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Kapitel 1 Inledning 
 
1.1 Problembakgrund 
 
Sedan Sverige gick med i EU har det varit en omdebatterad fråga huruvida den svenska 
arbetsrättsliga modellen med kollektivavtal kommer att hotas av EG-rätten. I och med 
inträdet av de tio nya EU-länderna har frågan återigen blivit högaktuell. Politiker och 
fackföreningar inom Sverige och EU använder uttrycket social dumping för att beteckna 
den effekt som det får på de lokala lönenivåerna när arbetare från låglöneländer kommer 
för att arbeta i höglöneländer för lägre lön än vad som anses som acceptabelt i 
höglönelandet. Det fall som har fått mest uppmärksamhet i media det senaste året är 
skolbygget i Vaxholm där lettiska byggarbetare utförde arbete åt det lettiska 
byggbolaget Laval un Partneri Ltd (Laval). Laval hyrde ut, d v s utstationerade, de 
lettiska byggarbetarna till L & P Baltic Bygg AB, som då var ett dotterbolag till Laval, 
och som hade ”vunnit” uppdraget att bygga om Vaxholmsskolan i ett anbudsförfarande i 
en offentlig upphandling som Vaxholms kommun haft. Laval vägrade teckna svenska 
kollektivavtal, varför Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) påbörjade en blockad mot 
bygget i början av november 2004. Svenska Elektrikerförbundet vidtog 
sympatiåtgärder. Blockaden visade sig vara effektiv eftersom inget arbete kunde utföras 
på arbetsplatsen. Laval vägrade dock fortfarande att teckna kollektivavtal med 
Byggnads och de lettiska byggarbetarna blev istället tvungna att packa ihop och åka 
hem. L & P Baltic Bygg AB har nu gått i konkurs. Laval hävdar dock fortfarande att de 
inte haft någon skyldighet att teckna kollektivavtal med Byggnads och driver därför en 
skadeståndstalan mot Byggnads och Svenska Elektrikerförbundet i Arbetsdomstolen. 
 
Liknande blockader som den i Vaxholm pågår över hela Sverige. Den 22 april 2005 
hade Byggnads totalt nio företag i blockad, från Kalix i norr till Malmö i söder.1 Av de 
blockerade företagen är fem svenska och fyra utländska (ett finländskt, ett lettiskt och 
två polska). Gemensamt för bolagen är att de alla vägrar teckna svenska kollektivavtal. 
Den svenska arbetsrätten ger fackföreningarna en rätt att vidta stridsåtgärder, som t ex 
blockader, mot svenska arbetsgivare som vägrar teckna kollektivavtal. I och med Lex 
Britannia, ett mycket kontroversiellt lagstadgande som infördes 1991, har 
fackföreningarna dessutom fått rätt att vidta stridsåtgärder mot utländska företag, 
oavsett om det utländska företaget redan är bundet av kollektivavtal eller inte. Lex 
Britannia har varit föremål för kritik från att den föreslogs, främst för att den skulle 
kunna strida mot EG-rätten, men den har alltjämt behållit sin plats i den svenska 
arbetsrätten. En fråga som uppkommer är om det är möjligt för fackföreningarna att ha 
koll på och vidta stridsåtgärder mot alla företag som vägrar teckna svenska 
kollektivavtal? Det är en fråga, om modellen är praktiskt hållbar. En annan fråga är om 
det överhuvudtaget är rättsligt godtagbart att med hjälp av stridsåtgärder tvinga alla 
utländska aktörer, som utför tjänster i Sverige och som inte vill betala så höga löner som 
de svenska arbetarna har, att ansluta sig till svenska kollektivavtal och betala 
kollektivavtalsenliga löner.  
 
Vaxholmskonflikten har aktualiserat vissa problem och fäst uppmärksamhet vid 
oklarheter i gällande rätt vad gäller utstationerade arbetstagare och vilka arbetsvillkor 
som ska gälla för dem. Vad som är anmärkningsvärt är att för några år sedan kom det  

                                                
1 Bosse Andersson, ”Byggnads har nio företag i blockad”, Dagens Nyheter 22 april 2005.  
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s k utstationeringsdirektivet2, som syftade till att motverka just oklarheter och ge ökad 
rättssäkerhet för utstationerade arbetstagare och deras arbetsgivare. Varför har då inte 
detta uppnåtts i Sverige? (För om rättsläget var klart skulle det väl inte finnas någon 
konflikt?). Kanske är det så, som Laval hävdar, att Sverige har implementerat 
utstationeringsdirektivet på ett bristfälligt sätt? Kanske är det så att tillämpningen av den 
svenska arbetsrätten t o m strider mot vissa av EG-rättens mest grundläggande 
principer, de om fri rörlighet för tjänster och förbud mot diskriminering p g a 
nationalitet?  Dessa är några av de frågor som det för närvarande tvistas om i svenska 
medier och i svensk domstol och vars svar kan komma att bli en vändpunkt för svensk 
fackföreningsrörelse och svensk arbetsrätt.  
 
1.2 Problemformulering 
 
Är Lex Britannia och Sveriges sätt att implementera utstationeringsdirektivet förenliga 
med EG-rätten? 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att bidra med en rättslig analys till den pågående debatten om 
fackets krav på att utländska bolag ska teckna svenska kollektivavtal. Uppsatsen ska 
dock inte vara ett debattinlägg i traditionell bemärkelse där författaren tar ställning och 
vill hävda sin egen åsikt. Den ska istället vara en objektiv analys av de rättsliga 
aspekterna och syftar därför till att klarlägga de rättsliga ramarna inom vilka debatten 
har att röra sig. 
 
Syftet är inte att specifikt ta reda på vad som borde gälla i konflikten mellan Laval och 
Byggnads. Istället kommer jag att använda det fallet som utgångspunkt för diskussionen 
om Lex Britannia och utstationeringsdirektivet. Min analys blir således mer generell och 
inte begränsad till de särskilda omständigheter som framkommit i Vaxholmskonflikten.  
 
1.4 Avgränsningar 
 
Eftersom det arbetsvillkor som ligger i hetluften är de utstationerade arbetstagarnas lön, 
så kommer det att utgöra det huvudsakliga föremålet för min utredning och analys. Jag 
kommer inte att gå in på sådant som arbetsmiljö, arbetstid etc mer än översiktligt, eller i 
förbifarten, trots att även sådana arbets- och anställningsvillkor omfattas av 
utstationeringsdirektivet.  
 
1.5 Metod 
 
Den metod som i första hand kommer att användas är den rättsdogmatiska metoden. Det 
innebär att jag kommer att använda mig av lagar, förarbeten och rättspraxis för att 
fastställa gällande rätt inom det här området. Rättsläget uppfattas dock trots 
regleringarna som oklart, varför Laval t e x har stämt Byggnads i domstol, och det hör 
samman med att Laval stöder sig på EG-rättsliga principer vars innehåll inte går att 
utläsa endast genom gällande skriftlig rätt utan vars tillämpningsområde även kan 
                                                
2 Europaparlamentets och Rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av 
arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster. 
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komma att utökas genom nya domar och nya uttalanden/förhandsavgöranden från EG-
domstolen. Här måste jag därför väga argumenten för och emot en tillämpning av de 
aktuella principerna i den arbetsrättsliga kontexten, och på så sätt göra 
intresseavvägningar utifrån de olika parternas intressen. Hur ska då de olika intressena 
vägas? Hur ska jag avgöra vilka argument som väger tyngst i en sådan 
intresseavvägning? Här kommer jag snarare att använda teleologisk metod, där jag ser 
på ändamålen med de EG-rättsliga principerna, vilka effekter dessa principer får på 
andra rättsområden, analysera huruvida dessa effekter är önskvärda även på 
arbetsrättens område, och om så är fallet, se om principerna kan tillämpas på ett 
motsvarande sätt så att dessa ändamål uppnås även där.   
 
1.6 Disposition 
 
I kapitel 2 beskriver jag den svenska kollektiva arbetsrätten. Här tas upp relevanta delar 
av medbestämmandelagen (MBL) inklusive den kontroversiella Lex Britannia. 
 
I kapitel 3 beskriver jag vilket samarbete som finns inom EU på arbetsrättens område. 
Här redogör jag bl a för vilket mandat EU har att reglera arbetsrättsliga frågor. Även 
några viktiga EG-rättsliga principer tas upp. 
 
Kapitel 4 handlar om bakgrunden till utstationeringsdirektivet samt hur Sverige har 
implementerat direktivet. Jag ska även redogöra kort för innehållet i den s k 
Romkonventionen samt nämna förslaget till tjänstedirektivet. 
 
Kapitel 5 inleder analysen. Här går jag mer utförligt in på bakgrunden till konflikten i 
Vaxholm, vad AD kom fram till i sitt interimistiska beslut före jul, samt hur 
fortsättningen ser ut i tvisten mellan parterna. Jag ska även förklara hur frågorna om 
Lex Britannia och Sveriges sätt att implementera utstationeringsdirektivet hänger ihop.  
 
I kapitel 6 utreder jag huruvida Lex Britannia är förenligt med EG-rätten.  
 
I kapitel 7 tar jag ställning till huruvida Sverige implementerat utstationeringsdirektivet 
på ett sätt som är förenligt med EG-rätten. Fokus läggs på om direktivet implementerats 
på ett rättssäkert sätt. 
 
I kapitel 8 sammanfattar jag mina slutsatser och för en diskussion de lege ferenda. 
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Kapitel 2 Svensk kollektiv arbetsrätt 
 
2.1 Fackföreningar och kollektivavtal 
 
2.1.1 Den svenska modellen 
 
I Sverige saknas i stort sett lagregler om lön och flera andra viktiga anställningsvillkor. 
De här villkoren regleras istället genom kollektivavtal, i princip utan inblandning från 
staten. Denna modell har ansetts ge arbetstagarna ett effektivt skydd på den svenska 
arbetsmarknaden.3  
 
Det som brukar kallas den svenska modellen kännetecknas framför allt av den starka 
ställning som organisationerna på arbetsmarknaden har. Den svenska 
arbetsrättslagstiftningen bygger sedan länge på tanken att det är de fackliga 
organisationerna som ska tillvarata arbetstagarnas intressen. Lagstiftningen syftar därför 
till att skapa goda förutsättningar för detta.4 Att den här modellen fungerar beror till stor 
del på den stora anslutningen till fackliga organisationer i Sverige. Enligt statistik från 
2003 är ca 80 % av de anställda i Sverige med i en fackförening.5 Kollektivavtalen 
täcker nästan hela arbetsmarknaden och svarar för stabiliteten där genom att fredsplikt 
enligt lag följer av ingångna kollektivavtal.6  
 
Det har ansetts främmande för svensk rättstradition att använda sig av 
minimilönelagstiftning eller system där staten på annat sätt avgör vilka avtal som når 
upp till en godtagbar nivå och därför kan allmängiltigförklaras för att gälla alla företag 
inom branschen, såsom är vanligt i andra EU-länder. Förslag på sådana sätt att reglera t 
ex lönefrågan har under åren avvisats på den grunden.7 
 
2.1.2 MBL 
  
Regler om kollektivavtal finns i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 
(MBL). Lagens namn kommer av att den är avsedd att främja arbetstagarsidans 
medbestämmande över arbetsvillkoren. MBL är först och främst en lag om 
kollektivavtalet och dess rättsverkningar samt om förhållandena mellan de olika 
arbetsmarknadsorganisationerna.  
 
Lagen ger arbetstagarna inflytande inte bara i enskilda frågor såsom lönevillkor utan 
även i vid mening eftersom den även inrymmer en rad regler som syftar till att ge 
arbetstagarna inflytande över företagsledning och arbetsledning. 
 
2.1.3 Vad är en fackförening? 
 
Med arbetstagarorganisation, i dagligt tal fackförening, avses en sådan sammanslutning 
av arbetstagare som enligt sina stadgar ska tillvarata arbetstagarnas intressen i 

                                                
3 Ds 1994:13 Lex Britannia, s 295. 
4 Prop 1990/91:162 Om vissa fredspliktsregler, s 4. 
5 Gäller ”Anställda personer 16-64 år”. Statistik hämtad från 
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____48719.asp, 2005-06-03 
6 Ds 1994:13 Lex Britannia, s 36. 
7 Ds 1994:13 Lex Britannia, s 295. 
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förhållandet till arbetsgivaren.8 För att systemet med fackföreningar ska fungera krävs 
att de enskilda arbetstagarna har rätt att vara med i en sådan sammanslutning och att 
denna rätt inte kränks av arbetsgivaren. Genom MBL har arbetstagarna fått en sådan 
rätt, s k föreningsrätt, vilket innebär att han eller hon har rätt att tillhöra en fackförning, 
utnyttja medlemskapet samt verka för organisationen eller för att en sådan bildas.9 Om 
arbetsgivaren kränker den rätten, t ex genom att säga upp en anställd p g a att han eller 
hon är aktiv i facket, kan han bli skadeståndsskyldig, både gentemot fackföreningen och 
den enskilda arbetstagaren.10 
 
Även arbetsgivarna har rätt att organisera sig. Detta sker i s k 
arbetsgivarorganisationer.11 
  
2.1.4 Måste man vara med i en fackförening? 
 
Föreningsrätten är en rätt, och inte en skyldighet, att vara med i en fackförening. Rätten 
för det enskilde att stå utanför förening, s k negativ föreningsrätt, grundar sig inte på 
bestämmelserna i MBL (7-9 §§). Den rätten anses dock följa av Europarådets 
konvention om mänskliga rättigheter som fr o m 1995 införlivats med svensk rätt.12 
 
2.1.5 Vad är ett kollektivavtal? 
 
Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan en arbetsgivarorganisation eller en 
arbetsgivare och en arbetstagarorganisation om anställningsvillkor för arbetstagare eller 
om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare.13 Ett kollektivavtal 
anställer i sig inte arbetstagarna, utan fungerar, i likhet med en lag, genom att ge normer 
för de villkor som ska iakttas i anställningsförhållanden mellan arbetstagare och 
arbetsgivare som är bundna av kollektivavtalet. Kollektivavtalet normerar alltså 
förhållandet dem emellan. Kollektivavtalet innehåller främst bestämmelser om 
anställningsvillkor. Framför allt är det bestämmelser om löner och arbetstidens 
förläggning. Även andra frågor kan regleras i kollektivavtalen såsom t ex de anställdas 
inflytande över företagsledningen (detta gäller dock i den mån tvingande lagstiftning, 
som t ex ABL, inte hindrar detta). Gränserna för vad ett kollektivavtal får innehålla 
bestäms i 23-24 §§ MBL.   
 
2.1.6 Vem kan vara part i ett kollektivavtal? 
  
På ena sidan står arbetstagarorganisationen (enskild arbetstagare kan inte vara part) och 
på andra sidan står antingen en arbetsgivarorganisation eller en enskild arbetsgivare. Det 
är vanligt att oorganiserade arbetsgivare tecknar s k hängavtal med ett fackförbund 
(eller dess lokalorganisation). Ett sådant hängavtal brukar innehålla en bestämmelse om 
att samma anställningsvillkor ska gälla för hans anställda som ska gälla enligt det 
riksavtal för branschen vilket fackförbundet träffar med förbund på arbetsgivarsidan.14  
 

                                                
8 6 § 1 st 1 p MBL. 
9 7 § MBL. 
10 54 § MBL. 
11 6 § 1 st 2 p MBL. 
12 Malmström & Agell, Civilrätt, s 288. 
13 23 § 1 st MBL. 
14 SOU 1998:52, Utstationering av arbetstagare, s 87. 
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2.1.7 Vilka rättsverkningar har ett kollektivavtal? 
  
2.1.7.1 Medlemsbundenhet  
 
I likhet med andra avtal binder ett kollektivavtal de avtalsslutande parterna enligt 
avtalets innehåll. Kollektivavtalet har dock den verkan att det även binder tredje man, d 
v s avtalet binder inte endast arbetstagar- eller arbetsgivarorganisationen utan även dess 
enskilda medlemmar. Det innebär att samtliga medlemmar blir förpliktigade av avtalet. 
Likaså blir nya medlemmar, d v s de som blir medlemmar i en avtalsbunden 
organisation efter det att avtalet redan ingåtts, bundna av det redan ingångna avtalet. En 
medlem kan heller inte befria sig från avtalet genom att gå ur organisationen, utan han 
förblir bunden av det till dess att avtalstiden löpt ut eller avtalet sagts upp av 
organisationen.  
  
2.1.7.2 Tvingande verkan 
 
Kollektivavtalet har tvingande verkan. Det innebär att arbetsgivaren och arbetstagaren 
inte kan träffa personliga avtal som strider mot kollektivavtalet. Detta gäller dock nästan 
alltid endast vad gäller miniminivåerna. Kollektivavtalet sätter t ex en minsta lönenivå. 
Därefter står det oftast, dock inte alltid, fritt för arbetstagaren och arbetsgivaren att 
förhandla om högre lön än vad kollektivavtalet normerar. Detta i likhet med andra 
miniminivåer i lagar som t ex semesterlagen, där det stadgas att man har rätt till 5 
veckor semester per år. Det kan man ju också avtala om mer.  
 
2.1.7.3 Fredsplikt 
 
Om parterna avtalar om att fredsplikt ska gälla under avtalstiden (vilket alltid torde ske) 
så ska den bestämmelsen följas. Detta har stor genomslagskraft genom att det ger 
trygghet framför allt till arbetsgivaren under avtalstiden och därmed motiverar honom 
att teckna kollektivavtal med de anställdas organisation. Stridsåtgärder som vidtas då 
fredsplikt ska gälla är olovliga.15  
 
2.1.7.4 Särskilda påföljder vid avtalsbrott 
 
Den som bryter mot MBL eller kollektivavtal ska ersätta uppkommen skada.16 Här ska 
hänsyn tas inte bara till den uppkomna ekonomiska skadan (t ex bortfall av inkomst) 
utan även till andra omständigheter som inte är av ren ekonomisk art, t ex att en 
förening tappar i prestige.17  
 
2.1.8 Måste man teckna kollektivavtal? 
  
Det finns ingen lagstadgad skyldighet att teckna kollektivavtal. Det finns heller ingen 
myndighet som kontrollerar att kollektivavtal tecknas på arbetsmarknaden. Det är dock 
lagstiftarens önskan att kollektivavtal faktiskt sluts mellan arbetsmarknadens parter18, 
och parterna förväntas att göra det, inte minst med tanke på de vidsträckta 

                                                
15 41 § MBL. 
16 54 § MBL. 
17 55 § MBL och Malmström & Agell, Civilrätt, s 293. 
18 Denna önskan genomsyrar lagens förarbeten, se bl a Prop 1990/91:162 Om vissa fredspliktsregler. 
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maktbefogenheter som arbetstagarorganisationerna har fått genom rätten att vidta 
stridsåtgärder. Lagstiftaren har ansett att arbetsgivaren, för att få till stånd fredsplikt på 
arbetsplatsen, kommer att vara motiverad att teckna kollektivavtal. Kontrollen av att 
kollektivavtal ingås förväntas skötas av fackföreningarna.  
 
2.2 Stridsåtgärder 
  
2.2.1 Rätten att vidta stridsåtgärder 
 
Rätten att vidta stridåtgärder är grundlagsfäst. Av 2 kap 17 § Regeringsformen framgår 
att förening av arbetstagare samt arbetsgivare och förening av arbetsgivare har rätt att 
vidta fackliga stridsåtgärder, om inget annat följer av lag eller avtal. 
 
Huvudregeln är enligt MBL att fredsplikt ska råda på arbetsmarknaden. 
Förutsättningarna för fredsplikt är dock att parterna tecknat kollektivavtal. Har de gjort 
det är parterna bundna av det och får därför inte, enligt vad lagens stadgar, vidta eller 
delta i arbetsinställelse (lockout eller strejk), blockad, bojkott eller annan därmed 
jämförlig stridsåtgärd.19 Är de däremot inte bundna av kollektivavtal står det parterna 
fritt att vidta stridsåtgärder som de finner lämpliga.  
 
 
2.2.2 Vad innebär stridsåtgärder?  
 
De vanligaste stridsåtgärderna är arbetsinställelserna, från arbetstagarnas sida strejk och 
från arbetsgivarnas sida lock-out. Strejk innebär att arbetstagarna vägrar att arbeta. 
Lock-out innebär att arbetsgivaren låser arbetsplatsen och att arbetet helt enkelt ställs in. 
En arbetsinställelse kan även vara partiell, t ex att arbetstagarna vägrar arbeta övertid. 
Andra åtgärder är blockad eller bojkott. En blockad, som vi såg exempel på vid 
skolbygget i Vaxholm, är då man t ex hindrar råvaruleveranser till arbetsgivaren. En 
bojkott kan bestå i att man vänder sig till allmänheten för att få den att vägra köpa en 
viss arbetsgivares produkter eller varor. En arbetsgivare kan även använda löneavdrag 
som stridsåtgärd (gäller dock inte intjänad och förfallen lön). 
 
