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Abstract 

The European Union consist of core principles and rights expressed in the Treaties of the 

European Union and by the Court of Justice of the European Union in its interpretations 

of Union law. Core principles such as the freedom to provide services and the right to 

take industrial actions are both expressed in Union law. When conflict arises between 

fundamental freedoms and fundamental rights it is within the jurisdiction of the Court of 

Justice of the European Union to decide which of these are considered more important 

than the other. The question is how to balance economic freedom with social rights. In 

most cases economic freedoms, such as the free movement of services, are considered 

superior to social rights such as the right to strike and take industrial action.        
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

 

Den Europeiska unionen (EU) består i dagsläget av 28 länder (efter Brexit 27) och 

sträcker sig över stora delar av den europeiska fastlandet. Såväl forna sovjetiska stater, 

såsom Polen och Estland, som de västeuropeiska staterna Tyskland och Sverige ingår i 

samarbete vars historiska syfte var att förhindra uppkomsten av krig och främja det 

politiska samarbetet inom unionen.1 Utvidgningen mot Östeuropa skedde framförallt 

under början av 2000-talet. I samband med detta antogs 2009 Lissabonfördraget som 

innehåller Fördraget om Europeiska unionen (FEU) samt Fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt (FEUF). EU bygger numera på dessa två fördrag och de principer 

som återfinns i dem.2      

 

Samarbete inom EU bygger till stor del på en gemensam inre marknad och de fyra 

friheterna; fri rörlighet för personer, tjänster, kapital och varor. Denna gemensamma 

marknad ska omfatta ett område utan inre gränser. Att förverkliga detta ska leda till att 

unionens ekonomiska mål uppfylls.3 I samband med att EU vidgas och blir mer tillåtande 

angående de ekonomiska friheterna uppkommer diskussion och frågor gällande de 

socialpolitiska friheterna, såsom stridsåtgärder. Den vida omdebatterade konflikten 

mellan grundläggande fri- och rättigheter är central för denna uppsats. De socialpolitiska 

områdena inom EU, bland annat frågor avseende arbetsmarknaden och regleringen på 

denna, har länge varit eftersatta. I diskussionen angående huruvida EU ska ha en social 

dimension eller ej har två ståndpunkter vuxit fram. Föreståndare till den första framför att 

de fria gränserna är tillräckliga för att skapa integration. Den andra innebär att EU ska 

utveckla ett regelverk som specifikt berör de socialpolitiska frågorna.4      

 

Dessa frågor har tagits upp till bedömning av EU-domstolen vid ett flertal tillfällen. Det 

nu relevanta är balansen mellan dessa fri- och rättigheter och hur de behandlats av EU-

domstolen i praxis.     

   

                                                 
1 Craig, Paul, De Búrca, Gráinne, EU Law, Text, Cases and Materials, s. 2.    
2 Ibid. s. 19–21.  
3 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, s. 101.  
4 Ibid. s. 78. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka avvägningen mellan stridsåtgärder, framförallt 

strejkrätten, och den fria rörligheten för tjänster inom Europeiska Unionen (EU). EU 

följer ställningstagandet att denna inte enbart avser vara en ekonomisk union utan även 

en social union. En sådan union arbetar inte bara för att främja det ekonomiska samarbetet 

inom unionen utan även för den socialpolitik som binder samman unionen och dess 

medlemsstater. Ett EU som tillsammans med sina medlemsstater som arbetar för 

socialpolitiska mål arbetar för mångfald, jämlikhet och icke-diskriminering. Dessa mål 

ska tillsammans med de ekonomiska leda till en starkare union. Fokus i denna uppsats 

kommer att ligga på den socialpolitiska dimensionen och huruvida dessa två 

grundläggande fri- och rättigheter, den fria rörligheten för tjänster och strejkrätten, står i 

konflikt med varandra. Följande frågeställningar avses att bevaras:  

 

• Hur kan avgränsningen mellan de ekonomiska och de sociala friheterna vad gäller 

strejkrätten och den fria rörligheten av tjänster förstås?  

• Vad får avgränsningen för konsekvenser ur ett mångfaldsperspektiv?   

 

1.3 Avgränsning 

 

Uppsatsen är begränsad till den fria rörligheten av tjänster och kommer inte att behandla 

de övriga fria rörligheterna personer, kapital och varor. Inte heller kommer relationen 

mellan EU och den Europeiska konventionen om skydd för mänskliga rättigheter 

(EKMR) behandlas mer än för att ge en grundläggande förståelse. Avgränsning har också 

skett i val av rättsfall till att endast behandla sådana som är relevanta för frågeställningen, 

nämligen den fria rörligheten för tjänster och rätten att vidta stridsåtgärder.       

 

1.4 Metod och material 

 

Uppsatsen bygger på rättsdogmatisk metod för att redovisa gällande rätt, de lege lata, i 

syfte att belysa problematiken angående konkurrerande rättigheter inom EU och dess 

innebörd för utvecklingen på rättsområdet. Detta har genomförts genom att påvisa 

relevanta rättskällor inom EU och dess betydelse. Materialet är hämtat från EU-

rättskällorna, såväl primärrätten som sekundärrätten, allmänna rättsprinciper, rättspraxis 
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från EU-domstolen samt doktrin. Praxis från EU-domstolen har använts för att tolka 

fördragens ändamålsenliga verkan5 och har varit central i denna uppsats. Möjligheten för 

medlemsstaterna att genom nationell domstol begära förhandsavgöranden angående 

tolkningen av fördragstexten när denna är oprövad eller osäker är central i förståelsen av 

EU-rätten. Utöver praxis har användandet av doktrin varit betydelsefullt för denna 

uppsats. Kompletterande information gällande sakomständigheter och utvecklingen på 

området har hämtats från litteratur och journalistiska källor.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Hettne, Jörgen, EU-rättslig metod, s. 49. 
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2 Den fria rörligheten för tjänster 
 

Detta kapitel kommer att redogöra för gällande reglering angående den fria rörligheten 

för tjänster inom EU, vilka återfinns i artiklarna 56–62 FEUF, samt diskutera 

utstationeringsdirektivet6 och dess syfte att säkerställa en så kallad ”hård kärna” av 

rättigheter för utstationerade arbetstagare. Kapitlet innehåller en redogörelse av den fria 

rörligheten för tjänster, och eventuella inskränkningar i denna, samt vad definitionen av 

en tjänst är och hur denna särskiljer sig från etablering. Avslutningsvis kommer 

utstationeringsdirektivet och dess relevans på området att behandlas.  

 

2.1 Fri rörlighet  

 

2.1.1 Allmänt om den fria rörligheten 

EU har utvecklats från en ren ekonomisk sammanslutning av stater med målet att skapa 

en gemensam inre marknad till att bli en politisk sammansättning av stater med fokus på 

europeisk integration.7 I denna utveckling fyller den fria rörligheten en viktig funktion. 

Det kan ses som grundstenen för unionen. Principen bygger på tanken att fri handel 

öppnar upp för en bättre socioekonomisk utveckling i alla medlemsstater. Detta sker 

genom att kunna erbjuda en högre levnadsstandard och livskvalitet för staternas 

medborgare.8 Enligt artikel 3.3 FEU framgår att en av unionens grundläggande 

målsättningar är att skapa en inre marknad. Innebörden utvecklas vidare i artikel 26.2 

FEUF, ”Den inre marknaden ska omfatta ett område utan gränser, där fri rörlighet för 

varor, personer, tjänster och kapital säkerställs i enlighet med bestämmelser i 

fördragen”. Denna frihet utvecklades för att säkerställa att arbetskraft kan röra sig fritt 

mellan medlemsstaternas territorium när det fanns ett behov av arbetskraft. Tanken var 

att detta skulle leda till en större jämlikhet inom EU.9 För att säkerställa detta finns ett 

diskrimineringsförbud inom EU i artikel 18 FEUF. Förbudet fastställer att all 

diskriminering på grund av nationalitet ska vara förbjuden. Denna artikel avser 

unionsmedborgare, vilket innebär att den är tillämplig för alla medborgare inom EU.10 

                                                 
6 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av 

arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster. 
7 Bercusson, Brian, European Labour Law, s. 8.  
8 Inston, Rita, Sigeman, Tore, The Freedom to Provide Services and the Right to Take Industrial Action – 

An EC Law Dilemma, s. 365-366.  
9 Barnard, Catherine, The substantive law of the EU: the four freedoms, s.204.  
10 Pennings, Frans, Non-Discrimination on the Ground of Nationality in Social Security: What are the 

Consequences of the Accession of the EU to the ECHR?, s. 126. 
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Diskrimineringsförbudet är ett sätt att underlätta för den fria rörligheten och motverka 

diskriminering på grund av nationalitet. Dessa två är tätt sammanlänkade, den fria 

rörligheten inom EU för EU-medborgare och förbudet mot diskriminering. För 

medborgare inom unionen är icke-diskriminering en fundamental rättighet i relation till 

en annan medlemsstat.11 Detta kan även utläsas av såväl artikeln 18 FEUF samt artikel 

45 FEUF. Artikel 45.2 FEUF framför att den fria rörligheten för arbetstagare ska vara fri 

från all diskriminering som avser nationalitet. Medlemsstater ska avskaffa sådan rörande 

anställning, lön och andra anställningsvillkor. Eventuella begränsningar ska grundas på 

hänsyn till allmän ordning, säkerhet och hälsa, enligt artikel 45.3 FEUF.     

