan medlemsstat, är det viktigt att det är klarlagt vilken medlemsstats 
lagstiftning som en domstol skall tillämpa i de situationer då valet mellan olika 
medlemsstaters lagstiftning kan bli aktuellt. Svensk arbetsrättslig lagstiftning innehåller som 
huvudregel inga bestämmelser om detta. I förarbetena till lagen (1976:580) om 
medbestämmande i arbetslivet (MBL) påtalades att denna lag är tillämplig på arbetsplatser 
med dominerande anknytning till Sverige eller svenska förhållanden. Dock har numera 
särskilda lagvalsregler, de så kallade Lex Britannia-reglerna, införts i (MBL) vilka avser 
kollektivavtal och arbetsförhållanden som (MBL) inte är direkt tillämplig på (se vidare om 
Lex Britannia i stycke 3.7). 1980 antog gemenskapsmedlemsstaterna Romkonventionen om 
                                                 
34 Mål 215/83. 
35 Exempelvis 91/533/EEG om arbetsgivarens skyldighet att informera om anställningsvillkoren. 
36 Nyström, EU och arbetsrätten, tredje upplagan, s 66 ff. 
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tillämplig lag för avtalsförpliktelser. Denna har implementerats i svensk lagstiftning genom 
lag (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser. Huvudregeln är att det, enligt artikel 
3, står parterna fritt att välja vilken medlemsstats lagstiftning som skall tillämpas på deras 
avtal. I de fall då tillämplig lagstiftning inte valts, skall avtalet, enligt artikel 4, styras av lagen 
i den medlemsstat till vilket det har den starkaste anknytningen.37  
 
Dock innehåller lagen i artikel 6, i syfte att skydda arbetstagare, särskilda regler om 
anställningsavtal som inskränker valet av lagstiftning. I artikel 6.1 påtalas att lagvalet i ett 
anställningsavtal inte får medföra att arbetstagare berövas det skydd som skulle tillförsäkras 
denne till följd av tvingande lagstiftning i den lag som skulle vara tillämplig om lagval inte 
gjorts. Huvudregeln enligt artikel 6.2a är, om lagval inte gjorts, att den medlemsstats 
lagstiftning skall tillämpas där arbetstagare normalt utför sitt arbete enligt avtalet med 
arbetsgivaren. I de fall arbetstagare normalt inte utför sitt arbete i något bestämd medlemsstat 
gäller, enligt artikel 6.2b, lagstiftningen i den medlemsstat där det affärsställe genom vilket 
denne anställdes är beläget. Om det framkommer av omständigheterna i sin helhet att 
anställningsavtalet har närmare anknytning till en annan medlemsstat, skall avtalet regleras av 
lagstiftningen i denna medlemsstat. Då det gäller artikel 6 är denna inte tillämplig på 
kollektivavtal, vilket innebär att parterna som tecknar kollektivavtal fritt kan komma överens 
om vilken medlemsstats lagstiftning som skall tillämpas på kollektivavtalet enligt reglerna i 
artikel 3 och 4. Avslutningsvis inskränks, enligt artikel 7, lagvalsfriheten hos parterna genom 
att internationellt tvingande regler skall tillämpas. Detta gäller oavsett vilken medlemsstats 
lagstiftning de har valt att tillämpa. Vad som avses med internationellt tvingande är regler 
som i nationell lagstiftning är så tvingande enligt rättsregler och praxis i laglandet att de skall 
tillämpas oavsett vilken lagstiftning i övrigt som är tillämpligt på avtalet. Då det gäller 
svenska arbetsrättsliga regler är det inte helt klart vilka av dessa som skall anses vara 
internationellt tvingande. Dock är ett exempel på sådan regel 25a § i (MBL). Denna paragraf 
handlar om kollektivavtal som är ogiltiga enligt utländsk rätt på den grunden att det 
tillkommit efter en stridsåtgärd. Dessa kollektivavtal skall dock vara giltiga i Sverige om 
stridsåtgärden var tillåten enligt svensk lagstiftning. Andra exempel på internationellt 
tvingande regler kan vara regler om föreningsrätt, 7-9 §§ i (MBL), och regler om 
förhandlingsrätt, 10-17 §§ i (MBL).38

 
3.4 Åtgärder mot social dumpning 
 
I EU-perspektivet är frågan huruvida det skall finnas någon form av gemensam 
skyddslagstiftning för arbetstagare i syfte att förhindra social dumpning. Olika former är 
tänkbara exempelvis att anta direktiv om minimiskydd för arbetstagare eller att parterna på 
europeisk nivå tecknade avtal om minimivillkor. När det gäller snedvridning av konkurrens 
har EG-domstolen påtalat att det finns möjliga vägar att komma till rätta med detta. En möjlig 
väg är utsträckning av skyddslagstiftningen till att även omfatta gästande entreprenörföretags 
anställda. En annan är att tillämpa utsträckning av kollektivavtal. I målet Rush Portuguesa39 
behandlades detta. Målet handlade om ett portugisiskt entreprenörföretag som arbetade i 
frankrike och som medtog egna arbetstagare för att utföra arbetet. Lönen betalades enligt 
portugisisk standard som var lägre än franska avtal. Här framhöll domstolen att det inte fanns 
något hinder för en medlemsstat att utsträcka sin lagstiftning eller de kollektivavtal som 
träffats av parterna till att gälla samtliga arbetstagare som utför arbete inom en medlemsstats 
område, även om arbetet är tillfälligt, och oavsett i vilken medlemsstat arbetsgivarföretaget är 
                                                 
37 Nyström, EU och arbetsrätten, tredje upplagan, s 136. 
38 Nyström, EU och arbetsrätten, tredjeupplagan, s 136 f. 
39 Mål C-113/89. 
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etablerat. Följden av detta blir att en medlemsstat kan kräva att utländska företag minst betalar 
medlemsstatens lagstiftade minimilöner och att medlemsstater som tillämpar utsträckning av 
kollektivavtal kan kräva att dessa följs. Sådana institut finns i flertalet av gemenskapens 
medlemsstater. Även om lagstiftad minimilön är förhållandevis låg, så ger trots allt 
domstolens uttalande en viss möjlighet att förhindra social dumpning.40  
 
3.5 Social dumpning och svensk arbetsrätt 
 
Svenska åtgärder mot social dumpning har främst blivit aktuella i samband med 
stridsåtgärder. Om ett entreprenadföretag kommer hit för att utföra arbete, och som inte har 
kollektivavtal med personalen, så finns inga hinder mot att svenska arbetstagarorganisationer 
använder stridsåtgärder för att tvinga fram svenska villkor. Om det däremot finns gällande 
kollektivavtal blir reglerna om stridsåtgärder i (MBL) aktuella. Två svenska domstolsbeslut 
som haft stor betydelse för utvecklingen beträffande stridsåtgärder är domarna i målen 
Nervion41 och Britannia42. I det första fallet hade Högsta domstolen (HD) att ta ställning till 
huruvida ett avtal utarbetat av Internationella transportarbetarfederationen (ITF) för ett antal 
polska besättningsmän på ett fartyg under panamansk så kallad bekvämlighetsflagg var giltigt 
eller inte. Arbetsgivaren menade att avtalet var ogiltigt på grund av att det ingåtts under 
rättsstridigt tvång i form av otillåtna stridsåtgärder i svensk hamn. Domstolen påtalade att 
rättsförhållandet mellan redare och anställda ombord skulle bedömas i sin helhet efter 
flaggans lag, det vill säga Panamas lag. Stridsåtgärdernas lovlighet skulle därmed vid en 
prövning av avtalets giltighet bedömas enligt denna lag och den påtalade att avtalet hade 
tillkommit genom olaga tvång, vilket innebar att avtalet var ogiltigt.43

 
Domslutet i Nervion-målet innebar att två principer gällde för bedömningen av enligt vilket 
lands lagstiftning som lovligheten av stridsåtgärderna skulle göras. I det fall en tvist enbart 
handlade om stridsåtgärder var otillåtna och därmed skulle kunna leda till skadestånd för brott 
mot fredsplikten som återfinns i 41-44 §§ i (MBL) så skulle den lag tillämpas där 
stridsåtgärderna genomfördes. Om däremot prövningen av stridsåtgärdernas lovlighet ingick 
som en del av prövningen av huruvida ett kollektivavtal var giltigt eller ej, så skulle istället 
avtalets lag gälla. Detta innebar att en stridsåtgärd kunde vara tillåten enligt svensk lag, 
medan effekten av den samma, det vill säga kollektivavtalet, kunde anses ogiltigt med 
tillämpning av utländsk lag på grund av samma stridsåtgärd.44

 
I Britannia-målet fastslog Arbetsdomstolen (AD) att stridsåtgärder, vars syfte var att få till 
ogiltiga avtal, var otillåtna enligt svensk lag. Dessutom påtalade (AD) att 42 § (MBL) var 
tillämplig också till förmån för fredsplikt som följer av utländsk lagstiftning. Även i detta mål 
handlade det om ett bekvämlighetsflaggat fartyg, där besättningen bestod av filippinska 
besättningsmän. Fartyget, som var tyskägt men registrerat i Cypern, hade anlöpt Göteborgs 
hamn där det framkom att besättningen avlönades enligt ett kollektivavtal mellan redaren och 
den filippinska fackföreningen, där lönen var lägre än vad som stadgades i (ITF)-avtalet. 
Svenska Sjöfolksförbundet krävde att redaren skulle teckna ett nytt avtal, det vill säga skriva 
under (ITF)-avtalet. Detta avvisades dock vilket innebar att fartyget sattes i blockad, vilket är 
en av de stridsåtgärder som kan vidtas enligt 41 § (MBL). Domstolen fann dock att 
stridsåtgärden var otillåten enligt 42 § (MBL) och anförde främst motiveringen att en sådan 
                                                 
40 Nyström, EU och arbetsrätten, tredje upplagan, s 126 f. 
41 NJA 1987 s 885. 
42 AD 1989, nr 120. 
43 Nyström, EU och arbetsrätten, tredje upplagan, s 128 f. 
44 Olauson-Holke, medbestämmandelagen med kommentar, tredje upplagan, s 189. 
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stridsåtgärd syftade till att undantränga gällande kollektivavtal. När det gäller domarna i 
målen Nervion och Britannia så kritiserades dessa från fackligt håll och farhågor väcktes om 
att man inte längre skulle ha möjlighet att genom stridsåtgärder i Sverige se till att utländska 
arbetstagare, som utför arbete här, får löner och anställningsvillkor motsvarande svenska 
arbetstagare i de fall det finns ett utländskt medtaget kollektivavtal. Detta innebar att en 
lagändring i 42 § (MBL) kom tillstånd, samt att två nya bestämmelser infördes, 25a och 31a 
§§ .45  
 
Det är dessa bestämmelser och ändringen i 42 § som har kommit att kallas för Lex Britannia, 
eller Britanniaprincipen (se vidare i stycke 3.7). Dessa bestämmelser har dock ifrågasatts 
huruvida de stämmer överens med EG-rätten, något som har aktualiserats i det så kallade 
Vaxholmsmålet46 (se vidare i stycke 6). 
 