En part bestämmer själv vilken typ av stridsåtgärd som ska vidtas och den är tillåten om 
inte fredsplikt råder. Den som vidtar stridsåtgärder får dock inte använda våld eller 
andra rättsstridiga medel.  
 
2.2.3 Vem har rätt att vidta stridsåtgärder och när får man göra det? 
 
Stridåtgärder får vidtas under kollektivavtalslöst tillstånd. (Utrymmet för stridsåtgärder 
under avtalstiden är p g a utformningen av bestämmelser i avtalen idag mycket 
begränsat). Enskild arbetstagare får dock inte gå i strejk, utan det är den avtalsbärande 
fackföreningen som ska fatta beslut i behörig ordning (vad som är behörig ordning ska 
framgå av dess stadgar) innan en åtgärd får vidtas. 
 
En fackförening har även rätt att vidta sympatiåtgärder. Det innebär att en fackförening, 
trots att den är bunden av kollektivavtal, kan besluta om att vidta sympatiåtgärder. Detta 
får ske om syftet med åtgärderna är att hjälpa en annan fackförening i en pågående, 

                                                
19 41 § MBL. 
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laglig arbetskonflikt. Rätten att vidta sympatiåtgärder har oerhört stor betydelse för den 
primära stridsåtgärdens genomslagskraft. Ett exempel som visar på det är t ex strejken 
mot leksaksföretaget Toys ´R´ Us under sommaren 1995, där till slut 15 olika 
fackförbund var engagerade i konflikten och utförde blockader mot ett 50-tal företag 
som hade samröre med Toys ´R´ Us.20 Till slut gav företaget upp och skrev på det 
kollektivavtal som Handels krävde.  
 
2.2.4. Vilka syften har stridsåtgärderna? 
 
Det främsta syftet med fackliga stridsåtgärder är att få till stånd ett kollektivavtal med 
det innehåll som ligger i vederbörande organisations intresse. Fackföreningarna vill 
sluta kollektivavtal främst som i ett led att tillvarata medlemmarnas rättigheter och 
uppnå bättre villkor för dem på arbetsmarknaden. Arbetsgivarna och 
arbetsgivarorganisationerna vill sluta kollektivavtal främst för att åstadkomma fredsplikt 
på arbetsplatserna. 
 
Stridsåtgärderna är främst ett maktmedel för arbetstagarsidan. Om parterna inte kommer 
överens och stridsåtgärder därför vidtas kommer det normalt att bero på 
maktförhållandena om den ovilliga parten kan förmås att träffa avtal. Som belysts ovan 
kan stridsåtgärder i kombination med sympatiåtgärder ha oerhört stor genomslagskraft, 
vilket i praktiken innebär att arbetsgivaren nästan alltid i slutändan blir tvungen att 
skriva på avtalet. 
 
2.3 Lex Britannia 
 
2.3.1 Britanniadomen 
 
Ett mycket omtalat rättsfall angående stridsåtgärders lovlighet är den s k Britannia-
domen (AD 1989 nr 120). I fallet hade ett på Cypern registrerat fartyg anlöpt Göteborgs 
hamn. Rederiet utsattes där för en blockad av Svenska Sjöfolksförbundet och 
Internationella Transportarbetarefederationen (ITF). Syftet med blockaden var att förmå 
rederiet att teckna kollektivavtal, ett s k ITF-avtal, och nya anställningsavtal för den 
filippinska besättningen på fartyget. Besättningens löner och anställningsvillkor i övrigt 
var dock redan reglerade i ett gällande kollektivavtal med besättningens fackliga 
organisation på Filippinerna när Sjöfolksförbundets och ITF:s krav framställdes. 
 
I domen konstaterar AD att fackliga stridsåtgärder av en arbetstagarorganisation är 
olovliga enligt MBL om de syftar till att framtvinga ett undanröjande eller en ändring av 
ett bestående kollektivavtal mellan en arbetsgivare och en annan 
arbetstagarorganisation.21 Domstolen säger vidare att sådana stridsåtgärder även är 
olovliga enligt MBL när de vidtas i Sverige i syfte att undanröja eller åstadkomma 
ändring i ett giltigt avtal mellan utländska parter för en utländsk arbetsplats och sådana 
fackliga stridsåtgärder enligt tillämplig utländsk lag i sådant syfte är olovliga i 
förhållandet mellan avtalsparterna. AD medger att undantag kan göras från den regeln 
om det uppenbarligen skulle strida mot grunderna för den svenska rättsordningen att 
tillämpa den utländska lagen för att avgöra om stridsåtgärderna är lovliga mellan 

                                                
20 Altstadt, Strejken på Toys ´R´ Us En sommar som skakade Sverige, s 65.  
21 41 och 42 §§ MBL. 
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parterna (ordre public). Ett sådant undantag ansågs dock inte vara befogat i det här 
fallet, varför AD förklarade blockadåtgärderna olovliga enligt MBL.  
 
2.3.2 Lex Britannia 
 
Med anledning av vad AD kom fram till i Britannia-domen begärde 
Landsorganisationen i Sverige (LO) och Tjänstemännens centralorganisation (TCO) att 
den svenska lagstiftningen skulle ändras så att det inte skulle föreligga några hinder mot 
att vidta stridsåtgärder på den svenska arbetsmarknaden av det skälet att den berörde 
arbetsgivaren träffat kollektivavtal utomlands.22 Ändringarna, som trädde i kraft 1 juli 
1991, innebär bl a att endast kollektivavtal, som omfattas av den svenska MBL, medför 
fredsplikt.23  
 
Ändringarna hade två syften. Det första syftet var att ge de fackliga organisationerna 
möjlighet att verka för att alla arbetsgivare som är verksamma på den svenska 
arbetsmarknaden tillämpar de löner och andra anställningsvillkor som är brukligt i 
Sverige.24 Genom sådana regler skulle man skapa förutsättningar för sund konkurrens 
på lika villkor mellan svenska företag och näringsidkare från andra länder, och 
därigenom motverka s k social dumping. Ett andra syfte med lagändringarna var att 
undanröja vissa hinder för de fackliga organisationerna att genom sympatiåtgärder 
stödja arbetstagarorganisationer i andra länder.25 Denna fråga kommer inte att behandlas 
här. 
 
I 42 § första stycket MBL stadgas ett förbud för arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationer att anordna eller på annat sätt föranleda olovlig stridsåtgärd. 
Det var detta som AD bl a grundade Britannia-domen på. Genom lagändringen infördes 
ett tredje stycke i 42 §. Enligt det nya stycket ska bestämmelserna i första stycket endast 
gälla när en organisation vidtar åtgärder med anledning av arbetsförhållanden som MBL 
är direkt tillämplig på (min kursivering). Detta kallas i den arbetsrättsliga folkmunnen 
för ”Lex Britannia”.26  
 
Det nya stycket innebär att om MBL inte är direkt tillämplig på ett arbetsförhållande, t 
ex p g a att det inte anses ha tillräckligt stark anknytning till Sverige, så är de svenska 
fackliga organisationerna oförhindrade att vidta stridsåtgärder gentemot arbetsgivaren, 
för att förmå honom att teckna ett svenskt kollektivavtal. Det har då ingen betydelse att 
arbetsgivaren redan kan vara bunden av ett kollektivavtal han tecknat utomlands. För 
bedömningen av MBL:s tillämpningsområde ska en helhetsbedömning göras av det 
aktuella arbetsförhållandets anknytning till Sverige.27 Faktorer som påverkar 
bedömningen är arbetsplatsens geografiska belägenhet, parternas nationalitet samt 
huruvida arbetet är mer stadigvarande förlagt till Sverige. Att MBL ska vara direkt 
tillämplig på arbetsförhållandet innebär även att det inte är möjligt för arbetsgivaren att 
göra MBL tillämplig genom att i det utländska kollektivavtalet ta in en bestämmelse om 
att svenska MBL ska tillämpas på avtalet.28 Det är istället de sedvanliga normerna för 

                                                
22 Prop 1990/91:162 Om vissa fredspliktsregler, s 3. 
23 42 § 3 st MBL. 
24 Prop 1990/91:162 Om vissa fredspliktsregler, s 5. 
25 Prop 1990/91:162 Om vissa fredspliktsregler, s 6. 
26 Iseskog, Personaljuridik, s 30. 
27 Prop 1990/91:162 Om vissa fredspliktsregler, s 9. 
28 Prop 1990/91:162 Om vissa fredspliktsregler, s 18. 
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lagvalskonflikter som ska tillämpas, vilket innebär att en helhetsbedömning av samtliga 
förhållanden måste göras. 
 
Genom den nya regeln i 42 § tredje stycket är det möjligt att en arbetsgivare kan komma 
att bli bunden av två olika kollektivavtal som helt eller delvis är oförenliga. 
Huvudregeln i svensk rätt i fråga om konkurrens mellan olika kollektivavtal är att 
arbetsgivaren inte är skyldig att tillämpa det senast träffade avtalet i de delar det är 
oförenligt med det tidigare avtalet.29 En tillämpning av denna regel skulle dock göra 
Lex Britannia verkningslös, varför lagstiftaren införde en specialregel om 
avtalskonkurrens i 31a § MBL. Den nya paragrafen stadgar att om en arbetsgivare är 
bunden av ett kollektivavtal som MBL inte är direkt tillämplig på och därefter träffar ett 
svenskt kollektivavtal (d v s enligt de svenska reglerna i 23-24 §§ MBL), ska i de delar 
avtalen är oförenliga det senare avtalet gälla. Ett avtal som träffats i Sverige i enlighet 
med svensk rätt ska alltså ha företräde framför ett utländskt kollektivavtal, oavsett om 
det träffats före eller efter det utländska avtalet. 
 
Lex Britannia har av många uppfattats som kontroversiell och eventuellt stridande mot 
den grundläggande EG-rättsliga principen om förbud mot diskriminering p g a 
nationalitet. I propositionen till Lex Britannia anger lagstiftaren dock att han tagit 
hänsyn till sådana farhågor och att förslaget inte innebär någon diskriminering p g a 
nationalitet.30 Dessa olika uppfattningar kommer att diskuteras mer ingående i kapitel 5 
och framåt. 
 
2.4 Social dumping 
 
Social dumping är ett begrepp som används i doktrinen och nämns ofta i samband med 
föreningsrätt och fackliga stridsåtgärder. En vanlig uppfattning är att den ökade 
internationaliseringen för med sig social dumping. Begreppets innebörd är dock inte 
fixerat utan kan betyda olika saker i olika sammanhang. Klart är dock att det har en 
starkt negativ värdeladdning.31  
 
En allmän definition av begreppet är en konkurrens mellan arbetstagare genom att dessa 
bjuder under varandra när det gäller arbetsgivarens kostnad för arbetskraft.32 Mer 
specifikt kan social dumping avse den situationen att arbetstagare från ett låglöneland 
tillfälligt utför arbete i ett höglöneland mot en ersättning som understiger värdlandets 
allmänna branschlönenivå. Någon gång används begreppet även för att beteckna 
situationen då ett företag flyttar sin produktion från ett land till ett annat land där 
arbetskraften är billigare. 
 
Alla former av låglönekonkurrens bör dock inte betecknas som social dumping. Det 
som begreppet egentligen tar sikte på är ett otillbörligt utnyttjande av billig 
arbetskraft.33 I propositionen till Lex Britannia definieras social dumping som då 
”låglöneländernas arbetskraft utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden på villkor som 
inte når upp till en nivå som är acceptabel för den övriga delen av arbetsmarknaden”.34 

                                                
29 Prop 1990/91:162 Om vissa fredspliktsregler, s 16. 
30 Prop 1990/91:162 Om vissa fredspliktsregler, s 12. 
31 Ds 1994:13 Lex Britannia, s 293. 
32 Ds 1994:13 Lex Britannia, s 298. 
33 Ds 1994:13 Lex Britannia, s 298. 
34 Prop 1990/91:162, Om vissa fredspliktsregler, s 7. 
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Vad som ska anses som otillbörligt och att arbetskraft utnyttjas råder det dock delade 
meningar om. Frågorna är politiskt känsliga och kontroversiella.  
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Kapitel 3 Arbetsrätten inom EU 
 
3.1 Arbetsrätten i de individuella medlemsstaterna 
 
Det finns mycket stora skillnader mellan arbetsrätten i de olika medlemsstaterna. Dessa 
skillnader är ett resultat av varje stats egna sociala, kulturella, historiska, politiska och 
samhälleliga utveckling.35 Vissa länder, t ex Tyskland, har ett mycket formellt system, 
där de flesta frågor på arbetsrättens område behandlas genom lagstiftning. Motsatsvis 
utvecklas arbetsmarknadsrelationerna i Italien mera spontant och informellt. En annan 
skillnad mellan medlemsstaterna är organiseringen av arbetstagarna. I Sverige är ca  
80 % av arbetstagarna organiserade, medan endast ca 10 % av spanjorerna är det. Även 
fackföreningsstrukturen är annorlunda mellan länderna. I Tyskland är fackföreningarna 
organiserade per industrisektor, medan i Storbritannien är man organiserad efter yrke. 
En annan viktig skillnad är rättsverkningarna av ett kollektivavtal. I Storbritannien är 
kollektivavtal inte rättsligt bindande (om man inte uttryckligen tar in en klausul om att 
avtalet ska ha den verkan), utan endast ett ”gentlemen´s agreement” som inte kan leda 
till lagliga förpliktelser. I det kontinentala Europa är detta ofattbart eftersom 
kollektivavtal där, enligt rättsgrundsatsen ”avtal ska hållas”, har klart rättsligt bindande 
verkan. Andra olikheter mellan länderna är bl a hur strejkrätten regleras och 
regeringarnas roll i arbetsmarknadsrelationerna. Poängen med det sagda är att det inte 
finns något ”europeiskt” system för arbetsmarknadsrelationer, utan snarare är det 
olikhet som är huvudregel.36    
 
3.2 Samarbete på arbetsrättens område  
 
3.2.1 Romfördragets mål  
 
I Romfördragets art 2 stadgas att gemenskapen har till syfte att ”genom att upprätta en 
gemensam marknad […] främja en harmonisk, väl avvägd och hållbar utveckling av 
näringslivet inom gemenskapen som helhet […] en hög nivå i fråga om sysselsättning 
och socialt skydd […] en hög grad av konkurrenskraft […] en höjning av 
levnadsstandarden och livskvalitén samt ekonomisk och social sammanhållning och 
solidaritet mellan medlemsstaterna”.  
 
Målen är således många och kanske inte alltid går hand i hand med varandra, även om 
det är målsättningen. Här, såsom så ofta inom juridiken, måste göras avvägningar 
mellan olika mål och mellan olika intressen.  
 
3.2.2 Vad har EG för mandat på det arbetsrättsliga området? 
 
Grundläggande för att fastställa vilket mandat EG har på ett visst rättsområde är 
följande: De europeiska institutionerna har endast den makt som de givits genom 
fördragen. I alla andra frågor har de nationella regeringarna ensam beslutanderätt.  
 
Historiskt sett har det hänt ganska lite inom EU på arbetsrättens område. Det beror dels 
på att skyddet för arbetstagarna som ett uttalat EG-mål har ansetts kontroversiellt och 

                                                
35 Blanpain, Nyström, EG/EU arbetsrätt och arbetsmarknad, s 75. 
36 Blanpain, Nyström, EG/EU arbetsrätt och arbetsmarknad, s 75-78. 
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underordnat EG: s ekonomiska mål37. Resonemanget har varit att ”den sociala 
släpvagnen” ska dras av ”det ekonomiska lokomotivet”38. Det har dessutom varit väldigt 
svårt att komma överens på arbetsrättens område. Innan Amsterdamfördraget trädde i 
kraft 1999 krävdes enighet i Rådet för varje beslut på arbetsrättens område. Det innebar 
att varje enskild medlemsstat hade ett stort inflytande över lagstiftningen eftersom ett 
nej från någon medlemsstat innebar att lagförslaget inte kunde antas.  
 
Några direktiv på det arbetsrättsliga området har under åren kommit till med art 94 som 
grund. Där stadgas att ”Rådet ska enhälligt på förslag av kommissionen och efter att ha 
hört Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén utfärda direktiv om 
tillnärmning av sådana lagar och andra författningar i medlemstaterna som direkt 
inverkar på den gemensamma marknadens upprättande eller funktion”. Exempel på 
direktiv som kommit till på den grunden är direktivet om kollektiva uppsägningar 
(1975) och direktivet om överlåtelse av företag (1977). Det krävs alltså effekt på 
upprättandet och funktionen av den gemensamma marknaden, och dessutom krävs det 
enhällighet. Något som förklarar varför inte så många direktiv inom arbetsrätten kommit 
till den här vägen heller. 
 
I och med att Amsterdamfördraget trädde i kraft 1999 ändrades de sociala 
bestämmelserna, (vari ingår arbetsrätten) i Romfördraget. Det skedde genom en 
omarbetning av det tidigare ingångna sociala protokollet (som uppstått genom en 
kompromiss i Maastrichtförhandlingarna men som dock Storbritannien inledningsvis 
valde att inte ratificera) och innehållet i det togs in i artiklarna 136-143 i 
Romfördraget.39  
 
I art 136 stadgas bl a att ”Gemenskapens och medlemstaternas mål ska […] vara att 
förbättra levnads- och arbetsvillkor och därigenom möjliggöra en harmonisering 
samtidigt som förbättringarna bibehålls […]  
     I detta syfte skall gemenskapen och medlemstaterna genomföra åtgärder som tar 
hänsyn till skillnaderna i nationell praxis, särskilt när det gäller avtalsförhållanden, 
och till behovet av att bevara gemenskapsekonomins konkurrenskraft. 
     […] en sådan utveckling kommer att följa såväl av den gemensamma marknadens 
funktion, vilken kommer att främja en harmonisering av de sociala systemen, som av de 
förfaranden som föreskrivs i detta fördrag och av tillnärmningen av bestämmelser i 
lagar och andra författningar.”  
 
EG-domstolen har ansett att art 136 huvudsakligen har programkaraktär.40 Det betyder 
dock inte att den saknar all laglig verkan. Artikeln utgör istället en viktig hjälp, särskilt 
för tolkningen av andra bestämmelser i Romfördraget och i EG: s sekundära lagstiftning 
på det sociala området.  
 
I art 137.1 anges de områden inom vilka rådet enligt 137.2 har fått kompetens att genom 
direktiv anta minimikrav. Dessa områden är bl a arbetsmiljö, arbetsvillkor och 
jämställdhet mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden. Om dessa direktiv ska rådet 
fatta beslut genom det s k medbeslutandeförfarandet. Det innebär att det krävs 

                                                
37 Blanpain, Nyström, EG/EU arbetsrätt och arbetsmarknad, s 61. 
38 Blanpain, Nyström, EG/EU arbetsrätt och arbetsmarknad, s 61. 
39 Craig, De Búrca, EU Law Texts, Cases and Materials, s 37. 
40 Blanpain, Nyström, EG/EU arbetsrätt och arbetsmarknad, s 63. 
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kvalificerad majoritet i rådet för att den föreslagna rättsakten ska antas. Det krävs även 
att Europaparlamentet godkänner direktivförslaget.41 
 
På vissa områden måste dock rådet besluta enhälligt. Det gäller rättsakter om t ex social 
trygghet och socialt skydd för arbetstagarna, anställningsskydd och medbestämmande 
(art 137.3).   
 
Ytterligare ett par bestämmelser ska nämnas som är relevanta i sammanhanget. Enligt 
art 137.5 ska de bestämmelser som antagits enligt denna artikel inte hindra någon 
medlemsstat från att bibehålla eller införa mera långtgående skyddsåtgärder som är 
förenliga med detta fördrag. Vidare har enligt art 137.6 beslutanderätten kring 
löneförhållanden, föreningsrätt, strejkrätt eller rätt till lockout explicit inte tillagts EG:s 
institutioner. Här har medlemsstaterna ensam beslutanderätt. Som på samtliga 
rättsområden gäller dock att sådana bestämmelser i nationell rätt förstås inte får strida 
mot EG-rätten.  
 