        

2.1.2 Den fria rörligheten för tjänster  

Rätten att tillhandahålla tjänster inom området för den fria rörligheten återfinns i artikel 

56 FEUF. Artikeln förbjuder alla inskränkningar i friheten att tillhandahålla tjänster inom 

unionen. Detta innebär ett förbud mot diskriminering på grund av nationalitet eller 

etableringsort.12 Villkoren ska vara de samma för alla som tillhandahåller tjänster inom 

en medlemsstats territorium. Det finns framförallt två sätt att nyttja den fria rörligheten 

för tjänster inom EU enligt artikel 56 FEUF. En företagare kan erbjuda sina tjänster över 

gränserna inom EU, alternativt kan en tjänstetillhandahållare nyttja friheten genom att 

med egen personal tillhandahålla tjänster i en annan stat än ursprungslandet.13  

Konsekvensen av denna fria rörlighet för tjänster leder inte enbart till en fri arbetsmarknad 

och ökade möjligheter till arbetstillfällen. Principfrågan på området avser om företag som 

bedriver tillfällig verksamhet i en stat med personal från hemlandet ska få göra detta enligt 

de löne- och arbetsvillkor som gäller i hemlandet. Trots att de understiger de villkor som 

gäller i värdlandet.14 Problematik uppstår när arbetstagare från låglöneländer, framförallt 

tidigare östeuropeiska stater, utför arbete i länder med högre lönestandarder till en 

väsentligt lägre kostnad än vad som är praxis i värdlandet. Detta har kommit att kallas 

social dumpning och kan leda till att värdlandet får försämrad sysselsättning och sänkta 

löner.15 Utstationeringsdirektivet är bland annat ett försök att motverka social dumpning 

och samtidigt främja den fria rörligheten för tjänster.16          

                                                 
11 Pennings, Frans, Non-Discrimination on the Ground of Nationality in Social Security: What are the 

Consequences of the Accession of the EU to the ECHR?, s. 119.  
12 Barnard, Catherine, The substantive law of the EU: the four freedoms, s. 291. 
13 Weatherill, Stephen, The Internal Market as a Legal Concept, s. 34-35. 
14 Lundborg, Per, Globalisering och fri rörlighet för arbetskraft och tjänster, s. 83.  
15 Sigeman Tore, Fri rörlighet för tjänster och nationell arbetsrätt, s. 466.  
16 Sjödin, Erik, Utstationerade arbetstagares tillträde till arbetsmarknaden – reflektioner kring EU 

domstolens dom C-307/09 Vicoplus, s. 125.   
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2.2 Tjänstedefinitionen och etableringsfriheten  

 

Definitionen av tjänster i ett EU-rättsligt perspektiv avser prestationer som normalt utförs 

mot ersättning samt att de inte faller under bestämmelserna för den fria rörligheten för 

varor, kapital och personer. Tillhandahållaren av en tjänst får tillfälligt utöva sin 

verksamhet i den medlemsstat där tjänsten tillhandahålls på samma villkor som 

medborgarna i denna stat. Detta framgår av artikel 57 FEUF.  För att denna artikel ska 

vara tillämplig måste tre villkor vara uppfyllda; det måste vara en tjänst, det måste finnas 

ersättning och den måste vara tillfällig.17  Fyra huvudkategorier av verksamheter som 

omfattas av regleringen gällande den fria rörligheten för tjänster uppräknas i artikel 57 

FEUF. Med tjänster ska verksamhet särskilt avses om den är; av industriell natur, av 

kommersiell natur, inom hantverk eller inom fria yrke. Nationell lagstiftning får inte 

inskränka denna frihet. Den fria rörligheten för tjänster gäller såväl för mottagandet av en 

tjänst som för utövaren av en tjänst.      

 

En gränsdragning måste göras mellan friheten att tillhandahålla tjänster och 

etableringsfriheten. En medborgare i en medlemsstat har rätt att fritt etablera sig i en 

annan medlemsstats territorium, det råder så kallad etableringsfrihet, utan att bli föremål 

för inskränkningar. Denna frihet stadgas i artikel 49 FEUF. Det finns ett utskrivet förbud 

mot diskriminering på grund av nationalitet och oskäliga inskränkningar av 

etableringsfriheten. Såväl etableringsfriheten som den fria rörligheten för tjänster bygger 

på denna princip om icke-diskriminering.18 EU-domstolen framför i målet Gebhard19 att 

bestämmelserna om tjänster är subsidiära i förhållande till bestämmelserna om etablering. 

Domstolen framför vidare att nationella åtgärder som kan hämma de i fördragen stadgade 

friheterna ska uppfylla fyra förutsättningar för att vara berättigade; de ska vara tillämpliga 

på ett icke-diskriminerande sätt, de ska vara motiverade med hänsyn till tvingande 

allmänintresse, ägnade att uppnå genomförande av det mål som avses och inte gå utöver 

vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.20 En djupare genomgång avseende 

otillåtna och tillåtna hinder vad gäller inskränkningen på den fria rörligheten för tjänster 

kommer att avhandlas i nedanstående avsnitt.  

                                                 
17 Barnard, Catherine, The substantive law of the EU: the four freedoms, s.295. 
18 Craig, Paul, De Búrca, Gráinne, EU Law, Text, Cases and Materials, s. 802-804. 
19 Mål C-55/94 Reinhard Gebhard mot Conciglio Dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, 

p.22. 
20 Mål C-55/94, p. 37. 
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2.3 Otillåtna och tillåtna hinder av den fria rörligheten för tjänster 

 

EU-domstolen har vid ett flertal tillfällen prövat frågan om hinder mot den fria rörligheten 

för tjänster. I målet Säger21 framför domstolen att artikel 56 FEUF kräver avskaffande av 

all diskriminering mot en person som tillhandahåller tjänster utifrån hans nationalitet samt 

alla inskränkningar som kan försvåra eller förhindra för en tjänstetillhandahållare som är 

etablerad i en annan medlemsstat.22 Andra otillåtna hinder som domstolen prövat avser 

bland annat ett tvång att översätta dokument till språket i värdlandet vid utstationering av 

arbetstagare. Denna skyldighet ansågs av EU-domstolen i målet Kommissionen mot 

Tyskland23 som en ekonomisk börda för de företag som etablerar sig i en annan 

medlemsstat och att det ledde till att tjänsteleverantörer etablerade utanför Tyskland 

diskriminerades.24 Det framförs dock att denna skyldighet är motiverad av att kunna 

uppnå ett bättre skydd för arbetstagarna. Kravet är ägnat att säkerställa ett legitimt syfte.25    

 

Detta innebär inte att alla hinder är otillåtna hinder av den fria rörligheten för tjänster. En 

prövning måste göras för att se om det är rättfärdigat att begränsa den fördragsstadgade 

fria rörligheten. EU-domstolen har vid ett flertal tillfällen prövat frågan om huruvida ett 

hinder är att ses som rättfärdigat. Vissa krav har funnits nödvändiga. Domstolen kom i 

målet Bond van Adverteeders26 att fastslå att ”nationella regler som inte utan åtskillnad 

är tillämpliga på tjänster oavsett deras ursprung och som därmed är diskriminerande, 

endast är förenliga med gemenskapsrätten om de kan hänföras till en uttrycklig 

undantagsbestämmelse”.27 Avseende målet ifråga ansåg domstolen att den enda 

berättigande undantagsbestämmelsen i det fallet avsåg hänsyn till allmän ordning.28 