3.6 Fredsplikten 
 
Rätten att vidta stridsåtgärder åtnjuter ett särskilt skydd i Sverige i och med bestämmelserna i 
2 kapitlet, 17 § Regeringsformen (RF). Här framkommer att förening av arbetstagare, samt 
arbetsgivare och förening av arbetsgivare äger rätt att vidta stridsåtgärder, om inte annat följer 
av lag eller avtal. Om parterna inte är bundna av kollektivavtal i förhållande till varandra finns 
således ingen fredsplikt enligt avtal. Frågan blir då om fredsplikt kan följa av lagstiftning.47

 
Grundläggande förbud mot stridsåtgärder framkommer i de så kallade punktförbuden i 41 §, 
första stycket, (MBL), som infördes genom 1928 års kollektivavtalslag. Ett av kraven för att 
exempelvis en arbetsvägran skall anses utgöra en otillåten stridsåtgärd är att den framstår som 
en kollektiv handling. Om stridsåtgärden vidtagits efter ett visst mått av samråd mellan de 
deltagande arbetstagarna så framstår detta som en kollektiv handling. Att handlingen är 
kollektiv är dock inte tillräckligt, utan åtgärden måste ha ett olovligt syfte på det sätt som 
framgår av punktförbuden. I det första punktförbudet påtalas att det är otillåtet att utöva 
påtryckning i tvist om ett kollektivavtals giltighet, bestånd eller rätta innebörd eller i en tvist 
huruvida visst förfarande strider mot avtalet eller mot (MBL). Det andra punktförbudet 
förbjuder stridsåtgärder i syfte att få till stånd en ändring av ett kollektivavtal. Det tredje 
förbjuder stridsåtgärder vars syfte är att genomföra bestämmelse som är avsedd att tillämpas 
sedan avtalets giltighetstid har passerat. Det fjärde punktförbudet förbjuder stödjande av 
stridsåtgärd när den stödjande själv inte får vidta stridsåtgärder.48  
 
3.7 Lex Britannia  
 
Genom införandet av Lex Britannia 1991 begränsades tillämpningsområdet för den princip 
som fastslogs i Britanniadomen, den så kallade Britanniaprincipen. I 42 § tredje stycket 
(MBL) påtalas att bestämmelserna i första stycket, första och andra meningarna, endast gäller 
när en organisation vidtar stridsåtgärder med anledning av arbetsförhållanden som lagen är 
direkt tillämplig på. Förbudet mot stridsåtgärder gäller alltså bara när arbetsförhållandena har 
sådan anknytning till den svenska arbetsmarknaden att lagen är direkt tillämplig. I 
propositionen med förslaget till Lex Britannia49 uttalades det att vid bestämningen av lagens 
tillämpningsområde skall det göras en helhetsbedömning beträffande det aktuella 
                                                 
45 Nyström, EU och arbetsrätten, tredje upplagan, s 129. 
46 AD 2004 nr 111 och AD 2005 nr 49. 
47 AD 2005 nr 49 s 14. 
48 Göransson, arbetsrätten, en introduktion, andra upplagan, s 93 ff. 
49 Prop. 1990/91:162. 
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arbetsförhållandets anknytning till Sverige, varvid faktorer som geografiska belägenhet och 
parternas nationalitet får betydelse, liksom huruvida arbetet är mera stadigvarande förlagt till 
Sverige. Stridsåtgärder är alltså inte förbjudna enligt 42 § (MBL), första stycket, i fall då en 
utländsk arbetsgivare tillfälligt bedriver verksamhet här och en helhetsbedömning visar att 
anknytningen till Sverige är så svag att lagen inte kan anses direkt tillämplig på 
arbetsförhållandena. När det gäller ett kollektivavtal som tillkommit efter en sådan 
stridsåtgärd så är detta avtal giltigt i Sverige även om det skulle vara ogiltigt enligt utländsk 
lagstiftning, på grund av att det tillkommit genom en stridsåtgärd (25a § MBL). Detta 
kollektivavtal har även företräde framför ett redan träffat kollektivavtal som lagen inte är 
direkt tillämplig på. Detta gäller dock de delar där avtalen är oförenliga (31a § MBL).50

 
4 Utstationeringsdirektivet 
 
4.1 Inledning 
 
Den 16 december 1996 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG om 
utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster 
(utstationeringsdirektivet). Syftet med direktivet var, enligt meddelandet från Kommissionen 
beträffande genomförandet av direktivet51, att undanröja hinder och oklarheter som kunde 
komma i vägen för genomförandet av friheten att tillhandahålla tjänster, höja 
rättssäkerhetsnivån och göra det möjligt att fastställa vilka arbetsvillkor som skall tillämpas på 
arbetstagare som tillfälligt arbetar i en medlemsstat och som inte är den medlemsstat vars 
lagstiftning är tillämplig på anställningsförhållandet.52

 
Kommissionen påtalade vidare i punkt 2.1 att genomförandet av den inre marknaden, särskilt 
friheten att tillhandahålla tjänster mellan medlemsstaterna, hade medfört att en ny form av 
rörlighet för arbetstagare uppstått och att denna rörlighet tydligt skilde sig från den rörlighet 
för migrerande arbetstagare som uttryckligen avses i exempelvis sekundärrätten i fråga om 
arbetstagarnas fria rörlighet. Dynamiken på den inre marknaden stimulerar företagen att 
utveckla sin transnationella verksamhet och tillhandahålla alltfler tjänster över gränserna. 
Dock uppstår en situation för arbetstagare som ger upphov till ett stort antal juridiska frågor 
då denne tillfälligt skickas till en annan medlemsstat för att arbeta där i samband med 
tillhandahållandet av en tjänst för arbetsgivarens räkning. Ett exempel på sådana juridiska 
frågor är vilken lagstiftning som skall tillämpas på den utstationerade arbetstagarens 
anställningsförhållande.  
 
Vidare påtalade Kommissionen att EG-domstolen flera gånger har fått klargöra den 
utstationerade arbetstagarens situation i förhållande till Romfördraget och den frihet att 
tillhandahålla tjänster som påtalas i artikel 49. Domstolen har i ett antal mål fastställt kriterier 
för att exempelvis dra gränsen mellan friheten att tillhandahålla tjänster och arbetstagarnas 
fria rörlighet. Här har domstolen framhållit att arbetstagare som utstationeras inom ramen för 
tillhandahållande av tjänster återvänder till ursprungslandet sedan uppdraget slutförts, utan att 
vid något tillfälle komma in på den mottagande medlemsstatens arbetsmarknad. Detta, 
menade domstolen, var något som skiljde sig från migrerande arbetstagare. Denna specifika 
situation innebar att bestämmelser som utformats för migrerande arbetstagare inte kunde 
tillämpas på utstationerade arbetstagare för att lösa de problem som uppstod vid 

                                                 
50 AD 2005 nr 49 s 15. 
51 Kom (2003) 458 slutlig. 
52 Kom (2003) 458 slutlig, punkt 1. 
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utstationering. När det gäller vilka anställningsvillkor som skall tillämpas under 
utstationeringstiden så har domstolen fastställt att det är förenligt med EG-rätten att 
medlemsstaterna tillämpar sin nationella lagstiftning eller de kollektivavtal som slutits av 
arbetsmarknadens parter på samtliga personer som arbetar som anställda i medlemsstaten 
oberoende av i vilken medlemsstat arbetsgivaren är etablerad. Detta gäller även då 
arbetstagaren arbetar tillfälligt i en annan medlemsstat.  
 
För att underlätta den fria rörligheten för tjänster bedömdes det nödvändigt och effektivt att 
lagstiftningen som berördes av domstolens rättspraxis samordnades i medlemsstaterna genom 
att på gemenskapsnivå fastställa ett antal tvingande bestämmelser om minimiskydd som 
skulle följas i det mottagande landet av de arbetsgivare som sände ut arbetstagare för tillfälligt 
arbete i den medlemsstat där tjänsten tillhandahölls. I och med utstationeringsdirektivet 
fastställdes gemenskapsförteckningen över dessa tvingande minimibestämmelser. 
 
4.2 Tillämpningsområde 
 
Enligt artikel 1 punkt 1 i utstationeringsdirektivet tillämpas direktivet på företag som är 
etablerade i en medlemsstat, och som i samband med tillhandahållande av tjänster över 
gränserna, utstationerar arbetstagare enligt punkt 3 inom en medlemsstats territorium. 
Direktivet tillämpas dock inte, enligt artikel 1 punkt 2, på företag inom handelsflottan såvitt 
avser besättning ombord. Även företag som är etablerade utanför gemenskapen berörs av 
direktivet, då artikel 1 punkt 4 påvisar att dessa företag inte får behandlas förmånligare än 
företag som är etablerade inom gemenskapen.  
 
Direktivet skall tillämpas om ett företag, som anges i punkt 1, vidtar någon av de tre 
gränsöverskridande åtgärderna som anges i punkt 3a-c. För det första är direktivet tillämpligt, 
enligt punkt 3a, när ett företag som är etablerat i en medlemsstat utstationerar en arbetstagare 
för företagets egen räkning och under egen ledning inom en medlemsstats territorium. Det 
viktiga är dock att det finns ett avtal mellan det utstationerande företaget och mottagaren av 
tjänsterna och att det utstationerande företaget bedriver verksamhet i den medlemsstat som 
arbetstagaren utstationeras till. Det skall även finnas ett anställningsförhållande mellan det 
utstationerande företaget och arbetstagaren under den tid som utstationeringen sker. För det 
andra så är direktivet, enligt punkt 3b, tillämpligt om utstationering av en arbetstagare sker på 
en arbetsplats eller i ett företag tillhörande samma koncern. Även här måste det finnas ett 
anställningsförhållande mellan det utstationerande företaget och arbetstagaren under 
utstationeringstiden. För det tredje så tillämpas direktivet, enligt punkt 3c, då ett företag, i 
egenskap av företag som hyr ut arbetskraft eller ställer arbetskraft till förfogande, verkställer 
utstationering av arbetstagare till ett användarföretag som är etablerat eller som bedriver 
verksamhet inom en medlemsstats territorium. Även här skall det finnas ett 
anställningsförhållande mellan arbetstagaren och det företag som hyr ut arbetskraft eller det 
företag som ställer arbetskraft till förfogande under utstationeringstiden. 
 
Utanför kategorierna i punkt a-c faller arbetstagare som utstationeras till en annan 
medlemsstat för att där utföra tjänster åt arbetsgivaren hemma, vilket innebär att dessa inte 
omfattas av direktivet. Detta gäller exempelvis handelsresande, reseledare och som regel även 
de som utför transporter av personer eller varor till en annan medlemsstat. Vad det gäller 
begreppet att arbetstagaren skall stå under arbetsgivarens ledning skall inte tolkas som någon 
omedelbar arbetsledning, utan mera som ett övergripande organisatoriskt ansvar.53

                                                 
53 Nyström, EU och arbetsrätten, tredje upplagan, s 139. 
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4.3 Tillämplig lag 
 
I direktivets ingress, punkt 8, ges en erinran om Romkonventionens artikel 3 där den allmänna 
regeln är att det står parterna fritt att välja vilken lag som skall tillämpas på ett avtal. Dock 
skall, enligt artikel 6 punkt 2 i samma konvention, det individuella anställningsavtalet regleras 
av lagen i det land där arbetstagaren vid fullgörandet av avtalet vanligtvis utför arbetet om 
inte något lagval har gjorts. Detta gäller även om arbetstagaren tillfälligt utstationeras till en 
annan medlemsstat. I de fall arbetstagaren inte vanligtvis utför sitt arbete i en och samma 
medlemsstat så skall lagen tillämpas där företaget som anställde denne är beläget om det inte 
framgår av de samlade omständigheterna att anställningsavtalet har närmare anknytning till en 
annan medlemsstat, vilket innebär att denna medlemsstats lag skall tillämpas.  
 
I meddelandet från Kommissionen så påtalas i punkt 2.3.1.1 att Romkonventionen föreskriver 
allmänna kriterier för att fastställa vilken lag som skall tillämpas på ett avtal. Konventionen 
ger även domstolar, enligt artikel 7, möjligheten att undantagsvis inte tillämpa den lag som 
normalt är tillämplig, utan tillämpa internationellt tvingande bestämmelser enligt 
internationell privaträtt. Vilka dessa direkt tillämpliga eller internationellt tvingande 
bestämmelserna är anges dock inte. I utstationeringsdirektivet fastställs på gemenskapsnivå 
vilka bestämmelser som är tvingande i den mening som artikel 7 i konventionen avser. Dessa 
bestämmelser utgör kärnan i arbetstagarnas minimiskydd, samtidigt som man följer principen 
om likabehandling mellan nationella och icke nationella tjänsteleverantörer och arbetstagare. 
De lagvalskonflikter som finns i konventionen är en allmän rättslig ram. Direktivet däremot är 
specifikt inriktat på utstationerade arbetstagare och utgör en vidareutveckling av 
konventionens rättsliga ram. Avsikten med direktivet är inte att ändra den lag som skall 
tillämpas utan att fastställa ett antal tvingande bestämmelser som skall följas under 
utstationeringstiden i den mottagande medlemsstaten oavsett vilken lag som gäller för 
anställningsavtalet. 
 
För arbets- och anställningsvillkor som räknas upp i utstationeringsdirektivets artikel 3 punkt 
1a-g samt artikel 3 punkt 10 har Romkonventionens regler beträffande lagval ersatts av en 
reglering som innebär att den medlemsstat som arbetstagaren är utstationerad till, värdlandet, 
har en skyldighet att se till att gästande företag i relation till dess anställda tillämpar denna 
medlemsstats bestämmelser, lagar eller andra författningar. Principen om 
gemenskapslagstiftningens företräde skall tillämpas enligt direktivets ingress punkt 11, vilket 
också påtalas i konventionens artikel 20. 
 
4.4 Arbets- och anställningsvillkor 
 
I meddelandet från Kommissionen så påtalas i punkt 2.2 ett antal tvingande bestämmelser 
som skall garanteras den utstationerade arbetstagaren i den medlemsstat dit denna 
utstationeras. Detta gäller oberoende av vilken lagstiftning som tillämpas på 
anställningsförhållandet. De arbets- och anställningsvillkor som skall garanteras av värdlandet 
och som ingår i den så kallade hårda kärnan är längsta arbetstid och kortaste vilotid, minst 
antal betalda semesterdagar per år, minimilön, villkor för att ställa arbetstagare till förfogande, 
särskilt genom företag för uthyrning av arbetskraft, arbetsmiljö, skyddsåtgärder med hänsyn 
till arbets- och anställningsvillkor för gravida kvinnor och kvinnor som nyligen fött barn samt 
för barn och unga. Dessa bestämmelser skall, enligt direktivets artikel 3 första strecksatsen, 
vara fastställda i den medlemsstats bestämmelser, lagar eller andra författningar där arbetet 
utförs. De kan dock även, enligt andra strecksatsen, fastställas i kollektivavtal eller 
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skiljedomar som förklarats ha allmän giltighet enligt artikel 3.8, i den utsträckning som de 
berör de verksamheter, inom byggbranschen, som anges i bilagan till direktivet.  
 