3.3 EG-rättsliga principer 
 
EG-rätten bygger på flera viktiga grundprinciper. Inom ramen för den här uppsatsen 
aktualiseras främst principen om fri rörligheten för varor, tjänster, personer och kapital 
samt förbudet mot diskriminering p g a nationalitet.42 Dessa principer påverkar samtliga 
rättsområden och i hög grad även arbetsrätten. 
 
3.3.1. Förbud mot diskriminering på grund av nationalitet 
 
Romfördragets art 12 förbjuder diskriminering på grund av nationalitet. Principen är en 
av ”grundstenarna” i EG-samarbetet. Utan tillämpningen av den här principen skulle 
mycket av EG: s regelverk bara vara tomma ord. Principen innebär att en medlemsstat 
inte får behandla en person från en annan medlemsstat som vill komma och söka jobb, 
arbeta, gå en utbildning etc annorlunda än landets egna medborgare. Från principen får 
göras undantag endast för i EG-rätten explicit angivna undantag, som t ex att personer 
från andra medlemsstater inte har rätt att ta anställning i offentlig tjänst som innebär 
myndighetsutövning.43 Vidare får göras undantag med hänsyn till allmän ordning, 
säkerhet och hälsa.44 
 
3.3.2. Fri rörlighet för tjänster 
 
I art 49 första stycket stadgas att ”Inom ramen för nedanstående bestämmelser ska 
inskränkningar i friheten att tillhandahålla tjänster inom gemenskapen förbjudas 
beträffande medborgare i medlemsstater som har etablerat sig i en annan stat inom 
gemenskapen än mottagaren av tjänsten”. Det innebär att om ett bolag har etablerat sig 
i t ex Tyskland så har det rätt att därifrån tillhandahålla tjänster till övriga EU-länder. 
Det innebär också att bolaget kan ta med sig sin egen arbetskraft för att utföra tjänster i 
andra EU-länder, utan att behöva etablera sig där först. Varför bestämmelsen säger 
”Inom ramen för nedanstående bestämmelser” beror på att efterföljande bestämmelser i 
                                                
41 De olika sätt på vilka Europaparlamentet kan godkänna eller inte godkänna förslag som läggs fram i 
enlighet med medbeslutandeförfarandet framgår av art 251.2 Romfördraget. 
42 Bergh, Holke, Junesjö, Olauson, Arbetsrätten och det nya Europa, s 8.  
43 Art 39.4 Romfördraget . 
44 Jfr t ex art 39.3 och art 46 Romfördraget. 
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kapitlet ger rådet behörighet att utfärda direktiv om liberaliseringen av särskilda tjänster. 
Det föreligger alltså fortfarande många hinder för att rörligheten av tjänster över 
gränserna ska kunna anses som helt fri, och art 49 ska tillämpas med det i åtanke. I art 
54 finns dock en övergångsbestämmelse som är viktig. Den stadgar att ”Så länge 
inskränkningarna att tillhandahålla tjänster inte har avvecklats, skall varje medlemsstat 
tillämpa dessa inskränkningar på alla i artikel 49 första stycket avsedda personer som 
tillhandahåller tjänster, utan att göra åtskillnad i fråga om nationalitet eller hemvist”. 
Här betonas alltså återigen vikten av att ingen diskriminering får ske p g a nationalitet. 
  
Enligt EG-domstolens praxis måste en rad krav vara uppfyllda innan nationella 
inskränkningar i friheten att tillhandahålla tjänster kan godtas. I målet C-164/99 
(Portugaia) p 19 säger EG-domstolen att begränsningar endast kan godtas om de 
grundas på tvingande hänsyn till allmänintresset och detta intresse är ägnat att 
säkerställa att ett eftersträvat syfte uppnås och inte går utöver vad som är nödvändigt för 
att uppnå detta syfte. Åtgärder som utgör en begränsning av friheten att tillhandahålla 
tjänster får inte motiveras av ekonomiska hänsyn, som t ex att skydda inhemska företag 
(p 26). Rent protektionistiska åtgärder är alltså förbjudna. Vidare måste de nationella 
inskränkningarna objektivt främja skyddet av de utstationerade arbetstagarna och 
medföra en verklig fördel för de berörda arbetstagarna och avsevärt bidra till deras 
sociala skydd (p 28-29). Vad dessa uttalanden innebär i praktiken kommer att 
analyseras i kommande kapitel. 
 
3.4 Social dumping 
 
Inom EU försöker man motverka social dumping genom att i direktiv eller förordningar 
fastställa vissa minimikrav på anställningsvillkor eller på arbetsrätten i övrigt. Bl a har 
antagits det s k utstationeringsdirektivet (96/71/EG), som ska garantera utstationerad 
arbetskraft samma grundläggande arbets- och anställningsvillkor som andra arbetstagare 
i det EU- eller EES-land där de är utstationerade. Direktivet behandlas mer utförligt i 
kapitel 4.  
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Kapitel 4 Utstationeringsdirektivet, Romkonventionen och 
tjänstedirektivet 
 
4.1 Bakgrunden till utstationeringsdirektivet   
 
EG-kommissionen lade 1991 fram ett direktivförslag till rådet beträffande utstationering 
av arbetstagare. Bakgrunden till förslaget var ett uppmärksammat mål i EG-domstolen, 
Rush Portugesa45, där frågan gällde utstationering av portugisiska arbetstagare i 
Frankrike. Det portugisiska bolaget Rush Portugesa Lda utförde ett järnvägsbygge på 
den franska västkusten, och hade tagit med sig den egna arbetskraften från Portugal. På 
de anställda tillämpade bolaget portugisiska arbets- och anställningsvillkor. Den franska 
immigrationsmyndigheten begärde då att bolaget skulle betala en straffavgift, eftersom 
enligt fransk arbetslagstiftning endast den franska immigrationsbyrån var behörig att 
rekrytera från tredje land. (Här bör nämnas att Portugal ännu inte hade blivit medlem 
fullt ut i Unionen. EG-domstolen menade dock att art 59 och 60 Romfördraget, numera 
art 49 och 50, ändå skulle tillämpas på Portugal.) När fallet kom upp i den franska 
domstolen, begärde den ett förhandsavgörande från EG-domstolen. I sin dom anför EG-
domstolen att ett bolag som är etablerat i en medlemsstat får ta med sig sin egen 
arbetskraft för att utföra entreprenad i en annan medlemsstat. I sådana fall får 
myndigheterna i landet där arbetet ska utföras inte lägga hinder i vägen för bolaget, 
varken genom att hävda ensamrätt på rekrytering av utländska arbetstagare eller genom 
att vägra dem arbetstillstånd.46 Som svar på den oro som den franska regeringen 
uttryckte konstaterade EG-domstolen dock att EG-rätten inte hindrar medlemsstaterna 
från att utsträcka sin lagstiftning eller sina kollektivavtal till att även gälla dem som bara 
tillfälligt arbetar inom deras territorier, oavsett i vilket land arbetsgivaren är etablerad. 
EG-rätten hindrar inte heller medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder för att driva 
igenom de reglerna.47  
 
Rättsfallet visar att det rådde stor osäkerhet bland EG:s medlemsstater om vilka 
arbetsvillkor som ska gälla då en arbetsgivare i en medlemsstat tillfälligt utstationerar 
arbetstagare i en annan medlemsstat. Syftet med utstationeringsdirektivet var att 
undanröja sådan osäkerhet och andra hinder som hindrar det fria tillhandahållandet av 
tjänster över gränserna, genom att öka rättsäkerheten och göra det möjligt att identifiera 
vilka arbetsvillkor som ska gälla för utstationerade arbetstagare.48 Förhoppningen var att 
tillhandahållandet av tjänster över gränserna därigenom skulle öka, något som är en av 
de grundläggande målsättningarna med EU-samarbetet. Man hoppades även kunna 
undvika risker för missbruk och utnyttjande av utstationerade arbetstagare.49 Enligt 
kommissionen är direktivet resultatet av strävan att finna balans mellan de ekonomiska 
friheter som stadfästs i EG-fördraget och arbetstagarnas rättigheter under 
utstationeringstiden.50 
 
Vad tillför då direktivet som EG-domstolen inte redan slagit fast? EG-domstolen har ju, 
i målet som beskrivits ovan, fastslagit att en medlemsstat får sträcka ut sin nationella 
lagstiftning eller sina kollektivavtal till att gälla samtliga som arbetar på dess 
                                                
45 C-113/89 Rush Portuguesa. 
46 C-113/89 Rush Portuguesa, p 19. 
47 C-113/89 Rush Portuguesa, p 18. 
48 KOM (2003) 0458. 
49 http://europa.eu 2005-04-27. 
50 KOM (2003) 0458. 
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territorium, även om arbetet är tillfälligt, och oavsett i vilket land arbetsgivaren är 
etablerad. Skillnaden är dock att medlemstaterna, genom domstolens praxis, fått 
möjlighet att göra detta. Genom direktivet har de däremot fått en skyldighet att göra det. 
Direktivets syfte är att samordna medlemsstaternas lagstiftning genom att göra en lista 
av ”minimiregler” som arbetsgivaren måste följa om han utstationerar arbetstagare i ett 
annat EU-land. Detta innebär att en utländsk arbetsgivare måste tillämpa samma 
minimiregler vad gäller t ex lön, föräldraledighet och semester som gäller för övriga 
arbetstagare i det land där han utstationerar sina arbetstagare (värdlandet). Därigenom 
uppnås ett önskvärt skydd för arbetstagarna. I direktivet fastställs dock inte vad 
innehållet i de materiella reglerna ska vara. Där har varje land till stor del egen 
beslutanderätt.  
 
4.2 Utstationeringsdirektivet 
 
4.2.1 Direktivets tillkomst 
 
Direktivförslaget stöddes av flera länder, men möttes av hård kritik från andra länder, 
framför allt de länder som har de lägsta lönenivåerna. Deras främsta argument var att 
direktivet skulle hindra dem från att konkurrera med sitt främsta vapen, de låga 
lönekostnaderna. Direktivförslaget omarbetades ett par gånger innan det till slut antogs 
1996. Kritiken från låglöneländerna tillbakavisades av Europaparlamentet som betonade 
att direktivet endast garanterar de utstationerade arbetstagarna värdlandets minimilön, 
vilket i de flesta fall ligger under genomsnittslönen. Dessutom så berövar direktivet inte 
arbetsgivarna av den konkurrensfördel de har med låga arbetsgivaravgifter för 
arbetstagarna i hemlandet. 
 
Från början omfattade direktivförslaget endast lagregler och kollektivavtal med s k erga 
omnes-effekt, d v s allmängiltiga avtal.51 Detta beror på att det i flera EU-länder, bl a 
Tyskland och Frankrike, finns system för att allmängiltigförklara ett kollektivavtal. I 
Tyskland kan t ex arbetsmarknadsministern förklara ett kollektivavtal allmängiltigt om 
vissa förutsättningar är uppfyllda.52 Bl a så ska de arbetsgivare som redan är bundna av 
avtalet sysselsätta minst 50 % av alla anställda i branschen och allmängiltigförklaringen 
ska framstå som önskvärd med hänsyn till allmänintresset. Verkan av en sådan 
allmängiltigförklaring är att kollektivavtalet fortsättningsvis kommer att gälla även för 
de arbetsgivare och arbetstagare som dittills inte varit bundna.53 På förslag från 
Danmark och Sverige, som inte tillämpar ”erga omnes-avtal”, genomdrevs att den 
danska och svenska varianten av kollektivavtal skulle kunna jämställas med 
allmängiltiga kollektivavtal. 
 
Resultatet av lagstiftningsarbetet blev i slutändan Europaparlamentets och rådets 
direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i 
samband med tillhandahållande av tjänster (utstationeringsdirektivet). 
 
 
 
                                                
51 Prop 1998/99:90, Utstationering av arbetstagare, s 9. 
52 Ds 1994:13 Lex Britannia, s 199. 
53 Bundenheter gäller dock endast beträffande kollektivavtalets “rättsnormer”. Eftersom fredsplikten inte 
anses höra till rättsnormerna, medför allmängiltigförklaringen inte någon fredsplikt för dem som inte är 
parter i kollektivavtalet. Se Ds 1994:13 Lex Britannia, s 200. 
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4.2.2  Preambeln 
 
I preambeln till utstationeringsdirektivet framgår vad lagstiftaren har beaktat i samband 
med upprättandet av direktivet. Här ska kort nämnas ett par av de punkter som jag 
finner viktiga i sammanhanget.  
 
I preambelns nr 5 sägs att det krävs lojal konkurrens och åtgärder som garanterar att 
arbetstagarnas rättigheter respekteras för att tillhandahållandet över gränserna ska 
främjas. Att detta påpekas i preambeln visar på att kommissionen tagit hänsyn till hotet 
om social dumping i utformandet av direktivet. Direktivet är således en avvägning 
mellan att främja rörligheten av tjänster över gränserna och att skydda arbetstagarna. 
Målsättningen måste därför anses vara att reglerna om tjänster över gränserna inte får 
medföra konsekvenser som missgynnar arbetstagarna eller heller snedvrider 
konkurrensen genom lönedumping eller s k social dumping.  
 
I preambelns nr 12 förklaras att gemenskapsrätten inte hindrar medlemsstaterna från att 
utvidga tillämpningsområdet för sin lagstiftning eller för kollektivavtal som har ingåtts 
mellan arbetsmarknadens parter, till att omfatta alla personer som utför avlönat arbete, 
också tillfälligt, på deras territorium, även om arbetsgivaren är etablerad i en annan 
medlemsstat. Vidare sägs att gemenskapsrätten inte heller förbjuder medlemsstaterna att 
med lämpliga medel garantera att dessa regler följs. Detta anses följa av EG-domstolens 
praxis, dels av Rush Portugesa, som återgetts ovan, dels av föreningen av två mål 
angående skyldighet att betala socialförsäkringsavgifter, Seco och Desquenne.54  
 
I preambelns nr 22 stadgas att direktivet inte inverkar på den rättsliga regleringen i 
medlemsstaterna vad gäller rätten att vidta fackliga stridsåtgärder för att försvara 
yrkesintressen. Detta kan ses som en påminnelse av art 137.6 i Romfördraget varigenom 
de enskilda medlemsstaternas förbehålls beslutanderätten bl a i fråga om föreningsrätten 
och rätten att vidta stridsåtgärder.  
 
4.2.3 Direktivet 
 
Under rubriken 4.3 kommer jag att redogöra för hur Sverige valt att implementera 
utstationeringsdirektivet. Det saknas därför anledning att återge de bestämmelser i 
direktivet som är okontroversiella och som Sverige implementerat nästan ordagrant. Inte 
heller finns det anledning att gå in på alla de tillåtna undantag som får göras, om 
Sverige valt att inte implementera de undantagen. Här ska därför endast kortfattat anges 
vad de olika artiklarna tar upp.  
 
I art 1 finns bestämmelser om lagens tillämpningsområde och i art 2 finns vissa 
definitioner. Dessa bestämmelser har överförts till 1-4 §§ lag (1999:678) om 
utstationering av arbetstagare (UtstatL). Art 3 heter ”Arbets- och anställningsvillkor” 
och det är här direktivets kärna ligger. Här listas alla de bestämmelser i den nationella 
arbetsrätten som respektive medlemsstat måste se till att de tillämpas även på 
utstationerade arbetstagare. Av 5 § UtstatL framgår vilka bestämmelser i svensk rätt 
som är aktuella. Art 4 handlar om samarbete i fråga om information. Bl a ska varje 
medlemsstat utse ett s k förbindelsekontor. För Sveriges del framgår av 9 § UtstatL att 
Arbetsmiljöverket är förbindelsekontor. Art 5 handlar om att medlemstaterna ska se till 
                                                
54 Förening av C-62/81 och C-63/81, Seco, p 14 och C-113/89, Rush Portuguesa, p 18.  
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att lämpliga åtgärder vidtas om bestämmelserna i direktivet inte följs och att 
arbetstagarna och/eller deras företrädare har tillgång till lämpliga förfaranden för att 
säkerställa de skyldigheter som anges i direktivet. Sådana förfaranden har svenska 
fackliga organisationer redan tillgång till genom MBL:s regler om stridsåtgärder. Art 6 
handlar om att arbetstagaren, i fråga om rätten till de arbets- och anställningsvillkor som 
anges i direktivet, ska ha rätt att väcka talan i det land där han tillfälligt utstationerats. 
Denna rätt säkerställs i Sverige genom 10 § UtstatL. Art 7-9 handlar bl a om 
genomförandet av direktivet och behöver inte återges här. 
 
4.3 Utstationeringslagen: hur har Sverige implementerat direktivet?  
 
Utstationeringslagen (UtstatL) ska enligt dess 1 § tillämpas när en arbetsgivare som är 
etablerad i ett annat land än Sverige utstationerar arbetstagare i Sverige i samband med 
att arbetsgivaren tillhandahåller tjänster över gränserna. Undantaget är enligt 2 § 
arbetsgivare inom handelsflottan vad avser besättningen ombord.  
 
Utstationeringen kan enligt 3 § ske på tre olika sätt. Det första sättet är att en 
arbetsgivare för egen räkning och under egen ledning sänder arbetstagare till Sverige 
enligt avtal som arbetsgivaren har ingått med den i Sverige verksamma mottagaren av 
tjänsterna. Detta sker t ex när ett utländskt bolag vinner kontraktet/anbudsförfarandet 
vid ett offentligt upphandlingsförfarande i Sverige. Det sker även då en köpare i Sverige 
har köpt en vara från ett annat land och säljaren åtagit sig att skicka någon att t ex 
installera och testköra varan. Det andra sättet att utstationera arbetstagare i Sverige är då 
arbetsgivaren sänder arbetstagare till Sverige till en arbetsplats eller till ett företag som 
tillhör koncernen, och det tredje sättet är när en arbetsgivare som hyr ut arbetskraft eller 
ställer arbetskraft till förfogande sänder arbetskraft till ett användarföretag som är 
etablerat i Sverige eller bedriver verksamhet i Sverige. Förutsättningen för att lagen ska 
gälla är att det under hela utstationeringsperioden finns ett anställningsförhållande 
mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Definitionen av en utstationerad arbetstagare är 
enligt 4 § varje arbetstagare som vanligen arbetar i ett annat land men som under en 
begränsad tid utför arbete enligt 3 § i Sverige. 
 
I 5 § finns en uppräkning av de bestämmelser i svenska arbetsrättsliga lagar som ska 
tillämpas på utstationerade arbetstagare, oavsett vilken lag som annars gäller för 
anställningsförhållandet. Uppräkningen torde vara uttömmande, och ska ge ett 
minimiskydd för de utstationerade arbetstagarna. Det är t ex vissa av bestämmelserna i 
semesterlagen, föräldraledighetslagen och jämställdhetslagen. Arbetstidslagen och 
arbetsmiljölagen ska tillämpas i sin helhet. Ett viktigt stadgande finns i andra stycket 
sista meningen, nämligen att arbetsgivaren inte är förhindrad att tillämpa bestämmelser 
eller villkor som är förmånligare för arbetstagaren. I 6 § finns ett undantag med en 
karenstid på 8 dagar för tillämpningen av semesterlagen. 
 
7 § är viktig, kanske den viktigaste, åtminstone för den här uppsatsen. Där stadgas att i 
fråga om föreningsrätt och förhandlingsrätt ska 7, 8 och 10 §§ MBL tillämpas. Dessa 
bestämmelser innebär att den utstationerade arbetstagaren har rätt att tillhöra en 
arbetstagarorganisation, att utnyttja medlemskapet och verka för organisationen eller för 
att en sådan bildas. Vidare innebär det att arbetstagarens föreningsrätt ska lämnas 
okränkt, samt att arbetstagarorganisationen som arbetstagaren blir medlem i har rätt att 
förhandla med arbetsgivaren angående förhållandena mellan arbetsgivaren och 
arbetstagaren. I 7 § 2 st anges att när kollektivavtal träffats med en svensk 
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arbetstagarorganisation, ska även 41 § MBL om fredsplikt gälla. Enligt 3 st ska brott 
mot dessa bestämmelser föranleda skadeståndsskyldighet enligt MBL.55 Genom att detta 
slås fast i UtstatL försäkrar sig Sverige om att dessa regler alltid ska tillämpas av svensk 
domstol i fråga om arbete som utförs i Sverige, även i utstationeringssituationer. På så 
sätt undviks at domstolarna tvingas göra en prövning i varje enskilt fall för att komma 
fram till om de aktuella reglerna i MBL ska tillämpas.56 
 
8 § tar upp det motsatta fallet, nämligen att en svensk arbetsgivare utstationerar 
arbetstagare i ett annat EES-land57 eller Schweiz. Då ska de bestämmelser enligt det 
landets lag som bygger på utstationeringsdirektivet tillämpas. Även här finns inget som 
hindrar att förmånligare villkor för arbetstagaren tillämpas. 
 
