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Sammanfattning 

Fler utländska företag inom EU har börjat stationera ut arbetskraft till Sverige. Därför har detta 

arbetets syfte varit att ta reda på hur långtgående krav rörande anställningsvillkoren det bör 

finnas gentemot dessa utländska arbetsgivare. Detta har gjorts genom en omfattande 

undersökning av Lavalmålet, lex Laval samt SOU 2015:83 - den senaste utredningen om 

upprivandet av lex Laval.  

Uppsatsen har, som nämnts, behandlat det så kallade ”Lavalmålet”, eller ”Vaxholmsmålet” som 

det också har kallats. Därefter har de rättsverkningar i lagstiftningen som tillkom efter målet 

granskats. Dessa ändringar är ”lex Laval”. Först har Lavalmålet och lex Britannia granskats. 

Därefter har redogjorts för de mest betydelsefulla förändringarna som gjordes i den 

arbetsrättsliga lagstiftningen. Likväl har den utredning och det förarbete som tillkom efter 

Lavalmålet granskats. Vidare har undersökts hur media har analyserat lex Laval och hur de 

politiska partierna samt arbetsmarknadens parter har ställt sig till domen. Uppsatsen har även 

återgivit en omfattande artikel av Anders Kruse som analyserar de felaktigheter som gjordes i 

Lavalmålet. Dessutom har det tagits med en del om hur systemen för kollektivavtal och 

minimilön ser ut i Danmark, Finland samt Norge och uppsatsen har hänvisat till ett svenskt och 

ett finskt fall där rättsfrågorna har liknat de som fanns vid Lavalmålet. För inte så länge sedan 

lämnades en ny utredning skulle kunna ligga till grund för upprivandet av lex Laval. Därför har 

också den sammanfattats i ett eget kapitel. Avslutningsvis har det tagits med en analysdel som 

framför allt klarlagt hur politiken har spelat en avgörande roll i lex Laval. 

För att ta reda på detta har jag gjort en uttömmande undersökning av samtliga rättskällor. Dessa 

har varit lagtext och praxis (både från svensk domstol och från EU-domstolen), förarbeten, 

utredningar samt doktrin. Dessutom har fakta hämtats från tidningsartiklar för att täcka den 

politiska debatten bättre. 

De viktigaste resultaten av undersökningen har varit att politiken spelat en mycket avgörande 

roll. Den arbetsrättsliga lagstiftningen har förändrats på grund av vilka som haft den politiska 

makten. Resultaten i de utredningar och det förarbete som har redovisats i arbetet har också haft 

stor inverkan av vilken politik som har förts. Därför har politiken också varit avgörande över 

hur stora krav det bör ställas på utländska arbetsgivare som utstationerat arbetskraft i Sverige. 

Med tanke på den politik som förs idag har slutsatsen blivit att vi förmodligen kommer att se 

ett starkare inflytande för fackliga organisationer i Sverige. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det lettiska byggföretaget Laval un Partneri Ltd fick i uppdrag att bygga en skola i Vaxholm. 

Företaget hade med sig arbetare från Lettland som inte hade samma anställningsvillkor som de 

svenska arbetarna i samma bransch. Detta ledde till att fackföreningen Svenska 

Byggnadsarbetareorganisationen vidtog stridsåtgärder mot Laval i form av blockad eftersom 

företaget vägrade ansluta sig till ett svenskt kollektivavtal. Tvisten hamnade i dåvarande EG-

domstolen.  

Begreppet ”lex Laval” blev en del av svensk arbetsrätt efter ett förhandsavgörande av EG-

domstolen 2007. Enligt domstolen hade de svenska fackliga organisationerna alltför 

långtgående krav i sina avtalsförhandlingar. De svenska avtalen var dessutom för otydliga då 

det lettiska företaget inte visste vad de skulle rätta sig efter. Därför var det nödvändigt att ändra 

svensk lagstiftning. Facket ansågs inte ha rätt att ställa orimliga krav på utländska arbetsgivare. 

Om ett utländskt företag hade sämre villkor än ett svenskt företag kunde fackliga organisationer 

visserligen kräva anslutning till svenskt kollektivavtal och vidta stridsåtgärder. Denna fackliga 

rätt begränsades dock endast till att uppfylla minimikrav. Om ett utländskt företags arbetstagare 

hade minst lika bra villkor som minimikraven i de svenska kollektivavtalen kunde fackliga 

organisationer således inte göra något.1 

Vissa kritiserade starkt lex Laval, både vad gällde den juridiska tolkningen av dåvarande EG-

rätten och syftet med att begränsa fackliga organisationers erkända rätt att vidta stridsåtgärder 

på arbetsmarknaden. Andra ansåg lex Laval vara bra eftersom den upprätthöll EU:s inre 

marknad som bidrog till att medborgarna inom samarbetet skulle få konkurrenskraftiga varor 

och tjänster. När Arbetsdomstolen 2008 beslutade att de fackliga organisationerna skulle betala 

allmänt skadestånd till Laval inleddes en i svensk arbetsrätt mycket ifrågasatt dom och mycket 

ifrågasatt rättsföljd.2 

Med anledning av ett förslag lämnat till regeringen om att lex Laval borde rivas upp ansåg den 

nuvarande regeringen den 30 september 2015 att lex Laval borde ersättas med en utökad rätt att 

ta strid för kollektivavtal samt nya rättigheter för utstationerade arbetstagare.3 

Utredningskommittén hade samma dag lämnat sitt slutbetänkande om förslaget och ville få bort 

bevisregeln – det som reglerade att stridsåtgärder inte fick vidtas mot en arbetsgivare som kunde 

visa att denne hade likvärdiga som eller mer förmånliga anställningsvillkor än svenska 

kollektivavtal.4 

Lex Laval har varit föremål för flera politiska debatter. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, 

Miljöpartiet och Sverigedemokraterna har ställt sig positiva till att riva upp lex Laval, med 

argumenten att den svenska modellen annars skulle utmanas och att utländska arbetstagare 

skulle få sämre villkor. Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna har 

ställt sig negativa till att riva upp lex Laval. Dels eftersom de inte ansåg det hållbart att pröva 

de föreslagna ändringarna i EU-rätten och dels för att facket skulle få allt för stort inflytande.5 

                                                 
1 Sveriges Riksdag 
2 Sveriges Riksdag 
3 Dagens Nyheter 
4 Lag-Avtal 1 
5 Svenska Dagbladet 
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Slutligen kom SOU 2015:83 – en utredning som skulle kunna leda till att lex Laval rivs upp. 

Där har det bland annat föreslagits att utstationerade arbetstagare på begäran skulle kunna utse 

en företrädare med behörighet att förhandla om och sluta kollektivavtal samt att stridsåtgärder 

alltid skulle få vara tillåtna för att uppnå så kallade utstationeringskollektivavtal. Dessa skulle 

innehålla minimivillkor enligt tillämpligt svenskt branschavtal. Så långt har följden av lex Laval 

stäckt sig. Den politiska debatten och meningsskiljaktigheter i rättssalen har genomsyrat lex 

Laval som började med Lavalmålet i och med att det lettiska byggföretaget Laval un Partneri 

Ltd fick i uppdrag att bygga en skola i Vaxholm 2004. 

 

1.2 Syfte och avgränsning 

I denna uppsats har lex Laval ingående granskats med syfte att ta reda på vad som skulle anses 

vara rimliga krav att ställa på utländska arbetsgivare som utstationerat arbetskraft i Sverige. 

Detta har varit min kärnfråga. Dessutom har jag besvarat vilka konsekvenser domen fått på 

svensk lagstiftning. På så sätt har jag också besvarat hur politiken och arbetsmarknadens parter 

spelat en avgörande roll i detta. 

Jag har begränsat mig till att beröra Lavalmålet (alla rättsinstanser), vad som blev följden av 

Lavalmålet (lex Laval) samt hur det sett ut efter lex Laval. Detta har inneburit att arbetet kommit 

att beröra kärnfrågan. Jag har därför inte utförligt berört hur stridsåtgärder fungerar mot svenska 

arbetsgivare eller hur arbetsgivare bör vidta stridsåtgärder. Detta har endast behandlats på ytan 

under avsnitt 2.1. Vidare har jag inte berört kollektivavtalens framväxt eller utförligt hur svensk 

arbetsrätt eller EU:s arbetsrätt generellt fungerar. 

 

1.3 Metod 

Arbetets material har i huvudsak hämtats utifrån en rättsdogmatisk metod vilket inneburit att 

jag uttömmande har granskat gällande rätt, förarbeten till gällande rätt, praxis, doktrin och 

juridiska tidskrifter. Detta har begränsats till att beröra det som är relevant till lex Laval och hur 

argumentationen har sett ut kring detta. Bortsett från den rättsdogmatiska metoden har dessutom 

tidningsartiklar tagits med för att täcka den politiska debatten. Lavalmålet har utgjort relevant 

bakgrund till det som senare behandlats. 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen har delats upp i olika avsnitt där de flesta följts i kronologisk ordning. Med detta 

menas att Lavalmålet berörts först, sedan har lex Laval granskats och till sist den senaste 

utredningen som blivit ett resultat av debatten som följt efter lex Laval. Dessa avsnitt har 

kompletterats med dels ett inledande kapitel som översiktligt redogjort för hur stridsåtgärder 

fungerar, hur den svenska modellen ser ut samt hur EU-rätten förhåller sig till svensk 

arbetsrätt. Dessutom har en analysdel i slutet redogjort för och reflekterat över resultaten i 

arbetet. 

 

1.5 Övrigt 

Arbetet har ibland skiftat mellan nutid och dåtid. Detta har dels berott på att arbetets 

kronologiska ordning börjat i dåtid och avslutats i nutid men också att vissa omständigheter i 
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uppsatsen behövts förklaras i nutid på grund av att de gäller idag. Översiktligt har dock 

uppsatsen skrivits i dåtid. 

Till tidningsartiklar har i fotnot hänvisats till exempelvis ”Dagens Nyheter”. Alla under det 

namnet har tillhört samma källa. Vid några tillfällen har det stått det en siffra efter artikeln, 

exempelvis ”Lag-Avtal 2”. Med det har menats att källan kommit från samma tidning men att 

det varit en annan artikel. I källförteckningen har de olika källorna förklarats och fullständig 

adress har redovisats. 
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2. Den svenska arbetsmarknaden 

2.1 Rätten att vidta stridsåtgärder 

Rätten att vidta stridsåtgärder är en grundlagsstadgad rättighet på arbetsmarknaden. Detta 

framgår 2 kap. 14 § RF som föreskriver att det i arbetslivet finns en rätt för föreningar av 

arbetstagare och arbetsgivare samt enskilda arbetsgivare att vidta stridsåtgärder. Dessa kan 

begränsas av lag eller avtal. I MBL finns vidare bestämmelser som begränsar rätten att vidta 

stridsåtgärder. Vid det tillstånd stridsåtgärder är olovliga har arbetsgivaren och arbetstagaren så 

kallad fredsplikt gentemot varandra. Detta gäller om de båda parterna är bundna av 

kollektivavtal, enligt 41 § MBL. 42 § MBL har behandlats i stort omfång i arbetet. Denna 

paragraf föreskriver att en arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation inte får vidta olovliga 

stridsåtgärder, att sådana åtgärder ska hindras samt att ingen annan får delta i en olovlig 

stridsåtgärd. 

Stridsåtgärder kan vidtas av både arbetsgivare och arbetstagare om de är missnöjda med något 

rörande arbetsförhållandena. Detta kan exempelvis vara en blockad (som är relevant i den här 

uppsatsen), bojkott eller strejk. Rätten att vidta stridsåtgärder kan ses som fackliga 

organisationers främsta medel för att kontrollera arbetsvillkoren. 

Om arbetsgivaren och arbetstagaren inte är bundna av fredsplikten så är det fullt godtagbart att 

vidta stridsåtgärder så länge de är beslutade i behörig ordning. 

 

2.2 Den svenska modellen 

Den svenska modellen kännetecknas av stort fackligt inflytande där kollektivavtalet är centralt 

på hela arbetsmarknaden. Organisationsgraden är hög och organisationssplittringen är liten 

såväl bland arbetsgivare som bland arbetstagare. 71 % av alla arbetstagare beräknas vara 

fackligt anslutna vilket är högt i förhållande till andra länder. På arbetstagarsidan finns det tre 

centrala förbund: LO, TCO och SACO. På arbetsgivarsidan är Svenskt Näringsliv centralt. 

Svenskt Näringsliv är en sammanslagning av det tidigare SAF och Sveriges Industriförbund. 

Den mest drivande organisationen på arbetstagarnas sida är LO vilket är den organisation som 

främst är ansvarig för förhandling om kollektivavtal. Den svenska modellen handlar således i 

stora drag om att det är arbetsmarknadens parter som sköter vad som händer på 

arbetsmarknaden.6 

LO och SAF enades 1906 om den så kallade Decemberkompromissen vilket fastslog 

arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Denna praxis är allmänt vedertagen i svensk 

arbetsrätt och ligger än idag till grund för hur arbetsförhållandena fungerar. Emellertid vidtogs 

stridsåtgärder som lätt kunde utmynna i allvarliga, ibland våldsamma, företeelser. Bland annat 

var det storstrejk i Sverige 1909 på grund av lönesänkningar och dåliga arbetsvillkor. Skotten i 

Ådalen 1931 var ett annat exempel på det polariserade klimatet mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. Där fick militär öppna eld mot demonstrerande arbetare som visade sitt missnöje 

mot de strejkbrytare som inkallats av arbetsgivare på grund av de stridsåtgärder som vidtogs 

under denna tid. Därför skrev LO och SAF 1938 under det så kallade Saltsjöbadsavtalet. Det 

skulle innebära att stridsåtgärder inte missbrukades vilket förväntades förebygga statligt 

ingripande på arbetsmarknaden. Därför ställdes stora krav på arbetsmarknadens parter för att 

                                                 
6 Tore Sigeman & Erik Sjödin. Arbetsrätten – En översikt. 6 uppl. Stockholm: Författarna och Norstedts Juridik 

AB, 21-22. 
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detta skulle fortlöpa smidigt. Det fungerade bra fram till 1970-talet då det tillkom en stor mängd 

arbetsrättslig lagstiftning med anledning till lagstridiga arbetsnedläggelser. Därför tillkom 

bland annat 1974 lagen om anställningsskydd (LAS) för att säkerställa någon form av legal 

anställningstrygghet, förtroendemannalagen (FML) för att stärka fackliga organisationers 

position och facklig förtroendemans ställning på arbetsmarknaden samt den i uppsatsen mycket 

aktuella medbestämmandelagen (MBL) som innebar en kodifikation av äldre kollektiv 

arbetsrätt. Detta var bara några av de tillägg i svensk arbetsrättslig lagstiftning som bildades 

under denna tidsepok. Till sist ska nämnas att den svenska modellen inskränkts ytterligare i och 

med Sveriges anslutning till EU (dåvarande EG) som innebar att vi fick ett nytt 

lagstiftningsinstrument som svensk lagstiftning inte fick handla i strid mot. I denna uppsats har 

den svenska rättigheten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden ställts mot upprätthållande 

av den EU-rättsliga bestämmelsen om att det ska råda frihet för att tillhandahålla tjänster i andra 

medlemsstater. 7 

 

2.3 Svensk arbetsrätt och EU 

Något som har diskuterats i denna uppsats är hur kompatibel den svenska modellen varit i 

förhållande till EU:s arbetsmarknadspolitik och lagstiftning. Främst frågan hur stort inflytande 

fackliga organisationer borde få ha och hur stora krav de borde kunna ställa på utländska 

arbetsgivare som utstationerat arbetskraft i Sverige. EU:s utstationeringsdirektiv reglerar bland 

annat de minimivillkor som gäller för utstationerade arbetstagare. Direktivet har lett till att 

Sverige fått göra ändringar i utstationeringslagen för att kunna reglera den så kallade ”hårda 

kärnan”8 av villkor som i svensk lagstiftning finns i 5 § i utstationeringslagen. På grund av EU-

domstolens utslag i Lavaldomen fick vissa delar av utstationeringslagen ändras.9 Detta kommer 

jag att ta upp senare i uppsatsen, dels i 4.1 och dels i 4.2. Förändringarna i utstationeringslagen 

har lett till att även MBL fått ändras. 