Åtgärden får inte heller anses oproportionerlig i förhållande till dess avsedda syfte, att 

skydda de intressen som ska tillvaratas.29 I målet Gouda30 fastslår domstolen att tvingande 

hänsyn till allmänintresset kan vara en rättfärdigande grund. Detta inkluderar skyddet av 

arbetstagare och konsumentskyddet.31  

                                                 
21 Mål C-76/90 Säger mot Dennemeyer.  
22 Mål C-76/90, p. 12.  
23 Mål C-490/04 Kommissionen mot Tyskland, p. 69.  
24 Mål C-490/04, p. 84.  
25 Nyström, Birgitta, Stridsåtgärder - en grundläggande rättighet som kan begränsas av den fria 

rörligheten, s. 871.  
26 Mål 352/85. 
27 Mål 352/85, p. 32. 
28 Mål 352/85, p.33.  
29 Mål 352/85, p. 36.  
30 Mål C-288/89. 
31 Mål C-288/89, p. 14. 
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EU-domstolen påtalade i målet Guiot32 att allmänintresset i fråga om socialt skydd för 

arbetstagare inom byggsektorn kan utgöra sådan tvingande hänsyn som gör 

inskränkningen av den fria rörligheten för tjänster befogad. Under förutsättningen att de 

åtnjuter samma, eller till stor del liknande, skydd i etableringsstaten.33 För att avgöra om 

inskränkningen är befogad eller inte krävs en proportionalitetsbedömning, enligt 

principen i artikel 5.4 FEU. I denna prövas om det finns ett genuint behov av 

inskränkningen, den måste vara lämplig för att uppnå målet med inskränkningen och det 

får inte vara möjligt att uppnå sagda mål med mindre restriktiva ingrepp.34 

Proportionalitetsprövningen återkommer även i målen Schmidberger35 och Omega.36 I 

målet Schmidberger avsåg frågan till domstolen om den fria rörligheten för varor vägde 

tyngre än den grundläggande rättigheten yttrande- och mötesfrihet.37 En miljöprotest vid 

den österrikiska gränsen mot Frankrike förhindrade den fria rörligheten av varor över 

gränsen. Under omständigheterna i fallet ansågs det nödvändigt att fastställa huruvida 

inskränkningarna stod i proportion med målet.38 I sitt anförande angav domstolen att 

”Eftersom såväl gemenskapen som medlemsstaterna är skyldiga att iaktta de mänskliga 

rättigheterna utgör skyddet av dessa ett legitimt intresse som i princip motiverar 

inskränkningar i de skyldigheter som följer av gemenskapsrätten. Detta gäller även för 

skyldigheter som följer av en i fördraget garanterad grundläggande frihet, såsom fri 

rörlighet för varor”.39 Domstolen framförde vidare att sakomständigheterna i det enskilda 

fallet ska beaktas vid fastställandet av balansen mellan två intressen. Det ska dessutom 

kontrolleras om inskränkningarna är proportionerliga med syftet.40 I detta mål ansåg 

domstolen att nationella myndigheter vidtagit tillfredställande informations- och 

organisationsåtgärder i syfte att begränsa störningarna i trafiken. Någon allmän känsla av 

osäkerhet med en negativ inverkan på handeln inom gemenskapen uppstod heller inte.41 

Det kunde därför av domstolen fastslås att begränsningen av den gränsöverskridande 

handeln i detta mål var rättfärdigat.42 Målet Omega berörde frågan huruvida 

inskränkningar i friheten att tillhandahålla tjänster kan vara tillåtna. I målet ville Tyskland 

                                                 
32 Mål C-272/94. 
33 Mål C-272/94, p. 16–17. 
34 Ahlberg, Kerstin, Bruun, Niklas, Malmberg, Jonas, The Vaxholm case from a Swedish and European 

perspective s. 162.  
35 Mål C-112/00. 
36 Mål C-36/02. 
37 Mål C-112/00, p. 20. 
38 Mål C-112/00, p. 79–81.  
39 Mål C-112/00, p. 74.  
40 Mål C-112/00, p. 81-82.  
41 Mål C-112/00, p. 87-88.  
42 Mål C-112/00, p. 93. 
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med hänvisning till nationell rätt förbjuda ett företag att tillhandahålla tjänster, i detta fall 

Laserdrome vars syfte är att simulera handlingar för att döda, då det stred mot en 

grundläggande rättsprincip.43 Även i detta fall använder EU-domstolen en 

proportionalitetsbedömning för att avgöra om inskränkningen är rättfärdigad eller inte.44 

Domstolen hänvisar till sitt beslut i målet Schmidberger när de framför att 

medlemsstaterna är skyldiga att iaktta de grundläggande rättigheterna, detta innebär att 

skyddet av dessa i princip motiverar inskränkningar i gemenskapsrättens skyldigheter. 

Detta innefattar även inskränkningar i grundläggande friheter, såsom friheten att 

tillhandahålla tjänster.45 Vidare framför domstolen att eventuella begränsningar av den 

grundläggande friheten att tillhandahålla tjänster kan vara motiverade med hänsyn till 

allmän ordning om de är nödvändiga samt om dessa mål inte kan uppnås genom åtgärder 

med mindre begränsande verkan.46 Avslutningsvis fastställer domstolen att 

gemenskapsrätten inte utgör hinder mot att en näringsverksamhet förbjuds genom 

nationell åtgärd, under förutsättning att denna vidtagits i syfte att skydda den allmänna 

ordningen.47  

 

Domstolen fortsätter utveckla principen om motverkande av social dumpning och 

förebyggande av illojal låglönekonkurrens som motiv för inskränkningarna i den fria 

rörligheten för tjänster. Detta berörs bland annat i målen Wolf and Müller48 och Laval. 

Målet Laval kommer att behandlas i ett eget avsnitt. I målet Wolf and Müller avsåg tvisten 

utstationering av arbetstagare samt skyldigheten för ett företag att ikläda sig 

borgensansvar för att personal anställd hos underleverantör ska erhålla minimilön.49 

Domstolen framför att enligt artikel 5 i direktiv 96/71 ska medlemsstaterna vidta lämpliga 

åtgärder om bestämmelserna enligt detta direktiv inte följs. Medlemsstaterna ska även i 

synnerhet se till att arbetstagarna har tillgång till lämpliga förfaranden såvitt avser att 

säkerställa de skyldigheter som framgår av direktivet. En av dessa skyldigheter 

framkommer av artikel 3.1, avseende skyldigheten att säkerställa att företag inom sitt 

territorium garanterar utstationerade arbetstagare minimilön.50 EU-domstolen tolkar 

sedan artikel 5 i direktiv 96/71 mot bakgrunden av artikel 49 EG (nuvarande artikel 56 

                                                 
43 Mål C-36/02, p. 15–17.  
44 Mål C-36/02, p. 35–36.  
45 Mål C-36/02, p. 35.  
46 Mål C-36/02, p 36.  
47 Mål C-36/02, p. 41.  
48 Mål C-60/03. 
49 Mål C-60/03, p. 19. 
50 Mål C-60/03, p. 28.  
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FEUF). Domstolen anför att utrymmet för medlemssternas skönsmässiga bedömning av 

artikel 5 i direktivet ska emellertid iakttas tillsammans med de grundläggande friheter 

som garanteras i fördragen. Artikel 49 EG (artikel 56 FEUF) ställer krav på avskaffande 

av diskriminering på grund av nationalitet och inskränkningar som innebär att tjänster 

erbjudna i andra stater hindras, begränsas eller blir mindre tilltalande.51 Eventuella 

inskränkningar i den fria rörligheten för tjänster och etableringsfriheten anses endast 

motiverade om de grundar sig på tvingande hänsyn till allmänintresset. Skyddet för 

arbetstagare är ett av domstolen redan erkänt tvingande hänsyn till allmänintresset.52 

Rätten till minimilön ansågs av domstolen utgör en del av arbetstagarskyddet.53        

 

Utstationeringsdirektivet och dess inverkan på området rörande den fria rörligheten för 

tjänster kommer att diskuteras mer utförligt i kommande avsnitt.     