I 9 § sägs att Arbetsmiljöverket ska vara förbindelsekontor och tillhandahålla 
information om de arbets- och anställningsvillkor som kan bli tillämpliga vid en 
utstationering i Sverige. För information om kollektivavtal som kan komma att bli 
tillämpliga ska Arbetsmiljöverket hänvisa till berörda kollektivavtalsparter. 
 
10 § anger var talan ska väckas om tvist uppkommer angående tillämpningen av vissa 
paragrafer i lagen, bl a 7 § om föreningsrätt och förhandlingsrätt. Sådana mål ska 
handläggas enligt lagen (1977:480) om rättegången vid arbetstvister och talan får föras 
vid tingsrätten i den ort där arbetstagaren är eller har varit utstationerad. 
 
UtstatL innehåller inga bestämmelser om sådana anställningsvillkor som i Sverige 
traditionellt sett regleras i kollektivavtal. Det har varit ett medvetet val från lagstiftaren 
att inte införa någon lagbestämmelse om sådana villkor, utan även i fortsättningen låta 
parterna på arbetsmarknaden ensamt reglera frågorna om bl a lön, utan statens 
inblandning.58 Men utstationeringsdirektivet ålägger ju medlemsstaterna en skyldighet 
att se till att bestämmelser om minimilön även tillämpas på utstationerade arbetstagare i 
landet. Kan Sverige sägas ha uppfyllt denna skyldighet och i så fall på vilket sätt? Detta 
kommer att diskuteras längre fram i uppsatsen. 
 
4.4 Romkonventionen 
 
4.4.1 Romkonventionens innehåll 
 
Konvention om tillämplig lag för avtalsförpliktelser öppnad för undertecknande i Rom 
den 19 juni 1980 (80/934/EEG), den s k Romkonventionen, ska tillämpas bl a då tvist 
föreligger om vilken lag som ska tillämpas på ett anställningsavtal som har anknytning 
till minst två konventionsstater. Huvudregeln är att parterna kan välja lag (art 3). Om 
parterna inte utnyttjar sin rätt att välja ska domstolen tillämpa det landets lag till vilket 
avtalet har närmast anknytning (art 4.1). Hur man avgör det framgår av vissa 
presumtionsregler i art 4.2. Här gäller att avtalet antas ha närmast anknytning till det 
land där den part som ska utföra den prestation som är karaktäristisk för avtalet har sin 
vanliga vistelseort. Om det t ex är en tysk som jobbar på ett företag i Tyskland men som 
under en tid arbetar åt samma företag men i Sverige, så ska tysk lag tillämpas på avtalet, 
eftersom tyskens ”vanliga vistelseort” är Tyskland. Denna presumtion gäller dock inte 
                                                
55 54-55 §§ och 60 § första och tredje stycket MBL. 
56 SOU 1998:52, Utstationering av arbetstagare, s 116. 
57 EES-länderna är de 25 EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein. 
58 SOU 1998:52, Utstationering av arbetstagare, s 9. 
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”om det framgår av de samlade omständigheterna att avtalet har närmare anknytning till 
ett annat land” (art 4.5).  
    
I art 6 finns särskilda bestämmelser för anställningsavtal. Bestämmelserna gäller endast 
individuella anställningsavtal och således inte kollektivavtal. Där stadgas att även om 
parterna har valt lag enligt art 3, ska det inte medföra att den anställde berövas det 
skydd som han skulle ha fått genom tvingande regler i det land vars lag skulle ha gällt 
om parterna inte valt lag (art 6.1). Med andra ord, den anställde är alltid skyddad av 
tvingande regler i det land till vilket avtalet har närmast anknytning.  
 
Konventionen skrevs ursprungligen under av samtliga dåvarande EG-stater och trädde i 
kraft i april 1991. Sverige har i efterhand59 tillträtt konventionen och inkorporerat den 
med sin lagstiftning genom lagen (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser. 
Lagen trädde i kraft 1 juli 1998. Numera gäller konventionen mellan samtliga av EU: s 
medlemsstater 
 
4.4.2 Förhållandet mellan Romkonventionen och utstationeringsdirektivet 
 
Romkonventionen är en allmän rättslig ram för att avgöra lagvalskonflikter vid 
internationella avtal. Utstationeringsdirektivet är däremot specifikt inriktat på lagval vid 
utstationering av arbetstagare varför det är en vidareutveckling av den rättsliga ramen på 
det här specifika området. Avsikten med direktivet är inte att ändra den lag som enligt 
konventionen ska tillämpas på anställningsförhållandet. Snarare är det så att direktivet 
ställer upp vissa minimivillkor som ska tillämpas på anställningsförhållandet oavsett 
vilken lag som ska tillämpas på det i övrigt.60 
 
4.5 Tjänstedirektivet 
 
4.5.1  Förslag till tjänstedirektiv 
 
Förslaget till direktivet om tjänster på den inre marknaden (tjänstedirektivet) lades fram 
i början av 2004 och är ett led i den ekonomiska reformprocess som Europeiska rådet 
inledde i Lissabon år 2000. Målet är att göra EU till världens mest konkurrenskraftiga 
och dynamiska kunskapsekonomi 2010, den så kallade Lissabonstrategin.61 Direktivet 
är av ramkaraktär och innehåller allmänna principer som ska tillämpas på i princip hela 
tjänstesektorn.62 Syftet med direktivet är att göra det lättare för tjänsteföretag att 
etablera sig och utföra tillfälliga tjänster i andra medlemsländer.63 Förslaget innehåller 
bl a införandet av en s k ursprungslandsprincip64, som innebär att ett företag som är 
etablerat i ett medlemsland men som tillfälligt utför tjänster i ett annat medlemsland, får 
tillämpa de regler som gäller i det land där företaget är etablerat. 
Ursprungslandsprincipen ska vara huvudregel. Enligt direktivet finns dock åtskilliga 
undantag, som är till för att skydda särskilda nationella intressen.65 Bl a ska de 

                                                
59 Tillträde skedde genom att Sverige ratificerade den särskilda konventionen den 29 november 1996 om 
Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning till Romkonventionen och de två tilläggsprotokollen. 
60 KOM (2003) 0458. 
61 KOM (2004) 2, s 7. 
62 KOM (2004) 2, s 9. 
63 KOM (2004) 2, s 4. 
64 Art 16 i förslaget till tjänstedirektiv. 
65 KOM (2004) 2, s 10. 
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minimiregler i värdlandet som enligt utstationeringsdirektivet ska tillämpas på de 
utstationerade arbetstagarna utgöra undantag till ursprungslandsprincipen.66 
 
Direktivet har hittills möts av starka protester, heta debatter och omfattande 
motdemonstrationer, framför allt från partier på vänsterkanten. (Andra, t ex Svenskt 
Näringsliv, välkomnar det och anser att det kommer att få fart på tjänstehandeln över 
gränserna.) Det som många uppfattar som kontroversiellt är främst 
ursprungslandsprincipen. 
 
Under ett toppmöte i slutet av mars 2005 beslöt EU: s stats- och regeringschefer att 
förslaget ska omarbetas p g a att det riskerar att leda till social dumping och 
ojämlikheter inom Unionen.67 Beslutet är en seger för framför allt fackföreningsrörelsen 
och partierna på vänstersidan. Ett reviderat förslag tros komma först under hösten 2005 
 
4.5.2 Förhållandet mellan utstationeringsdirektivet och (det föreslagna) 
tjänstedirektivet 
 
Genom förslaget till tjänstedirektivet har kommissionen inte haft för avsikt att förändra 
eller påverka innehållet i utstationeringsdirektivet.68 Värdlandets regler ska fortsätta att 
gälla i fråga om grundläggande arbetsrättsliga krav som t ex minimilön och rätten till 
betald semester. Kontrollen av att tjänsteföretagen följer dessa regler ska utföras av 
värdlandets myndigheter. Medlemsstaten får dessutom vidta åtgärder gentemot 
tillhandahållaren av tjänsterna för att se till att minimivillkoren tillämpas.69 
Kommissionen förtydligar även att villkor i allmängiltigförklarade kollektivavtal eller 
kollektivavtal som tillämpas av alla i branschen är att jämställa med lagstadgade villkor. 
En minimilön som är stadgad på det viset ska alltså även fortsättningsvis gälla. De 
minimivillkor som framgår av utstationeringsdirektivet ska alltså gälla även i 
fortsättningen och utgör ett undantag till den i direktivet förslagna 
ursprungslandsprincipen.70  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
66 Art 24 i förslaget till tjänstedirektiv. 
67 SVT text s 118 2005-03-23. 
68 Art 24 i förslaget till tjänstedirektiv, se även preambeln (58). 
69 Preambeln (41) i förslaget till tjänstedirektiv. 
70 Art 24 i förslaget till tjänstedirektiv. 
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Kapitel 5 Principen ”Svenska kollektivavtal och svenska löner 
för arbete i Sverige” 
 
5.1 Inledning 
 
Med anledning av den uppmärksammade konflikten i Vaxholm mellan Laval un 
Partneri Ltd (Laval) och Byggarbetareförbundet (Byggnads) har frågan om de svenska 
kollektivavtalen återigen hamnat på den politiska dagordningen. Regeringens och 
arbetsmarknadsminister Hans Karlssons ståndpunkt är att svenska kollektivavtal och 
svenska löner ska gälla för allt arbete i Sverige.71 Frågan om de svenska 
kollektivavtalens tillämplighet är politiskt känslig men samtidigt måste den lösas på ett 
rättsligt godtagbart sätt, d v s i enlighet med gällande rätt. Det här och de åtföljande 
kapitlen syftar därför till att reda ut om den svenska staten, såsom regeringen och 
fackförbunden samlande under LO önskar, har rätt att kräva att alla utländska aktörer på 
den svenska arbetsmarknaden ska teckna svenska kollektivavtal.  
 
5.2 Utstationeringar kontra etablering 
 
Rätten för ett företag i en medlemsstat att etablera sig i en annan medlemsstat regleras i 
artiklarna 43-48 i Romfördraget. Etableringsfriheten innebär en möjlighet för utländska 
rättssubjekt att ta upp och utöva självständig förvärvsverksamhet samt en rätt att bilda 
och driva företag på samma villkor som inhemska subjekt.72 Att ett företag etablerar sig 
i en medlemsstat innebär att det tänker utöva ekonomisk verksamhet där genom ett fast 
driftställe för en period som inte är begränsad i tiden.73 När ett företag etablerar sig i en 
medlemsstat anses det som självklart att det ska följa samtliga av den medlemsstatens 
lagar och regler. Om ett utländskt företag etablerar sig i Sverige kommer det normalt att 
anses att MBL är direkt tillämpligt på de arbetsförhållanden som finns mellan det 
företaget och dess anställda i Sverige. Lex Britannia kommer därför inte att tillämpas på 
anställningsförhållandena. Istället är det huvudregeln i 42 § 1 stycket som gäller, 
nämligen att en arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation inte får vidta stridsåtgärder om 
parterna är bundna av kollektivavtal. Fram till att det i Sverige etablerade bolaget har 
tecknat kollektivavtal med svensk arbetstagarorganisation kan fackföreningarna i vanlig 
ordning vidta stridsåtgärder mot bolaget. Sedan kollektivavtal skrivits på ska de 
tillämpas i sin helhet - i annat fall skulle det ju innebära att företag som kommer utifrån 
och etablerar sig i Sverige skulle gynnas i förhållande till de som redan fanns på den 
svenska marknaden.  
 
Vid tillhandahållandet av tjänster över gränserna är situationen dock väsentligt 
annorlunda, även om gränsdragningsproblem uppkommit och har prövats av EG-
domstolen flera gånger.74 En väsentlig skillnad är att tillhandahållandet av tjänster är av 
temporär natur.75 Det innebär att företaget kommer att utföra tjänsterna med 
utgångspunkt från hemlandet (och utan att etablera sig i värdlandet). Visserligen är det 

                                                
71 Karlsson, Östberg, Debattsidan, Dagens Nyheter, 7 april 2005. 
72 Ds 1994:13 Lex Britannia, s 110. 
73 Craig, De Búrca, EU Law Texts, Cases and Materials, s 727. 
74 Ett i sammanhanget ofta citerat fall, C-55/94,Gebharddomen. Se även C-70/95 Sodemare mot Regione 
Lombardia och C-398/95 SETTG mot Ypourgos Ergasias. 
75 C-55/94 Gebhard, p 26. 
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tillåtet att ha en viss infrastruktur i värdlandet76, avgörande är dock tjänsterna temporära 
natur. Typexemplet är att företaget som utför tjänsterna från utlandet tar med sig sin 
arbetskraft till värdlandet för att utöva tillfällig verksamhet, d v s utföra en tjänst, för att 
när tjänsten är utförd, återvända till hemlandet. När ett företag utövar tjänster över 
gränserna följer av EG-rätten att det inte är godtagbart att tvinga det företaget att följa 
samtliga av värdlandets lagar och regler77. Företaget har ju nämligen också att följa 
lagarna och reglerna i hemlandet. Dessa är kanske inte alltid förenliga med varandra. 
Viktigt är EG-domstolen uttalande i Turistguidemålet (C-180/89) att artikel 49 inte 
tillåter en medlemsstat att tillämpa alla regler som tillämpas på dem som är etablerade i 
landet på dem som tillfälligt tillhandahåller tjänster där eftersom ”were it to do so the 
provisions securing freedom to provide services would be deprived of all practical 
effect”.78 Det innebär att värdlandet måste ta hänsyn till att det utländska bolaget har 
ekonomiska åtaganden i hemlandet, transaktionskostnader etc. Vidare förbjuder 
domstolens praxis att man tvingar på ett utländskt företag dubbla förpliktelser, d v s 
sådana avgifter som företaget redan betalar i hemlandet, om det inte tillför någon ny 
förmån för det gästande företagets arbetstagare.79 Vid tillhandahållandet av tjänster är 
det alltså inte självklart att svenska kollektivavtal ska skrivas på eller att de ska följas 
till punkt och pricka.  
   
5.3 Fallet Vaxholm 
 
Bakgrunden till konflikten mellan Laval och Byggnads är följande. På ett skolbygge i 
Vaxholm jobbade under hösten 2004 15 byggnadsarbetare från Lettland. De var 
utstationerade av det lettiska byggbolaget Laval till L & P Baltic Bygg AB, som då var 
ett dotterbolag till Laval, och som hade ”vunnit” bygget i ett anbudsförfarande i en 
offentlig upphandling som Vaxholms kommun haft. De lettiska arbetarna tjänade 
13 600 kr i månaden (ca 80 kr i timmen) plus mat och husrum. Dessa naturaförmåner 
beräknades vara värda ca 7 000 kr per månad.80 Byggarbetarnas arbetsvillkor reglerades 
av lettiska kollektivavtal, men lönerna var dubbelt så höga jämfört med vad de skulle ha 
tjänat hemma i Lettland, och motsvarade miniminivån i svenska kollektivavtal.81 
Byggnads ansåg dock att det var en viktig principfråga att arbetarna vid skolbygget 
skulle ha lön i nivå med vad byggnadsarbetare brukar tjäna på ett liknande bygge i 
Stockholmstrakten, nämligen ca 150 kr i timmen. De krävde dessutom att Laval skulle 
skriva under ett svenskt kollektivavtal för sina anställda. Det skulle ha inneburit att 
Laval dessutom blivit tvungna att betala vissa försäkringar och avgifter som följer av 
kollektivavtalet. De lettiska byggarbetarna var inte intresserade av att gå med i 
Byggnads och få hjälp med att kräva 150 kr i timmen av sin arbetsgivare, utan var nöjda 
med sin lön. Byggnads fick därmed ingen medlem på arbetsplatsen och kunde därför 
inte åberopa arbetsgivarens förhandlingsskyldighet.82  
                                                
76 C-55/94 Gebhard, p 27. 
77 Detta följer av utstationeringsdirektivet, KOM (2003) 0458, s 14, och C-180/89 Turistguidemålet. Det 
följer också av Romkonventionen, som inte är EG-rätt i egentlig mening men som har ratificerats av 
samtliga EU-länder och därför gäller dem emellan. 
78 C-180/89, Turistguidemålet, p 15. 
79 C-62/81 och C-63/81, Seco, p 14. Mer om den här domen kommer under rubriken 6.4.4. 
80 AD 2004 nr 111, s 8. 
81 Det cirkulerar dock uppgifter på bl a de fackliga organisationernas hemsidor att några av de lettiska 
byggarbetarna har avslöjat att lönerna varit betydligt lägre än vad Laval sagt i AD. Se t ex 
http://www.europaportalen.se/amapp/byggnads/index.html samt tidningen Byggnadsarbetaren den 8 
december 2004. Dessa uppgifter har dock inte bevisats varför AD inte kan använda dem i sin bedömning. 
82 10 § 1 st MBL e contrario. 
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Eftersom Laval vägrade teckna kollektivavtal med Byggnads bestämde sig Byggnads 
för att sätta Vaxholmsbygget i blockad, för att tvinga fram ett kollektivavtal. Varsel 
lades i oktober 2004 och blockaden trädde i kraft den 2 november 2004. 
Elektrikerförbundet gick in med sympatiåtgärder en månad senare.  
 
I början av december stämde Laval Byggnads och Elektrikerförbundet i 
Arbetsdomstolen och krävde skadestånd av de båda fackförbunden. Laval menade att 
fackets krav stred mot EG-rätten. Laval ville även att domstolen skulle ge ett 
interimistiskt beslut för att omedelbart stoppa blockaden.  
 
Den 22 december slog AD fast att blockaden inte strider mot den svenska arbetsrätten. 
Domstolen skrev också i beslutet att de inte kan se några sannolika skäl för att 
stridsåtgärderna skulle vara otillåtna i förhållande till EG-rätten. Laval begärde resning i 
HD och klagade samtidigt över domvilla, eftersom de ansåg att AD underlåtit att 
tillämpa EG-rätten, bl a utstationeringsdirektivet och artiklarna 12 och 49 i fördraget. 
HD avslog dock ansökan, eftersom HD ansåg att den rättstillämpning som låg till grund 
för AD:s beslut inte kunde anses uppenbart strida mot lag. Frågan om blockadens 
tillåtlighet var således utredd av AD.  
 
Frågan huruvida Laval måste teckna svenska kollektivavtal kvarstod dock fortfarande. 
Huvudförhandling hölls i mars 2005 och ett beslut av AD kom i slutet av april. Laval 
hade framhållit att AD var skyldig att inhämta ett förhandsavgörande från EG-
domstolen eftersom de anser att den korrekta tillämpningen av EG-rätten i målet inte är 
uppenbar.83 Byggnads och Elektrikerförbundet ansåg däremot att saken var uppenbar 
och att ett förhandsavgörande inte behövde inhämtas.84 AD valde att gå på Lavals linje 
att inhämta ett förhandsavgörande från EG-domstolen (beslut att inhämta ett 
förhandsavgörande är dock något som domstolarna ska beakta ex officio, varför det 
egentligen inte ska ha någon betydelse vad parterna argumenterat i frågan). Domstolen 
sammanfattar sitt beslut med att säga att ”svaren på de EG-rättsliga frågeställningar 
som aktualiseras vid ställningstagandet till om de mot Laval vidtagna stridsåtgärderna 
för genomdrivande av byggnadsavtalets tillämpning vid bolaget är förenliga med artikel 
12 och artikel 49 i EG-fördraget samt utstationeringsdirektivet inte kan anses så klara 
att domstolen kan avgöra målet utan att först begära ett förhandsavgörande från EG-
domstolen”.85  Målet förklaras vilande i väntan på förhandsbesked från EG-domstolen. 
Det som nu följer är att AD ska formulera de frågor som ska ställas till EG-domstolen. 
Parterna ska få tillfälle att yttra sig över frågorna. EG-domstolens besked tros sedan 
komma om ett par år.86 De lettiska byggarbetarna har dock redan rest hem efter att 
Vaxholms kommun sagt upp kontraktet i februari 2005. L & P Baltic Bygg AB har nu 
gått i konkurs.87 
 
                                                
83 AD 2005 nr 49, s 12-13, 20.  
84 AD 2005 nr 49, s 17-18. 
85 AD 2005 nr 49, s 34. 
86 Niklas Bruun, professor i EG-arbetsrätt vid Arbetslivsinstitutet och vid Handelshögskolan i 
Helsingfors, tror att det kommer att ta ett par år innan domstolen kommer med sitt förhandsavgörande. 
Han säger att hur lång tid det tar beror bl a på hur många länders regeringar som vill yttra sig och delta i 
behandlingen av fallet. Brors, ”Svensk arbetsrätt kan avgöras av EU”, Dagens Nyheter, 9 maj 2005.  
87 Laval får ekonomisk hjälp av Svenskt Näringsliv att driva den fortsatta processen mot Byggnads. 
Stödet tar sikte på ombudskostnaderna i målet. Jakobsson, ”Svenskt näringsliv ger letter stöd”, Dagens 
Nyheter, 14 maj 2005. 
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5.4 Den fortsatta framställningen 
 
Vaxholmsmålet i AD ger upphov till en del frågor av principiell natur. Det är dessa 
frågor som den här uppsatsen tar sikte på att besvara. De två frågor av principiell natur 
som jag anser är viktigast i målet är dels Lex Britannias förenlighet med EG-rätten dels 
huruvida Sveriges sätt att implementera utstationeringsdirektivet är förenligt med EG-
rätten. Det är dessa två frågor som jag tror att AD kommer att ställa till EG-domstolen.  
 