 

 

 

 

  

                                                 
7 Sigeman & Sjödin. Arbetsrätten – En översikt, 17. 
8 Denna regleras i Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering 

av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och kommer redogöras för närmare senare i 

arbetet. 
9 Birgitta Nyström. 2011. EU och arbetsrätten. 4 uppl. Stockholm: Birgitta Sjödin och Norstedts Juridik AB, 

135. 
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3. Lavalmålet 

3.1 Rättsläget innan Lavalmålet – lex Britannias rättsverkningar och lagändringen 1991 

Lavalmålet har avgjorts i tre avgöranden: Dels ett av arbetsdomstolen 200410, ett 

förhandsavgörande av dåvarande EG-domstolen 200711 och till sist ett avgörande av 

Arbetsdomstolen 200912. Britanniaprincipen och lex Britannia har kommit att spela en stor 

betydelse i detta mål. Britanniaprincipen tillkom efter domen AD 1989 nr 120 och klarlagde att 

en fackförening inte fick undantränga ett mellan arbetsgivare och annan fackförening 

existerande kollektivavtal genom stridsåtgärder. Det spelade dessutom ingen roll om 

fackföreningen som vidtog stridsåtgärderna var bunden av avtal med arbetsgivaren. Alla sådana 

stridsåtgärder var således olovliga13.  

Av detta följde lex Britannia som inskränkte detta förbud till att endast gälla då en organisation 

vidtog åtgärder som direkt stod i strid med MBL. Den då, från 1991, nya regeln gick att hitta i 

42 § 3st MBL14 och gav således möjligheten för svenska fackliga organisationer att undantränga 

kollektivavtal mellan utländska företag och dess egna arbetstagare från sitt hemland som var på 

tillfälligt uppdrag i Sverige.15 Därför har dessa två principer haft mycket stor betydelse i 

Lavalmålet eftersom det handlade om rätten att vidta stridsåtgärder mot just ett utländskt 

företag, med egna arbetstagare som var på tillfälligt uppdrag i Sverige. 

 

3.2 Bakgrund till målet 

Det lettiska byggföretaget Laval un Partneri Ltd hade tagit på sig uppdraget att bygga en skola 

i Vaxholm. Bolaget var inte bundet till något kollektivavtal i förhållande till en svensk 

arbetstagarorganisation vilket i detta fall skulle kunna ha varit Svenska 

Byggnadsarbetareförbundet (senare omnämnt som Byggnads), dess avdelning 1 (senare 

omnämnt som Byggettan) och Svenska Elektrikerförbundet utan var bundet av två 

kollektivavtal med det lettiska byggnadsarbetareförbundet. Byggettan valde att enligt 45 § 

MBL varsla om stridsåtgärder på grund av Lavals vägran att teckna avtal om arbets- och 

lönevillkor. Stridsåtgärden var i form av blockad och enligt Byggettan så skulle den äga rum 

tills Laval träffade avtal med organisationen. 

Laval, å sin sida, ansåg att stridsåtgärden var olovlig eftersom den stred mot de då EG-rättsliga 

reglerna och menade att det rådde så kallad interimistisk fredsplikt enligt 41 § MBL vilket 

betydde att fredsplikten skulle inträda tills vidare i avvaktan på ett slutligt beslut. Dessutom 

menade Laval att stridsåtgärderna var tvungna att beslutas i behörig ordning vilket normalt sett 

borde åläggas förbundet, med andra ord Byggnads, och inte avdelningen inom förbundet, med 

andra ord Byggettan och att detta därför låg till grund för interimistisk fredsplikt enligt 41 § 

MBL. 

Byggettan bestred att stridsåtgärden skulle ha beslutats i obehörig ordning och förklarade att de 

ansökt till förbundet om att få utfärda blockad mot Laval. Förbundet hade i sin tur valt att bifalla 

Byggettans hemställan i behörig ordning. Varseltiden var därför enligt 45 § MBL tillåten i och 

med det rekommenderade brevet till Laval. 

                                                 
10 AD 2004 nr 111 
11 Mål C-341/05 
12 AD 2009 nr 89 
13 Sigeman & Sjödin. Arbetsrätten – En översikt, 86. 
14 Idag finns denna regel i 42a § MBL. 
15 Ibid, 94-95. 
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Laval hade emellertid en annan åsikt då de dels menade att den varslade stridsåtgärden inte 

beslutats i behörig ordning och dels att blockaden var ogiltig eftersom den grundades på ett 

avtalskrav vilket medförde en otillåten begränsning i rätten att tillhandahålla tjänster enligt 

artikel 49 i det dåvarande EG-fördraget. 

Elektrikerförbundet varslade i sin tur om sympatiåtgärder vilket innebar en blockad mot alla 

elektriska installationer som skulle utföras på Lavals arbetsplatser oberoende av vilket företag 

som skulle utföra dem. Dessa sympatiåtgärder skulle pågå fram tills Laval tecknade 

kollektivavtal med Byggnads eller om det förbundet upphörde sina stridsåtgärder. 

 

3.3 Första avgörandet i Arbetsdomstolen 2004 

3.3.1 Vad hade Arbetsdomstolen att ta ställning till? 

Laval väckte den 7 december 2004 talan vid Arbetsdomstolen mot Byggnads, Byggettan och 

Elektrikerförbundet. De yrkade att domstolen skulle förklara att alla stridsåtgärder och 

sympatiåtgärder skulle hävas eftersom de enligt bolaget var olovliga. Vidare ansåg de att 

Arbetsdomstolen, genom ett interimistiskt beslut skulle häva arbetstagarparternas 

stridsåtgärder. Dessutom menade de att förpliktigade arbetstagare skulle utge allmänt 

skadestånd. Arbetstagarparterna bestred bolagets yrkanden.16 

Arbetsdomstolen skulle således avgöra om de vidtagna åtgärderna från dels Byggnads, dels 

Byggettan och dels Elektrikerförbundet var att anse som otillåtna stridsåtgärder som skulle 

hävas. För att Lavals krav skulle tillgodoses var domstolen tvungen att förklara 42 § 3st MBL 

ogiltig i förhållande till dåvarande EG-rättens förbud mot diskriminering på grund av 

nationalitet eller att stridsåtgärderna var otillåtna på grund av att de inskränkte på friheten att 

tillhandahålla tjänster vilket också var en av EG-rättens bestämmelser. Det skulle leda till bifall 

av Lavals hävdande om att förbud mot stridsåtgärder i 42 § 1st MBL skulle gälla enligt 

tolkningen av lagrummet som gjorts i Britanniadomen. Med andra ord, stod 42 § 3st MBL i 

strid med artikel 12 och 49 i dåvarande EG-fördraget och skulle istället 42 § 1st MBL tillämpas 

enligt Britanniadomens tolkning?17 

 

3.3.2 Hänsyn till Britanniadomen eller lex Britannia? 

Till att börja med konstaterade Arbetsdomstolen att lex Britannia möjliggjorde att utländska 

företag som var tillfälligt verksamma i Sverige kunde bli negativt särbehandlade. Detta 

eftersom lex Britannia inskränkte Britanniaprincipen till att endast gälla åtgärder som direkt 

stod i strid med medbestämmandelagen. Utländska företag som tillfälligt var verksamma i 

Sverige omfattades inte av medbestämmandelagen och därför kunde domstolen inte se att 42 § 

3st MBL stod i strid med artikel 12 i EG-fördraget om diskriminering på grund av nationalitet. 

Rörande artikel 49 om otillåtna inskränkningar i friheten att tillhandahålla tjänster ansåg 

domstolen att dessa inskränkningar, här i form av stridsåtgärder, kunde anses vara av nationellt 

allmänintresse om de förhindrade s.k. social dumpning. Social dumpning betyder att utländska 

företag från länder med generellt dåliga löne- och anställningsvillkor utnyttjar 

konkurrensfördelar i andra länder med bättre anställningsförmåner eftersom de har ett lägre 

kostnadsläge i det landet.18 

Laval var ett lettiskt bolag och Lettland hade generellt sämre anställningsvillkor än vad Sverige 

hade. Dessutom hade Byggnads, i deras utvecklande av sin talan, hänvisat till en tidningsartikel 

                                                 
16 AD 2004 nr 111 
17 AD 2004 nr 111 
18 Sigeman & Sjödin. Arbetsrätten – En översikt, 94. 
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från tidningen Byggnadsarbetaren som hade granskat de lettiska arbetarnas förhållanden som 

var märkbart sämre än svenska villkor. Att motverka social dumpning hade EG-domstolen 

ansett vara ett nationellt allmänintresse som då blev en tillåten inskränkning av friheten att 

tillhandahålla tjänster. Eftersom Arbetsdomstolen ansåg att stridsåtgärderna var tillåtna enligt 

svensk lagstiftning så ansåg de också att Laval inte kunde åberopa fredsplikt enligt 42 § 1st 

MBL. 42 § 3st MBL var således, enligt domstolens mening kompatibel med dåvarande EG-

rätten. Bolaget hade helt enkelt inte kunnat visa sannolika skäl för att stridsåtgärderna inte 

skulle kunna få tillämpas. Därför skulle lex Britannia tillämpas.19 

 

3.3.3 Stred de fackliga organisationernas stridsåtgärder mot EG-rätten? 

Laval hade också påpekat att Byggettans samlade avtalskrav i förening med de vidtagna 

stridsåtgärderna var en så väl otillåten som oproportionerlig inskränkning i Lavals frihet att 

tillhandahålla tjänster i Sverige. Detta stred också mot artikel 49 i dåvarande EG-fördraget. De 

hade bland annat framfört att de svenska reglerna om minimilön för utstationerade arbetstagare 

inte var överensstämmande med utstationeringsdirektivet samt att tillfälligt verksamma företag 

inte skulle behöva tillämpa det svårtolkade svenska kollektivavtalet. Detta eftersom det var 

oproportionerligt samt att krav på granskningsavgifter, avgift till utbildningskassa och AFA-

försäkringar var diskriminerande. Dessa krav beaktade inte Lavals merkostnader vilket även 

detta var oproportionellt och otillåtet gentemot dåvarande EG-rätten. 

Byggnads och Byggettan invände och menade att rätten att vidta stridsåtgärder inte reglerades 

av EG-rätten och påstod vidare att det som skulle kunna angripas med hjälp av EG-rätten var 

verkningarna av ett kollektivavtal efter vidtagna stridsåtgärder. Hängavtalet20 som Byggettan 

krävt var precis likadant som alla de kollektivavtal från deras sida som tecknats med svenska 

företag och kunde därför inte vara diskriminerande. Vidare menade de att det inte rörde sig om 

en granskningsavgift utan snarare ett arvode efter utfört arbete som tidigare erfarenheter visat 

ha behövts. Försäkringar behövdes oavsett om de lettiska arbetarna hade samma skydd eller 

inte. Avslutningsvis menade Byggnads och Byggettan, precis som ovan anvisat, att 

stridsåtgärderna var grundade på allmänintresset att förhindra social dumpning.21 

 

3.3.4 Slutlig bedömning från Arbetsdomstolen 

Arbetsdomstolen bedömde parternas talan på följande vis: Det som skulle besvaras var om 42 

§ 3st MBL kunde tillämpas eller inte. Med andra ord, var Byggnads och Byggettans 

stridsåtgärder samt Elektrikerförbundets sympatiåtgärder olovliga eller inte på grund av att de 

vidtagit åtgärder direkt i strid med MBL? Domstolen menade att det var osäkert vilken situation 

Laval befann sig i, om innebörden av de krav som framställts och om stridsåtgärdernas 

förhållande till de EG-rättsliga reglerna. Därför fanns heller inte sannolika skäl för att de 

vidtagna stridsåtgärderna skulle vara olovliga. Dessutom menade de att stridsåtgärderna inte 

skulle kunna strida mot god sed på arbetsmarknaden. Därför avslogs Lavals yrkande om 

interimistiskt förordnande.22 

                                                 
19 AD 2004 nr 111 
20 Avtal som innebär att en arbetsgivare slutit kollektivavtal med en arbetstagarorganisation där arbetsgivaren 

förbinder sig att tillämpa förbundsavtalet för branschen utan att för den skull vara medlem i 

arbetsgivarorganisationen. 
21 AD 2004 nr 111 
22 AD 2004 nr 111 
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Detta var Arbetsdomstolens slutliga skäl. Målet skulle emellertid komma att tas upp i EG-

domstolen några år senare efter att Arbetsdomstolen begärt ett förhandsavgörande för att 

klargöra de EG-rättsliga bestämmelserna. 

 

3.4 Förhandsavgörandet i EG-domstolen 2007 

3.4.1 De frågor som EG-domstolen skulle besvara 

Tvisten hade, efter att Arbetsdomstolen själva valt att förklara sitt tidigare avslag mot Laval 

som vilande och begära ett förhandsavgörande, tagits upp vid EG-domstolen. Där ville 

Arbetsdomstolen ha svar på hur de skulle tolka följande bestämmelser: Artikel 12 EG vilket 

reglerade det allmänna förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet, artikel 49 EG som 

handlade om friheten att tillhandahålla tjänster samt direktiv 96/71/EG av den 16 december 

1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (det så 

kallade utstationeringsdirektivet).23 

Ordalydelsen av artikel 12 EG var följande:  

Inom detta fördrags tillämpningsområde och utan att det påverkar tillämpningen av någon 

särskild bestämmelse i fördraget, skall all diskriminering på grund av nationalitet vara 

förbjuden. 

Rådet kan enligt förfarandet i artikel 251 anta bestämmelser i syfte att förbjuda sådan 

diskriminering. 

 

3.4.2 Relevanta bestämmelser från EG-rätten 

Artikel 49 föreskrev att inskränkningar i friheten att tillhandahålla tjänster inom gemenskapen 

skulle förbjudas om de företogs mot medborgare i medlemsstater som etablerat sig i en annan 

medlemsstat.24 

Artikel 50 förklarade vad definitionen av tjänster var samt vilken verksamhet de avsåg. Rörande 

definitionen av tjänster föreskrev artikeln att detta var prestationer som normalt utförs mot 

ersättning och verksamhetsområdet för tjänster var antingen av industriell natur, av 

kommersiell natur, inom hantverk eller inom fria yrken.25 

Sett till detta fall berörde rättsfrågan om de svenska fackliga organisationerna inskränkt Lavals 

frihet att tillhandahålla tjänster i Sverige. Laval bedrev tjänster i Sverige då prestationerna 

utförts mot ersättning samt att byggande av en skola fick ses som en verksamhet av industriell 

natur.  