 

2.4 Utstationeringsdirektivet 

 

Utstationerade arbetstagare faller inte inom behörigheten för den fria rörligheten för 

arbetstagare som återfinns i artikel 45 FEUF, trots att de är arbetstagare som utför ett 

arbete i en annan stats territorium. Istället tillhör denna grupp av arbetstagare den fria 

rörligheten för tjänster enligt artikel 56 FEUF. Detta bekräftades av EU-domstolen i målet 

Rush Portuguesa54 där ett portugisiskt företag fått underentreprenad vid byggande av 

snabbtågsjärnväg i Frankrike. Frankrike försökte stoppa företagets uppdrag genom att 

åberopa att låglönekonkurrens innebar negativa konsekvenser för franska arbetstagare 

och krävde att de portugisiska arbetstagarna skulle ha arbetstillstånd för att arbeta i 

Frankrike. EG-domstolen (idag EU-domstolen) slog i detta mål fast att principen om den 

fria rörligheten för tjänster även täcker utstationerade arbetstagare. Ett nationellt förbud 

för en tjänstetillhandahållare att medföra sina egna arbetstagare utgjorde otillåten 

diskriminering.55 Domstolen uttalade även att det inte fanns några hinder enligt dåvarande 

EG-rätt (nu EU-rätt) för en medlemsstat att utsträcka sin lagstiftning att gälla alla som 

utförde arbete inom den statens territorium.56   

                                                 
51 Mål C-60/03, p. 30-31.  
52 Mål C-60/03, p. 34-35.  
53 Mål C-60/03, p. 37.  
54 Mål C-113/89, Rush Portuguesa v. Office national d’immigration, p. 12.  
55 Sjödin, Erik, Utstationerade arbetstagares tillträde till arbetsmarknaden – reflektioner kring EU-

domstolens dom C-307/09 Vicoplus, s.123. 
56 Nyström, Birgitta, Stridsåtgärder - en grundläggande rättighet som kan begränsas av den fria 

rörligheten, s. 870. 
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Sedan målet Rush Portuguesa har lagstiftningen utvecklats och 1996 antogs 

utstationeringsdirektivet för att försöka förebygga låglönekonkurrens, samt att försäkra 

att medlemsstater inte behandlar utländska utstationerade arbetstagare mindre 

fördelaktigt än nationella arbetstagare.57 Utstationeringsdirektivet58 (härefter direktivet) 

innebär ingen harmonisering av rättsreglerna på arbetslivsområdet59 och det fastslår inga 

konkreta miniminormer. Detta var inte syftet med direktivet. Det generella syftet var 

istället att skapa ”en kärna av tvingande regler för minimiskydd, vilka skall följas i 

värdlandet av de arbetsgivare som utstationerar arbetstagare för tillfälligt arbete på den 

medlemsstats territorium där tjänsterna tillhandahålls”.60 Genom detta syftar direktivet på 

att underlätta för tillhandahållare av tjänster att arbeta över gränserna och skydda de 

utstationerade arbetstagarna.61 

 

Denna så kallade ”hårda kärna” av rättigheter för arbetstagare som utstationeras återfinns 

framförallt i artikel 3.1 i direktivet. En uppräkning av arbets- och anställningsvillkor med 

minimibestämmelser följer av artikeln. Medlemsstaterna ska kunna garantera att 

arbetstagare, som är utstationerade i deras territorium, omfattas av de arbetsvillkor som 

är gällande i respektive stat och reglerar bland annat minimilöner, arbetstid och vila. 

Direktivet uppmanar även till en icke-diskriminerande behandling av kvinnor och män. 

Detta möttes av kritik vid antagandet av direktivet. Många länder befarade att 

utstationeringsdirektivet skulle påverka konkurrensen och leda till en snedvriden 

konkurrens, framförallt då en låg lönenivå och lönekostnad var och fortfarande är ett 

mycket effektivt sätt konkurrera på arbetsmarknaden.62  Artikel 3.1 i direktivet avslutas 

med att fastställa att minimilön avser den minimilön som fastställs i nationell lagstiftning, 

eller praxis, som gäller i den medlemsstat inom vars territorium arbetstagaren är 

utstationerad. Syftet med denna bestämmelse är att säkerställa lojal konkurrens.63 

Uppräkningen av villkor i sagda artikel ska inte hindra tillämpning av arbetsvillkor som 

är mer förmånlig för arbetstagaren, detta framgår av punkten 7 i artikel 3. Uppräkningen 

                                                 
57 Davies, A.C.L, One step forward, two steps back? The Viking and Laval cases in the ECJ, s. 128. 
58 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare 
59 Kruse, Anders, Fackliga stridsåtgärder och den fria rörligheten i EU, s.191.  
60 Direktiv 96/71, preamble 13. 
61 Dølvik, Jon Erik, Visser, Jelle, Free movement, equal treatment and workers' rights: can the European 

Union solve its trilemma of fundamental principles?, s. 496. 
62 Algotsson, Karl-Göran, Grundläggande rättigheter eller handelshinder? Den svenska debatten om EU, 

föreningsfriheten och rätten till fackliga stridsåtgärder, s. 183. 
63 Mål C-341/05, p. 74. 
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av ”den hårda kärnan” garanterar inte materiell miniminivå. Artikel 3.1 handlar istället 

om proceduren, att det är värdlandets lagar som ska tillämpas.64 En prövning av 

direktivets ”hårda kärna” i artikel 3.1 görs av EU-domstolen i målet Laval.      

 

Medlemsstaterna hindras dock inte av direktivet, i enlighet med fördraget, att ålägga 

företag arbets- och anställningsvillkor på andra områden än de som anges i artikel 3.1 i 

direktivet om bestämmelserna rör ordre public vilket EU-domstolen beskriver som regler 

som rör grunderna för den nationella rättsordningen.65 Detta måste ske på ett icke-

diskriminerande sätt, enligt bestämmelsen i artikel 3.10 i direktivet. Medlemsstaterna kan 

kräva att utländska företag följer värdlandets regler ”om bestämmelserna rör ordre 

public”.66 EU-domstolen gör en prövning av denna bestämmelse angående möjligheten 

att nyttja undantaget ordre public i målet Kommissionen mot Luxemburg. En fördjupning 

av målet kommer i följande kapitel 4 i denna uppsats.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Algotsson, Karl-Göran, Grundläggande rättigheter eller handelshinder? Den svenska debatten om EU, 

föreningsfriheten och rätten till fackliga stridsåtgärder, s. 184. 
65 Mål C-319/06, p. 21. 
66 Ahlberg, Kerstin, Vad är "bestämmelser som rör ordre public"? En kommentar till domen i målet C-

319/06 Kommissionen mot Luxemburg, s. 1059.  
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3 Stridsåtgärder – en grundläggande rättighet   

 

Detta kapitel kommer att behandla den grundläggande rättigheten föreningsfrihet och 

rätten att vidta stridsåtgärder, framförallt strejkrätten, i ett EU-rättsligt perspektiv. Syftet 

är att tillsammans med föregående kapitel, som behandlade den fria rörligheten för 

tjänster, ge en ökad förståelse för problematiken som framkommer i EU-domstolens 

praxis när grundläggande fri- och rättigheter kommer i konflikt med varandra.   

 

3.1 Grundläggande rättigheter inom EU 

 

Grundläggande rättigheter inom EU har genom åren fått en allt mer framträdande roll. De 

nuvarande fördragen slår fast att EU är grundat på respekt för mänskliga rättigheter.67 

Detta framkommer bland annat av att de grundläggande rättigheterna inom unionsrätten 

har fått ett stärkt skydd sedan antagandet av Lissabonfördraget. En direkt hänvisning till 

Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna68 (härefter kommer 

denna att benämnas som rättighetsstadgan) återfinns i artikel 6.1 FEU. Enligt denna 

artikel ska EU erkänna rättigheterna, friheterna och principerna i rättighetsstadgan.69 

Enligt sagda artikel anges de principer som unionen vilar på. Att medlemsstaterna implicit 

ska tillämpa dessa principer framgår av artikel 49 FEU.70 Viktigt är dock att belysa att 

rättighetsstadgan inte ska utöka unionens befogenheter utöver vad som är definierat i 

fördragen. Detta inbegriper även varje medlemsstat som ska respektera principerna som 

unionen vilar på. Det finns ingen direkt uppräkning av vilka mänskliga rättigheter som 

avses i artikeln 6.1 FEU. Däremot finns ett antagande att de mänskliga rättigheter som 

avses i rättighetsstadgan ska omfattas av EU:s mänskliga rättigheter.71   

 

Rättighetsstadgan föreskriver vilka grundläggande rättigheter EU:s medborgare åtnjuter 

samt stadgans räckvidd. Bland dessa återfinns i artikel 28 reglering avseende rätt till 

kollektiva åtgärder. Enligt denna artikel har arbetstagare och arbetsgivare rätt att 

förhandla, ingå kollektivavtal och i händelse av intressekonflikter tillgripa kollektiva 

åtgärder för att försvara sina intressen, inbegripet strejk. Innebörden av detta är att 

                                                 
67 Craig, Paul, De Búrca, Gráinne, EU Law, Text, Cases and Materials, s. 382. 
68 Europeiska Unionens Stadga om de Grundläggande Rättigheterna C83/389. 
69 Veldman, Albertine, The Protection of the Fundamental Right to Strike within the Context of the 

European Internal Market: Implications of the Forthcoming Accession of the EU to the ECHR, s. 104. 
70 Herzfeld Olsson, Petra, Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet, s. 397.  
71 Ibid., s. 397–398. 