I och med att AD nu hänskjuter frågan om Lex Britannia och utstationeringsdirektivet 
till EG-domstolen uppstår ett rättsligt vakuum i Sverige vad gäller de aktuella 
frågeställningarna. Syftet med den fortsatta analysen blir att försöka utröna vilka 
ställningstaganden EG-domstolen kommer att göra så att det blir tydligt vilka löner som 
ska tillämpas i Sverige för utstationerade arbetstagare. 
 
Det är inte möjligt att behandla frågan om Lex Britannia och frågan om 
utstationeringsdirektivet skilda från varandra. De går nämligen in i varandra. Frågorna 
berör varandra på flera olika sätt, som kommer att märkas i den fortsatta 
framställningen. För det första är Lex Britannias syfte detsamma som ett av 
utstationeringsdirektivets syften, nämligen att förhindra social dumping. Därmed 
uppkommer fråga bl a om Lex Britannia och direktivet kan existera sida vid sida eller 
om Lex Britannia har spelat ut sin roll och att social dumping nu endast ska motarbetas 
på sätt som direktivet föreskriver. För det andra har Sverige valt att implementera 
utstationeringsdirektivet vad gäller kollektivavtalsreglerade villkor genom Lex 
Britannia. Därmed får också frågan om Lex Britannias eventuella ogiltighet omedelbar 
betydelse för om Sverige implementerat utstationeringsdirektivet i svensk rätt. Man kan 
således inte isolera frågan om Lex Britannia från frågan om utstationeringsdirektivet 
eller vice versa. Av pedagogiska skäl har en sådan uppdelning ändå gjorts, så långt detta 
är möjligt. Läsaren kommer dock att märka att de olika frågeställningarna kommer in på 
varandras område. När båda frågeställningarna sedan behandlats bör slutsatser kunna 
dras huruvida det som Hans Karlsson och LO önskar, att svenska kollektivavtal och 
svenska löner ska gälla för arbete i Sverige, är förenligt med EG-rätten.  
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Kapitel 6 Strider Lex Britannia mot EG-rätten? 
 
6.1 Inledning 
 
Att Lex Britannia skulle kunna strida mot EG-rätten uppmärksammades redan vid 
införandet av bestämmelsen.88 I det första förslaget till Lex Britannias utformning 
gjordes en skillnad mellan ”svenska” och ”utländska” kollektivavtal.89 Denna åtskillnad 
togs dock bort efter kritik och Lex Britannia fick sin nuvarande utformning, med 
uttrycket ”arbetsförhållanden som denna lag är direkt tillämplig på”.90 Då menade 
utredningsmannen att bestämmelsen inte kunde strida mot EG-rätten.91 Anledningen till 
att Sverige brydde sig om vad EG-rätten stadgade var att Sverige på sikt ämnade ha 
mera internationellt samarbete. Dessutom var Sverige redan på väg in i EES. 
Regeringen uppdrog sedan 1993 åt jur dr Sven-Hugo Ryman att kartlägga och analysera 
de problem som fanns kring frågorna om social dumping och Lex Britannia. 
Utredningen syftade till att utreda huruvida Lex Britannia var förenlig med Sveriges 
ökade internationella samarbete, bl a Sveriges åtaganden enligt EES-avtalet.92 
Utredningsmannens ståndpunkt blev i slutändan att Lex Britannia inte strider mot EG-
rätten. Vi ska se vilka argument han anför och hur hållbara de är. Laval hävdar ju att 
Byggnads vidtagande av stridsåtgärder med stöd av Lex Britannia strider mot EG-rätten, 
medan Byggnads menar att det inte gör det. Jag ska även granska deras argument, om 
de tillför något ytterligare från Ryman. 
 
Förhållandet mellan EG-rätten och svensk rätt är viktig i sammanhanget. I den mån 
svensk rätt inte överrensstämmer med EG-rätten så ska EG-rätten ha företräde. Den 
svenska lagstiftningen kan därför inte tillämpas i den mån den strider mot EG-rätten. 
Om det skulle visa sig att Lex Britannia strider mot någon EG-rättslig princip eller 
annan lagstiftning inom EG, så är bestämmelsen alltså inte tillämpbar.  
 
6.2 Strider Lex Britannia mot förbudet mot diskriminering p g a 
nationalitet? 
 
Som nämnts ovan är förbudet mot diskriminering p g a nationalitet i artikel 12 i 
Romfördraget en grundläggande princip i EU-samarbetet utan vilken mycket av den 
övriga lagstiftningen bara skulle vara tomma ord. Undantag som får göras mot förbudet 
är få och EG-domstolen har varit mycket restriktiv i sin tolkning av vad som utgör ett 
giltigt undantag. 
 
Förbudet mot diskriminering innebär inte endast ett förbud mot lagstiftning som enligt 
ordalydelsen är diskriminerande. Den innebär även förbud mot bestämmelser (och en 
rättstillämpning) som har diskriminerande effekt. Även s k indirekt diskriminering är 
alltså förbjuden. Hur avgör man då vad som är indirekt diskriminering? Enligt Ryman 
                                                
88 Prop 1990/91:162 Om vissa fredspliktsregler, s 12. 
89 Ds 1994:13 Lex Britannia, s 319 och Prop 1990/91:162 Om vissa fredspliktsregler, s 12.  
90 42 § 3 st MBL. 
91 Prop 1990/91:162 Om vissa fredspliktsregler, s 12. 
92 Sverige undertecknade EES-avtalet den 2 maj 1992. Avtalet trädde sedan i kraft den 1 januari 1994. 
EES-avtalet innehöll flera bestämmelser som var identiska med föreskrifter i Romfördraget och rättsakter 
som antagits med stöd av fördraget. Bestämmelser om de fyra friheterna, d v s fri rörlighet för varor, 
personer, tjänster och kapital, samt förbudet mot diskriminering p g a nationalitet fanns med i EES-
avtalet. 
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avses med indirekt diskriminering ”en negativ särbehandling som grundas på ett till 
synes nationalitetsneutralt kriterium men där effekten blir densamma som om kriteriet 
varit nationaliteten hos den särbehandlade”.93 Vidare säger han att en avgörande 
förutsättning för att kunna konstatera en diskriminerande särbehandling är att de subjekt 
som utsätts för olika behandling befinner sig i väsentligen jämförbara situationer.94 
 
42 § 3 stycket MBL, som brukar kallas för Lex Britannia, gör efter ordalydelsen ingen 
skillnad mellan svenska eller utländska arbetsgivare.95 Lagbestämmelsen vilar på 
föreställningen att den valda lösningen inte kan vara diskriminerande p g a nationalitet 
eftersom den gäller både för svenska och utländska arbetsgivare. Det beror på att både 
en svensk och en utländsk arbetsgivare kan vara part i ett arbetsförhållande som MBL 
inte är direkt tillämplig på. Det föreligger därmed ingen direkt diskriminering p g a 
nationalitet. Avgörande för huruvida indirekt diskriminering föreligger blir att 
undersöka om lagstiftningens effekter innebär en inskränkning i företag från andra EU-
länders frihet att tillhandahålla tjänster i Sverige.96 Rymans resonemang är följande: Det 
är svårt att tänka sig några vanliga fall där en svensk arbetsgivare som är part i ett 
arbetsförhållande som MBL inte är direkt tillämplig på skulle kunna angripas med en 
stridsåtgärd vars lovlighet ska prövas enligt svensk rätt. Det går därför inte att komma 
ifrån att Lex Britannia nästan uteslutande tar sikte på utländska företags verksamhet i 
Sverige. Lagstiftningen innebär därmed i praktiken att de utländska företagen 
särbehandlas i förhållande till de svenska. MBL skyddar en svensk arbetsgivare som 
ingått kollektivavtal medan en utländsk arbetsgivare som ingått ett kollektivavtal 
utomlands inte skyddas av MBL och därför får angripas i syfte att träffa ett svenskt 
kollektivavtal. Enligt ett ”strikt formellt” synsätt skulle det därför vid rättstillämpningen 
vara möjligt att komma fram till att Lex Britannia står i strid med 
diskrimineringsförbudet. Ryman menar att det inte kan uteslutas att EG-domstolen 
skulle anlägga ett sådant formellt synsätt, och att det skulle vid en sådan bedömning blir 
nödvändigt att upphäva eller ändra Lex Britannia.97  
 
I Vaxholmstvisten hävdar Laval att Lex Britannia är diskriminerande p g a nationalitet 
eftersom en svensk arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal kan åberopa fredsplikt 
enligt 42 § 1 stycket MBL medan en utländsk arbetsgivare inte kan göra det.98 Enligt 
Laval innebär alltså Lex Britannia en indirekt diskriminering av utländska arbetsgivare. 
Byggnads anser inte att de utsatt Laval för en diskriminerande behandling eftersom de 
krävt ett hängavtal med bolaget med samma materiella regler som de hängavtal som 
tecknas med svenska företag.99 Huruvida Lex Britannia är indirekt diskriminerande för 
de ingen självständig argumentation om. De stöder sig på den utredning som Ryman 
gjorde 1993, där utredaren kommer fram till att Lex Britannia inte strider mot EG-
rätten. De hänvisar även till AD 2004 nr 96 där en princip slås fast att det inte föreligger 
något hinder för en arbetstagarorganisation att vidta stridsåtgärder mot en arbetsgivare 
som är bunden av kollektivavtal om denne vägrar att teckna ytterligare ett avtal. Syftet 
med stridsåtgärderna får dock inte vara att undantränga det första avtalet, utan avtalens 
tillämplighet ska sedan avgöras med hjälp av reglerna om konkurrerande 

                                                
93 Ds 1994:13 Lex Britannia, s 319. 
94 Ds 1994:13 Lex Britannia, s 319. 
95 Ds 1994:13 Lex Britannia, s 331. 
96 Ds 1994:13 Lex Britannia, s 331. 
97 Ds 1994:13 Lex Britannia, s 332. 
98 AD 2004 nr 111, s 8. 
99 AD 2004 nr 111, s 17. 
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kollektivavtal.100 Byggnads vitsordar att de mot Laval vidtagna stridsåtgärderna skulle 
kunna vara olovliga om syftet med dem vore att undantränga det lettiska 
kollektivavtalet.101 De går dock raskt vidare med att konstatera att så var ju inte fallet 
här, avdelningen har ju aldrig krävt att det lettiska avtalet ska upphöra.  
 
Byggnads hävdar alltså att de inte haft för avsikt att undantränga det lettiska avtalet.  I 
praktiken kommer dock det lettiska avtalet att undanträngas eftersom enligt 31a § MBL 
ett i enlighet med 23-24 §§ MBL träffat kollektivavtal (d v s ett ”svenskt” 
kollektivavtal” där svensk arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation är part) ska ha 
företräde framför ett kollektivavtal som MBL inte är direkt tillämplig på (d v s ett 
”utländskt” kollektivavtal), även om det svenska kollektivavtalet har träffats senare än 
det utländska. Det lagstadgandet infördes ju samtidigt som Lex Britannia och av samma 
anledning som Lex Britannia. Om Laval skrev på byggnadsavtalet skulle det, p g a 
byggnadsavtalets omfattning, i praktiken innebära att det lettiska avtalet undanträngdes. 
Detta känner Byggnads mer än väl till, eftersom lagändringarna till Lex Britannia kom 
till på begäran av bl a LO, där Byggnads ingår. Det argumentet är således inte hållbart. 
 
AD gör ingen egen bedömning av Lex Britannias, av Laval påstådda, oförenlighet med 
EG-rätten utan nöjer sig med att hänvisa till Rymans utredning. Enligt den strider ju 
som sagt Lex Britannia inte mot EG-rätten. 
 
Både Byggnads och AD hänvisar alltså till Rymans utredning. Anmärkningsvärt är dock 
att Ryman kommer fram till att Lex Britannia antagligen är diskriminerande. Resultatet 
av hans utredning, d v s att Lex Britannia inte strider mot EG-rätten, är istället baserat 
på att Lex Britannia innebär ett tillåtet undantag från diskrimineringsförbudet, eftersom 
syftet med bestämmelsen är att förhindra social dumping och förhindrandet av social 
dumping är ett allmänintresse som accepteras av EG-rätten.102  
 
Slutsatsen om man ser diskrimineringsfrågan isolerad är att Lex Britannia är 
diskriminerande p g a nationalitet. Detta framgår av dels Rymans utredning från 1993, 
dels av AD: s interimistiska beslut eftersom AD hänvisar till Rymans utredning och inte 
ser någon anledning till att göra avsteg från den.103 Nedan under 6.4 ska dock utredas 
huruvida Lex Britannia kan vara godtagbar trots att den är diskriminerande. 
 
6.3 Strider Lex Britannia mot principen om fri rörlighet för tjänster på 
den inre marknaden? 
 
Fri rörlighet för tjänster på den inre marknaden innebär som ovan nämnts att en person 
eller ett företag som är etablerat i en medlemsstat utan begränsningar har rätt att 
tillhandahålla tjänster i andra medlemsstater. Huvudregeln är att alla inskränkningar i 
rätten att tillhandahålla tjänster inom gemenskapen ska vara förbjudna (art 49 
Romfördraget). Vissa undantag får göras, vilket kommer att behandlas nedan.  
 
Egentligen är det ingen som tvistar om huruvida Lex Britannia begränsar den fria 
rörligheten på den inre marknaden. Även förespråkare för Lex Britannia inser att den 
faktiskt på ett ganska omfattande sätt begränsar rörligheten av tjänster över gränserna. 
                                                
100 AD 2004 nr 96, s 9. 
101 AD 2004 nr 111, s 17. 
102 Ds 1994:13 Lex Britannia, s 363. 
103 AD 2004 nr 111, s 22-23. 
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Vad debatten egentligen handlar om är huruvida Lex Britannia utgör ett sådant undantag 
som fördraget accepterar och därmed är en tillåten begränsning av den fria rörligheten. 
 
6.4 Lex Britannia- är den ett godkänt undantag från 
diskrimineringsförbudet och principen om fri rörligheten för tjänster? 
 
6.4.1 Inledning 
 
Efter att ha konstaterat att Lex Britannia faktiskt strider mot diskrimineringsförbudet 
och mot principen om fri rörlighet för tjänster på den inre marknaden, blir nästa steg att 
avgöra om Lex Britannia kan utgöra ett godtagbart undantag från principerna. En 
medlemsstat får inordna en tjänsteutövare från ett annat EU-land under nationella regler 
som inskränker dennes frihet att tillhandahålla tjänster om dessa regler finns i lagar eller 
andra författningar och grundas på hänsyn till allmän ordning, säkerhet, eller hälsa. 
Inskränkningarna ska alltså motiveras av ett allmänintresse. Detta följer av artiklarna 46 
och 55 i Romfördraget. Begränsningar i den fria rörligheten som dessutom är 
diskriminerande ses som särskilt allvarliga och därför har EG-domstolen snävat in de 
tillåtna undantagen ytterligare för sådana begränsningar i de nationella 
rättsordningarna.104 EG-domstolen har sagt att en mycket restriktiv tolkning av 
undantagen för allmän ordning, säkerhet och hälsa ska göras då frihetsbegränsningarna 
även är diskriminerande. Att EG-domstolen ”snävar in” vad som är tillåtet innebär även 
att domstolen är strängare i proportionalitetsbedömningen av de begränsande 
bestämmelserna.105 I fall där begränsningarna inte är diskriminerande kan en vidare 
tolkning av undantagen göras.106  
 
Syftet med Lex Britannia är att förhindra social dumping på den svenska 
arbetsmarknaden. Byggnads hävdar att förhindrandet av social dumping är ett sådant 
allmänintresse som EG-rätten accepterar.107 Motsvarande tanke framgår av Rymans 
utredning om Lex Britannia.108 Detta påstående ska nu analyseras.      
  
6.4.2 Ett nationalekonomiskt synsätt 
 
På en marknad bestäms priset på varor och tjänster av utbud och efterfrågan. Det anses 
allmänt att en effektiv konkurrens mellan varu- och tjänsteföretag leder till låga priser, 
god resursfördelning och ytterst till ökat välstånd. Det anses därför viktigt att sträva 
efter konkurrens på marknaden, samtidigt som det är viktigt att konkurrensen inte vrids 
snett. 
 
Enligt nationalekonomiska teorier består produktionen i samhället av fyra olika 
produktionsfaktorer: naturresurser, arbetskraft, kapital och entreprenörskap.109 
Tillgången till de olika produktionsfaktorerna styr vilket pris företagen är beredda att 
betala för dem. Några exempel som vi sett under senare år är den otroliga prispressen på 
material som t ex textil. Det har varit stor konkurrens d v s stort utbud och många 
aktörer på varumarknaden, därför har också priserna på många varor sjunkit under 
                                                
104 Craig, De Búrca, EU Law Text, Cases and Materials, s 729. 
105 Se t ex C-352/85, Bond van Adverteerders mot Nederländerna, p 32-33, 36-39. 
106 Craig, De Búrca, EU Law Text, Cases and Materials, s 729. 
107 AD 2004 nr 111, s 17. 
108 Ds 1994:13 Lex Britannia, s 335. 
109 Matthews, Parkin, Powell, Economics, s 21. 
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senare år. Enligt samma teori borde priset på arbetskraften sjunka när det finns ett stort 
utbud av arbetskraft. P g a den höga arbetslösheten vi har idag samt att EU:s 
arbetsmarknad öppnats för tio nya medlemsstater med stora befolkningar finns det idag 
ett stort utbud på arbetskraft. Om det är marknaden som styr borde därför priset på 
arbetskraft, d v s lönerna, sjunka.  
 
Frågan om lönekonkurrens på arbetsmarknaden är dock mer komplicerad och 
kontroversiell än konkurrens i fråga om materialkostnader. En ståndpunkt är att en fri 
konkurrens på arbetsmarknaden i fråga om lön främjar effektiviteten och att 
låglöneländerna måste få möjlighet att konkurrera med vad som antagligen är deras 
främsta vapen, de låga lönekostnaderna. En motsatt ståndpunkt är att om man inte 
konkurrerar lönemässigt så leder det till att företagen istället tävlar i produktutveckling 
och effektivitetstänkande när det gäller företagets övriga kostnader. En ytterligare 
aspekt är att låga löner leder till låg efterfrågan eftersom arbetstagarna också är 
konsumenter.  
 
I de flesta välfärdsstater anses det oacceptabelt att lönenivåerna skulle tillåtas fluktuera 
på samma sätt som priset på textil eller olja. Man vill förhindra att konkurrensen mellan 
arbetstagarna leder till orimligt låga löner. På 1800-talet började arbetstagare sluta sig 
samman i fackföreningar för att bli starkare och tillsammans hävda sina intressen. Detta 
är en modell som accepteras av de flesta välfärdsstater. Många länder har dessutom 
infört minimilönelagstiftning, för att kunna hålla lönerna på en godtagbar nivå. 
 
6.4.3 Är förhindrandet av social dumping ett skyddsvärt allmänintresse enligt EG-
rätten? 
 