Byggnads, Byggettan och Elektrikerförbundet menade att Laval tillämpade mycket sämre 

lönevillkor än svenska företag som var anslutna till kollektivavtalet i värdlandet. Därför kom 

frågan om minimilön att bli aktuell. Om minimilöner hänvisades till bestämmelser i 

utstationeringsdirektivet. För att kunna inrätta bestämmelser om just minimilön var de krav som 

fanns i artikel 3.1 och 3.8 tvungna att följas. Artikel 3.1 angav de minimivillkor som 

utstationerade arbetstagare skulle kunna räkna med. Detta kunde bland annat vara längsta och 

kortaste arbetstid, minsta antal betalda semesterdagar eller minimilön. Kravet på dessa villkor 

var att de antingen fanns i nationell lagstiftning eller annan författning i medlemslandet, eller 

att de fanns i kollektivavtal som var allmängiltiga enligt artikel 3.8 i detta direktiv. Artikel 3.8 

                                                 
23 Mål C-341/05 
24 Art. 49 EG, se bilaga 
25 Art. 50 EG, se bilaga 
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föreskrev att vad som räknades för allmän giltighet var att alla villkor skulle följas av varje 

företag inom aktuell bransch eller, om ett sådant system saknades, kollektivavtal och 

skiljedomar som gällde för likartade företag eller kollektivavtal som ingåtts av de mest 

representativa arbetsmarknadsorganisationerna i landet som gällde inom hela territoriet. 

EG-domstolen resonerade, utifrån dessa bestämmelser, att medlemsstater inte hade någon 

grundad rätt att ålägga företag som var etablerade i andra medlemsstater vilka villkor de skulle 

ha till sina arbetstagare. Inte mer än deras egna att i samband med tillhandahållandet av tjänster 

över gränserna förhandla från fall till fall, på arbetsplatsen och med beaktande av de anställdas 

kvalifikationer och arbetsuppgifter. Detta för att få vetskap om vilken lön företagen skulle 

betala till de arbetstagare som de utstationerade. I Sverige fanns inga bestämmelser om 

minimilön på det sättet dom angavs i artikel 3.1 och 3.8 i utstationeringsdirektivet.  

Byggnads, Byggettan och Elektrikerförbundet kunde därför inte heller legitimera sina 

stridsåtgärder genom att påstå att de gjorde detta för att skydda de lettiska arbetstagarnas löner. 

Därför skulle nu undersökas huruvida rätten för fackliga organisationer att vidta stridsåtgärder 

utgjorde en inskränkning utgjorde en inskränkning i friheten att tillhandahålla tjänster och om 

det nu vore så, under vilka förutsättningar en sådan inskränkning kan vara motiverad. Det ska 

tilläggas att detta dessutom skulle bedömas med beaktande av den grundlagsstadgande 

rättigheten att på arbetsmarknaden vidta stridsåtgärder. Denna reglerades då i 2 kap. 17 § RF.26 

 

3.4.3 Diskriminering 

Varför var frågan om diskriminering intressant? Laval menade att det rådde indirekt 

diskriminering på grund av nationalitet eftersom utländska arbetsgivare, som utstationerat 

arbetskraft tillfälligt i Sverige, inte kunde åberopa samma fredsplikt som svenska arbetsgivare 

kunde på grund av ett gällande kollektivavtal. Här slog EG-domstolen, genom att hänvisa till 

tidigare rättspraxis, fast att denna bestämmelse endast självständigt kunde tillämpas i situationer 

som omfattades av gemenskapsrätten men för vilka det inte hade föreskrivits några särskilda 

bestämmelser om icke-diskriminering i fördraget. Eftersom artikel 49 EG redan hade 

genomförts och konkretiserats fanns det därför ingen anledning att tolka artikel 12 EG i detta 

mål. 

Däremot menade domstolen att om arbetstagare skulle utföra tillfälligt arbete i annan 

medlemsstat så utgjorde både artikel 49 som 50 EG ett hinder för att medlemsstaten förbjöd 

någon som tillhandahöll tjänster och som var etablerad i en annan medlemsstat att förflytta sig 

fritt inom dess territorium. Detta rörde både offentliga och privata bygg- och 

anläggningsarbeten och förutsatte att en arbetsgivare tillhandahöll tjänsterna. Den som 

tillhandahöll tjänsterna diskriminerades då gentemot sina konkurrenter i värdlandet eftersom de 

obehindrat kunde använda sin egen personal och dessutom påverkade det denna person att 

utföra tjänsten i värdlandet. Detta ansågs diskriminerande eftersom konkurrenterna i värdlandet 

hade lättare att utföra sina tjänster än vad det berörda utstationerade företaget hade.27 

 

3.4.4 EG-domstolens svar på den första tolkningsfrågan 

Artikel 49 EG hade som syfte att avskaffa inskränkningar i friheten att tillhandahålla tjänster. I 

målet framgick att de fackliga organisationerna fått en rätt att vidta stridsåtgärder för att få det 

                                                 
26 Mål C-341/05 
27 Mål C-341/05 
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gästande företaget Laval att teckna ett svenskt kollektivavtal. Problemet med detta 

kollektivavtal var att det innehöll förmånligare arbets- och anställningsvillkor än vad artikel 3.1 

i utstationeringsdirektivet stadgade. Därför kunde det till och med bli mindre lockande för 

utländska företag att etablera sig i Sverige och därför var det också en inskränkning i friheten 

att tillhandahålla tjänster vilket också stred mot artikel 49. Byggnads och dess Byggettan hade 

framhållit att blockaden de vidtagit var till för att skydda de lettiska arbetstagarna, något som 

domstolen inte ansåg motiverat på grund av de specifika skyldigheter som Laval var tvungna 

att åta sig i och med en anslutning till kollektivavtalet. Dessutom var det intressant att så väl de 

svenska arbetstagarorganisationerna som Arbetsdomstolen hävdat att stridsåtgärderna var 

accepterade ur en allmänintressesynpunkt, nämligen att de skulle motverka social dumpning. 

EG-domstolens praxis var emellertid att friheten att tillhandahålla tjänster var en av 

gemenskapens grundläggande principer och att inskränkningar av den friheten endast kunde 

godtas om de hade ett legitimt ändamål. Det legitima ändamålet skulle anses vara förenligt med 

fördraget och vara motiverat av tvingande hänsyn till allmänintresset. Inskränkningen var också 

tvungen att säkerställa förverkligandet av det eftersträvade syftet och att den inte gick utöver 

vad som var nödvändigt för att uppnå syftet med bestämmelsen. EG-domstolen medgav 

visserligen att vidtagande av stridsåtgärder för att motverka social dumpning skulle kunna 

utgöra ett tvingande allmänintresse och hänvisade till artikel 3.1c i utstationeringsdirektivet. 

Denna bestämmelse stadgade inte enbart att gemenskapens verksamhet innefattade en inre 

marknad som kännetecknas av att hindren för fri rörlighet för varor, personer, tjänster och 

kapital mellan medlemsstaterna utan även en politik på det sociala området, med andra ord 

socialpolitiken. EG-domstolen menade att ”tvingandet” från organisationerna på 

arbetstagarsidan, för att Laval skulle teckna ett kollektivavtal som hade förmånligare villkor än 

vad utstationeringsdirektivet stadgade, inte var av sådan karaktär att allmänintresset fick gå före 

friheten att tillhandahålla tjänster.28 

 

3.4.5 EG-domstolens svar på den andra tolkningsfrågan 

Den andra frågan Arbetsdomstolen ställde var huruvida artikel 49 och 50 EG skulle utgöra ett 

hinder för fackliga organisationer att vidta stridsåtgärder i syfte att undanröja eller åstadkomma 

ändring i ett av andra parter redan träffat kollektivavtal. I fallet var Laval redan anslutna till 

kollektivavtal med det lettiska byggnadsarbetareförbundet. Som tidigare visat så var detta 

godtagbart enligt nationell lagstiftning eftersom åtgärderna endast inte fick vidtas i de syften 

som medbestämmandelagen var direkt tillämplig på. Detta ledde till att utstationerade företag 

som var tillfälligt verksamma i Sverige inte omfattades av fredsplikten. EG-domstolen såg detta 

som diskriminering eftersom de nationella bestämmelserna inte tog hänsyn till kollektivavtal 

som utstationerade företag redan var bundna av. Därför ansågs de inte ha behandlats likadant 

som andra svenska företag som inte var bundna av kollektivavtal. Det undantaget som fanns till 

detta, och som fanns stadgat i artikel 46 EG, föreskrev att sådana diskriminerande bestämmelser 

endast kunde vara motiverade om de grundades på hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller 

hälsa. Detta var inte förekommande här och därför ansågs de svenska bestämmelserna 

diskriminerande och därför utgjorde också artiklarna 49 EG och 50 EG ett hinder mot fackliga 

organisationers rätt att vidta stridsåtgärder för att ändra eller undanröja ett redan existerande 

kollektivavtal.29 

 

                                                 
28 Mål C-341/05 
29 Mål C-341/05 
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3.5 Arbetsdomstolens slutliga avgörande 2008 

3.5.1 Vad skulle Arbetsdomstolen ta ställning till? 

Efter att förhandsavgörandet avgjorts dröjde det ytterligare ett år innan själva målet kunde 

avgöras. Efter att EG-domstolen besvarat de frågeställningar som kommit in från 

Arbetsdomstolen kunde sedan Arbetsdomstolen konstatera följande: Dels att stridsåtgärderna 

från Byggnads, Byggettan och Elektrikerförbundet var att anse som olovliga och dels att MBL 

inte överensstämde med de EG-rättsliga bestämmelserna. 

Det som Arbetsdomstolen skulle utreda var därför om arbetstagarorganisationerna gjort sig 

skadeståndsskyldiga. Här delades skadeståndstalan upp i två olika typer av skadestånd: Dels 

ekonomiskt skadestånd och dels allmänt skadestånd. Rörande det ekonomiska skadeståndet 

fastslog Arbetsdomstolen att något sådant inte skulle betalas från de fackliga organisationernas 

sida. Skälet var att Laval inte kunde lägga fram någon utredning som visade hur stor vinst de 

skulle ha gjort om de hade fått fortsätta byggnadsarbetet. Det ekonomiska skadeståndet 

grundade sig nämligen i redovisad vinst som kunde gå förlorad i och med ”skadetillfället”. 

  

3.5.2 Grunderna för allmänt skadestånd 

Domstolen redogjorde vidare för huruvida allmänt skadestånd kunde utbetalas till Laval från 

arbetstagarorganisationerna. Laval hade här två grunder för att detta skulle kunna utbetalas: 

Den första grunden rörde avtalskravens innehåll. Arbetsdomstolen fann att de fackliga 

organisationerna skulle anses ansvariga för den aktuella överträdelsen av artikel 49 EG eftersom 

denna hade horisontell direkt effekt vilket betydde att den gällde mellan parter på samma nivå. 

Med andra ord betydde detta att det kunde göras gällande mellan olika aktörer istället för att 

staten skulle behöva utbetala skadeståndet. Byggnads, Byggettan och Elektrikerförbundet hade 

nämligen i sin talan framfört att fackliga organisationer inte stod ansvariga för skadestånd 

eftersom de inte ansågs kunde veta om de följde de EG-rättsliga bestämmelserna eller inte. 

Arbetsdomstolen hävdade dock att eftersom de fackliga organisationerna blivit informerade om 

varningen från Laval, i och med vidtagandet av stridsåtgärder, så kände de visst till 

omständigheterna. Efter att ha hänvisat till EG:s effektivitetsprincip kom de också fram till att 

MBL skulle tillämpas analogt eftersom de EG-rättsliga bestämmelserna saknade reglering om 

allmänt skadestånd. Därför hänvisade Arbetsdomstolen till huvudregeln för skadestånd i 54 § 

MBL30 som föreskrev att arbetsgivare, arbetstagare och organisation som bröt mot denna lag 

eller mot kollektivavtal skulle ersätta uppkommen skada. De fackliga organisationerna föll väl 

in i begreppet ”organisation” och ansågs således ersättningsskyldiga. 

Lavals andra grund för allmänt skadestånd handlade om att regeln som föreskrev att regeln som 

föreskrev att stridsåtgärder endast var olovliga om de stod i direkt strid med MBL var 

diskriminerande31, vilket även visats i EG-domstolens avgörande. Därför skulle den inte heller 

tillämpas i detta fall. Arbetstagarorganisationerna menade att de bara följde den svenska 

lagstiftningen och att de inte kunde förutse att bestämmelsen stod i strid med de EG-rättsliga 

bestämmelserna. Detta stärktes, enligt organisationerna, av att bestämmelsen infördes efter lex 

Britannia som just gav möjlighet till särbehandling av företag som tillfälligt var verksamma i 

Sverige. Lex Britannia hade dessutom blivit allmänt accepterad av EG-rätten. Här menade 

emellertid Arbetsdomstolen att rättsläget på denna punkt klarlagdes först i och med EG-

domstolens dom i detta avgörande. Eftersom EG-domstolens avgörande fick retroaktiv effekt, 

med andra ord att domen inte begränsat dess verkan i tiden, gick det också att bortse från lex 

                                                 
30 Se bilaga 
31 Dåvarande 42 § 3st MBL 
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Britannia. EG-domstolen ansåg således att detta var diskriminerande eftersom förfarandet stod 

i strid med fördraget på grund av att utländska företag, med kollektivavtal från ursprungslandet, 

som var tillfälligt verksamma i Sverige behandlades sämre än inhemska företag som inte hade 

kollektivavtal. På dessa grunder blev de fackliga organisationerna skyldiga att utbetala allmänt 

skadestånd till Laval.32 

 

3.5.3 Slutlig dom 

Arbetsdomstolens slutliga dom blev att Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) blev 

förpliktigade att utge allmänt skadestånd om 200 000 kr, Svenska Byggnadsarbetareförbundet 

avdelning 1 (Byggettan) blev förpliktigade att utge allmänt skadestånd om 200 000 kr samt att 

Svenska Elektrikerförbundet blev förpliktigade att utge allmänt skadestånd om 150 000 kr. 