  
 

14 

rättighetsstadgan inte bara skyddar rätten för föreningsfrihet, den skyddar också rätten att 

vidta stridsåtgärder. Begränsningar i rättigheter som framkommer i rättighetsstadgan får 

endast göras med beaktande av proportionalitetsprincipen och om de är nödvändiga mot 

mål av allmänt samhällsintresse. Artikel 52 i stadgan tillåter alltså vissa begränsningar, 

men endast om de överensstämmer med kriterierna i sagda artikel.    

 

Utöver rättighetsstadgan framkommer av artikel 6.2 FEU att EU ska ansluta sig till 

europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna (EKMR). Även i denna skrivelse har dock unionen angett att anslutningen inte 

ska ändra unionens befogenheter såsom de definierats i fördragen. Detta är dock endast 

ännu en avsiktsförklaring, EU-domstolen ser EKMR som en inspirationskälla snarare än 

ett bindande dokument.72       

 

De ovannämnda rättsakter samt fördrag avser en vidare tolkning av de grundläggande 

rättigheter och principer som ligger till grund för EU och dess medlemsstater. Utöver 

dessa finns även 1989 års stadga om sociala rättigheter för arbetstagare, även kallad den 

sociala stadgan, som avser att stadga grundläggande rättigheter för arbetstagare. Stadgan 

inbegriper arbetstagares rättigheter rörande anställning, lön, förenings- och 

förhandlingsfrihet. Stadgan är inte juridiskt bindande, utan snarare en deklaration tänkt 

att utgöra en rättslig utgångspunkt och inspirationskälla för diskussion.73     

 

3.2 Strejkrätten som en stridsåtgärd   

 

Föreningsfrihet och rätten att vidta stridsåtgärder finns uttryckt i EU-rätten. I Bosman-

målet74 fastställer EU-domstolen föreningsfriheten som en grundläggande frihet som ska 

skyddas genom gemenskapens rättsordning. Grunden för detta är enligt domstolen 

medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner och EKMR artikel 11. Det 

måste dock påpekas att den föreningsfrihet som avses i Bosman inte specifikt innefattar 

den fackliga föreningsfriheten. Däremot torde det genom domstolens hänvisning till 

artikel 11 i EKMR kunna utläsas att facklig föreningsfrihet åtnjuter samma skydd.75 

                                                 
72 Craig, Paul, De Búrca, Gráinne, EU Law, Text, Cases and Materials, s. 386. 
73 Herzfeld Olsson, Petra, Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet, s. 412–413.  
74 Mål C-415/93, Bosman, p. 79. 
75 Herzfeld Olsson, Petra, Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet, s. 416–417.  
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Artikel 11.1 i EKMR anger att var och en har rätt att ansluta sig till fackföreningar för att 

skydda sina intressen.    

 

Frågan om hur strejkrätten ska hanteras av EU har sedan länge varit uppe för diskussion 

inom unionen. Erkännandet av strejkrätten som en grundläggande rättighet görs av EU-

domstolen i Laval-målet och i Viking-målet. Rätten att vidta stridsåtgärder, inklusive 

strejkrätten, återfinns även i olika internationella rättsakter till vilka medlemsstater har 

medverkat eller till vilka de anslutit sig.76 EU-domstolen framför även, i ovan nämnda 

rättsfall, att denna rättigheten att vidta fackliga stridsåtgärder är skyddad, men den kan 

göras gällande vissa begränsningar.77  Det är inte en absolut rättighet. Vilket innebär att 

den kan vara föremål för begränsningar. Rättsakterna som EU-domstolen framför som 

grundläggande för rätten att vidta stridsåtgärder är den Europeiska Social Stadgan, 

Internationella arbetsorganisationens konvention nr 87 angående föreningsfrihet och 

skydd för organisationsrätten (ILO) och stadgan om arbetstagares grundläggande sociala 

rättigheter.78  

 

EU ska inte bara vara en ekonomisk union utan även föra en socialpolitik. Regleringen 

kring den socialpolitik som ska föras inom EU återfinns i artikel 151 FEUF, hur dessa 

mål skall uppnås framgår av följande artikel 153 FEUF. Unionen och dess medlemsstater 

ska främja och arbeta för att förbättra arbetsvillkor, åstadkomma ett fullgott socialt skydd 

samt bekämpa social utslagning. För att uppnå dessa mål ska enligt artikel 153 FEUF 

unionen skydda arbetstagares hälsa och säkerhet, arbetsmiljö och deras sociala trygghet. 

Det som är intressant är att artikel 153.5 FEUF stadgar att bestämmelserna i sagda artikel 

inte ska vara tillämpliga på löneförhållanden, föreningsrätt, strejkrätt och rätten till lock-

out. EU fråntas alltså rätten att reglera föreningsrätten och stridsrätten, regleringen av 

detta faller istället på medlemsstaternas kompetensområde.       

 

Möjligheterna att inskränka dessa grundläggande rättigheter kommer att belysas i 

kommande avsnitt i samband med de fyra målen som prövades i EU-domstolen, den så 

kallade Laval-kvartetten.    

 

                                                 
76 Mål C-438/05, p. 43. 
77 Mål C-341/05 Laval un Partneri, p. 91. 
78 Mål C-438/05, p. 43.  
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4 Inskränkningar i rätten att vidta stridsåtgärder 

 

Detta kapitel kommer att behandla inskränkningarna i rätten att vidta stridsåtgärder såsom 

frågan behandlats i praxis från EU-domstolen. Syftet är att belysa hur EU-domstolen valt 

att tolka principer och rättsakter angående stridsåtgärder, framförallt strejkrätten, i 

konflikt med den fria rörligheten för tjänster. Fyra domar från EU-domstolen kommer att 

behandlas; Laval, Viking, Rüffert samt Kommissionen mot Luxemburg då dessa hanterar 

såväl den fria rörligheten för tjänster inom EU samt rätten att vidta stridsåtgärder.  Den 

så kallade Laval-kvartetten behandlar balansen mellan de grundläggande rättigheter som 

stadgas i tidigare avsnitt i relation med den fria ekonomiska rörligheten för tjänster79. 

Genom dessa fyra fall har EU-domstolen klargjort tolkningen av artiklarna 49 och 56 

FEUF samt utstationeringsdirektivet och dess hårda kärna i artikel 3.  

 

4.1 Rättsliga tolkningsfrågor  

 

4.1.1 Utstationeringsdirektivet och ordre public  

Utstationeringsdirektivet avser att skydda utstationerade arbetstagare och garantera deras 

arbetsvillkor enligt de sju områden som räknas upp i artikel 3.1 i sagda direktiv. För att 

direktivet ska vara tillämpligt måste arbetstagaren vara utstationerad i en annan 

medlemsstat under en begränsad tid för att utföra arbete. Detta framgår av artikel 2 i 

utstationeringsdirektivet. Bakgrunden till Lavalmålet80 avsåg en konflikt mellan Laval un 

Partneri (hädanefter Laval), ett lettiskt bolag med säte i Riga, och de svenska 

fackförbunden Svenska Byggnadsförbundet (Byggnads), Svenska Byggnadsförbundets 

avdelning 1 (Byggettan) och Svenska Elektrikerförbundet (Elektrikerna). Laval 

utstationerade arbetstagare i Sverige för att genomföra en ombyggnation av en skola i 

Vaxholm. Laval var inte bundna av kollektivavtal i förhållande till Byggnads och 

diskussioner fördes om att Laval skulle ansluta sig till Byggnadsavtalet.81 Diskussionerna 

strandade och fackförbundet varslade om sympatiåtgärder.82 Frågorna som togs upp i 

begäran av förhandsavgörande avsåg tolkning av artikel 49 EG (artikel 56 FEUF) och 

direktiv 96/71 utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster.  