Ett strikt nationalekonomiskt synsätt är inte förenligt vare sig med EG-rätten eller med 
de nationella rättsordningarna i EU-länderna. Det hör ju, som nämnts i kapitel 3, till EU: 
s mål att bl a förbättra levnads- och arbetsvillkor för medborgarna. Trots att fri 
konkurrens anses vara ett av de viktigaste medlen för att uppnå EU: s mål får den fria 
konkurrensen inte ske på vilka villkor som helst. Bestämmelser i de nationella 
rättsordningarna som syftar till att motverka social dumping har därför ansetts vara 
godtagbara undantag till EG-rättens principer om fri rörlighet och förbudet mot 
diskriminering p g a nationalitet. Att EG-rätten stöder förhindrandet av social dumping 
som ett skyddsvärt allmänintresse framgår bl a av domen Rush Portugesa, eftersom 
domstolen där ger besked att en medlemsstat får sträcka ut sina kollektivavtal till att 
gälla även utländska företag för den verksamhet de bedriver i landet. Anledningen till 
att en medlemsstat skulle vilja göra så är ju just för att förhindra social dumping. Även 
bakgrunden till utstationeringsdirektivet talar i den riktningen, eftersom ett av de 
grundläggande syftena till direktivet är att motverka social dumping.  
 
Att förhindra social dumping är alltså ett allmänintresse som accepteras inom EG-rätten. 
Innebörden av social dumping är dock inte fixerad och det råder osäkerhet om var 
gränsen för det tillåtna går.110  
 
 
 
 

                                                
110 Ds 1994:13 Lex Britannia, s 335. 
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6.4.4 Vilka är effekterna av Lex Britannia? 
  
Effekterna av Lex Britannia är att svenska fackföreningar kan tilltvinga sig 
kollektivavtal av utländska entreprenörer som utför tjänster, t ex utför entreprenader, i 
Sverige. Lagstiftaren är medveten om att arbetstagarsidan har fått ett mycket kraftfullt 
verktyg i rätten att vidta stridsåtgärder mot utländska företag, eftersom det i förarbetena 
sägs att förhandlings- och kollektivavtalssystemet ”möjliggör för arbetstagarsidan att 
[…] tilltvinga sig kollektivavtal med en arbetsgivare”.111 I praktiken är det ju så att om 
fältet lämnas fritt för stridsåtgärder, såsom Lex Britannia gör, så har den utländske 
arbetsgivaren inte något val annat än att teckna avtal med svensk fackförening.  
 
Effekten av Lex Britannia är alltså att alla företag som bedriver verksamhet i Sverige, 
även de som endast bedriver tillfällig sådan, i praktiken kan tvingas att teckna 
kollektivavtal med svenska facket. Detta oberoende av vilka villkor företaget 
tillämpade. Kanske företaget redan tillämpade löner i nivå med de svenska. Då blir det 
svårt att hävda att stridsåtgärder vidtagna mot företaget för att få dem att teckna 
kollektivavtal i Sverige syftar till att motverka social dumping. Lex Britannia öppnar 
vägen för en mer långtgående reglering av arbetsförhållandena än vad som kan anses 
som nödvändigt för att förhindra social dumping. Många svenska kollektivavtal är 
komplicerade och omfattande dokument som spänner över hela det arbetsrättliga 
området. Avtalen innehåller inte bara bestämmelser om lön utan även om arbetstid, 
semester, försäkringar, yrkesutbildning, anställningsskydd etc. Det avtal som Byggnads 
krävde att Laval skulle skriva på bestod, enligt Laval, av 170 sidor komplicerad 
avtalstext. Om Laval skrev under Byggnadsavtalet hade det, enligt Laval, inneburit att i 
princip hela den svenska arbetsrätten blivit tillämplig på arbetsförhållandet, vilket i 
realiteten innebär ett svenskt lagval.112 T ex så fanns hela den svenska 
anställningsskyddslagen med som en bilaga till avtalet. Det är inte tillåtet att kräva att 
gästande företag ska tillämpa värdlandets regler om anställningsskydd. Detta framgår av 
meddelandet från kommissionen angående genomförandet av 
utstationeringsdirektivet.113 Andra bestämmelser i byggnadsavtalet hade inneburit 
inskränkningar i Lavals, enligt lettisk rätt, rätt att organisera arbetet och utöva sin 
arbetsledningsrätt. Sådana inskränkningar har, enligt Laval, inget stöd i EG-rätten. 
Laval anser inte heller att det finns något stöd i EG-rätten att man skulle ha rätt att 
påtvinga en utländsk arbetsgivare hela den svenska arbetsrätten.114  De menar istället att 
utstationeringsdirektivet utgör en uttömmande uppräkning av de områden där 
värdlandet har rätt att ställa krav på en viss nivå. Lavals påstående har delvis stöd från 
kommissionen. I KOM (2003) 458 sägs nämligen att endast bestämmelser på de 
arbetsrättsliga områden som finns med i förteckningen över tvingande bestämmelser i 

                                                
111 SOU 1998:52 Utstationering av arbetstagare, s 87.  
112 AD 2005 nr 49, s 9. Domstolen säger dock på s 29 i samma beslut att ”Enligt domstolens mening torde 
bolaget sakna fog för sitt påstående om att avdelningens avtalskrav också innebär att samtliga lagar som 
finns uppräknade i protokollsanteckningen till § 10 a 1 i avtalet skulle bli tillämpliga för bolaget. Som 
Byggnads och avdelningen påpekat anger den aktuella bestämmelsen, förhandlingsordningen, endast hur 
rättstvister mellan arbetsgivare och arbetstagare eller deras organisation skall handläggas. Någon 
annan innebörd än att tvister om tillämpningen av de uppräknade lagarna omfattas av 
förhandlingsordningen kan enligt domstolens mening inte läsas ut av bestämmelsen. Bolagets påståenden 
i övrigt om innehållet i byggnadsavtalets bestämmelser 
är, som domstolen uppfattat saken, obestridda.” 
113 KOM (2003) 0458, s. 14. 
114 AD 2005 nr 49, s 9. 
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artikel 3 i utstationeringsdirektivet är tillämpliga på utstationerade arbetstagare.115 Till 
dessa kan medlemsstaterna endast lägga bestämmelser som är tvingande i ett 
internationellt sammanhang. Dessa är s k bestämmelser som rör allmän ordning. 
Begreppet "bestämmelser som rör allmän ordning" ska, enligt kommissionen, anses 
omfatta de tvingande bestämmelser som inga undantag kan göras från och som, genom 
sin art och sitt syfte uppfyller tvingande krav i allmänhetens intresse.116 Definitionen 
motsvarar ungefär vad som i Sverige kallas offentligrättsliga bestämmelser.117  
 
Varför skulle det då inte vara godtagbart att påföra det utländska bolaget hela den 
svenska arbetsrätten? Alla som uppehåller sig på svenskt territorium är ju skyldiga att 
tillämpa svenska trafikregler. Varför skulle då inte alla som arbetar på svenskt 
territorium vara skyldiga att tillämpa den svenska arbetsrätten? Svaret ligger ju i den 
speciella situation som tjänsteutövare över gränserna befinner sig i. Redan enligt 
Romkonventionen är ju presumtionsregeln att det är hemlandets lag som ska tillämpas 
på arbetsförhållandet.118 Utstationeringsdirektivet utgör visserligen ett undantag till 
Romkonventionen, men enligt kommissionens uttalanden i KOM (2003) 0458 endast i 
den omfattningen det rör bestämmelser som räknas upp i art 3 i direktivet eller 
bestämmelser som rör allmän ordning. Om exakt samma villkor skulle gälla för 
utländska företag som utstationerar i Sverige som för svenska företag utan hänsyn till att 
det utländska företaget har särskilda kostnader i hemlandet samt transaktionskostnader 
som resekostnader, kostnader för permission av arbetstagare etc, så skulle något 
tjänsteutbyte över gränserna inte ha några ekonomiska fördelar för de utländska 
tjänsteföretagen och något sådant skulle då säkerligen inte ske.   
 
Om Laval hade skrivit på byggnadsavtalet hade de varit tvungna att betala 1,5 procent 
av lönesumman i granskningsavgifter till Byggnads samt 0,8 procent av lönesumman till 
en för branschen gemensam utbildningskassa. De hade även varit tvungna att betala 
avgifter på 5,9 procent av lönesumman för AFA-fösäkringar.119 Vad EG-domstolen har 
sagt beträffande dubbla förpliktelser framgår av Seco-målet120 där domstolen hade att 
bedöma om krav på ett gästande företag att betala socialförsäkringsavgifter var 
diskriminerande. Företaget var tvunget att betala sådana avgifter i hemlandet. Fråga 
uppstod därför om det var diskriminerande att värdlandet ålade företaget att betala 
liknande avgifter även där. EG-domstolen kom fram till att detta var diskriminerande 
om skyldigheten att betala avgifter inte ledde till några som helst förmåner för det 
gästande företagets arbetstagare. Om en svensk fackförening tvingar ett gästande 
företag att t ex betala AMF-försäkringar i Sverige så är det bara tillåtet om det gästande 
företagets arbetstagare därigenom får ett bättre försäkringsskydd.121 Motsvarande 
resonemang kan tillämpas analogt även på övriga slags förpliktelser. Pengar ur den 
gemensamma utbildningskassan skulle troligtvis inte komma Lavals arbetstagare till 
del, eftersom arbetstagarna skulle ha återvänt till hemlandet efter det att 
Vaxholmsskolan färdigställts. I den mån avgifterna inte leder till någon förmån för 
Lavals arbetstagare kan det därför inte anses acceptabelt att företaget ska belastas med 
dem.  
                                                
115 KOM (2003) 0458, s. 14. 
116 KOM (2003) 0458, s. 15. 
117 SOU 1998:52 Utstationering av arbetstagare, s 105. Ett exempel på offentligrättslig lagstiftning i 
Sverige är arbetsmiljölagen (1977:1160). 
118 Art 4 Romkonventionen. 
119 AD 2004 nr 111, s 6. 
120 C-62/81 och C-63/81, Seco. 
121 Bergh, Holke, Junesjö, Olauson, Arbetsrätten och det nya Europa, s 87. 
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Effekten av Lex Britannia är att ett svenskt kollektivavtal som påtvingas ett utländskt 
företag kommer att gälla i sin helhet, och detta oberoende av vilka villkor företaget 
redan tillämpar. Ryman påpekar att stridsåtgärder inte är något självändamål och att 
verkningarna av Lex Britannia för den utländske arbetsgivaren främst är beroende av 
vilka fackliga krav som den svenska fackliga organisationen vill och tillåts gå i strid 
för.122 Det må vara sant att en svensk arbetstagarorganisation kan välja sina strider men 
det finns inget som hindrar dem från att vidta stridsåtgärder om den så vill det. Det 
skydd som bolaget som utsätts för stridsåtgärderna har är att de kan få stridsåtgärdernas 
lovlighet prövade i domstol. Detta kostar dock mycket pengar och kan lätt stjälpa ett 
litet byggföretag.  
 
Skulle det göra någon skillnad om syftet med stridsåtgärderna i det enskilda fallet inte 
var att motverka social dumping utan snarare att fackföreningen vill utöva sin makt (d v 
s ett egenintresse) eller något protektionistiskt syfte (t e x att värna om de svenska 
företagen)? Det har varit på fråga om Lex Britannia endast får utövas om det är 
uppenbart att det angripna bolaget tillämpar villkor som innebär social dumping. 
Slutsatsen är dock att det varken av Lex Britannias ordalydelse eller av dess förarbeten 
framgår att dess tillämpningsområde skulle var inskränkt på ett sådant sätt.123 
 
6.4.5 EG-domstolens ”Gebhard-test”. 
 
I Gebhard-målet124 uttalade sig EG-domstolen allmänt om vad som gäller vid nationella 
åtgärder som begränsar utövandet av de grundläggande friheterna som garanteras av 
EG-fördraget. För att sådana begränsningar ska vara tillåtna måste de uppfylla fyra 
kriterier. De måste först och främst vara utformade på ett icke-diskriminerande sätt. Det 
innebär att bestämmelsen inte får vara direkt diskriminerande. För det andra måste 
begränsningarna framstå som motiverade med hänsyn till ett trängande allmänintresse. 
För det tredje ska de vara ägnade att säkerställa förverkligandet av den målsättning som 
eftersträvas genom dem, och för det fjärde ska de inte gå utöver vad som är nödvändigt 
för att uppnå denna målsättning. De två sista kriterierna ger uttryck för att en 
proportionalitetsbedömning måste göras i varje enskilt fall. I doktrinen har EG-
domstolens tillvägagångssätt i Gebhard-målet kommit att kallas för Gebhard-testet. 
Detta ”test” har använts flera gånger av EG-domstolen, bl a i Portugaia-målet125 som 
Laval hänvisar till i grunderna för sin talan mot Byggnads i Vaxholmstvisten.   
 
Om vi ska använda den metod som EG-domstolen använder ska vi alltså applicera 
Gebhard-testet på Lex Britannia för att bedöma dess förenlighet med artikel 49 i 
fördraget. Vilket resultat skulle det då leda oss till, d v s vad skulle EG-domstolen 
komma fram till? Det första kriteriet är uppfyllt eftersom Lex Britannia är grundat på ett 
nationalitetsneutralt kriterium och därför inte är direkt diskriminerande. Vad gäller det 
andra kriteriet, så har vi redan konstaterat att förhindrandet av social dumping är ett av 
EG-rätten skyddsvärt allmänintresse. Detta kriterium är således också uppfyllt. Då 
kvarstår bara de två sista kriterierna, de som ger uttryck för proportionalitet, och 
proportionalitetsbedömningen kommer därför att bli avgörande för svaret på frågan om 
Lex Britannia är förenligt med EG-rätten. 
                                                
122 Ds 1994:13 Lex Britannia, s 332. 
123 Ds 1994:13 Lex Britannia, s 312 och 332ff och SOU 1998:52 Utstationering av arbetstagare, s 43. 
124 C-55/94 Gebhard mot Consiglio dell´ Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, p 37. 
125 C-164/99 Portugaia, p 19. 
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När EG-domstolen får uppdraget att meddela förhandsavgörande i ett särskilt fall 
lämnar den ofta över proportionalitetsbedömningen till den nationella domstolen, 
eftersom den har alla relevanta fakta och därför lättare kan ta ställning till de speciella 
sakomständigheterna i målet. I mål där kommissionen för fördragsbrottstalan mot någon 
medlemsstat och frågan har gällt artikel 49 så har dock EG-domstolen applicerat 
proportionalitetstestet direkt på begränsningarna i fråga.126 Därifrån kan vi få 
vägledning i hur en sådan proportionalitets- bedömning ska göras. (Att EG-domstolen 
lämnar över proportionalitetsbedömningen till nationella domstolar innebär ju inte att 
den nationella domstolen fritt kan välja metod för en sådan bedömning. Nationella 
domstolar måste ju döma i enlighet med EG-rätten, och det gäller då förstås även 
metodfrågor).  
 
6.4.6 Klarar Lex Britannia proportionalitetstestet?   
 
Proportionalitet går som en röd tråd genom EG-domstolens praxis.127 Som nämnts ovan 
består proportionalitetsbedömningen, enligt Gebhard-målet, av två steg. Först ska 
domstolen alltså avgöra om den begränsande bestämmelsen är ägnad att säkerställa 
förverkligandet av den målsättning som eftersträvas genom den. Det innebär att man ska 
avgöra om det finns ett verkligt behov av bestämmelsen samt huruvida bestämmelsen på 
ett ändamålsenligt sätt uppfyller sitt syfte.128 Därefter ska man bedöma om det skulle 
vara möjligt att uppnå samma skyddssyfte på ett mindre begränsande sätt.129 
 
Första steget blir alltså att avgöra huruvida det finns ett verkligt behov av Lex Britannia. 
En fråga som då kan vara relevant att ställa är då, ”hur skulle det ha sett ut på den 
svenska arbetsmarknaden utan Lex Britannia?”. Lex Britannia kom till i syfte att 
förhindra social dumping på den svenska arbetsmarknaden. Av förarbetena till 
utstationeringsdirektivet framgår att det svenska kollektivavtalssystemet och parternas 
agerande fungerar väl och även i framtiden förväntas hindra social dumping på den 
svenska arbetsmarknaden. Rätten till stridsåtgärder utgör en väldigt viktig del av det 
systemet eftersom dess existens inte på ett oviktigt sätt motiverar parterna, framför allt 
arbetsgivarna, att teckna kollektivavtal med arbetstagarorganisationer. Lex Britannia 
blir då ett komplement till övriga regler om stridsåtgärder i MBL eftersom stadgandet 
fångar upp även utländska arbetsgivare som utövar verksamhet på den svenska 
arbetsmarknaden. Utan Lex Britannia skulle de i princip kunna betala sina arbetstagare 
hur låga löner som helst utan att de svenska arbetsmarknadsparterna kunde göra något. 
Detta skulle kunna leda till social dumping (och dessutom en väldig snedvridning av 
konkurrensen mellan företag på den svenska arbetsmarknaden). Dessa effekter anses 
som inte önskvärda och motverkas av Lex Britannias existens. Man kan därför säga att 
det finns ett verkligt behov av Lex Britannia eller en motsvarande reglering som uppnår 
samma syfte.   
 
Nästa steg blir att avgöra om Lex Britannia uppfyller sitt syfte på ett ändamålsenligt 
sätt. För att svara på den frågan får man se på den svenska arbetsmarknaden för att se 
om det förekommer någon social dumping. I remissförfarandet som föranledde UtstatL 

                                                
126 Craig, De Búrca, EU Law Texts, Cases and Materials, s 778. 
127 Se t ex C-352/85 Bond van Adverteerders mot Nederländerna och C-279/80 Brottmål mot Alfred John 
Webb. 
128 Craig, De Búrca, EU Law Texts, Cases and Materials, s 776. 
129 Craig, De Búrca, EU Law Texts, Cases and Materials, s 776. 
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uttryckte representanter för arbetsmarknadens parter att de ansåg att den svenska 
modellen med anställningsvillkor reglerade i kollektivavtal fungerade väl och att de inte 
hade någon erfarenhet av social dumping i Sverige.130 Arnold Pettersson, ordförande för 
Byggnads avdelning i Trollhättan, har nyligen uttalat sig och sagt att han inte har sett 
någon ökning av antalet fall där Byggnads utövar stridsåtgärder gentemot utländska 
företag som utför tjänster i Sverige, trots att den svenska arbetsmarknaden nyligen 
öppnats upp för EU: s tio nya medlemsstater. Han säger att det kanske har blivit fler 
utländska företag verksamma i Sverige, men att det fanns många tidigare också. Han 
menar att problem inte brukar uppstå eftersom de allra flesta tecknar kollektivavtal med 
svensk arbetstagarorganisation.131 Slutsatsen man kan dra av ovanstående uttalanden 
blir att Lex Britannia uppfyller sitt syfte på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Det sista steget blir att avgöra om det skulle vara möjligt att uppnå Lex Britannias 
skyddssyfte, d v s att förhindra social dumping, på ett mindre begränsande sätt. Vi får då 
snegla på några alternativa metoder som finns för att motverka social dumping och som 
EG-rätten accepterar. Allmängiltigförklaring av kollektivavtal är ju tillåtet enligt EG-
rätten och syftar till att förhindra social dumping. Det skulle kunna vara ett alternativ till 
Lex Britannia. Ett annat alternativ är den möjlighet som Sverige har fått enligt artikel 
3.8 i utstationeringsdirektivet, nämligen att utgå ifrån kollektivavtal132 som gäller 
allmänt för alla likartade företag inom den aktuella sektorn eller det aktuella arbetet och 
inom det aktuella geografiska området. På detta sätt skulle Sverige kunna ”sträcka ut” 
sina kollektivavtal till att gälla även utländska företag som utstationerar arbetstagare i 
Sverige. Denna möjlighet valde dock Sverige vid implementeringen av direktivet att 
inte utnyttja (mer om detta under rubriken 7.2.2.1). Att möjligheten fanns att göra på det 
sättet ger dock belägg för att det skulle vara tillåtet att ”tvinga” utländska företag att 
följa svenska kollektivavtal i sin helhet. 
 
Är då Lex Britannia mer ingripande än vad det är att allmängiltigförklara kollektivavtal? 
Nej, Lex Britannia är egentligen i sig inte mer ingripande än allmängiltigförklaring av 
kollektivavtal. På båda sätten ”påtvingas” utländska företag att tillämpa värdlandets 
kollektivavtal i sin helhet. För att återgå till Vaxholmskonflikten så skulle det ju inte 
vara ett mindre begränsande eller ett mindre ingripande sätt att den svenska staten 
allmängiltigförklarade byggnadsavtalet istället för att Byggnads själva genom en 
blockad tvingar Laval att skriva på avtalet. På båda sätt blir ju Laval skyldig att följa 
avtalet. Detsamma gäller om Sverige hade valt att utnyttja den särskilda möjligheten 
som fanns i utstationeringsdirektivet att sträcka ut avtal som gäller inom den aktuella 
sektorn. Då skulle Laval också ha varit tvunget att följa byggnadsavtalet. Enligt ett 
sådant resonemang kan Lex Britannia inte anses mer begränsande än de metoder som 
enligt EG-rätten är tillåtna för att förhindra social dumping. Lex Britannia klarar således 
proportionalitetsbedömningen. 
 