Dessutom blev samtliga arbetstagarorganisationer skyldiga att med en tredjedel vardera betala 

Lavals rättegångskostnader om 2 129 739 kr varav 2 000 000 utgjorde ombudsarvode.33 

 

3.5.4 Avvikande meningar 

Det var endast fyra av Arbetsdomstolens sju ledamöter som stod bakom domslutet. Skiljaktige 

ledamoten Sören Öman vidhöll visserligen att skadeståndsskyldighet var tvunget att grunda sig 

på EG-rätten men menade samtidigt att majoriteten i Arbetsdomstolen inte gjort en tillräckligt 

klar utredning om vad som gäller vid skadeståndsskyldighet mellan enskilda vid fördragsbrott 

i det berörda fallet. Ömans åsikt var att det inte var nödvändigt att ta ställning till om EG-rätten 

krävde att det skulle finnas skadeståndsskyldighet i ett fall av denna kategori. Han menade 

därför att det borde räcka att den reglering som fanns i MBL var den som skulle vara kompatibel 

med EG-rättens lojalitets-, effektivitets- och proportionalitetsprinciper. Lagstiftningen skulle 

således tillämpas på motsvarande sätt som när en svensk facklig organisation vidtagit en enligt 

lagen otillåten stridsåtgärd mot en svensk arbetsgivare. Han ansåg att MBL i det här fallet skulle 

tolkas utifrån prop. 1990/91:163 – det som senare blev lex Britannia – där den svenska 

lagstiftaren infört uttryckliga lagbestämmelser som direkt syftade till att tillåta fördragsstridiga 

stridsåtgärder mot utländska företag som var aktuella i Lavalmålet. Därför skulle heller inte 

något skadestånd utdömas eftersom MBL:s regler inte förklarade de fackliga organisationernas 

stridsåtgärder som olovliga.34 

Den andra skiljaktige, Knut Eriksson, menade att det allmänna skadeståndets storlek inte var 

rätt bedömt. Bland annat eftersom den bedömningen skulle göras utifrån Britanniaprincipen 

och inte enligt fördragsbrottet. Hans resonemang grundade sig i att EG-fördraget riktade sig till 

medlemsstaterna i första hand och att det därför inte kunde vara säkert att medlemsstaters 

skadeståndsansvar mot enskilda kunde överföras till enskildas skadeståndsansvar. Han menade 

dessutom att allmänt skadestånd var skadestånd med ”påföljdskaraktär” (att det medförde 

sanktioner gentemot en enskild) och hänvisade till två mål, Brasserie du pêcheur och 

Factortame samt Manfredi och Lloyd. Det ena målet handlade om skadestånd som i enlighet 

med engelsk rätt fick utgå då offentliga myndigheter handlat på ett överdrivet ingripande, 

godtyckligt eller författningsstridigt sätt. Där sades att det inte går att utesluta skadestånd ”av 

påföljdskaraktär” inom ramen för ett anspråk som grundades på gemenskapsrätten då ett sådant 

skadestånd kunde tillerkännas inom ramen för liknande anspråk som grundades på den 

nationella rätten. I det andra målet, som rörde konkurrensrätt, fastslogs det att om särskilda 

skadestånd kunde utdömas av nationell rätt så var det fullt möjligt att göra detta även då talan 

                                                 
32 AD 2009 nr 89 
33 AD 2009 nr 89 
34 AD 2009 nr 89 
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väckts med hänvisning till gemenskapens konkurrensregler. Den ena domen rörde således 

myndighetsmissbruk och den andra otillräckliga nationella skadeståndsregler för att beivra 

illojal konkurrens vilket var två speciella situationer och därför var Eriksson tveksam till om 

verkligen EG-rätten krävde att MBL:s regler skulle tillämpas analogt för brott mot artikel 49 

EG, något som han själv inte höll med om. Därför ansåg han att skadeståndsskyldigheten endast 

skulle bedömas utifrån Britanniaprincipen – den som handlade om att fackliga organisationer 

inte fick vidta stridsåtgärder i syfte att undantränga ett redan existerande kollektivavtal. I fallet 

hade de fackliga organisationerna behövt betala dubbelt allmänt skadestånd vilket normalt inte 

skedde i liknande situationer och därför skulle också skadeståndet enligt Eriksson sättas ned 

med en tredjedel.35 

Den tredje skiljaktige, Lennart Olovsson, höll inte med majoriteten om att 

rättegångskostnaderna var rätt beslutade. Han hänvisade till 2 kap. 5 § 1st i arbetstvistlagen36 

som föreskrev att en domstol kunde förordna varje berörd part att bära sin kostnad när den 

förlorade parten haft skäl, till målets beskaffenhet, att få tvisten prövad av domstol. Skälet till 

denna bestämmelse var att vissa mål hade stort intresse utöver det enskilda fallet. Detta ansåg 

Olovsson att målet hade då det väckt stort intresse för hela den svenska arbetsmarknaden.37 

 

  

                                                 
35 AD 2009 nr 89 
36 Se bilaga 
37 AD 2009 nr 89 
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4. Lex Laval 

4.1 Vad innebar lex Laval? 

4.1.1 Sammanfattning 

Domen innebar förändringar i utstationeringslagen och MBL. Det var dessa förändringar som 

blev lex Laval. På utstationeringslagens område infördes en bestämmelse (5a § 

utstationeringslagen) som föreskrev att en stridsåtgärd mot utstationerade arbetstagare i syfte 

att sluta kollektivavtal endast kunde anses som lovlig om kraven uppfyllde tre stycken 

kumulativa förutsättningar (förutsättningar som alla måste vara uppfyllda för att förfarandet ska 

kunna ses som lagligt). Dels skulle kraven motsvara villkor som fanns i ett så kallat 

referensavtal, dels fick de här kraven endast omfatta villkor om minimilön eller andra 

minimivillkor på områden som angavs i 5 § utstationeringslagen och dels var dessa krav 

tvungna att ha förmånligare villkor för de utstationerade arbetstagarna än vad som stod 

föreskrivet i 5 § utstationeringslagen. 

Dessutom skulle en stridsåtgärd anses som olovlig om arbetsgivaren kunde visa att de 

utstationerade arbetstagarna översiktligt hade villkor som var likvärdiga. I MBL infördes 41c § 

som var en hänvisning till 5a § i utstationeringslagen. En stridsåtgärd som stod i strid med denna 

paragraf skulle således anses som olovlig. Detta medförde att MBL:s sanktioner nu också var 

tillämpliga om brott skulle ske mot utstationeringslagen. Följden av detta blev bland annat att 

Britanniaprincipen inte bara gällde till förmån för svenska arbetsgivare utan även för 

arbetsgivare som utstationerat arbetskraft till Sverige. Lex Britannia fick dock samma innebörd 

som innan Lavalmålet eftersom den inte gav upphov till några komplikationer på lex Laval med 

tanke på att MBL nu var direkt tillämplig på situationer i strid med utstationeringslagen.38 

Dessa förändringar finns att ta del av i SOU 2008:123 och prop. 2009/10:48 och kommer 

närmare att redogöras för nedan. 

 

4.2 Förarbeten och utredningar kring lex Laval 

4.2.1 Utredningen i SOU 2008:123 

I SOU 2008:123 redogjordes för vad den av regeringen tillkallade utredningen skulle lämna för 

förslag till ändringar i svensk lagstiftning till följd av EG-domstolens förhandsavgörande. Lex 

Britannia skulle tolkas i ljuset av MBL för att klargöra om den skulle ändras, avskaffas eller 

ersättas av en annan reglering. Dessutom skulle utredningen se över om även 

utstationeringslagen behövde ändras. Här gjordes en analys av Lavaldomen och sedan 

framlades ett förslag i enlighet med kommittédirektiven. Ett stort ansvar lämnades till 

arbetsmarknadens parter som fick bedöma om den modell som framtagits av kommittén även 

fungerade i praktiken för att kunna uppfylla EG-rättens krav. 

Utredningen kom, till att börja med, fram till att vid en tolkning av lex Britannia var det 

viktigaste att komma bort ifrån den diskrimineringssituation som EG-domstolen hade 

identifierat samt att se till att Sveriges åtaganden i utstationeringsdirektivet uppfylldes. 

Samtidigt menade utredningen att det var av stor vikt att upprätthålla de villkor som fanns på 

den svenska arbetsmarknaden. Därför skulle lex Britannia finnas kvar men den fick inte stå i 

strid med EG-rättens krav på att ingen diskriminering av utländska arbetsgivare fick 

                                                 
38 Sigeman & Sjödin. Arbetsrätten – En översikt, 95-96. 
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förekomma. Lex Britannia blev således inskränkt på grund av att EG-rätten tydligare skulle 

fungera.39 

Dessutom skulle utstationeringslagens tillämpningsområde ses över, eftersom EG-domstolen 

hade påpekat att den sträckte sig utöver den ”hårda kärnan” i utstationeringsdirektivet40 som 

fick anses utgöra grund för vad Sverige skulle åta sig i direktivet. I Sverige var utländska 

arbetsgivare skyldiga att följa utstationeringslagens regler om dessa stod i överensstämmelse 

med den ”hårda kärnan” i utstationeringsdirektivet förutom vad som avsågs om minimilön, 

något som Sverige inte hade. I utstationeringslagen gick att hitta bestämmelser om arbetstid, 

nattarbete, rätt till pauser och rätt till besked om ändringar i arbetstidens förläggning viss tid i 

förväg. Utredningen menade att ingen av dessa bestämmelser var förenliga med den ”hårda 

kärnan”. Därför gick det heller inte att räkna med att företag med utstationerade arbetstagare 

från andra unionsländer skulle följa den svenska utstationeringslagen. Därför behövdes 

utstationeringslagen förändras på så sätt att hänvisningarna till direktivet togs bort.41 

I de avslutande synpunkterna till denna utredning gick det att läsa vad utredningen kommit fram 

till. Det viktigaste som klarlagdes där var att den svenska modellen gick att använda sig av 

rörande anställningsvillkor för utstationerade arbetstagare, så länge den inte stod i strid med 

gemenskapsrätten.42 

 

4.2.2 Förarbetena i prop. 2009/10:48 

Förändringarna redovisades i prop. 2009/10:48. Där konstaterades att fackliga stridsåtgärder 

mot utländska arbetsgivare med utstationerade arbetstagare i Sverige endast skulle få vidtas 

under vissa omständigheter. Dessa omständigheter var de som räknades upp i 5a § i 

utstationeringslagen. Som jag redogjort för ovan så skulle stridsåtgärder endast få vidtas under 

tre förutsättningar som alla skulle vara uppfyllda: 

1. Arbetstagarorganisationen skulle motsvara de villkor som fanns i ett svenskt centralt 

branschavtal som tillämpades på motsvarande arbetstagare. 

2. Stridsåtgärderna fick bara avse minimilön eller andra minimivillkor på vissa områden. 

3. Stridsåtgärderna fick endast vidtas om de ville förändra de utstationerade arbetstagarnas 

anställningsvillkor till det bättre och med det menades att de var förmånligare än vad 

som följde av lag. Detta eftersom det ansågs onödigt att stridsåtgärder vidtogs om de 

utstationerade arbetstagarna hade likvärdiga villkor som tillämpades av ett svenskt 

centralt branschavtal. 

Om dessa förutsättningar inte uppfylldes var stridsåtgärden att anse som olovlig enligt 42 § 

MBL. Dessutom klargjordes att Arbetsmiljöverket skulle hjälpa till med 

kollektivavtalsvillkoren då det rörde utstationerade arbetstagare och att en 

arbetstagarorganisation ska lämna in kollektivavtalsvillkor till Arbetsmiljöverket som de kunde 

tänka sig att vidta stridsåtgärder för. Till sist klargjordes också att utstationerade arbetstagare 

inte behövde följa arbetstidslagens reglering om att besked om arbetstidens förläggning måste 

meddelas två veckor i förväg. Efter detta gjordes en översyn om vilka lagar som behövde ändras 

för att stämma överens med förarbetena.43 

                                                 
39 SOU 2008:123, s.17-41 & 161-168 
40 Artikel 3.1 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av 

arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster  
41 SOU 2008:123, s.17-41, 171-176 & 219-222 
42 SOU 2008:123, s.241 
43 Prop. 2009/10:48, s.1 
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4.2.3 Viktiga lagändringar 

På grund av lex Laval infördes, som tidigare nämnt, en ny paragraf i utstationeringslagen, 5a §, 

och en ny paragraf i medbestämmandelagen, 41c §. Dessutom ändrades ordalydelsen i 42 § 3st 

och 42a § 2st MBL. Här kommer en sammanfattning av de förändringar som skedde: 

Utstationeringslagen: Här infördes, som ovan förklarat, en helt ny bestämmelse i och med 5a § 

vilket bland annat satte upp villkor för om stridsåtgärder skulle få vidtas mot arbetsgivare för 

att ändra villkoren för utstationerade arbetstagare. Detta kunde ske dels om de avsedda villkoren 

med stridsåtgärden motsvarade villkoren i svenska centrala kollektivavtal som tillämpades på 

motsvarande arbetstagare i aktuell bransch i hela Sverige, dels om stridsåtgärderna bara avsåg 

minimilön eller andra minimivillkor som angavs i 5 § i denna lag (den ”hårda kärnan”) och dels 

om villkoren var förmånligare för arbetstagarna än vad som angavs i 5 §. Viktigt att konstatera 

var dessutom att stridsåtgärder av detta slag ändå inte fick vidtas om arbetstagarnas villkor 

redan hade likvärdiga villkor som centrala svenska kollektivavtal hade. Denna bestämmelse 

begränsade således möjligheten för fackliga organisationer i Sverige att vidta stridsåtgärder mot 

utstationerade arbetstagare.44 

MBL: I MBL infördes en ny bestämmelse i och med 41c § och ordalydelsen ändrades i 42 § och 

den, av lex Britannia införda, 42a §. 41c § föreskrev att stridsåtgärder som vidtogs i strid med 

5a eller 5b § i utstationeringslagen var olovliga. Regeln om att stridsåtgärder inte fick vidtas 

om de stod i direkt strid med MBL flyttades till 42a § 1st och ersattes med en bestämmelse som 

föreskrev att ingen annan fick delta i en olovlig stridsåtgärd. 42a § 2st ändrades till att 

stridsåtgärder skulle ses som olovliga om de vidtogs mot arbetsgivare med utstationerad 

arbetskraft i Sverige, trots att första stycket i denna bestämmelse föreskrev att stridsåtgärder 

endast kunde ses som olovliga om MBL var direkt tillämplig på dem.45 

Dessa lagändringar trädde i kraft den 15 april 2010. 

 

4.3 Kritik mot lex Laval 

4.3.1 Kritik i media 

Lavalmålet och lex Laval har kritiserats och omnämnts i många olika medier. Den 

kommunistiska tidningen Proletären skrev bland annat ganska kort efter avgörandet i 

Arbetsdomstolen att detta var allvarligt för den svenska arbetarklassen och att domen måste 

utmanas. Tidningen kritiserade Arbetsdomstolen för att först ha konstaterat att stridsåtgärderna 

var lovliga och sedan fem år senare menat att de fackliga organisationerna ska betala 2,5 

miljoner kronor i skadestånd och rättegångskostnader till Laval. Därför ansåg också Proletären 

att domen stred mot sunt förnuft och att det var orimligt att ålägga arbetstagarorganisationerna 

att betala skadestånd eftersom de följt den svenska lagstiftningen.46 

DN publicerade en artikel den 30 september 2015 om att lex Laval skulle rivas upp för att öka 

fackets möjligheter att ta strid för kollektivavtal samt att utstationerade arbetstagare skulle få 

nya rättigheter. Artikeln tog fasta på de två olika faktorer som stod mot varandra: Dels 

utstationerade arbetstagares rätt till bra anställningsvillkor och dels att företagens rätt till bra 

                                                 
44 Prop. 2009/10:48, s.5-10 
45 Prop. 2009/10:48, s.5-10 
46 Proletären 
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konkurrensmöjligheter. Enligt artikeln var dessa två tvungna att kombineras. Problemet på 

grund av lex Laval var att löntagare inte skulle behöva ”tävla om” dåliga löne- och 

anställningsvillkor för att få ett jobb, med andra ord att de var tvungna att acceptera dåliga 

villkor. På grund av lex Laval så kunde facken endast vidta stridsåtgärder om 

anställningsvillkoren var sämre än minimivillkoren i svenska kollektivavtal och då kunde också 

företagen försöka pressa ner sina villkor så långt det gick för att kunna vara så 

konkurrenskraftiga som möjligt. Detta menade Marie Granlund (S) som snarare tyckte att 

konkurrensen mellan företagen skulle bygga på kunskap och kompetens, inte sänkta löner eller, 

enligt henne, usla arbetsförhållanden.47 

I artikeln presenterades tre förslag som Utstationeringskommittén skulle överlämna till 

regeringen samma dag: Dels att fackliga organisationer skulle ha en utökad rätt att kräva 

kollektivavtal för att alltid kunna uppnå en begränsad form av kollektivavtal med minimivillkor, 

så kallade utstationeringskollektivavtal. Detta innebar att den så kallade bevisregeln var 

tvungen att tas bort. Den regeln innebar att stridsåtgärder inte fick vidtas mot en arbetsgivare 

som påstod sig ha lika eller bättre villkor så länge minimivillkoren uppfylldes. Detta skulle 

innebära större kontrollmöjligheter för fackliga organisationer när kollektivavtalen väl hade 

ingåtts med företagen som utstationerat arbetstagare. Till sist ingick också i förslaget att 

utstationerade arbetstagare skulle få utökade rättigheter i form av att kunna begära 

minimivillkor i kollektivavtalen direkt i svensk domstol, oavsett om arbetstagaren var medlem 

i den avtalsslutande fackliga organisationen eller inte.48 

Samma dag publicerade även den arbetsrättsliga tidskriften Lag & Avtal en artikel om samma 

sak. Bevisregeln skulle tas bort så att fackliga organisationer lättare kunde kräva bättre 

anställningsvillkor för utstationerade arbetstagare och således få större inflytande på den 

svenska arbetsmarknaden. Detta eftersom de utan bevisregeln kunde vidta stridsåtgärder för att 

ändra utstationerade arbetstagares villkor. I artikeln lyftes dessutom fram att med en utökad 

strejkrätt kunde fackliga organisationer kontrollera att utstationerade arbetstagare fick rättvisa 

löne- och anställningsvillkor. Artikeln innehöll i övrigt samma sak som DN:s artikel rörande de 

krav som Utstationeringskommittén skulle framföra till regeringen men ytterligare något som 

var intressant var att de, även efter intervju med Marie Granlund (S), konstaterade att trots att 

de avtalen det handlade om fortfarande endast fick innehålla minimivillkor så kanske detta 

kunde vara början på ett förändringsarbete inom hela EU. Detta eftersom Marie Granlund 

konstaterat att den arbetsrättsliga expertis som närvarat vid utredningsarbetet i 

Utstationeringskommittén konstaterat att de förändringar som avsågs här var förenliga med EU-

rätten. Dessvärre nämns ingenting i denna artikel om varför det skulle vara förenligt.49 

Ytterligare en artikel publicerades denna dag som kom från Svenska Dagbladet. Den visade hur 

lex Laval präglat svensk politik. De riksdagspartier som var för Utstationeringskommitténs 

förslag var Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet samt Sverigedemokraterna som 

menade att fackliga organisationer behövde större inflytande på den svenska arbetsmarknaden. 