                                                 
79 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, s. 164–165.  
80 Mål C-341/05 Laval un Partneri mot svenska byggnadsarbetarförbundet m.fl.  
81 Mål C-341/05, p. 28-29.  
82 Mål C-341/05, p. 38.  
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EU-domstolen slår i målet Laval fast två viktiga ställningstaganden som blir centrala för 

framtida tolkning av utstationeringsdirektivet. EU-domstolens första ställningstagande är 

att direktivet inte är att ses som ett vanligt minimidirektiv, vilket det tidigare ansetts vara, 

det ska snarare ses som ett maximidirektiv.83 Betydelsen av detta är att direktivet anses 

bära större tyngd och betydelse än vad som var den grundläggande tanken och syftet 

bakom direktivet. Medlemsstaterna kan inte kräva att arbets- och anställningsvillkor går 

utöver de tvingande reglerna som ryms under artikel 3.1 i direktivet. Det enda undantaget 

från detta återfinns i artikel 3.10 i direktivet angående ordre public. Det andra 

ställningstagandet som domstolen gör är att fack- och arbetsgivarföreningar inte är 

offentligrättsliga organ och kan därför inte stödja sig på bestämmelsen i artikel 3.10 

utstationeringsdirektivet och åberopa skäl som rör ordre public till stöd för en facklig 

stridsåtgärd. Endast medlemsstaterna kan åberopa detta undantag.84   

 

Den ståndpunkt som EU-domstolen tog i målet Laval befästes ytterligare genom domen 

i Rüffert.85 Målet Rüffert avsåg tolkning av artikel 49 EG (artikel 56 FEUF) och huruvida 

den utgör hinder för en myndighet i en medlemsstat att vidta åtgärder vid offentlig 

upphandling att endast anta anbud från företag som i sina anbud skriftligen åtar sig att 

betala sina arbetstagare minst den lön som fastställs av kollektivavtal på orten där 

tjänsterna utförs86. Enligt tysk lagstiftning gällande offentlig upphandling fick endast bud 

antas från företag som betalade sina anställda lön enligt den minimilön som föreskrivits i 

lokala kollektivavtal.  Återigen framför domstolen att varken en stat eller en fackförening 

kan kräva ett företag att ge sina utstationerade arbetstagare något mer än det som 

fastställts i direktivets ”hårda kärna” och de minimiskydd som återfinns i artikel 3.1. 

Skulle direktivet istället tolkas så att värdmedlemsstaten kan kräva arbets- och 

anställningsvillkor som går utöver detta minimiskydd förlorar direktivet sin 

ändamålsenliga verkan.87     

 

Möjligheten för en medlemsstat att nyttja bestämmelserna angående ordre public 

prövades även i målet Kommissionen mot Luxemburg88 som avsåg implementeringen av 

                                                 
83 Dølvik, Jon Erik, Visser, Jelle, Free movement, equal treatment and workers' rights: can the European 

Union solve its trilemma of fundamental principles?, s. 501. 
84 Mål C-341/05, p. 80–84.  
85 Mål C-346/06 Dirk Rüffert mot Land Niedersachsen. 
86 Mål C-346/06, p. 17.  
87 Mål C-346/06, p. 33.  
88 Mål C-319/06, Kommissionen mot Luxemburg. 
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utstationeringsdirektivet. Kommissionen ansåg att Luxemburg inte fullgjort sin 

skyldighet att följa utstationeringsdirektivet och artiklarna 49 samt 50 EG (nuvarande 

artiklar 56 och 57 FEUF). Anledningen till tvisten var att Luxemburg hade listat ett antal 

frågor i sin implementering av direktivet och dessa hade kvalificerats som ordre public, 

vilket innebar att de var undantagna från direktivet. Detta avsåg bland annat en nationell 

reglering om tidsbegränsat arbete, lönejustering samt kollektivavtal och deras verkan.   

 EU-domstolen slog här fast att nyttjandet av undantaget ordre public ska ses som en 

avvikelse från den grundläggande principen om friheten att tillhandahålla tjänster och bör 

tolkas restriktivt.89 Fortsatt framför domstolen att det i huvudsak ligger medlemsstaterna 

fritt att bestämma vilka krav som med hänsyn till vad som är nödvändigt för landet ska 

innefattas i begreppet ordre public. När tolkningen avser unionsrätten och framförallt när 

ordre public används för att inskränka den fria rörligheten för tjänster ska begreppet tolkas 

restriktivt, och endast när behov finns för att skydda ett grundläggande samhällsintresse. 

Dessutom ska en bedömning av lämplighet och proportionalitet göras av de skäl som 

medlemsstaten åberopade som grund för undantaget.90 EU-domstolen satte genom 

utlåtandet i domen en hög tröskel för att kunna nyttja reglerna angående orde public i 

utstationeringsdirektivet. Denna tröskel är en av orsakerna till att nämnda direktivet ska 

ses som ett maximidirektiv.91  

  

4.1.2 Stridsåtgärdernas förenlighet med den fria rörligheten för tjänster  

Den fria rörligheten för tjänster och etablering är en grundsten i unionen och dess syfte 

att skapa en fri inre marknad. Som huvudregel ska denna frihet vara fri från 

inskränkningar och diskriminering inom unionen. Förbudet mot diskriminering är 

fastslaget i artikel 18 FEUF samt genom praxis. I målen Laval och Viking skulle EU-

domstolen göra bedömningen om stridsåtgärder inskränker den fria rörligheten för 

tjänster och rätten till etableringsfrihet enligt artiklarna 56 och 49 FEUF (dåvarande 

artiklarna 49 och 43 EG). Domstolen prövar även om de fördragsstadgade fria 

rörligheterna kan anses ha horisontell direkt effekt mot de fackliga förbunden och rätten 

att vidta stridsåtgärder.92 

 

                                                 
89 Mål C-319/06, p. 30. 
90 Mål C-319/06, p. 50-51.  
91 Dølvik, Jon Erik, Visser, Jelle, Free movement, equal treatment and workers' rights: can the European 

Union solve its trilemma of fundamental principles?, s. 501.  
92 Mål C-438/05, p.27 och p.56. 
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EU-domstolen fastställer i såväl Laval som i Viking att rätten att vidta stridsåtgärder är en 

grundläggande rättighet som erkänns i rättsakter antagna av medlemsstaterna,93 men de 

framhäver även att detta inte kan ses som en absolut rättighet utan några inskränkningar 

eller begränsningar.94 För att kunna bedöma hur den grundläggande rättigheten att vidta 

stridsåtgärder och den fördragsstadgade fria rörligheten ska förhålla sig till varandra 

framförde domstolen att en proportionalitetsbedömning skulle göras. En sådan 

bedömning är väl förankrad i praxis när en bedömning om inskränkningar på den fria 

rörligheten ska anses vara berättigade. Domstolen hänvisade till målen Schmidberger95 

och Omega96 där det tidigare fastställts att skyddet för de grundläggande rättigheterna 

utgör ett legitimt intresse som i princip motiverar inskränkningar i de skyldigheter som 

följer av unionsrätten. För att kunna motivera sådana inskränkningar krävs dock att 

rättigheterna utövas i samklang med kraven som följer av fördragen och sker i 

överensstämmelse med proportionalitetsprincipen.97  

 

När domstolen fastställt att en proportionalitetsbedömning måste göras går den vidare i 

målet Laval för att bedöma om artikel 56 FEUF (dåvarande artikel 49 EG) ska beaktas 

när det avser fackliga organisationer och stridsåtgärder. Frågan som domstolen förde var 

om denna artikel kunde anses ha horisontell direkt effekt mellan Laval och 

fackföreningarna. Detta kan utläsas av ”artikel 49 EG skall även iakttas när det är fråga 

om icke offentliga regleringar, som syftar till att på ett kollektivt sätt reglera 

tillhandahållande av tjänster”.98 Domstolen fortsätter i samma stycke med att framföra 

”avskaffandet mellan medlemsstaterna av hinder för friheten att tillhandahålla tjänster 

skulle nämligen äventyras, om anskaffandet av statliga hinder kunde motverkas av hinder 

som följer av att sammanslutningar och förbund som inte är offentligrättsligt 

reglerade”.99 Innebörden av detta är att om regleringen för den fria rörligheten endast 

avsåg medlemsstater så kunde den riskeras att urholkas.100 Fackliga organisationer som 

utövar rätten att vidta stridsåtgärder kan göra det mindre lockande och svårare för företag 

att etablera sig och därmed utgöra en inskränkning i friheten att tillhandahålla tjänster 

enligt betydelsen av artikel 56 FEUF. Dessutom kan företag som är etablerade i andra 

                                                 
93 Mål C-438/05, p. 43, även Mål C-341/05, p. 90.   
94 Mål C-438/05, p. 44.  
95 Mål C-112/00.  
96 Mål C-36/02. 
97 Mål C-341/05, p. 94.  
98 Mål C-341/05, p. 98.  
99 Mål C-341/05, p.98.  
100 Davies, A.C.L, One step forward, two steps back? The Viking and Laval cases in the ECJ, s. 132.  
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medlemsstater anses sig tvingade att ansluta sig till kollektivavtal vars innehåll skiljer sig 

från reglerna i utstationeringsdirektivets arbets- och anställningsvillkor.101 

Argumentationen att inskränkningarna är gällande med hänsyn till tvingande hänsyn till 

allmänintresse noterar domstolen och medger att eventuell social dumpning kan vara 

aktuell i den mening som avses i domstolens tidigare praxis.102 Unionen är inte endast 

avsedd att ha ekonomiska ändamål, utan även ett socialt ändamål, och en avvägning 

mellan rättigheter och friheter eftersträvas av socialpolitiken. Domstolen finner trots detta 

att stridsåtgärder, som de som är föremål för prövning i målet Laval, inte kan anses vara 

motiverade av ett allmänintresse och innebär en otillåten inskränkning av den fria 

rörligheten.103  

 

Målet Viking avsåg, tillskillnad från Laval, inte strejk som stridsåtgärd utan om bojkott 

och huruvida inskränkningar av artikel 49 FEUF (dåvarande artikel 43 EG) är tillämplig 

på fackföreningar. Tvisten uppstod när Viking Line ville registrera sitt fartyg i Estland 

och ingå kollektivavtal med en estländsk fackförening för de anställda ombord. 