Enligt artikel 3 punkt 10 i direktivet påvisas dock att det inte föreligger något hinder att 
medlemsstaterna, i enlighet med Romfördraget, på samma villkor ålägger de nationella 
företagen eller företagen från andra medlemsstater arbets- och anställningsvillkor på andra 
områden, förutsatt att dessa rör allmän ordning (ordre public) eller arbets- och 
anställningsvillkor som är fastställda i kollektivavtal eller skiljedomar enligt punkt 8 med 
avseende på annan verksamhet än byggbranschen.  
 
I meddelandet från Kommissionen, punkt 4.1.2.2, påminner Kommissionen om den definition 
av begreppet bestämmelser som rör allmän ordning som gjordes av rådet och Kommissionen i 
förklaring 10 när direktivet antogs. Denna påvisar att begreppet skall anses omfatta de 
tvingande bestämmelser som inte tillåter några undantag och som, genom sin art och sitt syfte, 
uppfyller tvingande krav i allmänhetens intresse. Bland dessa bestämmelser kan särskilt 
finnas förbudet mot tvångsarbete eller offentliga myndigheters åtagande att kontrollera att 
lagstiftningen om arbetsvillkor följs.  
 
Tillämpningen av de bestämmelser som rör allmän ordning skall ske enligt Romfördraget och 
på lika villkor för samtliga. För att beskriva skillnaden mellan nationella bestämmelser som är 
tvingande inom landet och de bestämmelser som rör allmän ordning som är internationellt 
tvingande tar Kommissionen upp bestämmelserna om uppsägning. Dessa bestämmelser är i en 
del länder tvingande inom landet och som arbetsmarknadens parter inte kan göra avsteg ifrån 
genom avtal. Avtal om avsteg är här ogiltiga i förhållande till den nationella rätt som skall 
tillämpas. Bestämmelserna är dock inte internationellt tvingande i den mening som avses i 
artikel 7 i Romkonventionen. Internationellt tvingande bestämmelser skall tillämpas oavsett 
vilken rätt som är tillämplig på avtalet, vilket innebär att giltiga avtal i de nationellt tvingande 
bestämmelserna om uppsägning inte tillämpas automatiskt. Kommissionen hänvisar även till 
den expertgrupp som förberedde direktivets införlivande som ansåg att begreppet 
bestämmelser som rör allmän ordning omfattar bestämmelser om grundläggande rättigheter 
och friheter som stadfästs i den berörda medlemsstatens lagstiftning eller i nationell rätt, 
exempelvis förenings- och förhandlingsrätt, ickediskrimineringsprincipen, avskaffandet av 
barnarbete när det utgör en form av exploatering, uppgiftsskydd och rätten till respekt för 
privatlivet. Begreppet allmän ordning skall dock tolkas strikt och påkallar medlemsstaterna 
allmän ordning skall det motiveras av oavvisliga skäl av allmänt intresse och att man skall 
underförstå att det finns ett reellt och tillräckligt hot som påverkar ett grundläggande intresse i 
samhället. 
 
Vidare anser Kommissionen att artikel 3.10 första strecksatsen skall tolkas med bibehållandet 
av den objektiva andan att underlätta fri rörlighet för tjänster inom gemenskapen. I direktivet 
fastställs ett antal bestämmelser om minimiskydd i värdlandet som måste följas av de företag 
som utstationerar arbetstagare. Medlemsstaterna får dock inte kräva att de tjänsteutövare som 
är etablerade i andra medlemsstater tillämpar samtliga obligatoriska bestämmelser i den 
nationella arbetsrätten.  
 
För sådant arbete i samband med en första montering och/eller en första installation som ingår 
i leveranskontraktet för en vara och som krävs för att den levererade varan skall kunna tas i 
bruk och som utförs av yrkesarbetare och/eller specialiserade arbetstagare från det levererande 
företaget gäller, enligt artikel 3.2 i direktivet, bestämmelserna i punkt 1 beträffande minimilön 
och minsta antal betalda semesterdagar endast om utstationeringens varaktighet överstiger åtta 
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dagar. Denna regel gäller dock inte för sådan byggverksamhet som anges i bilagan till 
direktivet. 
 
I artikel 3.3 påtalas att medlemsstaterna kan, efter samråd med arbetsmarknadens parter och i 
enlighet med sedvanor och bruk i varje medlemsstat, besluta att bestämmelserna i punkt 1 
beträffande minimilön inte skall gälla i de fall som anges i artikel 1.3a och b om 
utstationeringens varaktighet inte överstiger en månad. 
 
Medlemsstaterna kan, enligt artikel 3.4, bestämma att man genom kollektivavtal enligt artikel 
3.8 får göra undantag från reglerna om minimilön om arbetets varaktighet är kortare än en 
månad. Denna regel gäller dock inte vid uthyrning av arbetstagare. 
 
Medlemsstaterna kan vidare, enligt artikel 3.5, ange att undantag får beviljas från reglerna om 
minimilön och semester vid utstationering om arbetet är av ringa omfattning. Dock måste 
medlemsstaterna fastställa vad som avses med begreppet ringa omfattning. Inte heller denna 
regel gäller vid uthyrning av arbetstagare. 
 
Artikel 3.6 påvisar att utstationeringens varaktighet beräknas utifrån en referensperiod om ett 
år från dess början. Vid denna beräkning skall de perioder medräknas som någon annan 
arbetstagare eventuellt kan ha varit utstationerad för samma arbete. Denna artikel avser att 
förhindra att reglerna om utstationering kringgås. 
 
I artikel 3.7 påvisas att punkterna 1-6 inte skall hindra att medlemsstaterna tillämpar 
förmånligare arbets- och anställningsvillkor för arbetstagarna. 
 
4.5 Kollektivavtal 
 
I meddelandet från Kommissionen, punkt 4.1.2.1, påtalar Kommissionen att de kollektivavtal 
som avses i artikel 3 punkt 1 skall för tillämpningen av direktivet förklarats ha allmän 
giltighet enligt artikel 3 punkt 8. Det första stycket i denna punkt behandlas kollektivavtal 
som har verkningar erga omnes (se stycke 3.2 beträffande detta begrepp). Dessa avtal skall 
följas av samtliga företag inom den aktuella branschen som omfattas av det geografiska 
tillämpningsområdet för att garantera likabehandling mellan inhemska företag och 
utstationerande företag. Saknas system för allmän giltighet återfinns i andra stycket alternativ 
för att likabehandling skall kunna garanteras. Den expertgrupp som förberedde införlivandet 
av direktivet påtalade att om medlemsstaterna beslutar att utgå från de två andra kategorierna 
av kollektivavtal som anges i artikeln så måste de uttryckligen ange detta i den nationella 
lagstiftning där direktivets regler införlivas. De andra två kategorierna är kollektivavtal som 
gäller allmänt eller kollektivavtal som ingåtts av de arbetstagarorganisationerna som är mest 
representativa. Om hänvisning saknas i lagstiftningen för införlivandet, kan medlemsstaterna 
inte kräva att de kollektivavtal som avses skall följas av utstationerande företag. Då ingen 
hänvisning till alternativen i andra stycket gjordes av någon medlemsstat i sin lagstiftning 
beträffande direktivets införlivande så drog Kommissionen den slutsatsen att de 
medlemsstater som saknar de kollektivavtal som förklarats ha allmän giltighet i den mening 
som avses i andra stycket inte tillämpar arbets- och anställningsvillkor som fastställts i 
kollektivavtal på utstationerade arbetstagare. Detta innebär att endast arbets- och 
anställningsvillkor fastställda i lag skall tillämpas. 
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4.6 Information om arbets- och anställningsvillkor 
 
Enligt artikel 4, punkt 2 i direktivet skall medlemsstaterna planera ett samarbete mellan de 
offentliga förvaltningar som i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning har 
behörighet att övervaka de arbets- och anställningsvillkor som anges i artikel 3. Samarbetet 
består särskilt i att besvara motiverade förfrågningar från dessa förvaltningar om information 
angående utsändande av arbetstagare till andra medlemsstater. Detta gäller även uppenbart 
missbruk eller gränsöverskridande verksamheter som antas vara olagliga. De offentliga 
förvaltningarna och Kommissionen skall i nära samarbete granska de problem som kan 
uppkomma vid genomförandet av artikel 3, punkt 10. 
 
I punkt 3.2 i Kommissionens meddelande påtalar Kommissionen att det är mycket viktigt att 
berörda parter i förhand informeras om de arbetsvillkor som skall tillämpas i värdlandet på de 
arbetstagare som utstationeras. På grund av att utstationeringen är av tillfällig natur och 
innebär att de rättsliga systemen i flera medlemsstater konfronteras med varandra, kan det 
vara svårt att tillämpa bestämmelserna som införlivar direktivet. Ett administrativt samarbete 
mellan medlemsstaterna är därmed särskilt viktigt. 
 
I artikel 4, punkt 3 i direktivet påtalas att medlemsstaterna skall vidta åtgärder för att 
informationen om de arbets- och anställningsvillkor som avses i artikel 3 skall vara allmänt 
tillgänglig. Dessutom skall, enligt artikel 4 punkt 4, den enskilda medlemsstaten underrätta 
övriga medlemsstater och Kommissionen om de förbindelsekontor och/eller behöriga 
instanser som avses i punkt 1. 
 
4.7 Stridsåtgärder  
 
I direktivets ingress, punkt 22, påtalas att direktivet inte inverkar den rättsliga regleringen i 
medlemsstaterna beträffande rätten att vidta stridsåtgärder för att försvara yrkesintressen. 
Dock uttrycks inte denna rätt vidare i direktivets artiklar, utan enbart i ingressen.  
 
5 Utstationeringsdirektivet och svensk lagstiftning 
 
5.1 Inledning 
 
I Sverige har utstationeringsdirektivet implementerats i lag (1999:678) om utstationering av 
arbetstagare, utstationeringslagen, och denna lag gäller alla utländska arbetsgivare som 
utstationerar arbetstagare i Sverige, även arbetsgivare utanför gemenskapen, på grund av att 
arbetsgivare inom gemenskapen skulle kunna utsättas för diskriminering om så inte var fallet.  
 
För att lagen skall bli tillämplig krävs, enligt 1 § att en arbetsgivare tillhandahåller 
gränsöverskridande tjänster och att det föreligger ett anställningsförhållande mellan 
arbetstagaren och den arbetsgivare som utstationerar. Enligt 2 § gäller inte lagen för 
arbetsgivare inom handelsflottan såvitt avser besättning ombord.  
 