De resterande partier som var emot förslaget – Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna samt 

Kristdemokraterna – menade att idén var orealistisk och svår att pröva i EU-rätten. Artikeln 

visade också att åsikten var delad bland arbetsmarknadens parter. LO var positiv till initiativet 

medan Svenskt Näringsliv och Sveriges Byggindustrier menade att fackliga organisationer fick 

för stort inflytande i och med detta.50 

                                                 
47 Dagens Nyheter 
48 Dagens Nyheter 
49 Lag-Avtal 1 
50 Svenska Dagbladet 
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4.3.2 ”Arbetsdomstolens dom i Laval – lojal tillämpning av EG-rätten eller vågad egen 

tillämpning?” 

Anders Kruse har ställt sig undrande till Arbetsdomstolens resonemang i artikeln 

”Arbetsdomstolens dom i Laval – lojal tillämpning av EG-rätten eller vågad egen 

tillämpning?”51. Frågan rörde om Arbetsdomstolen borde ha inhämtat ytterligare ett 

förhandsavgörande från EG-domstolen för att bedöma de fackliga organisationernas 

skadeståndsskyldighet. I den slutliga domen kom de nämligen fram till att inte inhämta något 

ytterligare förhandsavgörande. 

Nationella domstolar var enligt artikel 234 st. 3 EG52 skyldiga att inhämta förhandsavgörande 

om det förekom en EG-rättslig fråga i målet. EG-domstolen hade samtidigt, efter ett mål från 

198253, klarlagt att det fanns tre omständigheter där nationella domstolar inte behövde inhämta 

förhandsavgörande. Dels när svaret på frågan inte var relevant för utgången i målet, dels när 

rättspraxis från EG-domstolen visade hur rättsfrågan skulle avgöras och dels om tillämpningen 

av EG-rätten redan var så pass uppenbar att det inte behövdes mer vägledning. Här var de 

nationella domstolarna tvungna att vara övertygade om att frågan skulle vara lika uppenbar i 

andra nationella domstolar likväl som för EG-domstolen.  

Därför blev genast frågeställningen huruvida dessa tre undantag uppfylldes av 

Arbetsdomstolen. Det första undantaget är inte aktuellt i det här fallet eftersom 

Arbetsdomstolen redan funnit att de EG-rättsliga bestämmelserna om skadestånd skulle 

tillämpas fullt ut.  

Rörande EG-domstolens rättspraxis så har Arbetsdomstolen i sin bedömning hänvisat till några 

olika fall på EG-rättslig nivå där en enskild fått betala skadestånd54. De två första, Courage och 

Manfredi, handlade om överträdelser av artikel 81 EG55 som behandlade konkurrensregler. 

Denna bestämmelse innehöll bland annat regler om att alla avtal eller beslut som var förbjudna 

enligt artikeln var ogiltiga, något som EG-domstolen särskilt hade påpekat i dessa domar56. 

Kruse menade att rättsföljden av detta, de särskilda förhållandena i gemenskapens 

konkurrensregler samt de särskilda förutsättningarna som Arbetsdomstolen lyft fram som skäl 

för skadeståndsskyldighet i Lavalmålet, grundats på omständigheterna i dessa två domar. Detta 

gjorde det svårt att avgöra om skadeståndsskyldighet i andra förhållanden mellan enskilda.  

Det tredje målet, Raccanelli, hade inte särskilt stora likheter med Lavalmålet då detta fall rörde 

en utländsk forskare och om denne skulle betraktas som en arbetstagare och om denne i så fall 

blivit diskriminerad på grund av sin nationalitet av en privaträttslig förening. Arbetsdomstolen 

hade lagt stor vikt vid detta mål, och menade att det var relevant att EU-domstolen kommit fram 

till att ersättningsanspråket rörande en utomobligatorisk skada skulle fastställas enligt den 

nationella lagstiftningen. Problemet enligt Kruse var att EU-domstolen inte gav någon närmare 

motivering till vilka förutsättningar som skulle gälla för eventuellt skadeståndsansvar utan 

hänvisade endast till nationell rätt på denna punkt. Kruse tillade dessutom att de domare i EU-

domstolen som avgjorde detta målet hade ett relativt bristfälligt underlag av fakta och att 

prejudikatvärdet därför var begränsat.  

                                                 
51 Artikel ur Europarättslig tidskrift: Häfte nr 2 2010 
52 Se bilaga 
53 Mål C-283/81, Cilfit, REG 1982 s.3415 
54 Domen i mål C-453/99, Courage Ltd, REG 2001, s. I-5291, punkt 41 (Courage-målet), domen i de förenade 

målen C-295/04 – C-298/04, Manfredi, REG 2006, s.I-6619 (Manfredi-målet) samt domen i mål C-94/07, 

Andrea Raccanelli, REG 2008, s. I-5939 (Raccanelli-målet). 
55 Se bilaga 
56 Punkt 22 i Courage och punkt 57 i Manfredi. 
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Arbetsdomstolen hänvisade även till ett avgörande som enligt Arbetsdomstolen medförde 

skadeståndsansvar i förhållande till annan enskild, A.G.M.- COS.MET Srl57, men som Kruse  

påpekat så var att detta fall handlade om att en finsk statstjänsteman genom uttalanden i 

massmedia ådragit den finska staten ett skadeståndsansvar. Det som sades om 

skadeståndsansvar var att EG-rätten inte hindrade det men att den heller inte krävde det. Därför, 

var det, enligt Kruse svårt att dra slutsatser till Lavalmålet utifrån detta mål. På dessa grunder 

hävdade Kruse att Arbetsdomstolen inte hänvisat till relevant praxis för att legitimera att de 

fackliga organisationerna skulle behöva utge skadestånd till Laval. 

Den sista frågan var om tillämpningen av EG-rätten var så pass uppenbar att ett 

förhandsavgörande inte behövde inhämtas. Inledningsvis menade Kruse att det inte alls var 

klarlagt att EG-domstolens tre kriterier för att bedöma statens skadeståndsskyldighet mot en 

enskild för brott mot EG-rätten också skulle användas i tvister mellan enskilda. Han menade att 

det var osäkert vilka kriterier som egentligen skulle ligga till grund för skadeståndsskyldighet 

när det kom till enskilda. Om dock utgångspunkten var dessa tre kriterier så var det ändå 

problematiskt att fastställa om överträdelsen faktiskt var tillräckligt klar från fackets sida. Detta 

var något som Arbetsdomstolen avstod att ta ställning till i domen men som ändå ligger till 

grund för domstolens slutsats. Detta kriterium utvecklades i domen Brasserie du pêcheur och 

Factortame som lade fram omständigheterna om dels EG-rättsliga bestämmelsens klarhet och 

precision, den nationelle lagstiftarens utrymme för skönsmässig bedömning, om överträdelsen 

och den orsakade skadan var avsiktlig eller oavsiktlig, om rättsvillfarelsen var ursäktlig eller 

oursäktlig, en gemenskapsinstitutions eventuella bidrag till misstaget samt om nationella 

åtgärder vidtagits eller behållits tvärtemot gemenskapsrätten.  

Något som också domstolen påstod var att relevans ska fästas vid om den aktuella överträdelsen 

tagits upp i tidigare EG-praxis. I det aktuella målet överlämnade EG-domstolen 

bestämmanderätten till de nationella domstolarna, något som även Arbetsdomstolen gjorde i 

Lavalmålet. Vad som dock skiljde sig, och som enligt Kruse var anmärkningsvärt, var den att i 

det här målet slog EG-domstolen fast att det var de processuella och faktabaserade bitarna som 

skulle skötas av de nationella domstolarna, med andra ord vilka som var behöriga att besluta 

om saken och vilka förfaranden och bevisregler som skulle tillämpas. Nationella domstolar 

skulle inte sköta de EG-rättsliga förutsättningarna för skadeståndsansvar. Något som 

Arbetsdomstolen verkade ha satt fäste vid i Lavalmålet då de menade att de nationella 

bestämmelserna skulle tolkas i ljuset av EG-rätten. Vad Kruse menade var att Arbetsdomstolen 

hade tillräckligt med underlag för att göra en egen bedömning av vad de ansåg om 

skadeståndsansvar för de fackliga organisationerna. De hade dessutom kunnat lämna underlag 

för att bedöma skadeståndsfrågan till EG-domstolen. Därför ansåg Kruse att det var svårbedömt 

om EG-rätten i detta skede faktiskt var så pass klarlagd så att det inte behövdes inhämta 

ytterligare förhandsavgörande. Kruse ställde dessutom frågan om den svenska regleringen hade 

kunnat ligga till underlag för bedömningen. I så fall hade förmodligen inte ens 

arbetstagarorganisationerna blivit skadeståndsskyldiga eftersom svensk lag tillät 

stridsåtgärderna. 

Kruses slutsats grundade sig i att domen, om än utförligt motiverad, var allt för omständlig och 

förhastad. Hade Arbetsdomstolen inte varit sista instans i Sverige för arbetsrättsliga mål hade 

domen emellertid fungerat som bra underlag till den högre instansen. Eftersom domstolen heller 

inte valt att inhämta ytterligare ett förhandsavgörande för att bedöma skadeståndsskyldigheten 

så förblir domslutet väldigt omdiskuterat. Kruse hävdade att Arbetsdomstolen låtit ett utmärkt 

tillfälle för klargörande på detta område gått dem ut händerna. Dessutom menade han att domen 

försvagats ytterligare av att den beslutades med endast en rösts majoritet. 

                                                 
57Domen i mål C-470/03, A.G.M.-COS.MET Srl, REG 2007 s. I-2749, not 13 
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4.4 Situationen i våra nordiska grannländer 

Den nya utredningen SOU 2015:83, som jag nedan kommer att behandla, har gjort en 

granskning över hur det har sett ut i andra länder rörande de frågor som diskuterats i översynen 

till lex Laval. Därför ska en kort redogörelse ges för hur situationen sett ut i våra nordiska 

grannländer Danmark, Finland och Norge. 

 

4.4.1 Danmark 

Danmark saknar, precis som Sverige, bestämmelser för minimilön och det finns heller ingen 

möjlighet att allmängiltigförklara kollektivavtal. Anslutningsgraden till fackliga organisationer 

beräknas i dagsläget vara 69 procent och kollektivavtalens täckningsgrad beräknas ligga på 80 

procent. Det finns möjlighet att vidta stridsåtgärder för att förbättra utstationerade arbetstagares 

lön så att den överensstämmer med danska arbetstagares löner men då måste det utstationerande 

företaget fått information om lönenivåerna i det kollektivavtal som gäller för de mest 

representativa parterna och som är giltigt i hela Danmark. Denna bestämmelse är, spännande 

nog, en förändring som trädde i kraft med anledning av Lavaldomen.58 Dessutom måste 

kollektivavtalet innehålla vilken lönenivå som blir tillämplig efter avtalets ingående. Detta 

framgår av den danska udstationeringsloven som genomför utstationeringsdirektivet. Danska 

myndigheter hänvisar utstationerande företag, angående lönenivåerna, till arbetsmarknadens 

parter.59 

 

4.4.2 Finland 

I Finland finns, till skillnad från i Danmark och Sverige, en allmängiltigförklaring av 

kollektivavtal men det finns däremot inte några lagstadgade bestämmelser om minimilön. Den 

fackliga anslutningen ligger, precis som i Danmark, på 69 procent och 

kollektivavtalsanslutningen ligger på 90 procent. Den framgår av den finska lagen om 

utstationerade arbetstagare, som införlivar utstationeringsdirektivet, att arbetstagare ska betalas 

minimilön som fastställs genom ett kollektivavtal som förklarats allmängiltigt. 

Allmängiltigförklaringen av kollektivavtal sker genom att en speciell nämnd, Nämnden för 

fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan, bestämmer vilka kollektivavtal som 

allmängiltigförklaras. Kraven för allmängiltighet är att kollektivavtalen är rikstäckande samt att 

de anses vara representativa för branschen.60 

 

4.4.3 Norge 

I Norge fungerar det som i Finland på så sätt att det finns ett system för allmängiltigförklaring 

av kollektivavtal men samtidigt finns det ingen reglering av minimilön. Den fackliga 

organisationsgraden är något lägre och ligger på 54 procent samtidigt som anslutningsgraden 

till kollektivavtal är 74 procent.  

                                                 
58 Nyström. EU och arbetsrätten. 159. 
59 SOU 2015:83, s.223-224 
60 SOU 2015:83, s.224-230 
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I Norge finns en lag för allmängiltigförklaring av kollektivavtal vars syfte är att motverka 

lönedumpning samt att förhindra en snedvridning av konkurrensen. Likväl som i Finland finns 

det också en speciellt inrättad nämnd som beslutar om en allmängiltigförklaring av 

kollektivavtal, Tariffnemda, som bestämmer på eget initiativ eller på förslag av 

arbetsmarknadens parter om villkoren är uppfyllda för att en allmängiltigförklaring ska kunna 

ske. Vad som är avgörande är att det går att fastställa att utländska arbetstagare utför arbete 

som har sämre villkor än vad som går att fastställa i ett rikstäckande kollektivavtal som gäller 

för hela branschen. Nämnden kan välja mellan att allmängiltigförklara hela kollektivavtalet 

eller centrala delar av det. Dessutom går det att geografiskt allmängiltigförklara delar av 

kollektivavtalet till delar där det visats att lönedumpning förekommer. I de branscher där det 

inte finns något allmängiltigförklarat kollektivavtal gäller inga bestämmelser för minimilön 

och de utstationerade arbetstagarna hänvisas till samma löner som gäller i deras hemländer. 