Problemet är dock inte löst bara för det konstateras att Lex Britannia i sig klarar 
proportionalitetsbedömningen. Lex Britannia klarar nämligen bara testet från en 
teoretisk synvinkel. I ett resonemang som det som förts i stycket ovan tas inte hänsyn 
till Lex Britannias samtliga effekter i praktiken. Som vi har sett under 6.4.4 är 
förhindrandet av social dumping inte den enda effekten av Lex Britannia. Andra 
                                                
130 SOU 1998:52 Utstationering av arbetstagare, s 87. 
131 Andersson, ”Byggnads har nio företag i blockad”, Dagens Nyheter, 22 april 2005. 
132 I direktivet talas även om att minimilönen kan framgå av skiljedomar, se art 3, men det är inte relevant 
i Sveriges fall och jag går därför inte in på det. 
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effekter är att, t ex som i byggnadsavtalet, hela den svenska arbetsrätten kan komma att 
bli tillämplig på arbetsförhållandet. Eftersom byggnadsavtalet är så omfattande kommer 
det ju i princip att tränga undan det andra avtalet helt och hållet, detta trots att det 
egentligen, enligt bl a Romkonventionen, som Sverige har skrivit under, ska vara 
hemlandets lag som i huvudsak reglerar anställningsförhållandet. En annan effekt som 
följer av att byggnadsavtalet måste följas är att det inte finns någon minimilön, endast 
en normallön, d v s genomsnittlig lön för arbetare i trakten. (Det finns en s k 
stupstockslön som ska gälla om parterna efter förhandlingar fortfarande inte har kommit 
överens om lönen. Det strider dock mot avtalet om parterna kommer överens om att 
lönen ska vara 109 kr).133 
 
Problemet är egentligen inte Lex Britannia. Istället ligger problemet i 
kollektivavtalsbestämmelserna. Lex Britannia används för att driva igenom 
avtalsbestämmelser som inte är förenliga med EG-rätten. På grund av 
utstationeringsdirektivet är Sverige skyldigt att se till att gästande företag på ett enkelt, 
snabbt, förutsebart och i övrigt rättssäkert sätt ska få kunskap om vilka löner som gäller 
för arbete i Sverige. Denna skyldighet uppfyller inte Sverige. Många av de svenska 
avtalen innehåller inte bestämmelser om minimilön. Dessutom innehåller avtalen alltför 
långtgående regleringar på områden som de inte har rätt att reglera för utländska 
företag. Vidare innehåller de många bestämmelser som slår särskilt hårt mot utländska 
företag i form av extra kostnader, dubbelkostnader, osv. Avtalen är överhuvudtaget inte 
anpassade efter utländska aktörer på den svenska marknaden. Istället för att bara 
förhindra social dumping blir resultatet av avtalen snarare protektionistiskt, eftersom de 
tillintetgör de ekonomiska incitamenten för utländska företag att utföra tjänster på den 
svenska marknaden.  
 
Byggnads vitsordar att de materiella reglerna i ett kollektivavtal i princip kan komma att 
prövas enligt EG-rätten134. Det är dock ingen rekommendabel lösning att först påtvinga 
kollektivavtal på alla utländska aktörer för att dessa sedan ska behöva gå till domstol för 
att få vissa klausuler upphävda. Det skulle på ett mycket kraftfullt sätt motverka de 
utländska aktörernas intresse av att vara på den svenska arbetsmarknaden. EG-
domstolen säger i Turistguidemålet (C-180/89) att artikel 49 inte tillåter en medlemsstat 
att tillämpa alla regler som tillämpas på dem som är etablerade i landet på dem som 
tillfälligt tillhandahåller tjänster där eftersom ”were it to do so the provisions securing 
freedom to provide services would be deprived of all practical effect”.135 Detta 
uttalande ger stöd för tanken att rätten till stridsåtgärder inte kan bedömas skiljt från de 
krav som ställs genom stridsåtgärderna. Genom Lex Britannia kan fackförbunden, som 
ju är privaträttsliga sammanslutningar, driva igenom vilka avtal som helst, där 
avtalsvillkoren är författade efter eget skön. Vid allmängiltigförklaring av 
kollektivavtal, finns åtminstone ett visst mått av statlig inblandning eftersom 
allmängiltigförklaringen kräver ett statligt ”godkännande” av villkoren (se ovan under 
rubriken 4.2.1 om allmängiltigförklaringar i Tyskland). I Sverige har lagstiftaren lämnat 
över hela ansvaret för vad som ska anses som godtagbara kollektivavtalsvillkor till 
parterna på arbetsmarknaden. Detta har lett till att många kollektivavtal i Sverige 
innehåller bestämmelser som, om de skulle tillämpas på gästande företag, skulle strida 
mot EG-rätten. Lex Britannia är godtagbar i den mån bestämmelserna som den driver 
igenom skulle ha allmängiltigförklarats (”godkänts av staten”) om Sverige hade haft ett 
                                                
133 AD 2004 nr 111, s 14. 
134 AD 2005 nr 49, s 17. 
135 C-180/89, Turistguidemålet, p 15. 
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sådant system. Det måste dock anses att Lex Britannia strider mot EG-rätten varje gång 
den används för att driva igenom kollektivavtalsvillkor som strider mot EG-rätten. 
Svenska staten skulle inte kunna allmängiltigförklara eller på annat sätt ”sträcka ut” ett 
avtal till att gälla utländska aktörer om den därmed skulle tvinga på dem 
avtalsbestämmelser som strider mot EG-rätten.  
 
6.4.7 Slutsatser 
 
Slutsatsen blir att Lex Britannia förhindrar social dumping, vilket gör den godtagbar i 
sitt syfte. En proportionalitetsbedömning av Lex Britannia i enlighet med EG-
domstolens metod leder till att Lex Britannia i sig faktiskt kan anses som proportionell. 
Den är dock proportionell endast i teorin. Lex Britannia har nämligen andra effekter 
som inte kan anses som tillåtna begränsningar av EG-rätten. Delar av innehållet i de 
svenska kollektivavtalen är inte förenliga med EG-rätten om de tillämpas på utländska 
tjänsteföretag. Eftersom de svenska avtalen drivs igenom med stöd av Lex Britannia är 
den rättsenlig endast så länge den används för att driva igenom avtal och avtalsvillkor 
som skulle ha allmängiltigförklarats om Sverige hade haft ett sådant system. I andra fall 
kan inte Lex Britannia anses godtagbar eftersom den driver igenom villkor som strider 
mot EG-rätten. Det är nämligen alltför begränsande för den fria rörligheten för tjänster 
att varje utländskt företag skulle tvingas gå till domstol för att upphäva vissa villkor 
innan de kan börja tillhandahålla tjänster i Sverige. 
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Kapitel 7 Strider Sveriges sätt att implementera 
utstationeringsdirektivet mot EG-rätten? 
 
7.1 Inledning 
 
”Vaxholmskonflikten”, som uppkommit efter att det lettiska bolaget Laval utstationerat 
lettiska byggarbetare på bl a ett skolbygge i Vaxholm, har aktualiserat vissa problem 
och fäst uppmärksamhet vid oklarheter i förhållandet mellan svensk arbetsrätt och EG-
rätten. Anmärkningsvärt är att utstationeringsdirektivet, som kom 1996, syftade till att 
motverka just oklarheter vid tillhandahållandet av tjänster över EU-medlemsstaternas 
gränser. Varför var det då oklart vilka arbets- och anställningsvillkor som skulle gälla 
för de lettiska byggarbetarna i Vaxholm? Borde inte utstationeringsdirektivet, eller, mer 
exakt, det sätt på vilket Sverige implementerat det, ha gett ett svar? Direktivet skulle 
alltså på olika sätt ge ökad rättssäkerhet för utstationerade arbetstagare och deras 
arbetsgivare. Har detta verkligen uppnåtts i Sverige?  
 
Laval hävdar att Sverige har implementerat direktivet felaktigt. De menar att direktivets 
syften inte uppnås på den svenska arbetsmarknaden och för aktörerna där. Vilka 
argument och motargument finns för ett sådant påstående? Vilka överväganden gjorde 
den svenska lagstiftaren när direktivet skulle implementeras i Sverige? I detta kapitel 
ska jag analysera sättet på vilket Sverige implementerat utstationeringsdirektivet, samt 
försöka avgöra om direktivets syften uppnås genom implementeringen. Slutligen ska vi 
se vilka konsekvenser det kan få om Lavals påstående stämmer.   
 
7.2 Vilka överväganden gjorde den svenska lagstiftaren vid 
implementeringen av utstationeringsdirektivet? 
  
7.2.1 Inledning 
 
Mycket av lagstiftningen inom EU sker genom direktiv. Direktiv vänder sig till 
medlemsstaterna, som ska garantera att dess medborgare och de som rör sig på dess 
territorium får de rättigheter och skyldigheter som följer av direktivet. Det står dock 
medlemsstaterna fritt att välja hur direktivets mål ska implementeras i nationell rätt. Här 
ska alltså medlemsstaten själv välja ett implementeringssätt som passar den egna 
rättsordningen och rättskulturen i övrigt.  
 
När den svenska lagstiftaren utredde hur Sverige skulle implementera 
utstationeringsdirektivet var utgångspunkten att direktivet skulle genomföras på ett sätt 
som i så stor utsträckning som möjligt anknöt till traditionerna på den svenska 
arbetsmarknaden.136 Det måste anses ha legat i utredarens uppdrag att lagförslaget inte 
skulle innehålla några ändringar i det svenska kollektivavtalssystemet, vilket det i 
slutändan heller inte gjorde.   
 
 
 
 
 

                                                
136 SOU 1998:52 Utstationering av arbetstagare, s 9. 
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7.2.2 Minimilön 
 
7.2.2.1 Inledning 
 
Utstationeringsdirektivet syftar till att garantera de utstationerade arbetstagarna samma 
lön som de inhemska arbetarna. Detta ska ske genom att den utländska arbetsgivaren 
tillämpar värdlandets bestämmelser i fråga om minimilön, oavsett om minimilönen 
fastställts genom lagstiftning eller genom allmängiltigförklarade kollektivavtal. Om det 
saknades ett system för att allmängiltigförklara kollektivavtal så kunde medlemsstaterna 
utgå antingen ifrån kollektivavtal137 som gäller allmänt för alla likartade företag inom 
den aktuella sektorn eller det aktuella arbetet och inom det aktuella geografiska 
området, och/eller kollektivavtal som har ingåtts av de mest representativa 
arbetsmarknadsorganisationerna på nationell nivå och som gäller inom hela det 
nationella territoriet.138 Förutsättningen för att få göra så är att de utstationerande 
företagen behandlas på samma sätt som inhemska företag i samma situation, d v s att de 
inhemska företagen är underkastade samma skyldigheter som de utländska och att de 
ska uppfylla skyldigheterna med samma verkningar.139  
 
Det första alternativet avser kollektivavtal av dansk och svensk modell och det andra 
alternativet avser det italienska kollektivavtalssystemet.140 Denna möjlighet genom 
vilken de danska och svenska systemen kan utsträcka sina kollektivavtal till att gälla 
även utstationerade arbetstagare i landet kom till på danskt och svenskt initiativ.141 
Anmärkningsvärt är dock att varken Sverige eller Danmark senare valde att ta vara på 
den möjligheten. För att kunna utgå från kollektivavtal som gäller allmänt för likartade 
företag i branschen var medlemsstaten nämligen tvungen att fatta ett särskilt beslut om 
det och införa en uttrycklig bestämmelse i den inhemska lagstiftningen om det, något 
som varken Danmark eller Sverige vid implementeringen av direktivet valde att göra.142  
 
Den svenska lagstiftaren motiverar detta med att en lagreglering som skulle föreskriva 
direkt tillämpning av svenska kollektivavtal skulle medföra praktiska svårigheter.143 
Eftersom förutsättningen är att de utländska företagen inte diskrimineras i förhållande 
till de svenska skulle det inte vara möjligt att införa en lagreglering om att utländska 
arbetsgivare måste följa svenska kollektivavtal eftersom svenska arbetsgivare inte enligt 
lag är skyldiga att göra det. Lagstiftaren anger då att en sådan lagreglering skulle få 
ungefär samma ordalydelse som direktivet, nämligen att utländska arbetsgivare ska följa 
kollektivavtal i den mån svenska företag som befinner sig i en likartad situation gör 
det.144 Det skulle innebära att man måste göra en jämförelse i varje enskilt fall. 
Lagstiftaren anser att detta skulle ”te sig främmande för svensk rättstradition”.145 Varför 
så skulle vara fallet utvecklas inte vidare. Det är dock uppenbart att ett sådant 
lagstadgande skulle medföra praktiska svårigheter. Arbetsdomstolen skulle troligtvis 

                                                
137 I direktivet talas även om att minimilönen kan framgå av skiljedomar, se art 3, men det är inte relevant 
i Sveriges fall och jag går därför inte in på det. 
138 Art 3.8 utstationeringsdirektivet. 
139 Art 3.8 utstationeringsdirektivet. 
140 SOU 1998:52 Utstationering av arbetstagare, s 85. 
141 Ds 1994:13 Lex Britannia, s 138 och SOU 1998:52 Utstationering av arbetstagare, s 27.  
142 KOM (2003) 0458, s 10. 
143 SOU 1998:52 Utstationering av arbetstagare, s 91. 
144 SOU 1998:52 Utstationering av arbetstagare, s 91. 
145 SOU 1998:52 Utstationering av arbetstagare, s 91. 
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drunkna i fall där jämförelser ska göras. Direktivets krav på förutsebarhet skulle 
dessutom inte kunna anses uppfyllt.  
 
En annan möjlighet för Sverige hade varit att införa ett system för allmängiltigförklaring 
av kollektivavtal, likt de system som finns nere på kontinenten. Denna möjlighet 
utreddes inte överhuvudtaget av den svenska lagstiftaren. Tvärtom framgår av 
utredningen att ett system med allmängiltigförklaring på alla sätt skulle undvikas, vilket 
förstås inte är så konstigt eftersom utgångspunkten för utredningsarbetet var att det 
svenska kollektivavtalssystemet inte fick ändras. Arbetsmarknaden parter hade 
dessutom framfört att de inte var intresserade av att ett system för allmängiltigförklaring 
av kollektivavtal infördes.146 
 
Den svenska utredaren kom därför fram till att arbets- och anställningsvillkor fastställda 
i kollektivavtal skulle lämnas utanför den svenska lagstiftningen som avsåg att 
genomföra direktivet, d v s utstationeringslagen.147 Lönen är ett sådant 
anställningsvillkor som i Sverige fastställs i kollektivavtal. Lönevillkor (bl a 
bestämmelser om minimilön i den mån sådana finns) för arbetstagare i Sverige skulle 
därför även i fortsättningen endast framgå av kollektivavtal.  
 
7.2.2.2 De utstationerades rättigheter 
 
Men direktivet tvingar ju medlemstaterna till att garantera att de arbets- och 
anställningsvillkor som står i direktivet överförs på de utstationerade arbetstagarna i 
landet. Hur har Sverige tänkt uppfylla det kravet utan vare sig lagstiftning eller 
allmängiltigförklaring av kollektivavtal? Problemet har uppmärksammats av den 
svenska lagstiftaren.148 Sverige anser sig dock ha löst problemet genom införandet av 7 
§ UtstatL. Där stadgas att reglerna i MBL om föreningsrätt och förhandlingsrätt ska 
tillämpas även vid utstationeringar. Lagstiftaren anser i och för att dessa bestämmelser 
är så grundläggande att de måste betraktas som ordre public-regler, och därför redan 
gäller för allt arbete som är förlagt till Sverige. Genom att införa en uttrycklig 
lagbestämmelse i UtstatL om att dessa regler gäller även vid utstationeringar slår man 
dock en gång för alla fast att reglerna är tvingande.149 Utredarens slutsats är att genom 
att Sverige anger att det svenska kollektivavtalssystemets mekanismer står till utländska 
aktörers förfogande så kan det nuvarande systemet på arbetsmarknaden för att 
upprätthålla kollektivavtalsenlig standard på anställningsvillkoren anses ändamålsenligt 
och tillräckligt till de delar där i direktivet angivna minimivillkor inte kan förverkligas 
genom direkt hänvisning till svenska lagregler.150 Utstationerade arbetstagare bör alltså 
genom fackföreningsanslutning kunna hävda sina intressen i Sverige.151 De kommer 
alltså att få hjälp av fackföreningen att kräva svensk kollektivavtalsenlig lön.  
 
7.2.2.3 Social dumping 
 
Utstationeringsdirektivet syftar vidare till att undvika social dumping. Hur har den 
svenska lagstiftaren ansett att uppfylla det syftet? Utredaren frågar sig om den ordning 

                                                
146 SOU 1998:52 Utstationering av arbetstagare, s 87. 
147 SOU 1998:52 Utstationering av arbetstagare, s 84. 
148 SOU 1998:52 Utstationering av arbetstagare, s 86. 
149 SOU 1998:52 Utstationering av arbetstagare, s 90-91. 
150 SOU 1998:52 Utstationering av arbetstagare, s 91. 
151 SOU 1998:52 Utstationering av arbetstagare, s 89. 
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som tillämpas på den svenska arbetsmarknaden är tillräcklig för att hindra social 
dumping.152 Med ordning menas då det förhandlings- och kollektivavtalssystem som 
möjliggör för arbetstagarsidan, ytterst efter fackliga stridsåtgärder, att tilltvinga sig 
kollektivavtal med en arbetsgivare. Representanter för arbetsmarknadens parter anser att 
den ordningen fungerar väl och hade, vid tidpunkten för utredningen, ingen erfarenhet 
av social dumping i Sverige.153 Utredaren drar därför den slutsatsen att den svenska 
ordningen motverkar social dumping, och framhåller att kollektivavtalsparterna även i 
fortsättningen svarar som garanter för att upprätthålla kollektivavtalsenliga 
anställningsvillkor.154 
 
Här kan man alltså säga att Sverige har implementerat utstationeringsdirektivet genom 
Lex Britannia. Genom Lex Britannia ges ju svenska fackföreningar rätt att vidta 
stridsåtgärder gentemot utländska arbetsgivare som utstationerar arbetstagare i Sverige, 
även om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal i hemlandet. Förutsättningen är 
naturligtvis att MBL inte är direkt tillämplig på det kollektivavtalet, men det är inte så 
troligt att den är eftersom det vid en helhetsbedömning väger tungt vilket som är det 
land där arbetstagaren normalt utför sitt arbete, d v s hemlandet. (Mot utländska 
arbetsgivare som inte har tecknat något kollektivavtal överhuvudtaget kan svensk 
fackförening alltid vidta stridsåtgärder. Detta följer ju av huvudregeln att fredsplikt inte 
uppkommer förrän parterna är bundna av kollektivavtal).  
 
Lex Britannia tillämpades ju på utstationeringar redan innan utstationeringsdirektivet 
kom till. Sveriges implementering av direktivet kan därför inte sägas ha tillfört något 
nytt ifråga om möjligheten att vidta stridsåtgärder mot utstationerande företag. En viktig 
aspekt här är dock att direktivet inte hade kunnat anses implementerat om inte Lex 
Britannia hade funnits. Den är en förutsättning för att direktivets mål ska uppnås på den 
svenska arbetsmarknaden.  
 
7.2.2.4 Förutsebarhet 
 
Lagstiftaren uppmärksammar även direktivets krav på förutsebarhet. Detta krav bottnar 
i att en utländsk arbetsgivare måste kostnadsmässigt kunna uppskatta villkoren för att 
utföra en tjänst i Sverige för att ta ställning till om det är en tjänst han vill utföra. Detta 
har stor praktisk betydelse vid offentliga upphandlingar i Sverige där en utländsk 
presumtiv anbudsgivare måste ha möjlighet att uppskatta arbetskraftskostnaden för att 
kunna ge ett rättvisande anbud. Detta krav på förutsebarhet ska i Sverige tillgodoses 
genom att den utländska arbetsgivaren i tid blir medveten om att denne inte bara har att 
följa lagstadgade arbets- och anställningsvillkor utan även sådana som är 
kollektivavtalsreglerade.155 Den utländska arbetsgivaren ska bli medveten om det 
genom 9 § UtstatL, som stadgar att Arbetsmiljöverket som är förbindelsekontor ska 
tillhandahålla information om de arbets- och anställningsvillkor som kan komma att bli 
tillämpliga vid en utstationering i Sverige. För lagstiftarens överväganden vid införandet 
av förbindelsekontor, se nedan. 
 