Internationella Transportfederationen (ITF) och det finska facket med kollektivavtal 

motsatte sig detta. Frågorna som ställdes till domstolen avsåg även diskriminering samt 

om den fria etableringsrätten har horisontell direkt effekt. Tidigare praxis på området har 

gjort gällande att fackföreningar inte utgör offentligrättsliga organ104 och att artiklarna 

39, 43 och 49 EG (artiklarna 45, 49 och 56 FEUF) inte bara avser för offentliga 

myndigheters verksamhet, utan omfattar även andra former av regleringar vars syfte är 

att på ett kollektivt sätt reglera tillhandahållande av tjänster. En begränsning av sagda 

artiklar att endast gälla offentliga myndigheter skulle, enligt domstolen, kunna leda till 

olikheter vid tillämpningen av förbuden. Arbetsvillkor i olika medlemsstater regleras på 

olika sätt, ibland genom lagar och förordningar och ibland genom kollektivavtal som 

ingås och antas av privatpersoner.105  

 

Domstolen slår, i Viking, fast att dåvarande artikel 43 EG (artikel 49 FEUF) skulle tolkas 

som så att ”fackliga stridsåtgärder som vidtas av en fackförening eller en 

sammanslutning av fackföreningar mot ett företag för att förmå detta att teckna ett 

kollektivavtal som till sitt innehåll kan avskräcka företaget från att utöva etableringsfrihet 

                                                 
101 Mål C-341/05, p. 99.  
102 Mål C-341/05, p. 102–103.  
103 Mål C-341/05, p. 110–111.  
104 Mål C-438/05, p. 60.  
105 Mål C-438/05, p. 33-34.  
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i princip inte faller utanför tillämpningsområdet för denna artikel”.106 Innebörden av EU-

domstolens tolkning var att denna typ av kollektiva stridsåtgärder ska prövas mot 

regleringen av den fria rörligheten inom EU, i de fall den förhindrar företag från att nyttja 

den gränsöverskridande rörligheten samt om lagligheten av åtgärden kan rättfärdigas av 

EU-rättens principer.107 Rätten att strejka och möjligheten att reglera denna har fråntagits 

EU:s kompetensområde genom artikel 153.5 FEUF. Men, genom att fackliga 

stridsåtgärder faller under artikel 49 FEUF (med hänvisning till ovan nämnda praxis) ges 

EU-domstolen trots detta möjligheten att reglera huruvida dessa stridsåtgärder ska anses 

som rättfärdigande eller ej när det avser den fria rörligheten.108        

 

4.1.3 Horisontell direkt effekt   

En av de tolkningsfrågor som ställdes till EU-domstolen i målet Viking var huruvida 

artikel 43 EG (artikel 49 FEUF) hade horisontell direkt effekt på så sätt att den medför 

rättigheter för ett företag som det sedan kan göra gällande mot en fackförening.109  

Domstolen erinrar att denna tidigare fastslagit i praxis att förbud att inskränka en 

grundläggande frihet enligt en tvingande bestämmelse i fördraget bland annat omfattar 

alla avtal som syftar att kollektivt reglera förvärvsarbete.110 EU-domstolen hänvisar bland 

annat till målet Defrenne111 där det fastställts att tvingande artiklar inte bara är bindande 

för myndigheter, utan även kollektiva avtal.  Då artikel 43 EG (artikel 49 FEUF) reglerar 

en grundläggande frihet gäller detta även för denna artikel.112 Domstolen finner i målet 

att frågan ska besvaras enligt följande ”artikel 43 EG kan medföra rättigheter för ett 

företag som det kan göra gällande mot en fackförening eller en sammanslutning”.113 

Fördragsartiklar kan alltså ha horisontell direkt effekt. Innebörden av detta är att 

arbetsgivare kan föra fackliga organisationer inför nationell domstol för att bedöma 

huruvida en stridsåtgärd är legitim eller ej.  EU-domstolen rättfärdigar deras tolkning av 

bestämmelserna i artiklarna 43 och 49 EG (49 och 56 FEUF) i målen Viking och Laval 

genom att belysa rollen fackliga organisationer spelar vad avser arbetsförhållanden och 

den betydelsen detta kan innebära för friheten att tillhandahålla tjänster.114 Innan 

                                                 
106 Mål C-438/05, p. 55. 
107 Weatherill, Stephen, The Internal Market as a Legal Concept, p. 96. 
108 Ibid, p. 126. 
109 Mål C-438/05, p. 27.  
110 Mål C-438/05, p. 57–58.  
111 Mål 43/75, p. 39.  
112 Mål C-438/05, p. 59.  
113 Mål C-438/05, p.66.  
114 Davies, A.C.L, One step forward, two steps back? The Viking and Laval cases in the ECJ, s. 136. 
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domstolens avgörande i nämnda mål fanns inga tydliga riktlinjer att följa vad gällde 

huruvida fackliga organisationer, som egna parter, var direkt bundna av artiklarna när de 

initierar stridsåtgärder.115          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
115 Novitz, Tonia, Syrpis Phil, Economic and social rights in conflict: Political and judicial approaches to 

their reconciliation, s. 420.  
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5 Förhållandet mellan konkurrerande rättigheter  

 

Efter EU-domstolens avgöranden i den ovan anförda Laval-kvartetten har en diskussion 

förts avseende förhållandet mellan konkurrerande rättigheter och friheter inom unionen, 

samt konflikten som uppstår mellan dessa. Detta avsnitt avser att behandla och analysera 

efterspelet från Laval-kvartetten samt huruvida det finns en balans mellan den 

fundamentala rättigheten, att vidta stridsåtgärder och strejka, och den grundläggande 

friheten; den fria rörligheten för tjänster. Diskussion kommer även föras angående 

eventuella inskränkningar och den proportionalitetsbedömning som domstolen fastställt 

måste förekomma.    

 

5.1 Balansen mellan grundläggande fri- och rättigheter  

 

Det som skedde genom EU-domstolens avgöranden i målen som prövades i Laval-

kvartetten var att problematiken som avser två fördragsskyddade rättigheter och friheter, 

dels friheten att tillhandahålla tjänster inom EU och dels rätten att vidta stridsåtgärder, 

ställdes mot varandra. EU-domstolen var i sin tolkning av fördragen tvingad att avgöra 

vilken av dessa rättigheter som vägde tyngst, samt vilken av dessa som ska inskränkas till 

förmån för den andra. Fackliga organisationer har ett utbrett stöd för rättigheten att vidta 

stridsåtgärder, såsom strejk, för att skydda arbetstagares rättigheter. Detta finns utskrivet 

i såväl internationella rättsakter som i unionsrätten. Stöd finns även att finna i 

Europadomstolen och i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR).116 Källan till denna konflikt, 

angående den fria rörligheten för tjänster och rätten att vidta stridsåtgärder, härstammar 

bland annat från EU:s breddning mot Östeuropa. I samband med att fler östeuropeiska 

länder ansluter sig till EU växer även möjligheten för att arbetstagare och företag att 

utnyttja rätten att utstationera arbetstagare och tillhandahålla tjänster inom Europeiska 

Unionen. Rädslan för den ”polska rörmokaren” spred sig.117 Många av dessa länder 

erbjuder lägre löner vilket medför ökad konkurrens på den inre marknaden.118 

Arbetstagare och möjligheten att hålla en minimumnivå vad gäller löner och skydd blir 

                                                 
116 Kruse, Anders, Fackliga stridsåtgärder och den fria rörligheten i EU, s. 200. 
117 Dølvik, Jon Erik, Visser, Jelle, Free movement, equal treatment and workers' rights: can the European 