För branscher där det förekommer allmängiltigförklarat kollektivavtal är entreprenören och 

dennes underleverantörer solidariskt ansvariga för att löner betalas ut oavsett vem i 

entreprenörskedjan som arbetstagarna är anställda av.61 

 

4.5 Svensk rättspraxis samt påverkan relaterat till lex Laval i de övriga nordiska 

länderna 

Det finns fall i så väl svensk som övrig nordisk rätt som varit relevanta sett till hur lex Laval 

avgjordes. Det har därför hänvisats till två fall, ett svenskt och ett finskt, där det ena fallet ger 

facket skadeståndsskyldighet och det andra ger facket möjlighet att företräda utstationerade 

arbetstagare. Båda målen har haft relevans till den senaste utredningen om lex Laval. Detta 

eftersom fackliga stridsåtgärder endast får omfatta minimivillkor men också att fackliga 

organisationer, enligt utredningen, ska få större inflytande för att kunna företräda utstationerade 

arbetstagare. 

 

4.5.1 Svensk rättspraxis efter lex Laval 

Ett fall som uppmärksammats i svensk rätt på senare tid är det så kallade Sava Star-målet62 som 

handlade om att de fackliga organisationerna Seko och Transport vidtagit stridsåtgärder mot 

det norska företaget Fonnship rörande att besättningen på företagets båt Sava Star skulle kunna 

tillgodoräkna sig minimivillkor som tillämpades i branschen internationell sjöfart. Här ansåg 

Arbetsdomstolen att de fackliga organisationernas krav var allt för långtgående på grund av de 

avtal de ansåg att arbetstagarna skulle omfattas av. Dessa var Internationella 

transportarbetarefederationens standardavtal, special agreement-avtal, vilket hade högre 

lönenivåer än det TCC-avtal som erbjudits utflaggade fartyg som ville teckna avtal. Således 

blev detta för dyrt för Fonnship och de fackliga organisationernas krav var för omfattande.63 

 

4.5.2 Påverkan relaterat till lex Laval i de övriga nordiska länderna  

Den svenska inställningen till lex Laval kan också ha påverkats av andra domar och uttalanden 

i våra nordiska grannländer. En finsk dom från 2015 handlade om att den nationella domstolen 

                                                 
61 SOU 2015:83, s.231-232 
62 AD 2015 nr 70 
63 Lag-Avtal 2 
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begärt ett förhandsavgörande från EU-domstolen i en tvist mellan det finska elektrikerförbundet 

och det polska företaget Elektrobudowa Spólka Akcynja som utstationerade arbetstagare i 

Finland. Tolkningsfrågan handlade om huruvida den finska fackliga organisationen hade rätt 

att företräda de utstationerade polska arbetstagarna för att bestämma vilket lands löner som 

skulle gälla. EU-domstolen kom i sin dom64 fram till att så kunde ske. Det finska facket fick 

företräda de polska arbetstagarna och finska minimilöner skulle gälla. LO ansåg denna dom 

vara av stor betydelse eftersom medlemsstaterna själva då fick anses ha stort tolkningsutrymme 

i den ”hårda kärnan” av minimivillkor i utstationeringsdirektivet.65  

Svenskt Näringsliv å andra sidan menade att denna dom inte tillförde något nytt. Dels eftersom 

det redan var klarlagt av utstationeringsdirektivet att värdlandets regler skulle gälla vid frågor 

om minimilön oavsett vilken lag som var tillämplig på anställningsavtalet. Dessutom tillät redan 

finsk lag att finska fackliga organisationer drev mål för utstationerade arbetstagare så det fanns 

inget hinder för detta. Därför menade Svenskt Näringsliv att denna dom bara bekräftade att det, 

i det specifika fallet, var tillåtet för fackliga organisationer att företräda utstationerade 

arbetstagare, inte att det alltid var tillåtet.66 

 

 

 

  

                                                 
64 Mål C-396/13 
65 Lag-Avtal 3 
66 Lag-Avtal 4 



24 

 

5. Den nya utredningen – SOU 2015:83 

5.1 Sammanfattning 

Som jag redogjort för så har lex Laval fått stor medial uppmärksamhet i slutet av september 

2015 där det bland annat nämndes att utstationeringskommittén skulle göra en översyn för att 

se över de lagändringar som gjordes 2010 i och med utredningarna och förarbetena till lex 

Laval. Dessa redovisades i SOU 2015:83. Förslagen har ansetts överensstämmande med EU-

rätten och beräknas träda i kraft den 1 januari 2017.67 

Till att börja med ville utstationeringskommittén att en facklig organisation skulle kunna begära 

av en utstationerad arbetsgivare att denne utsåg ett fackligt ombud på arbetsplatsen som skulle 

kunna förhandla om kollektivavtal för arbetstagarna. I betänkandet till detta föreslogs till att 

börja med att en arbetsgivare inom 10 dagar skulle utse en sådan företrädare från tidpunkten då 

arbetstagarorganisationen begärde det. Arbetstagarorganisationerna i sin tur var tvungna att, i 

och med en sådan begäran, bifoga uppgifter om att de önskade sluta kollektivavtal, om 

medlemmar i organisationen var verksamma hos arbetsgivaren, om hur minimivillkoren såg ut 

i svenska branschavtal samt kontaktuppgifter till den avtalsslutande representanten. Inom 7 

dagar skulle sedan arbetsgivarens företrädare ta kontakt med arbetstagarorganisationens 

företrädare för att meddela hur arbetsgivaren ställt sig till önskemålet om att sluta kollektivavtal. 

Om detta inte uppfylldes från arbetsgivarens sida skulle skadestånd utgå till 

arbetstagarorganisationen som gjort begäran. Ett sådant skadestånd skulle innefatta ersättning 

för så väl förlust som för kränkning.68  

För det andra ville kommittén att stridsåtgärder alltid skulle ses som tillåtna för att uppnå 

kollektivavtal med minimivillkor för utstationerade arbetstagare enligt ett svenskt tillämpligt 

branschavtal. Denna typ av avtal fick benämningen utstationeringskollektivavtal. Kriterierna 

för att uppnå stridsåtgärderna var således att de avsåg villkor som motsvarade minimivillkoren, 

vilket var minimilön samt, vid uthyrning, villkoren i tillämpligt branschavtal som föll inom den 

”hårda kärnan” i 5 § utstationeringslagen med hänvisning till kraven i utstationeringsdirektivet. 

Minimivillkoren i kollektivavtalen skulle enligt utredningen få gälla även för arbetstagare som 

inte var medlemmar i den avtalsslutande arbetstagarorganisationen. Kollektivavtalet skulle 

således få normerande verkan. Därför skulle det heller inte gå för en arbetsgivare att träffa 

överenskommelser med en arbetstagare som inte var bunden av kollektivavtalet. Då skulle 

skadestånd betalas ut från arbetsgivarens sida enligt de regler som fanns i MBL. 

Arbetstagarorganisationer föreslogs också få kontrollbefogenheter i och med ett anslutande från 

arbetsgivaren till utstationeringskollektivavtalet. Om organisationen begärde skulle 

arbetsgivaren bli tvingad att inom tre veckor tillhandahålla dokumentation av anställningsavtal, 

lönespecifikationer, tidrapporter och intyg över gjorda löneutbetalningar i den utsträckning det 

behövdes för att den fackliga organisationen skulle kunna bedöma om kollektivavtalet följts 

rörande minimivillkor. Om arbetsgivaren skulle bryta mot detta skulle skadeståndsskyldighet 

medföljas gentemot den avtalsbundna arbetstagarorganisationen för förlust och kränkning.69 

Till sist konstaterades att - om inte en arbetstagarorganisation hunnit göra en analys eller om 

det inte fanns några skäl för detta – skulle det åläggas Arbetsmiljöverket att analysera villkor i 

                                                 
67 SOU 2015:83, s.17-21 
68 SOU 2015:83, s.17-21 
69 SOU 2015:83, s.17-21 
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centrala kollektivavtal som kunde krävas med stöd av stridsåtgärder enligt 

utstationeringslagen.70 

 

5.2 Förslag på lagändringar 

Det har redan lagts fram förslag på ändringar i så väl utstationeringslagen som 

medbestämmandelagen som nedan ska redogöras för. 

 

5.2.1 Utstationeringslagen 

I utstationeringslagen var det framför allt intressant att lydelsen i 5a § planerades att ändras. I 

den nuvarande lydelsen har det stått det att en stridsåtgärd fick, om åtgärden motsvarade kraven 

i denna bestämmelse, vidtas bortsett från fall som avsågs i 5b § i utstationeringslagen. Det stod 

också föreskrivet att en stridsåtgärd som syftade till att genom kollektivavtal förbättra 

arbetstagares arbetsvillkor endast fick vidtas om de motsvarade villkoren i ett centralt 

kollektivavtal. Kollektivavtalet skulle tillämpas i hela Sverige inom uthyrningsbranschen och 

respektera Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG om arbetstagare som hyrs ut 

av bemanningsföretag, om de bara avsåg lön eller villkor som stod föreskrivet i ”den hårda 

kärnan” i 5 § samt om villkoren var förmånligare än vad som stod föreskrivet i 5 §. I denna 

utredning fanns det planer på att ta bort undantaget med 5b §. Dessutom har det lagts fram 

förslag på förtydligande av de punkter som fanns i den här bestämmelsen: Dels genom att i 

andra punkten lägga till information angående att en stridsåtgärd endast fick vidtas om den 

motsvarade minimilön eller andra minimivillkor som angavs i ”den hårda kärnan” i 5 §.  

Den framtida ordalydelsen tillade att stridsåtgärden samt arbetstagarnas förmånligare villkor 

samtidigt inte fick hindras. Dels i tredje punkten som i sin nuvarande ordalydelse har föreskrivit 

att om en stridsåtgärd avsåg att ändra arbetstagarnas arbetsvillkor till att vara förmånligare än 

vad som föreskrivits i ”den hårda kärnan” i 5 § så fick de inte tillämpas om villkoren var minst 

lika förmånliga som angetts i första stycket i den här bestämmelsen vilket var bestämmelser 

som avsågs i ett centralt kollektivavtal. Den framtida ordalydelsen skulle utveckla detta till att 

om stridsåtgärden skulle avse att ändra arbetstagarnas arbetsvillkor till att vara förmånligare än 

vad som avsågs i ”den hårda kärnan” i 5 § så skulle dessa stridsåtgärder endast få vidtas om 

villkoren skulle motsvara de villkor som finns i ett centralt kollektivavtal. Det kollektivavtalet 

skulle tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i uthyrningsbranschen som 

respekterade Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG om arbetstagare som hyrs ut 

av bemanningsföretag, om de bara skulle avse lön eller villkor på de områden som avsågs i 5 § 

och samtidigt inte hindrade tillämpningen av arbetstagarnas förmånligare villkor samt om 

villkoren skulle vara förmånligare än vad som följer av 5 §. Om det skulle finnas fler 

kollektivavtal i branschen så skulle det mest förmånliga ha företräde. Den sista punkten har 

tillämpats, som tidigare hänvisats, i 5b § i utstationeringslagen men som i framtida ordalydelse 

skulle vävas in i 5a § istället.  

Den framtida ordalydelsen i 5b § skulle föreskriva att en arbetsgivare, efter att ett kollektivavtal 

slutits efter 5a § i utstationeringslagen eller varsel om en sådan åtgärd enligt 45§ MBL, inte 
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skulle ha någon skyldighet gentemot arbetstagarorganisationen, förtroendemän eller det 

allmänna enligt annan lagstiftning än utstationeringslagen.  

Vad som mer var intressant i förslagen till ändringar i utstationeringslagen var att det planerades 

att införas en ny bestämmelse i och med 4b § som skulle föreskriva en definition för vad som 

avses vara minimilön. Detta skulle vara minimilön enligt kollektivavtalet.71 

 

5.2.2 MBL 

Medbestämmandelagens ändringar skulle totalt innebära att två bestämmelsers ordalydelse 

skulle vara annorlunda: Dels 41c § och dels 42a §. 

41c § föreslogs ändras från att en stridsåtgärd som vidtagits i strid mot 5a eller 5b § i 

utstationeringslagen var olovlig till att en stridsåtgärd som skulle vidtas mot endast 5a § skulle 

vara olovlig, således i takt med utstationeringslagens ändring rörande 5a eller 5b §. 

42a § 1st skulle få kvarstå i sin nuvarande ordalydelse vilket är den som blev resultatet av lex 

Britannia, således att bestämmelserna i 42§ 1st inte skulle tillämpas om MBL inte var direkt 

tillämplig på företeelsen. Däremot föreslogs 42a § 2st ändras från sin nuvarande ordalydelse 

som har lytt att trots första stycket i denna bestämmelse så skulle stridsåtgärder i strid med 

utstationeringslagen inte tillämpas (som infördes i och med lex Laval) till att detta endast skulle 

gälla om stridsåtgärderna skulle vidtas mot en arbetsgivare som var etablerad inom EES eller 

Schweiz.72 

 

5.3 Anledning till förändringarna 

Anledningen till varför det ansågs att en förändring behövdes var för att värna om den svenska 

modellen i ett internationellt perspektiv. Det ansågs vara av stor vikt att den svenska 

arbetsmarknadsmodellen fungerade tillfredsställande i utstationeringssituationer så att de 

utstationerade arbetstagare som fanns i Sverige fick samma skydd som stod föreskrivet i 

utstationeringsdirektivet. Med andra ord ansågs det viktigt att tillgodose dessa arbetstagare de 

minimivillkor de hade rätt till. En förutsättning för att den svenska modellen skulle fungera var 

att det fanns en hög organisationsgrad både bland arbetstagare och arbetsgivare. Idag beräknas 

ungefär 65 procent av alla svenska arbetstagare vara anslutna till en facklig organisation. Därför 

ansågs det viktigt att stärka rätten för utländska arbetsgivare att åtminstone kunna ansluta sig 

till svenska kollektivavtal. På så sätt ansågs det rimligt att låta ett fackligt ombud, tillsammans 

med arbetsgivaren, få förhandla fram ett kollektivavtal. Detta skulle dels lättare upprätthålla de 

utstationerade arbetstagarnas rättighet att få de minimivillkor enligt utstationeringsdirektivet 

som de ska få och dels att de utstationerade arbetstagarna lättare kunde få vara del av den 

svenska modellen.73 

Utstationeringskommittén konstaterade inledningsvis i sina överväganden och förslag att 

Sverige, i och med medlemskapet i den Europeiska Unionen, var del av en gemensam marknad 

där det ska råda fri rörlighet för arbetskraft och tjänster oberoende av medlemsstaternas gränser. 

Detta har möjliggjort att svenska företag har haft möjligheten att tjänstgöra i andra 

                                                 
71 SOU 2015:83, s.27-36 
72 SOU 2015:83, s.36-37 
73 SOU 2015:83, s.43-55 
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medlemsstater samtidigt som utländska företag i andra medlemsstater har haft möjligheten att 

komma till Sverige för att stå till tjänst med sin arbetskraft. Med medlemskapet har också följt 

att EU haft vissa skyldigheter gentemot medlemsstaten. Det har bland annat framgått att EU 

ska verka för en social marknadsekonomi och främja social rättvisa och socialt skydd enligt 

artikel 3.3 FEU och artikel 9 FEUF. Dessutom har det framgått av artikel 152 FEUF att EU ska 

erkänna och främja arbetsmarknadens parters betydelse på unionsnivå och respektera de olika 

nationella systemen. Vidare konstaterade utstationeringskommittén att grundtanken med 

utstationeringsdirektivet var att det skulle finnas vissa tvingande minimivillkor inom 

medlemsstaterna som alla arbetstagare hade rätt till, de villkor som har kallats ”den hårda 

kärnan”. Dessa villkor har införlivats i varje medlemsstats lagstiftning. I övrigt har framgått att 

det avtal som finns mellan arbetsgivaren och de utstationerade arbetstagarna eller nationell 

lagstiftning respekteras, något som Lavaldomen utgjort ett bra exempel på. 