 
 
                                                
152 SOU 1998:52 Utstationering av arbetstagare, s 86-87. 
153 SOU 1998:52 Utstationering av arbetstagare, s 87. 
154 SOU 1998:52 Utstationering av arbetstagare, s 84. 
155 SOU 1998:52 Utstationering av arbetstagare, s 87. 



 49 

7.2.3 Förbindelsekontor 
 
I art 4 i direktivet åläggs medlemsstaterna att utse ett eller flera förbindelsekontor. 
Medlemsstaterna och kommissionen har enats om att en rimlig tolkning av artikeln är 
att förbindelsekontoret ska ge information om vilka arbets- och anställningsvillkor som 
ska gälla för utstationerade arbetstagare.156 Förbindelsekontoret ska även samarbeta med 
övriga länders förbindelsekontor för att övervaka att arbets- och anställningsvillkoren 
följs.  
 
I Sverige har Arbetsmiljöverket utsetts till förbindelsekontor.157 Enligt förarbetena till 
UtstatL ska Arbetsmiljöverket förklara för en utländsk arbetsgivare som vill ha 
information hur det svenska systemet fungerar med dispositiva lagregler och 
kollektivavtal. Det ska också upplysa om vilket kollektivavtalsområde som kan komma 
att bli tillämpligt och hänvisa till parterna för närmare information om 
avtalsvillkoren.158 De svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna har uppgett 
att de är angelägna om att svenska kollektivavtal följs av utländska arbetsgivare när de 
bedriver verksamhet i Sverige. De har förklarat sig beredda att medverka till att 
utländska arbetsgivare får information om avtalssystemet och avtalens innehåll.159 
 
7.3 Har Sverige implementerat utstationeringsdirektivet felaktigt? 
 
7.3.1 Inledning 
 
För att kunna ta ställning till om Sverige ”resonerat rätt” i sina överväganden vid 
implementeringen av direktivet, blir det angeläget att se om direktivets syften uppnås på 
den svenska arbetsmarknaden och för de aktörer som rör sig där. Därför kommer jag i 
det följande att analysera huruvida syftena uppnås för var och en av de grupper som har 
intresse av att direktivet följs. Framför allt handlar det om rättssäkerheten för de olika 
aktörerna. 
 
7.3.2 Uppnås direktivets syften för de utstationerade arbetstagarna? 
 
Det av direktivets syften som de utstationerade arbetstagarna har intresse av att det 
uppfylls är att de garanteras de minimirättigheter som direktivet räknar upp i artikel 3. 
Artikel 3 går ut på att de utstationerade arbetstagarna ska ha samma rätt till bl a 
minimilön, semester och föräldraledighet som övriga arbetstagare i värdlandet. 
Tillförsäkras de dessa rättigheter genom Sveriges sätt att implementera direktivet? 
 
Vad gäller rätten till bl a semester och föräldraledighet tillförsäkras arbetstagarna dessa 
eftersom 5 § UtstatL föreskriver detta och hänvisar till aktuella svenska arbetsrättsliga 
lagar och säger att de ska gälla även för utstationerade arbetstagare i Sverige.   
 
Vad gäller de utstationerade arbetstagarnas rätt till lön som motsvarar miniminivån för 
svenska arbetstagare kan sägas följande. Lönevillkoren regleras i kollektivavtal i 
Sverige. Den utländska arbetsgivaren kan få information om vilka löner som ska gälla 
                                                
156 SOU 1998:52 Utstationering av arbetstagare, s 96. 
157 9 § UtstatL. 
158 SOU 1998:52 Utstationering av arbetstagare, s 98 och Prop 1998/99:90 Utstationering av arbetstagare, 
s 30. 
159 SOU 1998:52 Utstationering av arbetstagare, s 87. 
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av relevanta arbetstagarorganisationer via en hänvisning från förbindelsekontoret. 
Arbetsgivaren måste teckna kollektivavtal med en svensk arbetstagarorganisation 
eftersom han annars kommer att utsättas för stridsåtgärder med stöd av Lex Britannia. I 
praktiken är detta också det vanligaste, nämligen att den utländska arbetsgivaren tecknar 
ett hängavtal med en svensk fackförening. Om det i det aktuella kollektivavtalet finns 
bestämmelser om minimilön kan och ska arbetsgivaren tillämpa dem på sina anställda 
som han utstationerar i Sverige (han får givetvis betala högre lön om han vill det). På 
det sättet får de utstationerade arbetstagarna samma minimirättigheter som övriga 
arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden, och direktivets syfte om rättssäkerhet för 
arbetstagarna uppfylls. 
 
Om det aktuella kollektivavtalet däremot inte innehåller någon bestämmelse om 
minimilön, vilket är mycket vanligt i de svenska kollektivavtalen, kan arbetsgivaren mer 
eller mindre sätta den lön han finner lämplig. Denna skulle då kunna vara väsentligt 
lägre än vad som annars kan anses godtagbart på den svenska arbetsmarknaden. 
Innehåller avtalet ingen bestämmelse om minimilön blir det därför svårt för Sverige att 
säga att de har uppfyllt direktivets bestämmelse om att arbetstagare ska garanteras 
minimilönenivån i landet. Den svenska regleringen innehåller därför vissa luckor i 
skyddet för de utstationerade arbetstagarna. 
 
En ytterligare aspekt som rör arbetstagarnas rätt till de rättigheter som 
utstationeringsdirektivet syftar till att ge är bestämmelsen i artikel 3.7, d v s att inget 
hindrar att arbetsgivaren ger de utstationerade arbetstagarna får bättre villkor än 
miniminivån. I Byggnadsavtalet talas om en stupstockslön på 109 kr. Denna lön ska 
gälla om förhandlingarna strandat och under tiden tills en överenskommelse nås. Det 
skulle strida mot avtalet om arbetsgivaren i ett sådant läge skulle betala 110 kr/timme. 
Byggnads vitsordar att så är fallet. Inte heller efter att ”normallön” fastställts är det 
tillåtet att betala mer än den lönen. Detta strider ju mot direktivet eftersom man alltid 
ska få ge arbetstagarna bättre villkor än minimilön. Denna bestämmelse strider alltså 
uppenbart mot direktivet.  
 
7.3.3 Uppnås direktivets syften för de utländska arbetsgivarna? 
 
Den viktigaste frågan för arbetsgivarna är huruvida implementeringen av 
utstationeringsdirektivet ger förutsebarhet för arbetsgivaren, d v s det utstationerande 
företaget. Ett av direktivets syften är att undanröja osäkerhet om vilka anställnings- och 
arbetsvillkor som ska gälla för utstationerade arbetstagare. Dessa villkor, och då främst 
lönen, har väldigt avgörande betydelse för vilket anbud en anbudsgivare kan ge en 
beställare av en tjänst, t ex vid en entreprenad som en myndighet upphandlar genom 
offentlig upphandling. Kan en anbudsgivare inte få reda på vilka löner som ska gälla 
kan han heller inte lämna ett korrekt anbud. 
 
Tog lagstiftaren hänsyn till de utstationerande arbetsgivarna vid implementeringen av 
direktivet? Ja, det kan man väl säga att de gjorde, formellt sett. Förbindelsekontoret har 
fått i uppgift att hänvisa till relevanta avtalsparter på den svenska arbetsmarknaden och 
de svenska organisationerna har lovat att tillhandahålla sådan information till de 
utländska arbetsgivare som vill ha den. I Vaxholmstvisten hävdar Laval att de med stöd 
av 9 § UtstatL ställt frågor till Arbetsmiljöverket om bl a vilken minimilön som bolaget 
är skyldigt att betala i Sverige. Av myndighetens svar framgår att det inte finns några 
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regler om minimilön i den svenska lagstiftningen som bolaget är skyldigt att följa.160 
Myndigheten har som svar på frågorna hänvisat till arbetsgivarorganisationer och 
fackförbund. De har alltså svarat i enlighet med de arbetsuppgifter de tilldelats genom 
UtstatL. Meningen är att en utländsk arbetsgivare bara ska behöva ringa ett eller ett par 
samtal till för att få den information de behöver. Därmed kan man säga att lagstiftaren 
försökt att åstadkomma ett snabbt och lätt sätt för utländska företag att få information. 
Utifrån lagstiftarens perspektiv kan det verka som om den har uppfyllt sina 
skyldigheter. Det finns dock en hake. Om en utländsk arbetsgivare ringer till Byggnads 
kan han inte få några enkla och snabba svar om minimilön. Det finns, som nog har 
framgått vid det här laget, ingen bestämmelse om minimilön i byggnadsavtalet. Lönen 
ska utbetalas som prestations- eller tidlön.161 Lönerna fastställs efter förhandling och 
bygger oftast på komplexa ackordsberäkningar. Byggnads kan inte lämna information 
om arbets- och anställningsvillkor på ett enkelt och snabbt sätt. Det går inte att förutse 
vad lönen ska bli för byggarbetare som jobbar under byggnadsavtalet. Här kan Sverige 
därför inte anses ha uppfyllt utstationeringsdirektivets krav. 
 
7.3.4 Uppnås direktivets syften för övriga aktörer på den svenska 
arbetsmarknaden? 
 
De övriga aktörerna på den svenska arbetsmarknaden berörs också av 
utstationeringsdirektivet. Det ligger i de svenska företagens intresse att utländska 
företag inte tillåts konkurrera på andra villkor än de som de svenska företagen 
konkurrerar på. Om utländska företag kunde utstationera arbetstagare i Sverige och 
betala dem lägre löner än vad svenska företag enligt kollektivavtal måste betalar sina 
arbetstagare, skulle konkurrensen snedvridas mellan företagen. De utländska företagen 
skulle ha lägre kostnader och därför kunna lämna lägre anbud. De skulle då ta jobben 
från de svenska företagen. Det skulle även innebära att de svenska arbetstagarna blev 
arbetslösa till förmån för de utländska. Detta blir alltså konsekvenserna om social 
dumping tillåts på arbetsmarknaden.  
 
Att förhindra social dumping är ju ett av syftena med utstationeringsdirektivet. Om det 
implementerats på ett korrekt sätt så ska social dumping förhindras på den svenska 
marknaden. Är det så då? Förhindras social dumping på den svenska arbetsmarknaden? 
Ja, det måste man nog säga. Fackföreningarna har ju sitt mäktiga vapen i Lex Britannia. 
De kan ju därför, för att använda lagstiftarens egna ord, tvinga utländska företag att 
teckna svenska kollektivavtal.162 Däremot är ju modellen med Lex Britannia beroende 
av att fackföreningarna bibehåller sin makt och att organisationsgraden inte sjunker.  
 
7.3.5 Slutsatser 
 
Vad blir då slutsatserna av ovanstående resonemang? Har Sverige implementerat 
utstationeringsdirektivet så att dess syften uppnås? Det stämmer att social dumping 
förhindras på den svenska arbetsmarknaden. Däremot är Sveriges sätt att implementera 
utstationeringsdirektivet varken rättssäkert för den enskilde utstationerade arbetstagaren 
eller för det företag som utstationerar honom eller henne. Den utstationerade kan av 
staten inte garanteras rätten till minimilön eftersom det är upp till fackföreningarna att 
inleda förhandlingar. Det kan på grund av deras godtycke eller tidsbrist vara så att vissa 
                                                
160 AD 2004 nr 111, s 5. 
161 AD 2005 nr 49, s 9. 
162 SOU 1998:52, s 87. 
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företag utsätts för krav och stridsåtgärder medan andra inte utsätts för det. Det är alltså 
inte rättssäkert eftersom avtalen inte är heltäckande, d v s de gäller inte för alla företag. 
Även om företaget tecknar kollektivavtal i Sverige så garanteras inte arbetstagaren sin 
rätt till en viss lön om avtalet inte innehåller någon bestämmelse om minimilön. 
Direktivets implementering i Sverige är heller inte rättssäkert, d v s förutsebart, för 
företagen eftersom de inte kan förutsäga vad kostnaden för arbetskraften kommer att bli. 
Där uppfyller Sverige inte heller det specifika kravet på att ett förbindelsekontor ska 
tillhandhålla information om t ex minimilön. Sammantaget kan man säga att Sverige 
inte heller uppfyller det mer övergripande syftet med direktivet, nämligen att 
rättssäkerheten på området ska bli bättre.  
 
7.4 Vilka blir konsekvenserna av Sveriges sätt att implementera 
direktivet? 
 
Om en medlemsstat på något sätt har underlåtit att uppfylla en skyldighet enligt 
Romfördraget har den gjort sig skyldig till fördragsbrott.163 Om EG-domstolen i sin 
kommande dom i ”Vaxholmstvisten” finner att Sverige har underlåtit att implementera 
utstationeringsdirektivet så har Sverige gjort sig skyldig till fördragsbrott.164 Domstolen 
kan kräva att Sverige vidtar åtgärder för att följa domen, d v s ser till att direktivet blir 
implementerat. Om Sverige underlåter att vidta de åtgärder som krävs kan 
kommissionen väcka talan vid EG-domstolen. Domstolen kan då förelägga Sverige att 
betala ett ”standardbelopp” eller vite.165 Kommissionen behöver dock inte vänta in 
domstolens besked i Vaxholmstvisten, utan kan redan nu ”avge ett motiverat yttrande i 
ärendet efter att ha givit den berörda staten tillfälle att inkomma med sina 
synpunkter”.166 Om kommissionen tycker att Sverige inte rättar sig efter yttrandet inom 
den tid som angivits, får den föra vidare ärendet till domstolen. Även en annan 
medlemsstat får anhängiggöra ärendet vid domstolen.167  
 

                                                
163 Art 226-228 Romfördraget. 
164 Att inte i tid korrekt införliva ett direktiv med nationell rätt utgör ett brott mot art 249 Romfördraget. 
Det är dessutom ett brott mot solidaritetsprincipen som ligger bakom art 10. Pålsson, Quitzov, EG-rätten. 
Ny rättskälla i Sverige, s 52. 
165 Art 228.2 Romfördraget. 
166 Art 226 Romfördraget. 
167 Art 227 Romfördraget. 
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Kapitel 8 Slutsatser  
 
8.1 Slutsatser 
 
Inom EU råder inte fri rörlighet för kollektivavtal. En medlemsstat har enligt domen 
Rush Portugesa och enligt utstationeringsdirektivet rätt att ”sträcka ut” sina 
kollektivavtal till att gälla även utstationerade arbetstagare som arbetar tillfälligt i 
landet. Sveriges modell med Lex Britannia skulle inte anses mer ingripande än en sådan 
lösning, om det vore så att innehållet i svenska kollektivavtal inte stred mot EG-rätten. 
Med en lösning som Lex Britannia har statsmakten ingen kontroll över kollektivavtalen 
och deras innehåll. Istället är det upp till privaträttsliga organisationer, d v s 
fackföreningarna, att författa avtal efter sina egna intressen. Dessa avtal har inte 
författats så att de passar för utländska företag som utför tjänster i Sverige. I 
Vaxholmskonflikten har Byggnads heller inte visat någon flexibilitet eller förståelse för 
utstationeringssituationen, som bygger på grundläggande EG-rättsliga principer om fri 
rörlighet för tjänster. Byggnadsavtalets innehåll överensstämmer bl a inte med 
utstationeringsdirektivets krav på att det ska finnas bestämmelser om minimilön i 
landet. Avtalet innehåller vidare många krav som är alltför långtgående samt ålägger 
utländska företag med dubbla förpliktelser (detta strider direkt mot t ex Seco-domen, se 
ovan).  
 
Den svenska staten har alltså valt att implementera utstationeringsdirektivet genom Lex 
Britannia. Men som det ser ut idag kan staten på det sättet inte garantera att 
utstationeringsdirektivet och den övriga EG-rätten på det här området följs. 
Arbetstagarna och arbetsgivarna är inte tillförsäkrade den rättssäkerhet som de har rätt 
till enligt utstationeringsdirektivet. Om de traditionella svenska fackföreningarna skulle 
förlora i inflytande i framtiden, t ex genom vikande medlemstal eller genom att det 
uppstår fler konkurrerande fackföreningar på den svenska arbetsmarknaden, så kan det 
dessutom på sikt leda till att social dumping inte längre kan förhindras. Den svenska 
modellen är således beroende av att de traditionella fackföreningarna inte tappar i 
inflytande för att social dumping ska förhindras. 
 
Sverige är i egenskap av medlemsstat i EU skyldig att implementera direktiv och se till 
att de rättigheter som där tillförsäkras medborgarna faktiskt kommer de som agerar i 
Sverige till godo. Genom sitt sätt att implementera, eller inte implementera, 
utstationeringsdirektivet har Sverige gjort sig skyldig till fördragsbrott. Det spelar ingen 
roll att Lex Britannia i sig inte strider mot EG-rätten. Om Lex Britannia används för att 
svenska fackföreningar ska driva igenom avtal som det p g a avtalens innehåll skulle 
strida mot EG-rätten att tvinga på ett utländskt företag som utför tjänster, då kan inte de 
åtgärderna anses som tillåtna.  
 
8.2 Synpunkter de lege ferenda 
 
Professor Ronnie Eklund säger i en artikel i Svensk Juristtidning att Sverige ”visat ett 
icke litet mått av civil olydnad” genom sitt sätt att implementera 
utstationeringsdirektivet.168 Han menar dock att det sätt på vilket Sverige valde att 
implementera direktivet, d v s genom Lex Britannia, ska ses mot bakgrund av att 
arbetsmarknadens parter inte velat ha en reglering i form av minimilönelagstiftning eller 
                                                
168 Ronnie Eklund, ”Utstationering av arbetstagare”, Svensk Juristtidning 2000, s 265 



 54 

allmängiltigförklaring av kollektivavtal, eftersom de då skulle bli tvungna att uppge sina 
styrkepositioner.  
 
Jag anser att det nödvändigtvis inte behöver vara den svenska kollektivavtalsmodellen 
det är fel på utan snarare att kollektivavtalen i sig behöver ses över. En möjlighet är att 
ålägga de svenska kollektivavtalsparterna att se till att kollektivavtalen innehåller 
uttryckliga och lättbegripliga bestämmelser om minimilön. Detta skulle kunna ske 
genom t ex en lag om kollektivavtalsbestämmelser. En annan metod, dock inte lika 
rättssäker, skulle vara att regeringen på ett mer informellt sätt inledde förhandlingar 
med arbetsmarknadens parter för att se till att kollektivavtalen i fortsättningen innehåller 
bestämmelser om minimilön samt att de inte på något annat sätt strider mot EG-rätten. 
 
Professor Niklas Bruun sa nyligen i Dagens Nyheter, angående att Vaxholmstvisten nu 
hänskjutits till EG-domstolen, att ”Om svenska regeringen och arbetsmarknadens 
parter kan komma fram till en rimlig samsyn på hur frågan om utländska företag ska 
hanteras att lägga fram för domstolen skulle det inte vara irrelevant i 
domstolsbehandlingen”.169 Sedan en tid tillbaka sitter LO och Svenskt Näringsliv i 
överläggningar om att skapa regler för utländska företag som tillfälligt arbetar i Sverige. 
Arbetsmarknadens parter arbetar således med frågan. Sedan AD beslutat att inhämta 
förhandsavgörande från EG-domstolen har dock företrädare för LO sagt att om EG-
domstolen visar sig negativ till det svenska kollektivavtalssystemet så måste LO 
överväga om det kanske inte kan bli tal för Sverige att gå ur EU. Uttalandet visar att det 
blir av vikt att EG-domstolen använder sin fingertoppskänsla i samband med sin dom i 
Vaxholmsmålet.  
 
De svenska fackföreningarna står inför ett viktigt vägskäl. Antingen kan de välja att 
envist hålla fast vid det system som varit och passivt vänta in EG-domstolens utslag i 
Vaxholmsmålet. Om utslaget är till fackföreningarnas nackdel, kan de sedan verka för 
ett EU-utträde för Sveriges del. Annars kan de istället välja att kompromissa med sina 
krav, för att anpassa sig till en omvärld i förändring. De skulle då kunna vara med och 
påverka, både på traditionella och på nya sätt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
169 Henrik Brors, ”Svensk arbetsrätt kan avgöras av EU”, Dagens Nyheter, 9 maj 2005.  
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