Begreppet utstationering definieras i lagen, enligt 3 §, i anslutning till definitionen av 
utstationeringsdirektivets tre gränsöverskridande åtgärder, som anges i artikel 1.3. Med 
utstationerad arbetstagare avses, enligt 4 §, varje arbetstagare som vanligen arbetar i en annan 
medlemsstat men under begränsad tid utför arbete enligt 3 § i Sverige.  
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När det gäller begreppet arbetstagare skall detta bestämmas enligt svensk lagstiftning och här 
blir det civilrättsliga begreppet avgörande. Hur länge en utstationering kan pågå finns inte 
preciserat vare sig i den svenska lagen eller i utstationeringsdirektivet. I varje särskilt fall 
måste en bedömning göras huruvida utstationeringslagen skall tillämpas eller om 
anknytningen till Sverige är så stark att svensk lag skall tillämpas i sin helhet. Ett riktmärke är 
om arbetet är mera stadigvarande, vilket skulle innebära att svensk lag tar över och blir 
tillämpbar i sin helhet. Dock kan ett anställningsavtal ha starkast anknytning till hemlandet, 
även i de fall som en utstationering pågår under lång tid. Att en arbetsgivare skall tillämpa 
villkoren i utstationeringslagen hindrar trots allt inte att det även kan finnas andra svenska 
regler som är tillämpliga på grund av att dessa exempelvis anses som internationellt 
tvingande.54  
 
5.2 Medlemsstaternas arbetsrätt 
 
Enligt 5 § skall en arbetsgivare tillämpa en rad svenska regler för utstationerad arbetstagare, 
oavsett vilken lag som annars är tillämplig på anställningsförhållandet mellan arbetstagaren 
och arbetsgivaren. Exempel på sådana regler är semesterlagens regler om antal semesterdagar 
med semesterlön, föräldraledighetslagens regler om mammaledighet, arbetstidslagens regler, 
arbetsmiljölagen och så vidare. En förutsättning för att dessa regler skall bli tillämpliga är 
dock att det inte finns förmånligare regler i avtal eller i den lag som annars är tillämplig på 
anställningsförhållandet. Därutöver gäller vid utstationering reglerna i (MBL) beträffande 
förenings- och förhandlingsrätt, och i de fall kollektivavtal träffas, även fredsplikten i 41 § 
(MBL). Även reglerna i (MBL) beträffande sanktioner för brott mot dessa bestämmelser 
gäller. Reglerna är så grundläggande att de betraktas som ordre public enligt artikel 3 punkt 
10 i utstationeringsdirektivet.55  
 
5.3 Arbets- och anställningsvillkor 
 
När det gäller de arbets- och anställningsvillkor som återfinns i utstationeringsdirektivets 
artikel 3 punkt 1 är dessa implementerade i 5 § utstationeringslagen. Dock inte punkten som 
handlar om minimilön i och med att Sverige saknar lagstiftning i detta ämne. Om det finns 
bestämmelser beträffande minimilön återfinns dessa i kollektivavtal, emellertid har inte någon 
hänvisning till gällande kollektivavtal gjorts i den svenska lagen, inte ens i byggbranschen. I 
förarbetena till utstationeringslagen görs bedömningen att utstationeringsdirektivet inte 
tvingar medlemsstaterna till något annat än att garantera att vissa villkor i allmängiltiga 
kollektivavtal inom byggsektorn skall tillämpas av utstationerande arbetsgivare. Dock ger 
direktivets artikel 3 punkt 8 en möjlighet för Sverige att, om man så önskar, ålägga en sådan 
arbetsgivare att även tillämpa villkor som är kollektivavtalsreglerade, även om 
kollektivavtalet inte är allmängiltigt. Att ålägga utstationerande arbetsgivare att tillämpa 
kollektivavtalsvillkor är trots allt inte nödvändigt, påtalas det i förarbetena till lagen, då 
utländska företag i normalfallet är beredda att teckna kollektivavtal med den fackliga part som 
berörs. Dessutom skulle det innebära vissa lagtekniska problem och vara främmande för 
svensk tradition om så vore fallet. Bakgrunden till ställningstagandet är att man inte vill införa 
någon erga omnes-effekt bakvägen i svensk lagstiftning. Enligt utstationeringsdirektivet får 
utstationerande företag inte behandlas mindre förmånligare än de nationella företagen i den 
medlemsstat till vilken utstationeringen sker. Om utstationerande företag skulle vara skyldiga 
att betala lön enligt svenska kollektivavtal, skulle skyldigheten behöva utsträckas till samtliga 

                                                 
54 Nyström, EU och arbetsrätten, tredje upplagan, s 141 f. 
55 Nyström, EU och arbetsrätten, tredje upplagan, s 142 f. 



 19

nationella arbetsgivare som inte har kollektivavtal. Det skulle alltså handla om en erga omnes-
effekt.56  
 
5.4 Utstationering till EES och Schweiz 
 
Beträffande svenska arbetsgivare som utstationerar arbetstagare till ett annat land tillhörande 
EES eller till Schweiz skall dessa företag, enligt 8 § utstationeringslagen, tillämpa de 
nationella bestämmelser varigenom det landet genomfört utstationeringsdirektivet. Även i 
dessa fall hindras inte arbetsgivaren att tillämpa bestämmelser eller villkor som är 
förmånligare för arbetstagaren. 
 
5.5 Information om arbets- och anställningsvillkor 
 
Enligt 9 § utstationeringslagen skall arbetsmiljöverket vara förbindelsekontor och 
tillhandahålla information om de arbets- och anställningsvillkor som kan bli tillämpliga vid en 
utstationering i Sverige. Arbetsmiljöverket skall vidare även hänvisa de utstationerande 
företagen till berörda kollektivavtalsparter för information om de kollektivavtal som kan bli 
tillämpliga. De skall också samarbeta med motsvarande förbindelsekontor i andra länder inom 
EES och Schweiz. 
 
6 Det så kallade Vaxholmsmålet 
 
I detta mål vid Arbetsdomstolen (AD)57 behandlades frågan huruvida stridsåtgärder vidtagna 
gentemot ett lettiskt bolag stred mot EG-rätten och det materiella innehållet i 
utstationeringsdirektivet eller inte. 
 
Det lettiska bolaget Laval un Partneri utstationerade, med början i maj 2004, arbetskraft från 
Lettland till Sverige i samband med entreprenader som bedrevs av det närstående bolaget 
L&P Baltic Bygg AB och då bland annat entreprenad avseende skolbyggnation i Vaxholms 
stad.  
 
Laval (bolaget) var inte bundet av något svenskt kollektivavtal i förhållande till de inblandade 
svenska arbetsmarknadsparterna, i detta fall Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads), 
dess avdelning 1 (Byggettan eller avdelningen) och Svenska Elektrikerförbundet 
(Elektrikerförbundet), utan var bundet av kollektivavtal i Lettland på grund av att bolaget 
tecknat så kallade hängavtal med det lettiska byggnadsarbetareförbundet, bland annat 
beträffande arbetstagare som utstationerades till ett utföra arbete utanför Lettland. Med 
begreppet hängavtal avses avtal som har samma rättsverkningar som kollektivavtal i 
allmänhet och som tecknas av arbetstagarorganisation och arbetsgivare som inte är medlem i 
någon arbetsgivarorganisation och där arbetsgivaren förbinder sig att tillämpa exempelvis det 
riksavtal som gäller för branschen58. Byggnads ville dock att bolaget skulle teckna ett 
hängavtal till det svenska kollektivavtalet som gällde för byggindustrin, vilket innebar ett 
undanträngande av de lettiska kollektivavtalen. 
 
Under juni månad 2004 etablerades kontakt mellan företrädaren för bolaget och L&P samt 
avdelningens ombudsman där diskussioner fördes angående tecknandet av kollektivavtal 

                                                 
56 Nyström, EU och arbetsrätten, tredje upplagan, s 143. 
57 AD 2005 nr 49. 
58 Göransson, arbetsrätten, en introduktion, andra upplagan, s 91. 
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mellan parterna. Efter de inledande kontakterna hölls en rad förhandlingar, vilka inte 
resulterade i att något kollektivavtal tecknades, och detta i sin tur medförde att avdelningen, i 
en skrivelse till bolaget, varslade om stridsåtgärder bland annat i form av blockad mot allt 
bygg- och anläggningsarbete på bolagets arbetsplatser. Bolaget menade dock exempelvis att 
stridsåtgärderna var otillåtna och att interimistisk fredsplikt rådde bland annat på grund av att 
den varslade blockaden hade sin grund i avtalskrav som innebar en otillåten begränsning i 
rätten att tillhandahålla tjänster enligt artikel 49 i Romfördraget. Planerade stridsåtgärder 
trädde dock ikraft vilket även medförde att sympatiåtgärder vidtogs från elektrikerförbundet 
sida.  
 
Bolaget tvingades sedermera överge byggnadsarbetet i Vaxholm efter att exempelvis 
byggnads placerat strejkvakter dygnet runt vid byggarbetsplatsen vilka bland annat 
uppmanade lastbilschaufförer att inte leverera varor och försökte förhindra att de lettiska 
arbetarna tog sig fram till arbetsplatsen. Bolaget upplevde dessutom en massmedial kampanj 
från arbetsmarknadsparterna. De åtgärder som vidtogs från byggnads sida, menade bolaget, är 
ett led i byggnads påståenden om att de skall förhindra social dumpning av arbets- och 
anställningsvillkoren och få till ett svenskt avtal mellan parterna. Detta, ansåg bolaget, i själva 
verket innebär ett undanträngande av de lettiska kollektiv- och anställningsavtalen. 
 
Den 7 december 2004 väckte bolaget talan vid (AD) mot de berörda arbetsmarknadsparterna 
och yrkade därvid bland annat att domstolen, genom interimistiskt beslut, skulle förklara de 
antagna strids- och sympatiåtgärderna som otillåtna och därmed hävas. Yrkandet bestreds 
dock av de berörda arbetsmarknadsparterna. Bolagets yrkande avslogs av (AD) i ett beslut59 
den 22 december 2004. Den 11 mars 2005 hölls huvudförhandling i målet. 
 
Som förstahandsgrund för sin talan anförde bolaget att vidtagna stridsåtgärder stred mot 
Romfördraget i och med att detta fördrag är direkt gällande rätt i Sverige på grund av dess 
företräde gentemot nationell lagstiftning, vilket även gäller beträffande grundlagar, och att 
artikel 12 och 49 i fördraget både har så kallad vertikal och horisontell direkt effekt, vilket 
innebar att dessa artiklar även kan åberopas av bolaget. Vidare innebär artikel 49, enligt EG-
domstolens praxis60, exempelvis att medlemsstaterna i gemenskapen är skyldiga att avskaffa 
samtliga inskränkningar i friheten att tillhandahålla tjänster, även sådana som gäller för 
inhemska arbetsgivare, om dessa inskränkningar medför att en utländsk arbetsgivares 
verksamhet i utstationeringslandet förbjuds, blir mindre tilltalande eller hindras, menade 
bolaget. Här kan det exempelvis handla om administrativa och ekonomiska bördor. Av praxis 
från EG-domstolen, se ovanstående mål, framgår, hävdade bolaget vidare, att en rad krav 
måste vara uppfyllda innan nationella inskränkningar kan godtas, exempelvis om de grundar 
sig på tvingande hänsyn till allmänintresset och inte strider mot proportionalitetsprincipen i 
Romfördraget. Inskränkningar får inte motiveras av ekonomiska hänsyn exempelvis för att 
skydda inhemska företag. Det finns inga tvingande hänsyn till allmänintresset som kan 
medföra att utstationerande företag under en begränsad tid måste tillämpa det invecklade och 
svårtillämpade byggnadsavtalet, menade bolaget. Inte heller kan stridsåtgärderna godtas då de 
berörda arbetsmarknadsparterna inte kan anses följa ett godtagbart syfte eftersom de inte har 
någon medlem som berörs av kraven eller någon arbetstagare som är anställd hos bolaget.  
 
Vidtagna stridsåtgärder var även otillåtna, menade bolaget, på grund av att de stred mot det 
materiella innehållet i utstationeringsdirektivet eftersom bolaget skulle tvingas tillämpa det 
svenska avtalet i dess helhet, vilket bland annat innebar att bolaget i princip blev bundet till 
                                                 
59 AD 2004 nr 111. 
60 Exempelvis mål C-164/99 Portugaia. 
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hela den svenska arbetsrätten. Detta innebar, menade bolaget, att det i realiteten innebär ett 
svenskt lagval, vilket inte är förenligt med utstationeringsdirektivets bestämmelser, eftersom 
detta hänvisar till Romkonventionen och enligt denna konvention skall lettisk lag tillämpas på 
bolagets anställningsförhållanden i Sverige.  
 
Bolaget menade vidare att utstationeringsdirektivet skulle åsidosättas på en rad andra punkter 
om de tvingades tillämpa byggavtalet, exempelvis stred hela den lönereglering som fanns i 
avtalet mot artikel 3 punkt 1, tillämpningen av svenskt anställningsskydd och svensk sjuklön 
stred mot artikel 3 punkt 10 eftersom dessa inte rör ordre public, vilket även påtalades i 
meddelandet från Kommissionen angående genomförandet av direktivet61, samt att 
byggnadsavtalet i dess helhet stred mot artikel 3 punkt 8 på grund av att Sverige inte har 
tillämpat den möjlighet som finns att implementera regler om minimilön i lag eller 
allmängiltiga kollektivavtal genom att utgå från kollektivavtal som gäller allmänt för alla 
likartade företag inom en sektor. Den privaträttsliga implementeringsmetod som 
arbetsmarknadsparterna hänvisar till är inte heltäckande, menade bolaget. Inte ens i 
byggbranschen omfattas alla företag av kollektivavtal. Detta, menade bolaget, är 
diskriminerande eftersom vissa företag undgår att tillämpa byggavtalets villkor. Vidare, 
menade bolaget, att lagstöd saknades i utstationeringsdirektivet för den av 
arbetsmarknadsparternas vidtagna implementeringsmetoden. 
 
Dessutom, påtalade bolaget, att byggnadsavtalets konstruktion stred mot 
utstationeringsdirektivets artikel 4 punkt 3, på grund av att Sverige underlåtit att 
implementera denna punkt i utstationeringslagen beträffande förbindelsekontor hos nationella 
myndigheter och deras skyldighet att i förväg kunna upplysa gästande företag om vilka 
minimivillkor som gäller i Sverige. Arbetsmiljöverket, som är förbindelsekontor i Sverige, 
kan inte upplysa om gällande villkor, ansåg bolaget, utan hänvisar till privata organisationer 
som har egna intressen att följa. I och med att byggnadsavtalet är så komplicerat i sin 
konstruktion så omöjliggörs möjligheterna att erhålla preciserad information om 
anställningsvillkoren före utstationeringen. 
 