Utstationeringskommittén menade sedermera att Lavaldomen visat att utstationeringsdirektivet 

respekterat medlemsstaternas arbetsmarknadssystem på så sätt att direktivet inte gjort 

medlemsstaterna skyldiga att införa tvingande bestämmelser om exempelvis minimilön och att 

således kan den svenska arbetsmarknadsmodellen accepteras. Utstationeringskommittén har 

emellertid konstaterat att lex Laval brister i och med att det inte tagits någon hänsyn till 

kollektivavtalen i tillräcklig omfattning. Därför ansåg kommittén att ytterligare lagstiftning 

behövdes för att kunna stärka detta och på så sätt värna om att den svenska modellen fungerar 

i ett internationellt perspektiv. Kommittén menade att om man inte värnade tillräckligt om 

kollektivavtalen kunde detta leda till att konkurrensen blev snedvriden genom så väl dumpning 

av löner som villkor. Därför ansågs det viktigt att skärpa utstationeringslagen inom ramen för 

vad EU tillät. 

Kollektivavtalens ställning skulle värnas och den svenska modellen skulle stärkas och 

utvecklas. Lagstiftningen skulle utformas efter vad arbetsmarknadens parter kommit överens 

om i kollektivavtal. Svenska löner skulle gälla för alla arbetstagare inom Sveriges gränser. Detta 

var syftet bakom denna utredning. 
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6. Analys: Vad kommer att hända med lex Laval? 

6.1 Kort redogörelse för Lavalmålet och lex Laval 

Kritiken mot lex Laval har varit stor och kommit från många olika håll. Bland annat framfördes 

det att ytterligare förhandsavgörande borde ha inhämtats i Arbetsdomstolens sista avgörande 

2008 angående skadeståndsskyldighet för enskilda aktörer. Vidare fanns en viss oro att den 

svenska modellen hotades då fackföreningarnas inflytande minskade. Dessutom menades att 

den redan antagna principen lex Britannia åsidosattes och att lex Laval inte tog hänsyn till att 

motverka social dumpning. Detta har stått emot den EU-rättsliga principen om fri rörlighet på 

arbetsmarknaden som inte får inskränkas. Precis lika viktigt som att tillgodose arbetstagares 

rättigheter har varit att upprätthålla jämn konkurrens på EU:s arbetsmarknad. Den skulle kunna 

bli ojämn om fackliga organisationer skulle få för stort inflytande. En egen tolkning är att om 

en arbetstagarorganisation hindrar ett företag med arbetstagare som enligt dem har orimliga 

anställningsvillkor kan det leda till att företaget går i konkurs samtidigt som ett annat företag, 

som kanske har oseriösa avsikter, konkurrerar bort det företaget. Samtidigt måste alltid 

arbetstagares rättigheter beaktas. En förutsättning för att arbetsmarknaden ska fungera är att 

arbetstagarna tillgodoses rimliga arbetsvillkor. 

Frågan är komplex och det har varit svårt att veta var gränserna ska sättas för hur stort inflytande 

fackliga organisationer ska få samt hur långt de kan gå i sina krav mot utländska arbetsgivare 

som utstationerar arbetstagare i Sverige. Detta kan dels ha berott på att inget nytt 

förhandsavgörande begärdes för att bedöma skadeståndsskyldigheten, vilket i sin tur kan ha 

påverkat att utredningarna efter Lavalmålet, det som kom att bli lex Laval, kritiserades för att 

både vara bristfälliga och ogenomtänkta. Dessutom har det inte medföljt särskilt mycket 

rättspraxis efter att bestämmelserna rörande lex Laval infördes den 15 april 2010. 

På senare tid har det publicerats en rad artiklar om att det skulle tillsättas en 

utstationeringskommitté för att granska lex Laval. Slutligen kom SOU 2015:83 som skulle 

kunna leda till att lex Laval rivs upp. 

 

6.2 Den politiska diskussionen 

Två motstridiga intressen har konkurrerat med varandra: Dels att det ska finnas rättvisa villkor 

för arbetstagare och dels att det ska finnas rättvisa villkor i konkurrensen bland arbetsgivare 

inom EU-samarbetet. Det går att ställa sig frågan om kollektivavtalens hållbarhet i framtiden 

då vi går mot ett globalare samhälle där nationsgränserna kanske inte kommer att vara aktuella 

på alla områden.  

Sverige anslöt sig till EU (dåvarande EG) 1995 och borde enligt egen tolkning tydligare ha 

förutsett att utvecklingen skulle gå åt det här hållet. Det största målet med EU:s 

arbetsmarknadspolitik är att skapa en fri arbetsmarknad inom samarbetets gränser där 

konkurrensen ska främjas genom att alla medlemsstaters företag faller under samma tak. Detta 

är dock inte så lätt i praktiken eftersom arbetsmarknadspolitiken fortfarande bedrivs på en 

mellanstatlig nivå74. 

                                                 
74 Medlemsstaterna beslutar i stora drag om den arbetsmarknadspolitik som ska föras i deras land men på vissa 

områden får EU:s lagstiftning inte inskränkas, som exempelvis i de fall då den inskränker EU:s fria rörlighet. 
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Likväl skulle det kunna påstås att det i EU:s arbetsmarknadspolitik skulle kunna föreskrivas 

mer om fackliga organisationers möjligheter och rättigheter samt vilka krav det ska finnas på 

arbetsgivare i samband med att de utstationerar arbetstagare till andra medlemsstater. Vad som 

finns att tillgå är utstationeringsdirektivet som endast tar upp minimivillkor som den ”hårda 

kärnan” för de rättigheter som ska finnas för utstationerade arbetstagare. I övrigt får 

medlemsstaterna besluta själva om hur villkoren ska se ut. Det kan förefalla ganska logiskt att 

om nationell arbetsrättslig lagstiftning inte får stå i strid mot fördragsbestämmelser i EU-rätten 

så borde direktiven ha tydligare inverkan så att arbetsmarknadspolitiken inom EU blir en 

fungerande modell. Om inte utstationerade arbetstagare kan garanteras rättvisa villkor så kan 

det leda till att de inte vill arbeta utstationerat vilket då skulle kunna missgynna det mål som 

EU har med sin arbetsmarknadspolitik: att ha fri rörlighet mellan varor och tjänster så att 

konkurrensen upprätthålls inom unionens gränser. 

Den svenska debatten om lex Laval har till största del handlat om politiska viljor. Alliansens 

partier har ställt sig positiva till lex Laval och menat att den främjar konkurrensen mellan 

företag inom EU medan de rödgröna partierna samt Sverigedemokraterna har ställt sig negativa 

till detta lex Laval eftersom fackliga organisationers begränsade inflytande har lett till att 

företagen har pressat ner lönerna så långt ner som möjligt för att få billigare arbetskraft. 2010, 

när lex Laval trädde i kraft, styrdes Sverige av en borgerlig regering. 2015, när lex Laval står 

med kniven mot strupen, har Socialdemokraterna och Miljöpartiet haft regeringsmakt i ett år. 

Arbetsrätten är kanske det rättsområde som styrs allra mest av politik och lex Laval är kanske 

det tydligaste exemplet på detta. 

 

6.3 Den svenska modellen i ett internationellt perspektiv 

I SOU 2015:83 har förslagen till förändring eller upprivande av lex Laval främst bakgrund i att 

det bör värnas om den svenska modellen i ett internationellt perspektiv. Den svenska modellen 

föreslås ligga till grund för att de arbetstagare som utstationeras till Sverige ska få samma 

rättigheter som svenska arbetstagare samtidigt som detta även stärker faktumet att EU ska 

acceptera nationella system för hur arbetsmarknaden sköts.  

Ett eget antagande är att om den svenska modellen fullt ut skulle tillämpas kan det eventuellt 

leda till att fackliga organisationer skulle få stort inflytande vid löneförhandlingar för 

utstationerade arbetstagare. Detta skulle kunna leda till att företag som valt att utstationera 

arbetskraft i Sverige väljer att utstationera arbetskraft i något annat land istället. Detta antagande 

görs eftersom framför allt lönenivån skulle bli för hög jämfört med hur det ser ut i andra länder 

men dels kan det också vara svårt för utländska företag att ta del av vad som står i svenska 

kollektivavtal, något som bland annat var ett problem i Lavalmålet. Det skulle också kunna leda 

till att näringslivet blir stillastående. Fackliga organisationer är visserligen accepterade bland 

arbetsmarknadens parter och utgör givetvis en viktig del på arbetsmarknaden men för stor 

facklig inblandning skulle samtidigt kunna leda till att utländska företag, som inte är vana med 

stort fackligt inflytande, anser att det inte finns någon arbetsro och på så sätt skulle Sverige 

kunna gå miste om ett företag som skulle kunna betyda mycket för det svenska näringslivet. 

Det ska dock tilläggas att arbetstagare, med stort fackligt stöd bakom sig, skulle känna sig 

tryggare i sitt anställningsförhållande till arbetsgivaren, vilket skulle kunna vara positivt för 

företaget eftersom arbetstagarna då förmodligen är mer arbetsvilliga.  
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6.4 Hur kommer svensk lagstiftning förändras om lex Laval rivs upp? 

Som nämnts gjordes en ny utredning där utstationeringskommittén skulle se över lex Laval och 

dess rättsverkningar. Där lades framför allt fram förslag om att en facklig representant skulle 

kunna utses hos en arbetsgivare med utstationerad arbetskraft för att förhandla fram 

kollektivavtal samt att gränsen för minimivillkor skulle utökas till att omfatta alla utstationerade 

arbetstagare, inte bara de som var anslutna till arbetstagarorganisationen. 

Om dessa förändringar skulle få träda i kraft skulle, enligt en skönsmässig tolkning, vi 

förmodligen få se en öppnare syn på fackligt inflytande i svensk lagstiftning. Det skulle 

säkerligen ske förändringar i både medbestämmandelagen och utstationeringslagen rörande 

villkor om fackligt inflytande i utstationerade företag samt riktlinjer för hur utbredda 

minimivillkoren ska vara. Vad exakt som kommer att förändras är svårt att svara på. Dessutom 

skulle det kunna vara aktuellt att upprivandet kommer i konflikt med EU-rätten. Följden av 

detta kan bli att EU-kommissionen inleder ett överträdelseförfarande mot Sverige. Vad som 

måste vara klarlagt är hur stora krav det går att sätta på en utländsk arbetsgivare som 

utstationerar arbetskraft till Sverige. Detta kommer förmodligen alltid att styras av vilka 

politiska partier som har regeringsmakt eftersom de borgerliga partierna generellt är för att 

stärka konkurrensen hos företag och därför oftast ställer sig på arbetsgivarens sida medan de 

rödgröna partierna generellt vill ha arbetsgivare som tillämpar starka rättigheter för arbetstagare 

Med tanke på vilka partier som sitter i regeringsmakt just nu kommer lagstiftningen på detta 

område förmodligen att ändras så att större krav kan ställas på en arbetsgivare samtidigt som 

fackliga organisationer skulle få en betydligt starkare ställning återigen. Med tanke på att 

regeringar ändå vill ha någorlunda stabila regler för företagen så kommer vi självklart inte se 

att fackföreningar tar över hela arbetsmarknaden, bara att de får ett starkare inflytande. 

  



31 

 

7. Källförteckning 

Fördrag från EU/EG: 

Fördraget om den Europeiska Unionen (Lissabonfördraget) 

Fördraget om den Europeiska Unionens Funktionsrätt 

Fördraget om den Europeiska Gemenskapen (Nicefördraget) 

 

Direktiv från EU/EG: 

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering 

av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster 

 

Praxis från EU/EG-domstolen 

Mål C-283/81 (2001-02-01) 

Mål C-295/04 (2006-07-13) 

Mål C-298/04 (2006-07-13) 

Mål C-341/05 (2007-12-18) 

Mål C-396/13 (2015-02-12) 

Mål C-470/03 (2007-04-17) 

 

Svensk lagstiftning: 

Regeringsform (1974:152) 

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 

Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare 

 

Propositioner: 

Prop. 2009/10:48 

 

Praxis från Arbetsdomstolen 

AD 1989 nr 120 

AD 2004 nr 111 

AD 2009 nr 89 

 

Statens Offentliga Utredningar: 

SOU 2008:123 



32 

 

SOU 2015:83 

Doktrin: 

Sigeman, Tore och Sjödin, Erik. 2013. Arbetsrätten – En översikt. 6. Uppl. Stockholm: 

Författarna och Norstedts Juridik AB 

Nyström, Birgitta. 2011. EU och arbetsrätten. 4. Uppl. Stockholm: Birgitta Sjödin och 

Norstedts Juridik AB 

 

Artiklar: 

Kruse, Anders (2010). Europarättslig tidskrift: Häfte nr 2 2010: Arbetsdomstolens dom i Laval 

– lojal tillämpning av EG-rätten eller vågad egen tillverkning? ss. 381-388. 

 

Webbsidor: 

Sveriges Riksdag: 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Lex-

Laval_H210122/ 

Datum: 2015-12-07 

Lag-Avtal 1: 

http://www.lag-avtal.se/nyheter/avtal/kollektivavtal/article3934994.ece 

Datum: 2015-12-07 

Lag-Avtal 2: 

http://www.lag-avtal.se/nyheter/anstallning/anstallningsvillkor/article3949051.ece 

Datum: 2015-12-11 

Lag-Avtal 3: 

http://www.lag-avtal.se/tidningen/article3884719.ece 

Datum: 2015-12-11 

Lag-Avtal 4: 

http://www.lag-avtal.se/asikter/debatt/article3885844.ece 

Datum: 2015-12-13 

Dagens Nyheter: 

http://www.dn.se/debatt/lex-laval-ersatts-med-utokad-ratt-till-kollektivavtal/ 

Datum: 2015-12-07 

Svenska Dagbladet: 

http://www.svd.se/utredning-riv-upp-lex-laval 

Datum: 2015-12-07 

 



33 

 

Proletären: 

http://www.proletaren.se/eu/svensk-naringsliv-bakom-ad-dom-mot-byggfack 

Datum: 2015-12-03 

  



34 

 

8. Bilaga 

Svensk lagstiftning 

Regeringsform (1974:152): 

14 § En förening av arbetstagare samt arbetsgivare och en 

förening av arbetsgivare har rätt att vidta stridsåtgärder på 

arbetsmarknaden, om inte annat följer av lag eller avtal. Lag (2010:1408). 

Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister 

2 kap. Domstolarna i arbetstvister 

5 § Har talan väckts vid tingsrätt av medlem i arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation och 

kan organisationen enligt 1 § och 4 kap. 5 § föra denna talan vid arbetsdomstolen, skall 

organisationen beredas tillfälle att uppge om den vill föra talan där. Detsamma gäller när 

tvist om kollektivavtal väckts vid tingsrätt av den som har varit medlem i arbetsgivar- eller 

arbetstagarorganisation som slutit avtalet. Förklarar därvid organisationen att den vill föra 

talan vid arbetsdomstolen, skall målet överlämnas dit. 

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet: 

41 § Arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal 

får inte vidta eller delta i arbetsinställelse (lockout eller 

strejk), blockad, bojkott eller annan därmed jämförlig 

stridsåtgärd, om avtalet har ingåtts av en organisation och denna 

organisation inte i behörig ordning har beslutat åtgärden, om 

åtgärden strider mot en bestämmelse om fredsplikt i kollektivavtal 

eller om åtgärden har till ändamål 

1. att utöva påtryckning i en tvist om ett kollektivavtals giltighet, 

bestånd eller rätta innebörd eller i en tvist huruvida ett visst 

förfarande strider mot avtalet eller mot denna lag, 

2. att åstadkomma ändring i avtalet, 

3. att genomföra bestämmelse, som är avsedd att tillämpas sedan 

avtalet har upphört att gälla, eller 

4. att stödja någon annan, när denne inte själv får vidta 

stridsåtgärd. 

Stridsåtgärder som har vidtagits i strid mot första stycket betecknas 

som olovliga. 

Första stycket hindrar inte arbetstagare att delta i en blockad som 

har beslutats av en arbetstagarorganisation i behörig ordning och 

som har till ändamål att utverka betalning av klar och förfallen 

fordran på lön eller på någon annan ersättning för utfört arbete (indrivningsblockad). En 

sådan stridsåtgärd är inte olovlig. Lag (1993:1498). 

41 c § En stridsåtgärd som vidtas i strid mot 5 a eller 5 b § lagen (1999:678) om 

utstationering av arbetstagare är olovlig. Lag (2012:855). 

42 § En arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation får inte 

anordna eller på något annat sätt föranleda en olovlig 

stridsåtgärd. En sådan organisation får inte heller genom 

understöd eller på något annat sätt medverka vid en olovlig 

stridsåtgärd. 

En organisation som själv är bunden av ett kollektivavtal är 

skyldig att, om en olovlig stridsåtgärd av en medlem förestår 

https://lagen.nu/1974:371#K2P1
https://lagen.nu/1974:371#K4P5
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eller pågår, försöka hindra åtgärden eller verka för att den 

upphör. 

Om någon har vidtagit en olovlig stridsåtgärd, får ingen 

annan delta i den. Lag (2010:229). 

42 a § Bestämmelserna i 42 § första stycket ska inte 

tillämpas när en organisation vidtar åtgärder med anledning 

av arbetsförhållanden som denna lag inte är direkt tillämplig 

på. 

Trots första stycket ska 42 § första stycket tillämpas när 

åtgärder vidtas mot en arbetsgivare som utstationerar 

arbetstagare i Sverige enligt lagen (1999:678) om 

utstationering av arbetstagare. Lag (2010:229). 

45 § När en arbetsgivarorganisation, arbetsgivare eller arbetstagarorganisation avser att 

vidta en stridsåtgärd eller att utvidga en pågående stridsåtgärd, skall den skriftligen varsla 

motparten och Medlingsinstitutet minst sju arbetsdagar i förväg. Som arbetsdag räknas varje 

dag utom lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton och nyårsafton. 

Tidsfristen skall räknas från samma tidpunkt på dagen som den då stridsåtgärden skall 

inledas. 

Omfattar en stridsåtgärd från arbetsgivarsidan även arbetstagare som inte är medlemmar i 

berörd arbetstagarorganisation, bör de varslas genom allmänt synliga anslag på 

arbetsplatsen eller på annat lämpligt sätt. 

Varselskyldigheten gäller inte om det finns giltigt hinder mot att varsla. Skyldighet att varsla 

finns inte i fråga om stridsåtgärd som avses i 41 § tredje stycket. 

Varsel enligt första och andra styckena skall innehålla uppgift om anledningen till 

stridsåtgärden och om stridsåtgärdens omfattning. Lag (2000:163). 

54 § Arbetsgivare, arbetstagare och organisation som bryter mot denna lag eller mot 

kollektivavtal skall ersätta uppkommen skada, om ej annat följer av vad nedan sägs. 

Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare:  

5 § En arbetsgivare ska, oavsett vilken lag som annars gäller 

för anställningsförhållandet, tillämpa följande bestämmelser 

för utstationerade arbetstagare: 

- 2, 2 a, 5, 7, 16-16 b, 17-17 b, 24, 28-29 a, 31 och 32 §§ semesterlagen (1977:480), 

- 2 §, 4 § första stycket och 16-22 §§ föräldraledighetslagen (1995:584), 

- 2-7 §§ lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av 

deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med 

tidsbegränsad anställning, samt 

- 1 kap. 4 och 5 §§, 2 kap. 1-4 och 18 §§ samt 5 kap. 1 och 3 §§ diskrimineringslagen 

(2008:567). 

Vid utstationering gäller även 

- arbetsmiljölagen (1977:1160), 

- arbetstidslagen (1982:673), dock inte 12 §, 

- lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete, 

dock inte 16 §, 

- lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom 

civilflyget, dock med den begränsningen i fråga om 1 § andra 

stycket att 12 § arbetstidslagen inte gäller, samt 

- lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell 

järnvägstrafik, dock med den begränsningen i fråga om 1 § tredje stycket att 12 § 

arbetstidslagen inte gäller. 

https://lagen.nu/1976:580#P45S1
https://lagen.nu/1976:580#P41S3
https://lagen.nu/1976:580#P45S2
https://lagen.nu/1976:580#P54S1
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Vid utstationering av uthyrda arbetstagare tillämpas även 2, 9, 10, 13 och 15 §§ lagen 

(2012:854) om uthyrning av 

arbetstagare. Vid tillämpningen av dessa bestämmelser ska som 

bemanningsföretag anses arbetsgivare som hyr ut arbetskraft 

och som kundföretag anses användarföretag. 

Första-tredje styckena hindrar inte att arbetsgivaren 

tillämpar bestämmelser eller villkor som är förmånligare för 

arbetstagaren. Lag (2012:857). 

5 a § En stridsåtgärd mot en arbetsgivare i syfte att genom 

kollektivavtal få till stånd en reglering av villkoren för 

utstationerade arbetstagare, utom i fall som avses i 5 b §, 

får vidtas endast om de villkor som krävs 

1. motsvarar villkoren i ett centralt kollektivavtal som 

tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den 

aktuella branschen, 

2. bara avser minimilön eller andra minimivillkor på de 

områden som avses i 5 §, och 

3. är förmånligare för arbetstagarna än det som följer av 5 §. 

En sådan stridsåtgärd får inte vidtas, om arbetsgivaren visar 

att arbetstagarna, när det gäller lön eller på de områden som 

avses i 5 §, har villkor som i allt väsentligt är minst lika 

förmånliga som minimivillkoren i ett sådant centralt 

kollektivavtal som avses i första stycket. Lag (2012:857). 

5 b § En stridsåtgärd mot en arbetsgivare i syfte att genom 

kollektivavtal få till stånd en reglering av villkoren för 

utstationerade uthyrda arbetstagare får vidtas endast om de 

villkor som krävs 

1. motsvarar villkoren i ett sådant centralt kollektivavtal 

som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i 

uthyrningsbranschen och som respekterar det övergripande skydd 

för arbetstagare som avses i Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2008/104/EG om arbetstagare som hyrs ut av 

bemanningsföretag, 

2. bara avser lön eller villkor på de områden som avses i 5 §, 

och 

3. är förmånligare för arbetstagarna än det som följer av 5 §. 

En sådan stridsåtgärd får inte vidtas, om arbetsgivaren visar 

att arbetstagarna, när det gäller lön eller på de områden som 

avses i 5 §, har villkor som i allt väsentligt är minst lika 

förmånliga som villkoren i 

1. ett sådant centralt kollektivavtal som avses i första 

stycket, eller 

2. det kollektivavtal som gäller i användarföretaget. Lag (2012:857). 

 

Bestämmelser från EU/EG 

Fördraget om den Europeiska Gemenskapen (Nicefördraget): 

Artikel 12 
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Inom detta fördrags tillämpningsområde och utan att det påverkar tillämpningen av någon 

särskild bestämmelse i fördraget, skall all diskriminering på grund av nationalitet vara 

förbjuden. 

Rådet kan enligt förfarandet i artikel 251 anta bestämmelser i syfte att förbjuda sådan 

diskriminering. 

Artikel 46 

1.   Bestämmelserna i detta kapitel och åtgärder som vidtagits med stöd av dessa skall inte 

hindra tillämpning av bestämmelser i lagar och andra författningar som föreskriver särskild 

behandling av utländska medborgare och som grundas på hänsyn till allmän ordning, 

säkerhet eller hälsa. 

2.   Rådet skall enligt förfarandet i artikel 251 utfärda direktiv för samordning av de ovan 

nämnda bestämmelserna. 

Artikel 49 

Inom ramen för nedanstående bestämmelser skall 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. 

Rådet får med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen besluta att 

bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas även på medborgare i tredje land som 

tillhandahåller tjänster och som har etablerat sig inom gemenskapen. 

Artikel 50 
Som "tjänster" i detta fördrags mening skall anses prestationer som normalt utförs mot 

ersättning, i den utsträckning de inte faller under bestämmelserna om fri rörlighet för varor, 

kapital och personer. 

Med tjänster skall särskilt avses verksamhet 

a)   av industriell natur, 

b)   av kommersiell natur, 

c)   inom hantverk, 

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i kapitlet om etableringsrätt får den 

som tillhandahåller en tjänst tillfälligt utöva sin verksamhet i det land där tjänsten 

tillhandahålls på samma villkor som landet uppställer för sina egna medborgare. 

Artikel 81 

1.   Följande är oförenligt med den gemensamma marknaden och förbjudet: alla avtal mellan 

företag, beslut av företagssammanslutningar och samordnade förfaranden som kan påverka 

handeln mellan medlemsstater och som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller 

snedvrida konkurrensen inom den gemensamma marknaden, särskilt sådana som innebär att 

a)   inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller indirekt fastställs, 

b)   produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar begränsas eller 

kontrolleras, 

c)   marknader eller inköpskällor delas upp, 

d)   olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner med vissa handelspartner, varigenom 

dessa får en konkurrensnackdel, 

e)   det ställs som villkor för att ingå avtal att den andra parten åtar sig ytterligare 

förpliktelser, som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med 

föremålet för avtalet. 

2.   Avtal eller beslut som är förbjudna enligt denna artikel är ogiltiga. 

3.   Bestämmelserna i punkt 1 får dock förklaras icke tillämpliga 

-   på avtal eller grupper av avtal mellan företag, 

-   beslut eller grupper av beslut av företagssammanslutningar, 

-   samordnade förfaranden eller grupper av samordnade förfaranden, 
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som bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen av varor eller till att främja 

tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande, samtidigt som konsumenterna tillförsäkras en 

skälig andel av den vinst som därigenom uppnås och som inte 

a)   ålägger de berörda företagen begränsningar som inte är nödvändiga för att uppnå 

dessa mål, 

b)   ger dessa företag möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig del av 

varorna i fråga. 

Artikel 234 

Domstolen skall vara behörig att meddela förhandsavgöranden angående 

a)   tolkningen av detta fördrag, 

b)   giltigheten och tolkningen av rättsakter som beslutas av gemenskapens institutioner och 

av ECB, 

c)   tolkningen av stadgar för organ som upprättats genom rättsakter som beslutats av rådet, 

när stadgarna föreskriver detta. 

När en sådan fråga uppkommer vid en domstol i en medlemsstat får den domstolen, om den 

anser att ett beslut i frågan är nödvändigt för att döma i saken, begära att domstolen 

meddelar ett förhandsavgörande. 

När en sådan fråga uppkommer i ett ärende vid en domstol i en medlemsstat, mot vars 

avgöranden det inte finns något rättsmedel enligt nationell lagstiftning, skall den nationella 

domstolen föra frågan vidare till domstolen. 

Fördraget om Europeiska Unionen (Lissabonfördraget) 

Artikel 3 

1. Unionen ska ha exklusiv befogenhet på följande områden: 

a) Tullunionen. 

b) Fastställandet av de konkurrensregler som är nödvändiga för den inre marknadens 

funktion. 

c) Den monetära politiken för de medlemsstater som har euron som valuta. 

d) Bevarandet av havets biologiska resurser inom ramen för den gemensamma 

fiskeripolitiken. 

e) Den gemensamma handelspolitiken. 

2. Unionen ska också ha exklusiv befogenhet att ingå ett internationellt avtal, om ingåendet 

av avtalet föreskrivs i en unionslagstiftningsakt eller om ingåendet är nödvändigt för att 

unionen ska kunna utöva sin befogenhet internt eller i den mån ingåendet kan påverka 

gemensamma regler eller ändra räckvidden för dessa. 

Fördraget om Europeiska Unionens funktionsrätt 

Artikel 9 

Vid fastställandet och genomförandet av sin politik och verksamhet ska unionen beakta de 

krav som är förknippade med främjandet av hög sysselsättning, garantier för ett fullgott 

socialt skydd, kampen mot social utestängning samt en hög utbildningsnivå och en hög 

hälsoskyddsnivå för människor. 

Artikel 152 

Unionen ska erkänna och främja arbetsmarknadsparternas betydelse på unionsnivå och 

därvid ta hänsyn till skillnaderna i de nationella systemen. Den ska underlätta dialogen 

mellan arbetsmarknadens parter med respekt för deras självständighet. 

Det sociala trepartstoppmötet för tillväxt och sysselsättning ska bidra till den dialogen 
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Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering 

av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster: 

Artikel 3 

Arbets- och anställningsvillkor 

1. Medlemsstaterna skall, oavsett vilken lag som gäller för anställningsförhållandet, se till att 

de företag som anges i artikel 1.1 på följande områden garanterar de arbetstagare som är 

utstationerade inom deras territorium de arbets- och anställningsvillkor som i den 

medlemsstat inom vars territorium arbetet utförs är fastställda 

- i bestämmelser i lagar eller andra författningar, och/eller 

- i kollektivavtal eller skiljedomar som förklarats ha allmän giltighet enligt punkt 8, i den 

utsträckning som de rör de verksamheter som anges i bilagan: 

a) Längsta arbetstid och kortaste vilotid. 

b) Minsta antal betalda semesterdagar per år. 

c) Minimilön, inbegripet övertidsersättning; denna punkt gäller dock inte yrkesanknutna 

tilläggspensionssystem. 

d) Villkor för att ställa arbetstagare till förfogande, särskilt genom företag för uthyrning av 

arbetskraft. 

e) Säkerhet, hälsa och hygien på arbetsplatsen. 

f) Skyddsåtgärder med hänsyn till arbets- och anställningsvillkor för gravida kvinnor och 

kvinnor som nyligen fött barn samt för barn och unga. 

g) Lika behandling av kvinnor och män samt andra bestämmelser om icke-diskriminerande 

behandling. 

I detta direktiv avses med minimilön enligt punkt c första raden den minimilön som fastställs i 

nationell lagstiftning och/eller praxis i den medlemsstat inom vars territorium arbetstagaren 

är utstationerad. 

8. Med kollektivavtal eller skiljedomar som förklarats ha allmän giltighet menas sådana 

kollektivavtal eller skiljedomar som skall följas av alla företag inom den aktuella sektorn eller 

det aktuella arbetet och inom det aktuella geografiska området. 

Om det saknas ett system för att förklara att kollektivavtal eller skiljedomar har allmän 

giltighet enligt första stycket, kan medlemsstaterna, om de så beslutar, utgå ifrån 

- kollektivavtal eller skiljedomar 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, 

om det vid tillämpningen av dem på de företag som anges i artikel 1.1 vad gäller de områden 

som räknas upp i punkt 1 första stycket i denna artikel garanteras att dessa företag behandlas 

på samma sätt som de övriga företag som anges i detta stycke och som befinner sig i en 

likartad situation. 

Enligt denna artikel behandlas företag på samma sätt när de nationella företag som befinner 

sig i en likartad situation 

- på de aktuella arbetsplatserna eller inom de aktuella sektorerna är underkastade samma 

skyldigheter på de områden som räknas upp i punkt 1 första stycket som de företag som avses 

med utstationeringarna, och 

- skall uppfylla dessa skyldigheter med samma verkningar. 

 

 

 