Förutom förstahandsgrunden för sin talan vid (AD) så menade bolaget att stridsåtgärderna 
strider mot fredsplikten i 42 § första stycket (MBL) eftersom de lettiska kollektivavtalen, som 
bolaget är bundna vid, riskerar att undanträngas av stridsåtgärderna. En svensk arbetsgivare, 
som är bunden vid ett kollektivavtal, skyddas mot stridsåtgärder med krav på kollektivavtal 
vars syfte är att undantränga ett redan befintligt avtal. Enligt 42 § tredje stycket (MBL), 
vilken tillsammans med 25a § och 31a § i samma lag utgör den så kallade Britanniaprincipen, 
berövas utländska arbetsgivare det skydd som de svenska arbetsgivarna har. Detta innebär att 
olika regelsystem beträffande fredsplikt tillämpas samtidigt och är beroende av från vilket 
medlemsstat arbetsgivaren kommer. Detta, menade bolaget, är diskriminering på grund av 
nationalitet. På grund av att 42 § tredje stycket (MBL) är diskriminerande, och således strider 
mot artikel 12 och 49 i Romfördraget samt utstationeringsdirektivet, så menade bolaget att 
denna regel inte skall tillämpas. Fredsplikt skall därför vara gällande enligt 42 § första stycket 
(MBL) till förmån för bolaget. 
 
När det gäller de vidtagna sympatiåtgärderna så menade bolaget att dessa strider mot 41 § 
första stycket 4 punkten samt 42 § första stycket (MBL) på grund av att sympatiåtgärder till 
olovliga stridsåtgärder inte är tillåtet. 
 

                                                 
61 Kom (2003) 458 slutlig. 
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Bolaget påtalade avslutningsvis att (AD) som är slutinstans i den nationella rättsordningen, 
enligt artikel 234 i Romfördraget, är skyldig att inhämta förhandsavgörande från EG-
domstolen eftersom den korrekta tillämpningen av EG-rätten inte är uppenbar. Frågorna i 
tvisten handlar om de avtalskrav som motparten har mot bolaget och de vidtagna 
stridsåtgärderna gentemot det samma, samt huruvida 25a §, 31a § och 42 § tredje stycket 
(MBL) är förenliga med utstationeringsdirektivet och artikel 12 och 49 i Romfördraget. 
 
Arbetsmarknadsparterna bestred dock bolagets yrkanden och menade att tvisten inte handlade 
om det materiella innehållet i byggnadsavtalet utan den handlade i stället om rätten att vidta 
stridsåtgärder. Detta regleras överhuvudtaget inte i EG-rätten, menade parterna, utan detta 
regleras i de nationella rättsordningarna. I utstationeringsdirektivets preambel, punkt 22, 
anges i enlighet härmed att direktivet inte inkräktar på medlemsstaternas nationella regler 
beträffande rätten att vidta stridsåtgärder. För att Europeiska unionen skall ha behörighet 
inom ett visst område så måste detta anges i Romfördraget. Så är inte fallet när det gäller 
stridsåtgärder, utan i själva verket är det tvärtom, i och med att det i artikel 137 punkt 5 
Romfördraget uttryckligen anges att EG-rätten inte reglerar rätten att vidta stridsåtgärder. När 
det gäller exempelvis friheten att tillhandahålla tjänster får denna rättighet ge vika för 
grundläggande rättigheter, vilket exempelvis framkommer i den så kallade 
Montiförordningen62. 
 
Vidare menade parterna att vidtagna stridsåtgärder inte strider mot artikel 12 och 49 i 
Romfördraget samt utstationeringsdirektivet på grund av att parterna inte krävt några särregler 
för bolaget, utan parterna har endast begärt att bolaget skall teckna hängavtal med samma 
materiella innehåll som de hängavtal som tecknas med svenska arbetsgivare. Detta, ansåg 
parterna, innebär att det inte är fråga om diskriminering på grund av nationalitet utan ren 
likabehandling mellan nationella och utländska arbetsgivare. 
 
När det gäller utstationeringsdirektivet så ger detta, enligt artikel 3 punkt 8, en rätt för 
medlemsstaterna att göra det mest representativa kollektivavtalet tillämpligt beträffande 
arbetstagare som utstationeras, menade parterna vidare. I direktivets preambel, punkt 12, 
framkommer att gemenskapsrätten inte hindrar medlemsstaterna från att utvidga 
tillämpningsområdet för sin lagstiftning eller för kollektivavtal som ingåtts av 
arbetsmarknadens parter, till att omfatta samtliga arbetstagare som utför avlönat arbete och då 
även de som utför tillfälligt sådant. Detta gäller även om arbetsgivaren är etablerad i en annan 
medlemsstat. Beträffande det så kallade Lex Britannia, så kan innebörden av detta innebära att 
det mest representativa, vilket i den aktuella tvisten är byggnadsavtalet, blir tillämpligt på 
arbetstagare som utstationeras till Sverige. Även i de fall hanteringen av utstationerade 
arbetstagares villkor sker den privaträttsliga vägen, nämligen av arbetsmarknadens parter, så 
är detta inte något som strider mot utstationeringsdirektivet på grund av att medlemsstaterna 
kan välja metod när det gäller hur detta direktiv skall genomföras. 
 
Parterna menade vidare, att även i det fall ett åsidosättande av artikel 49 i Romfördraget 
föreligger, så finns en rätt att försvåra den fria rörligheten om detta försvårande är motiverat 
av ett allmänintresse. Enligt EG-domstolens praxis utgör skyddet för arbetstagare ett sådant 
allmänintresse. Detta gäller särskilt om de anställdas villkor har varit sådana att det varit fråga 
om social dumpning. Parterna menade, att det i den aktuella tvisten handlade om social 
dumpning på grund av att bolagets arbetstagare hade så dåliga anställningsvillkor. Denna 
sociala dumpning, menade parterna, måste beaktas vid bedömningen av huruvida vidtagna 
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åtgärder som begränsar den fria rörligheten uppbärs av ett allmänintresse eller inte. Parterna 
menade också att bedömningen beträffande allmänintresse, vilket även gällde frågan om 
åtgärdernas proportionalitet, måste ske med beaktande av att bolagets agerande med 
tillskapande av lettiska kollektivavtal i själva verket är en konstruktion för att undvika svenskt 
kollektivavtal. Sådant agerande, menade parterna, kan inte åtnjuta gemenskapsrättsligt skydd. 
 
Vidare menade parterna att stridsåtgärderna som vidtagits hade varit tillåtna om de riktats mot 
en svensk arbetsgivare. Beträffande Britanniaprincipen så ansåg parterna att denna inte var 
tillämplig i den aktuella tvisten. Principen innebär ett förbud att vidta stridsåtgärder i syfte att 
undantränga ett kollektivavtal som arbetsgivaren redan är bunden av. Detta menade parterna 
inte var meningen med kravet på kollektivavtal och efterföljande stridsåtgärder. Kravet för att 
häva stridsåtgärderna var endast att bolaget undertecknade ett hängavtal till byggnadsavtalet. 
 
Vidare menade parterna att det är av särskild vikt att man vid den rättsliga bedömningen 
skiljer på stridsåtgärdernas lovlighet och det materiella innehållet i byggnadsavtalet. I vilken 
utsträckning byggnadsavtalet hade kunnat tillämpas hade fått avgöras vid en jämförelse 
mellan detta avtal och de lettiska kollektivavtalen enligt sedvanliga regler beträffande 
konkurrens mellan kollektivavtal. Med begreppet konkurrerande kollektivavtal avses att två 
eller flera avtal är tillämpliga på samma arbetsuppgifter, vilket exempelvis kan vara fallet då 
en arbetsgivare har ingått avtal med flera arbetstagarförbund för samma arbetsuppgifter, och 
där avtalen innehåller regler som inte är förenliga eller blir mer än vanligt betungande för den 
ena parten om de skulle tillämpas samtidigt63. När det gäller de materiella reglerna i ett 
kollektivavtal så kan dessa i princip komma att prövas enligt EG-rätten, ansåg parterna. Detta 
gäller dock inte stridsåtgärdernas lovlighet. 
 
Avslutningsvis påtalade parterna att det i såväl lagstiftnings- och utredningsarbeten64 har 
konstaterats att Lex Britannia inte strider mot EG-rätten. 
 
Beträffande behovet av förhandsavgörande så bestred arbetsmarknadsparterna att ett sådant 
skulle inhämtas på grund av att rätten att vidta stridsåtgärder inte regleras i EG-rätten. Vidare 
påtalade parterna att det anges i utstationeringsdirektivet att detta direktiv inte påverkar rätten 
till stridsåtgärder, vilket innebär att frågan beträffande stridsåtgärder inte är oklar. I de fall 
behovet av en gemenskapsrättslig tolkning inte anses föreligga, på grund av aktuella reglers 
klarhet, så finns ingen skyldighet att begära förhandsavgörande hos EG-domstolen enligt 
artikel 234 i Romfördraget, vilket behandlas av den så kallade acte clair-doktrinen65.  
 
Vidare, påtalade parterna, att artikel 3 punkt 8 i utstationeringsdirektivet innebär en rätt att 
göra det representativa kollektivavtalet, vilket är byggnadsavtalet, tillämpligt på arbetstagare 
som utstationeras till Sverige, vilket har skett genom Lex Britannia. Att avtalet görs 
tillämpligt genom ett privaträttsligt förfarande utgör inget hinder. Direktivet är riktat mot 
lagstiftaren och reglerar inte vad arbetsmarknadens parter kan och får göra. Avslutningsvis, 
menade parterna, att även om artikel 12 och 49 i Romfördraget kan tillämpas är 
stridsåtgärderna ändå tillåtna eftersom de vidtagits för att förhindra social dumpning.  
 
(AD) beslutade att det fanns behov av att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen, 
beträffande vidtagna stridsåtgärders giltighet gentemot artikel 12 och 49 i Romfördraget, samt 
utstationeringsdirektivet, och gav parterna tillfälle att yttra sig över de frågor som skulle 
                                                 
63 Olauson-Holke, medbestämmandelagen med kommentar, tredje upplagan, s 194. 
64 Exempelvis prop. 1990/91:162 och Ds 1994:13. 
65 Bernitz-Kjellgren, Europarättens grunder, s 162. 
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ställas till domstolen. I avvaktan på EG-domstolens avgörande förklarade (AD) målet som 
vilande. 
 
I begäran om förhandsavgörande till EG-domstolen ställde (AD) följande frågor66; 
 

1. Är det förenligt med Romfördragets regler beträffande fri rörlighet för tjänster, 
förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet samt utstationeringsdirektivet att 
arbetsmarknadens parter, genom stridsåtgärder i form av blockad, förmår ett gästande 
tjänsteföretag att teckna kollektivavtal i värdlandet beträffande arbets- och 
anställningsvillkor, av det slag som redovisats, om läget i värdlandet är sådant att den 
lagstiftning som har till syfte att genomföra utstationeringsdirektivets regler saknar 
uttryckliga bestämmelser om tillämpningen av arbets- och anställningsvillkor i 
kollektivavtal? 

 
2. Enligt (MBL) gäller ett förbud mot stridsåtgärder i syfte att undantränga ett mellan 

andra parter träffat kollektivavtal. Detta förbud gäller dock, vilket är en del av Lex 
Britannia, endast när en arbetsmarknadspart vidtar åtgärder med anledning av 
arbetsförhållanden som (MBL) är direkt tillämplig på, vilket i praktiken innebär att 
förbudet inte gäller vid stridsåtgärder mot utländska företag vilka tillfälligt, och med 
egen medtagen arbetskraft, är verksamma i Sverige. Utgör Romfördragets regler vad 
det gäller den fria rörligheten för tjänster, förbudet mot diskriminering på grund av 
nationalitet samt utstationeringsdirektivet ett hinder mot en tillämpning av den sist 
nämnda regeln, som tillsammans med övriga delar av Lex Britannia i praktiken även 
innebär att svenska kollektivavtal blir giltiga och får företräde framför redan träffade 
utländska kollektivavtal, på stridsåtgärder i form av blockad som vidtas av svenska 
arbetsmarknadsparter gentemot ett gästande tjänsteföretag? 

 
7 Förslag på tjänstedirektiv 
 
7.1 Inledning 
 
I direktivets preambel påtalas att Europeiska unionen har som mål att stärka banden mellan 
medlemsstaterna och folken och att säkerställa ekonomiska och sociala framsteg. I enlighet 
med artikel 14 punkt 2 i Romfördraget innebär den inre marknaden ett område utan inre 
gränser där exempelvis den fria rörligheten för tjänster garanteras. För närvarande finns det 
dock ett stort antal hinder som hindrar tjänsteleverantörer, i synnerhet små och medelstora 
företag, från att växa och dra full nytta av den inre marknaden. Europaparlamentet och rådet 
har betonat att undanröjandet av rättsliga hinder för etableringen av en verklig inre marknad 
är ett av de viktigaste leden i genomförandet av det mål som fastställdes av Europeiska rådet i 
Lissabon om att förbättra sysselsättningen och den sociala sammanhållningen och uppnå en 
hållbar ekonomisk tillväxt för att senast 2010 göra gemenskapen till världens mest 
konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade och sysselsättningsskapande ekonomi. 
Undanröjandet av hindren för den fria rörligheten för tjänster mellan medlemsstaterna är 
nödvändigt, samt att garantera tjänstemottagare och tjänsteleverantörer den rättssäkerhet som 
krävs för att de i praktiken skall kunna utöva denna grundläggande frihet i Romfördraget. 
Undanröjandet av hindren är inte möjligt genom att direkt tillämpa artikel 49 i Romfördraget. 
Detta beror på att det skulle vara synnerligen komplicerat för medlemsstaternas och 
gemenskapens institutioner att genomföra överträdelseförfaranden mot de berörda 
                                                 
66 EGT C 281, av den 12.11.2005, s 10. Målet har vid EG-domstolen erhållit nummer C-341/05. 
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medlemsstaterna i varje enskilt fall. Detta är än mer påtagligt i och med utvidgningen av 
gemenskapen. Många hinder kan dessutom inte undanröjas utan föregående samordning av de 
nationella lagstiftningarna, exempelvis genom administrativt samarbete. Europaparlamentet 
och rådet har konstaterat att en gemenskapsrättsakt behövs för att en verklig inre marknad för 
tjänster skall kunna uppnås. 
 
I direktivet fastställs allmänna bestämmelser som kommer ett stort antal tjänsteverksamheter 
till godo. Samtidigt tas dock hänsyn till de utmärkande dragen hos varje form av verksamhet 
eller yrke och deras regleringssystem. Bestämmelserna är baserade på en dynamisk och 
selektiv strategi, vilket består av att först undanröja sådana hinder som snabbt kan tas bort och 
därefter för övriga hinder inleda en process med utvärdering, samråd och ytterligare 
harmonisering på särskilda områden, vilket kommer att möjliggöra en gradvis och samordnad 
modernisering av de nationella systemen för reglering av tjänsteverksamhet, något som är 
absolut nödvändigt för att en verklig inre marknad för tjänster skall kunna fullbordas. En 
välavvägd kombination av åtgärder bör vidtas som exempelvis innefattar administrativt 
samarbete och bestämmelsen om friheten att tillhandahålla tjänster. Denna samordning av de 
nationella lagstiftningarna kommer att säkerställa en hög grad av rättslig integration på 
gemenskapsnivå och en hög skyddsnivå när det gäller mål av allmänintresse vilket är absolut 
nödvändigt för att skapa ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna. I detta direktiv tas 
också hänsyn till andra mål av allmänintresse exempelvis skyddet av miljön, den allmänna 
säkerheten och folkhälsan, samt kravet på att arbetsrättslig lagstiftning följs. 
 
Detta direktiv påverkar exempelvis inte förbindelserna mellan arbetsmarknadens parter, rätten 
att förhandla om och ingå kollektivavtal eller rätten att strejka och vidta stridsåtgärder. Detta 
direktiv tolkas så att utövandet av de grundläggande rättigheterna som erkänns i 
medlemsstaterna och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 
sammanjämkas med de grundläggande friheterna i exempelvis 49 i Romfördraget. De 
grundläggande rättigheterna omfattar bland annat rätten att vidta stridsåtgärder. Direktivet bör 
tolkas så att det fullt ut främjar genomförandet av de grundläggande rättigheterna och 
friheterna. 
 
Vidare bör direktivet inte påverka arbets- och anställningsvillkor som i enlighet med 
utstationeringsdirektivet gäller för arbetstagare som utstationerats för att tillhandahålla en 
tjänst på en annan medlemsstats territorium. I sådana fall är tjänsteleverantören skyldig att 
uppfylla arbets- och anställningsvillkor på ett antal angivna områden i den medlemsstat där 
tjänsten tillhandahålls. Exempel på sådana områden är längsta arbetstid och kortaste vilotid, 
minimilön, villkor för personaluthyrning särskilt genom bemanningsföretag och 
likabehandling mellan kvinnor och män. Detta gäller inte enbart villkor som är fastställda i 
lag utan även sådana som finns i kollektivavtal eller skiljedomar som officiellt förklarats ha 
allmän giltighet eller i praktiken har denna giltighet i den mening som avses i 
utstationeringsdirektivet. Direktivförslaget bör heller inte hindra medlemsstaterna från att 
tillämpa arbets- och anställningsvillkor på andra områden än de som anges i artikel 3 punkt 1 i 
utstationeringsdirektivet på grundval av bestämmelser som rör den allmänna ordningen. 
Detsamma gäller villkoren då den arbetstagare som anställts för att tillhandahålla en 
gränsöverskridande tjänst rekryteras i den medlemsstat där tjänsten tillhandahålls. 
 
Direktivförslaget påverkar inte heller beslutanderätten för medlemsstaterna där en tjänst 
tillhandahålls att besluta huruvida det föreligger ett anställningsförhållande och avgöra 
skillnaden mellan egenföretagare och anställda. Detta inkluderar även ”falska 
egenföretagare”. I detta hänseende är det väsentliga särdraget för ett anställningsförhållande i 
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den mening som avses i artikel 39 i Romfördraget det att en person under viss tid, för någon 
annans räkning och enligt dennes anvisningar utför tjänster i utbyte mot ersättning. 
Verksamheter utanför ett underordnat förhållande måste betraktas som en verksamhet som 
personen bedriver i egenskap av egenföretagare i enlighet med artiklarna 43 och 49 i nämnda 
fördrag. 
 
Det första förslaget som kom från Kommissionen67 blev starkt kritiserat av både 
gemenskapens medlemsstater och fackliga organisationer och krav på ändringar i förslaget 
växte sig allt starkare. Framförallt var det den nya lagvalsprincipen i artikel 16 som blev mest 
kritiserad, en princip som gick ut på att det skulle vara ursprungsmedlemsstatens nationella 
bestämmelser som skulle tillämpas på tjänstetillhandahållare som arbetar i en annan 
medlemsstat. Utstationeringsdirektivet, som idag gäller för tjänstetillhandahållare som arbetar 
i en annan medlemsstat, tillämpar till skillnad mot det första förslaget istället 
värdlandsprincipen, som går ut på att det skall vara värdlandets lagstiftning som skall 
tillämpas.  
 
Förslaget innehöll dock en rad undantag från ursprungslandsprincipen, där 
utstationeringsdirektivets bestämmelser beträffande arbets- och anställningsvillkor var ett av 
dessa undantag. Detta kritiserades också på grund av att det uppstod gränsdragningsproblem 
mellan det nya förslaget och utstationeringsdirektivet, på grund av att det var oklart vad som 
skulle gälla för arbets- och anställningsvillkor som inte fanns uppräknade i 
utstationeringsdirektivet. 
 
Den 15 december 2005 framlades ett betänkande68 från utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd om ändringar i direktivförslaget. Den 16 februari 2006 antogs detta 
ändringsförslag i Europaparlamentet, ett förslag som även godkändes av Ministerrådet. 
Kommissionen påbörjade nu, utifrån detta ändringsförslag, arbetet med att framta ett nytt 
förslag. Detta förslag69 lades fram av Kommissionen den fjärde april 2006. I detta förslag var 
nu exempelvis den kritiserade ursprungslandsprincipen borttagen och hade nu istället blivit 
frihet att tillhandahålla tjänster. 
 
7.2 Direktivets syfte 
 
I kapitel 1, allmänna bestämmelser, fastslås i artikel 1 direktivet syfte och här påtalas i punkt 
1 att detta direktiv fastställer de allmänna bestämmelser som skall underlätta exempelvis 
utövandet av den fria rörligheten för tjänster och att detta skall ske samtidigt som tjänsternas 
höga kvalitetsnivå bibehålls.  
 
I punkt 6 och 7 uttrycks bestämmelser som är av intresse för medlemsstaternas arbetsrätt. Här 
påtalas i punkt 6 att direktivet inte påverkar den arbetslagstiftning, det vill säga rättsliga eller 
avtalsreglerade bestämmelser om anställningsvillkor, arbetsförhållanden samt förhållandet 
mellan arbetsgivare och arbetstagare som medlemsstaterna tillämpar i enlighet med EG-rätten.  
 
I punkt 7 framkommer även att direktivet inte påverkar utövandet av grundläggande 
rättigheter som erkänns i medlemsstaterna och gemenskapens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, däribland rätten att sluta och tillämpa kollektivavtal, samt rätten att vidta 
stridsåtgärder. 
                                                 
67 Kom (2004) 2 slutlig. 
68 A6-0409/2005 slutlig version. 
69 Kom (2006) 160 slutlig. 
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7.3 Förhållande till andra bestämmelser i EG-rätten 
 
I kapitel 1, allmänna bestämmelser, artikel 3 punkt påtalas att i de fall direktivets 
bestämmelser strider mot en bestämmelse i en annan gemenskapsrättsakt som reglerar 
specifika frågor rörande start och utövande av en tjänsteverksamhet inom särskilda områden 
eller för särskilda yrken så skall bestämmelsen i den andra rättsakten ges företräde och 
tillämpas på dessa särskilda områden eller yrken. I punkt 1a påtalas att detta gäller för 
utstationeringsdirektivet vilket innebär att detta direktiv ges företräde. 
 
7.4 Definitioner 
 
När det gäller de definitioner på begreppen som används i direktivet så är kapitel 1, allmänna 
bestämmelser, artikel 4, punkt 7 av intresse för arbetsrätten. Här påtalas att i de fall ordet krav 
nämns i direktivet så avses inte regler som fastställts i kollektivavtal som arbetsmarknadens 
parter förhandlat fram. 
 
7.5 Gemensamma kontaktpunkter 
 
I direktivförslagets preambel, punkt 25, framkommer att gemensamma kontaktpunkter bör 
införas för att säkerställa att samtliga tjänsteleverantörer endast behöver vända sig till en 
instans för att fullgöra de förfaranden och formaliteter som finns. De formaliteter och 
förfaranden som avses är, enligt direktivets kapitel 2, artikel 6, punkt 1a, sådana som är 
nödvändiga för att starta en tjänsteverksamhet, särskilt deklarationer, anmälningar och 
tillståndsansökningar hos behöriga myndigheter. I förslagets preambel, punkt 25, 
framkommer att kontaktpunkterna kan inrättas av administrativa myndigheter, men också 
exempelvis av handelskammare eller yrkessammanslutningar. Syftet med kontaktpunkterna är 
att de kan fungera som ett stöd för tjänsteleverantören, samt att förenkla formaliteterna för 
nyetablerade företag. 
 
7.6 Rätt till information 
 
Enligt kapitel 2, artikel 7, punkt 1, skall medlemsstaterna se till att exempelvis, enligt punkt 
1a, uppgifter om de krav som gäller för tjänsteleverantören som är etablerade på deras 
territorium, särskilt sådana som skall fullgöras för att få starta och utöva tjänsteverksamhet, 
finns lätt tillgängliga för leverantörer och mottagare av tjänster via de gemensamma 
kontaktpunkterna. Enligt punkt 2 skall även medlemsstaterna se till att leverantörer och 
mottagare av tjänster, på begäran, kan få stöd från myndigheter i form av information om hur 
kraven i punkt 1a brukar tolkas och tillämpas. De uppgifter och det stöd som avses i punkt 1 
och 2 skall av medlemsstaterna, enligt punkt 3, tillhandahållas på ett tydligt och entydigt vis, 
att de är lättillgängliga även på distans och elektronisk väg, samt att de uppdateras. 
Medlemsstaterna skall även, enligt punkt 4, se till att de gemensamma kontaktpunkterna och 
myndigheter så snart som möjligt besvarar varje begäran beträffande de delar som avses i 
punkt 1 och 2 och att de, i sådana fall då begäran är felaktig eller ogrundad, utan dröjsmål 
underrättar frågeställaren om detta. 
 
7.7 Frihet att tillhandahålla tjänster och därtill knutna undantag 
 
I kapitel 3, fri rörlighet för tjänster, avsnitt 1, frihet att tillhandahålla tjänster och därtill 
knutna undantag, påtalas i artikel 16, frihet att tillhandahålla tjänster, punkt 1 att 
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medlemsstaterna skall respektera tjänsteleverantörernas rätt att tillhandahålla tjänster i en 
annan medlemsstat än den medlemsstat där de är etablerade. Vidare skall den medlemsstat där 
tjänsten tillhandahålls garantera rätten att fritt få starta och utöva tjänsteverksamhet inom 
medlemsstatens territorium. Om krav ställs upp för att starta eller utöva tjänsteverksamhet så 
skall medlemsstaterna respektera principerna om ickediskriminering, nödvändighet och 
proportionalitet enligt punkt 1a-c. Vad det gäller ickediskriminering får krav, enligt punkt 1a, 
inte vara direkt eller indirekt diskriminerande på grundval av nationalitet eller, för juridiska 
personer, etableringsmedlemsstat. När det gäller nödvändighet så måste kraven enligt punkt 
1b motiveras med skäl som avser allmän ordning, säkerhet eller hälsa samt miljöskydd. Vad 
det gäller proportionalitet till sist så måste kraven, enligt punkt 1c, vara lämpliga för 
uppfyllandet av de mål som eftersträvas. Kraven får dessutom inte gå längre än vad som är 
nödvändigt för att målet skall uppfyllas. 
 
I punkt 2a-g påtalas exempelvis att medlemsstaterna inte får inskränka friheten att 
tillhandahålla tjänster när det gäller en tjänsteleverantör som är etablerad i en annan 
medlemsstat genom att ställa krav på att tjänsteleverantören skall vara etablerad inom landets 
territorium, punkt 2a, eller krav på att tjänsteleverantören skall ha en särskild legitimation 
utfärdad av landets behöriga myndigheter för att få utöva en viss tjänsteverksamhet, punkt 2e. 
 
I punkt 3 återfinns viktiga bestämmelser för medlemsstaternas arbetsrätt. Här påtalas att en 
medlemsstat, till vilken en tjänsteleverantör förflyttar sig, inte skall förhindras att ställa krav 
på hur en tjänsteverksamhet bedrivs om detta är motiverat av skäl som avser allmän ordning, 
säkerhet eller hälsa samt miljöskydd och som stämmer överens med punkt 1. En medlemsstat 
skall inte heller hindras från att, i överensstämmelse med EG-rätten, tillämpa egna regler för 
anställningsvillkor. Detta gäller även regler i kollektivavtal. 
 
I artikel 17, ytterligare undantag från friheten att tillhandahålla tjänster, punkt 1-20, 
framkommer exempelvis att artikel 16 inte skall tillämpas på områden som omfattas av 
utstationeringsdirektivet, punkt 5, eller bestämmelser om avtalsförpliktelser och förpliktelser 
utanför avtalsförhållanden, även avtalsformen, fastställda enligt internationella privaträttsliga 
regler, punkt 20. 
 
7.8 Administrativt samarbete 
 
I direktivförslagets femte kapitel behandlas hur det administrativa samarbetet skall se ut och 
här påtalas i artikel 33, punkt 1 att medlemsstaterna ömsesidigt skall bistå varandra och göra 
sitt yttersta för att se till att de kan samarbeta effektivt vid tillsynen av tjänsteleverantören och 
dennes tjänster. Vidare framkommer i punkt 2 att medlemsstaterna skall utse en eller flera 
kontaktpunkter vid tillämpningen av kapitel 5 och vilkas kontaktuppgifter skall meddelas till 
övriga medlemsstater samt Kommissionen som även har uppgiften att offentliggöra och 
regelbundet uppdatera förteckningen över dessa kontaktpunkter. En begäran om information 
eller om utförande av kontroller, inspektioner och utredningar enligt detta kapitel skall, enligt 
punkt 3, vara vederbörligen motiverad och där skälet till denna begäran särskilt anges. Den 
information som lämnas ut får endast användas i det ärende som begäran avser. Vid begäran 
om bistånd från myndigheterna i en annan medlemsstat skall medlemsstaterna, enligt punkt 4, 
säkerställa att tjänsteleverantörer som är etablerade på deras territorium lämnar deras 
myndigheter alla nödvändiga uppgifter för att deras verksamhet skall kunna övervakas i 
enlighet med deras nationella lagstiftning. 
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I kapitel 5, artikel 33a, punkt 1, påtalas att, beträffande leverantörer som tillhandahåller 
tjänster i en annan medlemsstat, etableringsmedlemsstaten skall lämna uppgifter om 
tjänsteleverantören som är etablerad inom dess territorium om en annan medlemsstat så begär. 
Detta gäller särskilt bekräftelse av att tjänsteleverantören är etablerad inom medlemsstatens 
territorium och att denne, såvitt man vet, inte olovligen utövar sin verksamhet där. 
 
När det gäller kontroller, inspektioner och utredningar så skall etableringsmedlemsstaten, 
enligt punkt 2, utföra sådana om en annan medlemsstat begär detta och sedan upplysa denna 
om resultaten och om de åtgärder som eventuellt vidtagits. 
 
När det gäller etableringsmedlemsstatens tillsyn när en tjänsteleverantör tillfälligt förflyttar 
sig till en annan medlemsstat så skall etableringsmedlemsstaten i fall som inte omfattas av 
artikel 35, punkt 1, enligt artikel 34, punkt 1, säkerställa att överensstämmelsen med dess krav 
övervakas i enlighet med de tillsynsbehörigheter som föreskrivs i denna medlemsstats 
nationella lagstiftning, särskilt genom tillsynsåtgärder där tjänsteleverantören är etablerad. 
Enligt punkt 2 skall inte medlemsstaten där tjänsteleverantören är etablerad avstå från att 
vidta tillsyns- och genomförandeåtgärder på det egna territoriet med hänvisning till att 
tjänsten tillhandahållits eller orsakat skada i en annan medlemsstat. Vidare påtalas i punkt 3 
att den skyldighet som fastställs i punkt 1 inte skall innebära någon plikt för 
etableringsmedlemsstaten att genomföra faktiska undersökningar och kontroller på den 
medlemsstats territorium där tjänsten tillhandahålls. Undersökningar och kontroller av det 
slaget skall utföras av myndigheter i den medlemsstat där tjänsteleverantören tillfälligt är 
verksam på begäran av myndigheter i etableringsmedlemsstaten i enlighet med artikel 35. 
 
I artikel 35 behandlas frågan om den tillsyn som utförs av den medlemsstat där tjänsten 
tillhandahålls när tjänsteleverantörer tillfälligt flyttar dit och här påtalas i punkt 1, beträffande 
de nationella krav som kan ställas enligt kapitel 3, avsnitt 1, artikel 16 och 17, så är den 
medlemsstat, inom vars territorium tjänsten utförs, ansvarig för tillsynen av 
tjänsteleverantörens verksamhet. I enlighet med EG-rätten skall denna medlemsstat vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att försäkra sig om att tjänsteleverantören följer de kraven 
beträffande start och utövande av tjänsteverksamhet, samt att göra de kontroller, inspektioner 
och utredningar som krävs för att utöva tillsyn över tjänsten. 
 
Om en tjänsteleverantör tillfälligt förflyttar sig till en annan medlemsstat för att tillhandahålla 
en tjänst utan att vara etablerad där skall de behöriga myndigheterna i denna medlemsstat, 
enligt punkt 2, medverka vid kontrollen av leverantören i enlighet med punkt 3 och 4. Detta 
gäller dock andra krav än de krav som avses i punkt 1. 
 
På etableringsmedlemsstatens begäran skall, enligt punkt 3, myndigheterna i medlemsstaten 
där tjänsten tillhandahålls genomföra de kontroller, inspektioner och utredningar som krävs 
för att se till att etableringsmedlemsstatens tillsyn genomförs effektivt. De skall därvid handla 
inom de befogenheter de har enligt den egna medlemsstatens bestämmelser. Myndigheterna 
får besluta om vilka åtgärder som är lämpligast i varje enskilt fall efter inkommen begäran. 
 
Enligt punkt 4 får myndigheterna i den medlemsstat där tjänsten tillhandahålls på eget 
initiativ genomföra kontroller, inspektioner och utredningar på plats under förutsättning att de 
inte är diskriminerande, att de inte motiveras av att tjänsteleverantören är etablerad i en annan 
medlemsstat, samt att de står i proportion till eftersträvat syfte. 
 
8 Slutsats 
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När det gäller de enskilda medlemsstaterna inom gemenskapen och deras nationella 
lagstiftning så är det viktigt att konstatera att denna lagstiftning påverkas av gemenskapens 
olika rättsakter på grund av att dessa rättsakter har företräde, inom de områden där 
gemenskapen har beslutskompetens, framför den nationella lagstiftningen och att 
medlemsstaterna är förpliktigade att lojalt följa den lagstiftning som gemenskapen tillämpar. 
Inom gemenskapen finns även en rad framarbetade principer som är viktiga, exempelvis 
lojalitets- och proportionalitetsprincipen, vilka också måste följas av varje enskild 
medlemsstat. 
 
En stor del av gemenskapens lagstiftning är vidare direkt tillämplig i varje medlemsstat, vilket 
innebär att exempelvis domstolarna måste tillämpa och ge effekt åt gemenskapens regler och 
framarbetade principer. En del av den direkt tillämpliga lagstiftningen kan även ha direkt 
effekt för medlemsstaterna på grund av att den ger upphov till rättigheter eller skyldigheter för 
enskilda fysiska eller juridiska personer vilka kan åberopas inför exempelvis 
medlemsstaternas domstolar. Det är också viktigt att konstatera att även om en rättsakt inte 
har direkt effekt så kan den exempelvis ha indirekt effekt och måste därmed lojalt tillämpas av 
medlemsstaterna. 
 
När det gäller på vilket sätt som medlemsstaterna skall tillämpa de rättsakter som framarbetats 
så kan en del rättsakter vara direkt tillämpliga utan att det först behövs någon form av 
överföring av rättsakten till den nationella lagstiftningen. Andra rättsakter måste först 
överföras till den nationella lagstiftningen, om det inte redan finns nationell lagstiftning som 
överensstämmer med rättsaktens innehåll. Hur överföringen av innehållet skall ske 
överlämnas till medlemsstaterna själva att besluta om. 
 
När det sedan gäller arbetsrätten inom gemenskapen så tillämpas inte något enhetligt system 
utan medlemsstaterna tillämpar olika arbetsrättsliga modeller och här har den kontinentala 
modellen haft störst inflytande på gemenskapens arbetsrätt. När det gäller de medlemsstater 
som tillämpar denna modell så är det viktigt att konstatera att staten här har en framträdande 
roll på grund av att lagstiftning är den centrala arbetsrättsliga källan i dessa medlemsstater och 
att dessa medlemsstater exempelvis tillämpar minimiregler och så kallade utsträckta 
kollektivavtal. I Sverige är dock situationen annorlunda på grund av att den enskilde 
arbetstagarens rättigheter i de flesta fall tillvaratas av arbetsmarknadens parter och att 
exempelvis lagstadgade minimilöner och utsträckta eller allmängiltiga kollektivavtal inte 
tillämpas. Det är dock viktigt att konstatera att den kollektivavtalsmodell som Sverige 
tillämpar har underkänts som implementeringsinstrument beträffande arbetsrättsliga direktiv 
inom gemenskapen. Orsaken till detta är exempelvis att oorganiserade arbetstagare inte 
omfattas av kollektivavtalen. Underkännandet gäller dock inte samtliga direktiv eftersom en 
del direktiv innehåller klausuler som påtalar att bestämmelserna, under vissa förutsättningar, 
kan införas i kollektivavtal.   
 
Inom gemenskapen är vidare den fria rörligheten för tjänster en viktig del, vilket innebär att 
olika aktörer fritt skall kunna röra sig mellan medlemsstaterna för att där kunna erbjuda sina 
tjänster. En del i detta är att det skall finnas möjligheter för tjänstetillhandahållare att 
utstationera arbetstagare till andra medlemsstater för att där utföra tjänster under en begränsad 
tidsperiod och här är det viktigt att det är klarlagt vilken medlemsstats lagstiftning som skall 
tillämpas på dessa arbetstagare. Huvudregeln är dock att det råder full frihet för olika parter 
att komma överens om vilken lagstiftning som skall tillämpas på ingånget avtal. Det finns 
dock gemenskapsrättsliga begränsningar när det gäller valet av lagstiftning för att skydda de 
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enskilda arbetstagarnas intressen och förhindra social dumpning av arbetstagarnas arbets- och 
anställningsvillkor. Här aktualiseras det så kallade utstationeringsdirektivet vilket, under vissa 
förutsättningar, skall tillämpas på arbetstagare som utstationeras till andra medlemsstater för 
att där utföra arbete under en begränsad tid. Utstationeringsdirektivet innehåller exempelvis 
lagvalsregler och arbets- och anställningsvillkor på miniminivå som medlemsstaterna skall 
garantera de enskilda arbetstagarna. I Sverige har utstationeringsdirektivets regler inarbetats i 
den så kallade utstationeringslagen. Dock inte bestämmelser om minimilön på grund av att 
Sverige saknar sådan lagstiftning och att det har ansetts av lagstiftarna som en onödig åtgärd 
att införa sådan lagstiftning på grund av att parterna som berörs, i normalfallet, är beredda att 
teckna kollektivavtal om detta. Att en medlemsstat saknar lagstiftning som garanterar 
utstationerade arbetstagare arbets- och anställningsvillkor på miniminivå har aktualiserats i 
det så kallade Vaxholmsmålet och frågan har här uppkommit huruvida detta faktum 
överensstämmer med EG-rätten eller inte. I detta mål behandlas även frågan om möjligheten 
till stridsåtgärder för att få till stånd ett hängavtal till ett svenskt kollektivavtal finns och 
huruvida detta stämmer överens med EG-rätten eller inte i de fall en tjänstetillhandahållare 
redan är bunden vid ett kollektivavtal från en annan medlemsstat. Att kunna vidta 
stridsåtgärder, dock under vissa förutsättningar, är en grundlagsskyddad rättighet i Sverige 
och en viktig del i svensk arbetsrätt för att exempelvis förhindra social dumpning av 
arbetstagarnas arbets- och anställningsvillkor. Frågorna som uppkommit i målet har nu 
överlämnats till EG-domstolen för förhandsbesked. 
 
När det sedan gäller direktivförslaget för tjänster på den inre marknaden, det så kallade 
tjänstedirektivet, så är syftet att undanröja de hinder som finns för exempelvis den fria 
rörligheten för tjänster. Det får dock även i fortsättningen sättas upp hinder om dessa inte 
strider mot grundläggande gemenskapsprinciper. Det kan dock konstateras att förslaget inte 
påverkar medlemsstaternas arbetsrättsliga lagstiftning, vilket exempelvis innebär att det även i 
fortsättningen är tillåtet att förhandla om och ingå kollektivavtal eller att vidta stridsåtgärder. 
Vidare påverkar inte förslaget utstationeringsdirektivets bestämmelser eller medlemsstaternas 
möjligheter att ställa upp krav på tjänstetillhandahållaren om att denna skall följa vissa regler. 
Dock skall dessa krav vara motiverade med hänsyn till exempelvis allmän ordning.  
 
Direktivförslaget omfattar även förenklingar, vilket exempelvis omfattar de gemensamma 
kontaktpunkterna som har aktualiserats, vilka skall göra att tjänstetillhandahållaren endast 
behöver vända sig till en instans för att fullgöra de formaliteter som finns. Syftet med dessa 
kontaktpunkter är att de skall fungera som ett stöd för tjänstetillhandahållarna och förenkla för 
nyetablerade företag. Även det administrativa samarbetet mellan medlemsstaterna skall 
effektiviseras genom att de ömsesidigt skall bistå varandra beträffande tillsynen av 
tjänstetillhandahållaren och dennes tjänster. 
 
9 Analys 
 
I och med EG-rättens företräde, inom de områden gemenskapen har beslutskompetens, 
gentemot medlemsstaternas nationella lagstiftning, inklusive grundlagar, så finns alltså en 
skyldighet för medlemsstaterna att ge effekt åt och tillämpa exempelvis de direktiv som 
utfärdas. En del rättsakter måste dock implementeras först innan de får så kallad direkt effekt. 
Dock finns en skyldighet att inte verkställa nationell lagstiftning även då kriterierna för direkt 
effekt inte har uppfyllts. EG-rätten bygger även på en rad rättsprinciper som medlemsstaterna 
måste följa, rättsprinciper som måste tillämpas exempelvis beträffande den fria rörligheten för 
tjänster. Begränsningar i denna frihet måste exempelvis vara proportionerliga och icke 
diskriminerande. 
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Beträffande arbetsrätten inom gemenskapen så tillämpar medlemsstaterna olika system där 
exempelvis kollektivavtalen har olika stor betydelse. Även olika former av kollektivavtal 
används där då dessa har en rättsverkan i varierande omfattning. Den kollektivavtalsmodell 
som Sverige tillämpar har dock underkänts som implementeringsmetod beträffande 
bestämmelser i direktiv på grund av att det inte finns någon möjlighet till 
allmängiltigförklaring eller liknande förfarande i Sverige. I Sverige finns dessutom ingen 
lagstiftning vad det gäller minimilöner utan detta regleras av arbetsmarknadens parter genom 
att kollektivavtal tecknas. EG-domstolen har dock förklarat att exempelvis lagstiftning 
beträffande minimilöner kan vara en möjlig metod för att förhindra social dumpning av 
utstationerade arbetstagares arbets- och anställningsvillkor. Denna möjlighet har alltså inte 
utnyttjats av Sverige. 
 
I Sverige har åtgärder mot social dumpning framförallt aktualiserats i samband med 
stridsåtgärder, vilket är en grundlagsskyddad rättighet. Dock är denna rättighet begränsad så 
till vida att den endast kan utnyttjas om det inte föreligger hinder mot detta i lag eller avtal. 
Det finns exempelvis ingen fredsplikt mellan parter som inte är bundna av ett kollektivavtal 
gentemot varandra. Det finns dock grundläggande förbud mot stridsåtgärder i de så kallade 
punktförbuden i (MBL). När det gäller stridsåtgärder så aktualiseras även den så kallade 
Britanniaprincipen som infördes på grund av att farhågor uppkom, efter domen i 
Britanniamålet, att det inte längre skulle finnas möjligheter att se till att utländska arbetstagare 
fick arbets- och anställningsvillkor motsvarande svenska arbetstagare i de fall det fanns ett 
utländskt medtaget kollektivavtal. En lagändring kom därför tillstånd i (MBL) samt att två 
nya bestämmelser infördes i samma lag. Det är denna lagändring samt införandet av de nya 
bestämmelserna som kommit att kallas för Lex Britannia. Principen innebär att stridsåtgärder 
är förbjudna endast om arbetsförhållandet har sådan anknytning till den svenska 
arbetsmarknaden att (MBL) är direkt tillämplig. Det finns alltså inget förbud mot att vidta 
stridsåtgärder gentemot utstationerande arbetsgivare om det anses att (MBL) inte är direkt 
tillämplig. Även kollektivavtal som tillkommit efter en sådan stridsåtgärd är giltigt i Sverige, 
även om avtalet skulle strida mot utländsk lagstiftning. Avtalet har även företrädesrätt 
gentemot ett annat redan träffat avtal som (MBL) inte är direkt tillämpligt på. Detta gäller 
dock de delar där dessa avtal är oförenliga. I och med det så kallade Vaxholmsmålet så har 
dock frågan uppkommit huruvida Britanniaprincipen är förenlig med EG-rätten. Denna fråga 
är nu alltså överlämnad till EG-domstolen för avgörande huruvida så är fallet eller inte. 
 
När det gäller den fria rörligheten för tjänster, i de fall utstationering av arbetstagare sker till 
en annan medlemsstat, tillämpas alltså det så kallade utstationeringsdirektivet om en 
arbetsgivare vidtar någon av de tre gränsöverskridande åtgärderna som direktivet räknar upp. I 
direktivet framkommer exempelvis, beträffande vilken lag som skall tillämpas på ett 
anställningsförhållande, att Romkonventionens lagvalsregler har åsidosatts och ersatts av en 
reglering som innebär att det är värdlandets lagstiftning som skall tillämpas. Dock gäller detta 
endast de arbets- och anställningsvillkor som återfinns i artikel 3 punkt 1a-g, den så kallade 
hårda kärnan, samt de arbets- och anställningsvillkor som, enligt artikel 3 punkt 10, rör 
allmän ordning eller är fastställda i exempelvis kollektivavtal. När det gäller de villkor som 
finns i den så kallade hårda kärnan så skall dessa villkor, enligt artikel 3 första strecksatsen, 
vara fastställda i medlemsstaternas lagstiftning där arbetet utförs. Villkoren kan dock, enligt 
andra strecksatsen, vara fastställda i kollektivavtal som förklarats ha allmän giltighet enligt 
artikel 3 punkt 8 i den mån de berör verksamheter inom byggbranschen eller om det handlar 
om arbets- och anställningsvillkor som rör allmän ordning enligt artikel 3 punkt 10. I den så 
kallade hårda kärnan ingår minimilön vilket alltså Sverige inte har infört i den så kallade 
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utstationeringslagen, i vilken direktivets bestämmelser implementerats. I direktivet uppräknas 
även vilka kollektivavtalsmodeller som kan tillämpas beträffande införandet av de arbets- och 
anställningsvillkor som skall tillämpas. Om ingen hänvisning införts i de nationella 
lagstiftningarna beträffande någon av dessa tre kollektivavtalsmodeller så kan inte krav ställas 
att utstationerande arbetsgivare följer någon av dess tre modeller. Det blir då istället villkor 
som återfinns i lagstiftning som skall tillämpas. I utstationeringslagen har ingen hänvisning 
införts till någon av dessa tre kollektivavtalsmodeller, vilket även detta har aktualiserats i det 
så kallade Vaxholmsmålet. Detta har också ifrågasatts huruvida detta faktum strider mot 
exempelvis utstationeringsdirektivet eller inte. 
 
Beträffande förslaget om ett tjänstedirektiv på den inre marknaden så är alltså detta förslag ett 
led i att ta bort de hinder som finns för exempelvis den fria rörligheten för tjänster, vilket inte 
anses möjligt genom att direkt tillämpa artikel 49 i Romfördraget. En samordning av 
medlemsstaternas nationella lagstiftning är därför nödvändig för att säkerställa en verklig inre 
marknad för tjänster. En samordning är också nödvändig för att skapa ömsesidigt förtroende 
mellan medlemsstaterna. En viktig del i förslaget är att det inte kommer att påverka bland 
annat den arbetsrättsliga lagstiftningen i medlemsstaterna beträffande rätten att förhandla om 
och ingå kollektivavtal eller rätten att strejka och vidta stridsåtgärder. Likaså 
utstationeringsdirektivets bestämmelser vad det gäller de arbets- och anställningsvillkor som 
återfinns i detta direktiv kommer inte att påverkas av förslaget. Detta gäller exempelvis de 
villkor som ingår i utstationeringsdirektivets så kallade hårda kärna, samt exempelvis de 
villkor som rör allmän ordning. Det kommer alltså även i fortsättningen att vara 
utstationeringsdirektivet som är det vägledande när det gäller den fria rörligheten för tjänster i 
de fall arbetsgivare utstationerar arbetstagare till en annan medlemsstat för att där utföra 
arbete under en begränsad tid. 
 
10 Analys av Vaxholmsmålet 
 
Jag anser att utgången i det förhandsbesked som EG-domstolen skall lämna inte är alldeles 
självklar på grund av att parterna i målet båda har framfört argument som kan vara hållbara 
vid en rättslig prövning. Detta gäller exempelvis det faktum att Sverige underlåtit att utnyttja 
någon av de kollektivavtalsmodeller som artikel 3 punkt 8 i utstationeringsdirektivet tillåter 
som implementeringsmetod eller att bolaget skulle tvingas att tillämpa värdlandets regler 
beträffande anställningsskydd, vilket strider mot artikel 3 punkt 10 i samma direktiv på grund 
av att detta inte rör allmän ordning, vilket också framkommer i Kommissionens meddelande 
beträffande genomförandet av direktivet. Bolagets argument beträffande Lex Britannia kan 
också hålla vid en rättslig prövning eftersom de lettiska kollektivavtalen som bolaget är 
bundna vid riskerar att undanträngas av de vidtagna stridsåtgärderna. En svensk arbetsgivare 
som är bunden vid ett kollektivavtal skyddas mot stridsåtgärder med krav på kollektivavtal 
som syftar till att undantränga ett redan befintligt kollektivavtal. I och med att olika system 
tillämpas vad det gäller fredsplikten så kan man ifrågasätta om inte detta exempelvis strider 
mot EG-rättens diskrimineringsförbud på grund av nationalitet.  
 
Dock kan även arbetsmarknadsparternas argument hålla exempelvis beträffande EG-rättens 
möjligheter att reglera stridsrätten. Att sådana möjligheter inte finns för EG-rätten 
framkommer av Romfördragets artikel 137 punkt 5. EG-rättens frihet beträffande tjänster får 
ge vika för grundläggande rättigheter, vilket exempelvis framkommer i den så kallade 
Montiförordningen. Även möjligheten att försvåra den fria rörligheten finns om detta 
försvårande är motiverat av ett allmänintresse, vilket exempelvis skyddet för social dumpning 
av arbetstagares arbets- och anställningsvillkor anses vara. När det sedan gäller Lex Britannia 
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så ansåg arbetsmarknadens parter att denna princip inte är tillämplig eftersom vidtagna 
stridsåtgärder inte handlade om ett undanträngande av de lettiska kollektivavtalen utan de var 
endast vidtagna på grund av att bolaget inte ville teckna hängavtal till byggnadsavtalet. Om 
EG-domstolen kommer fram till att så är fallet så ser jag inte någon anledning till varför 
Britanniaprincipen skulle tillämpas. 
 
För egen del så håller jag med de debattörer som har framfört farhågor om att den 
arbetsrättsliga modell som vi tillämpar i Sverige riskerar att raseras om EG-domstolen går på 
bolagets linje. Därför skall domstolens avgörande bli mycket intressant. 
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