Union solve its trilemma of fundamental principles?, s. 491-492.  
118 Reich, Norbert, Fundamental Freedoms v. Fundamental Rights: did Viking get it wrong?, s. 854. 
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en del av konkurrensen när företag erbjuder tjänster i andra medlemsstater.119 Försök att 

skydda mot social dumpning, sämre arbetsvillkor och låga löner när arbetstagare från 

låglöneländer i Östeuropa blev utstationerade i övriga Europa ledde till att fackliga 

organisationer tog till stridsåtgärder för att skydda arbetstagarna. Debatten rörande social 

dumpning och förhållandet för arbetstagare från medlemsländer där skyddet och lönerna 

avsevärt understiger det som återfinns i nord- och västeuropa har intensifierats.120  I stater 

där det inte finns någon lagstadgad minimilön läggs ofta ansvaret på kollektivavtal för att 

fastställa en sådan. Enligt Utstationeringsdirektivets artikel 3.1 ska medlemsstater kunna 

garantera att utstationerade arbetstagare åtnjuter skydd enligt denna ”hårda kärna”. Bland 

annat reglering av minimilön.121    

 

Denna konflikt illustreras i de bakomliggande faktorerna till Laval och Viking där 

arbetsgivares rätt att nyttja den fria rörligheten för tjänster och rätten för fackliga 

organisationer att vidta stridsåtgärder ställdes inför EU-domstolen.122 Barnard framför att 

EU-domstolen, i målen Laval och Viking, kunde välja olika sätt att hantera konflikten 

mellan ekonomiska och sociala rättigheter. De kunde avgöra målen till fördel för 

företagen, vilket skulle innebära att de kunde anklagas för att underlätta för social 

dumpning och underminera EU:s sociala modell. Domstolen kunde också välja att avgöra 

målet till fördel för de fackliga organisationerna. Om så skulle vara fallet kunde de 

anklagas för att blockera de östeuropeiska ländernas största möjlighet till konkurrens, 

deras låga löneläge.123     

 

Unionen har inte endast ett ekonomiskt ändamål, utan även ett socialt ändamål, detta 

framför EU-domstolen i målet Laval.124 Domstolen fortsätter i samma stycke med 

understryka att bestämmelserna som följer av den fria rörligheten för varor, personer, 

tjänster och kapital ska vägas mot målen som eftersträvas i socialpolitiken. EU:s 

socialpolitiska mål ska lagföras av unionen, dock har vissa undantag gjorts och ett av 

dessa avser rätten att vidta fackliga stridsåtgärder och rätten att strejka. Frågor avseende 

                                                 
119 Veldman, Albertine, The Protection of the Fundamental Right to Strike within the Context of the 

European Internal Market: Implications of the Forthcoming Accession of the EU to the ECHR, s. 105.  
120 Nyström, Birgitta, Stridsåtgärder - en grundläggande rättighet som kan begränsas av den fria 

rörligheten, s. 866.  
121 Sjödin, Erik, Utstationerade arbetstagares tillträde till arbetsmarknaden – reflektioner kring EU-

domstolens dom C-307/09 Vicoplus, s. 128-129.  
122 Novitz, Tonia, Syrpis Phil, Economic and social rights in conflict: Political and judicial approaches to 

their reconciliation, s. 412. 
123 Barnard, Catherine, Social Dumping or Dumping Socialism?, s.263.  
124 Mål C-341/05, p. 105. 
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dessa frågor ska endast falla under nationell lagstiftning och medlemsstaternas egna 

internationella åtaganden. Novitz framhåller att det finns minst två skäl till varför EU, 

istället för att lägga ansvaret på sina medlemsstater, aktivt bör försvara strejkrätten. Det 

första skälet är att effektiviteten av en strejk är beroende på fackföreningarnas ställning 

och deltagande i den sociala dialogen. Något som EU själva bygger sin socialpolitik på, 

och har gjort under en lång tid. Det andra skälet är att skapa en legitim bas för EU att stå 

på vad gäller frågor som avser mänskliga rättigheter. Att kunna erkänna strejkrätten som 

en grundläggande rättighet, och framförallt en mänsklig rättighet, i enlighet med 

rättighetsstadgan som fastslogs i samband med inträdandet av Lissabonfördraget skulle 

skapa en sådan bas för EU att stå på.125 Trenden inom EU och på det EU-rättsliga området 

talar dock emot detta. Genom praxis för EU-domstolen en negativ skyddstrend istället för 

en positiv vad avser rätten att vidta stridsåtgärder. Detta beror primärt på det faktum att 

EU vill skydda den fria rörligheten och dess ekonomiska inverkningar inom unionen. 

Fackliga organisationer och möjligheten att nyttja stridsåtgärder kan inskränka den fria 

rörligheten och göra det svårare för aktörer på marknaden att nyttja de ekonomiska 

friheterna som den fria rörligheten erbjuder. Skyddet av strejkrätten faller då föga 

förvånande i skymundan.126 

 

Inte bara Novitz ifrågasätter EU och dess hantering av frågan avseende hanteringen av 

fackliga organisationer och stridsåtgärder. Dølvik och Visser framför att EU inte står inför 

ett dilemma, utan ett trilemma. Enligt dem bygger EU och unionssamarbetet på tre 

grundläggande principer; fri rörlighet för tjänster, icke-diskriminering samt 

föreningsfriheten och rätten att vidta stridsåtgärder. Var och en av dessa fundamentala 

principer finns utskriven i såväl primärrätten som i sekundärrätten och hänvisas till av 

EU-domstolen i praxis. Dilemmat ligger nu i att vissa grundläggande friheter framstår 

som att de väger tyngre än andra.127 EU-domstolen har påvisat, ibland annat Laval, att 

denna anser att den fria rörligheten är att prioritera framför rätten att vidta stridsåtgärder. 

Domstolen har på detta sätt begränsat medlemsstaternas självbestämmanderätt och den 

fundamentala rättigheten att kunna strejka. Dølvik och Visser framför vidare att detta 

torde vara oacceptabelt för fackliga organisationer.128 

                                                 
125 Novitz, Tonia,  The EU and the Right to Strike: Regulation through the Back Door and Its Impact on 

Social Dialogue, s. 46. 
126 Ibid., s. 47.  
127 Dølvik, Jon Erik, Visser, Jelle, Free movement, equal treatment and workers' rights: can the European 

Union solve its trilemma of fundamental principles?, s. 492.  
128 Ibid., s. 493. 
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Problematiken rörande konflikten mellan ekonomiska och politiska rättigheter har länge 

funnits inom EU och dess tidigare gemenskaper. Weatherill framför att dessa 

fundamentala rättigheter inte är absoluta, utan kan begränsas under rättfärdigande 

omständigheter, vilket orsakar problematik på området.129 På området förs två motsatta 

synsätt. Den första innebär att den mångfald som finns inom EU ska bevaras, både genom 

att tillåta företag att utnyttja den fria rörligheten och att inte reglera för arbetstagares 

situationer utöver de miniminivåer som finns. EU-domstolen följer detta synsätt i målet 

Viking. Motståndarna till detta synsätt framför att det är rent skadligt för unionens 

utveckling av den fria rörligheten och tillåter ingen form av utveckling på de sociala 

områdena, såsom arbetstagares rättigheter. Weatherill säger vidare att stater kan frestas 

att undergräva det sociala skyddet som finns i landet för att locka företag att etablera sig. 

Det blir en ond cirkel där stater följer varandra och tävlar om att komma först till botten. 

För att förhindra detta krävs EU-reglering på områden avseende social välfärd och 

utveckling.130 Den fria rörligheten inom EU, att kunna röra sig mellan medlemsländerna, 

och att få en jämlikbehandling när arbetstagare eller arbetsgivare nyttja denna frihet är en 

grundsten inom unionen. Mångfalden som uppstår är något som medlemsstaterna bör 

värna om snarare än att undergräva.131   

 

Försöken att balansera ekonomiska och sociala rättigheter har skett i EU-domstolen med 

hjälp av proportionalitetsbedömning och rättfärdigande av åtgärder. Barnard anser att 

detta är en balans utan någon substans. Sociala rättigheter hamnar i underläge och tvingas 

försvara sig själva mot ekonomiska friheterna när fackliga stridsåtgärder anses bryta mot 

unionsrätten. EU-domstolen har försvårat möjligheten att försvara sociala rättigheter mot 

ekonomiska genom dess strikta användning av proportionalitetsprincipen. Barnard menar 

att trots att domstolen fastställt strejkrätten som en grundläggande rättighet är 

begränsningarna så pass omfattande att de ekonomiska intressena äter upp de sociala.132          

 

 

 

                                                 
129 Weatherill, Stephen, The Internal Market as a Legal Concept, s. 137.  
130 Weatherill, Stephen, The Internal Market as a Legal Concept, s. 192.  
131 Dølvik, Jon Erik, Visser, Jelle, Free movement, equal treatment and workers' rights: can the European 

Union solve its trilemma of fundamental principles?, s. 506.  
132 Barnard, Catherine, Social Dumping or Dumping Socialism?, s. 264.  



  
 

27 

5.2 Inskränkningars proportionalitet 

 

EU har rätt att agera inom de befogenheter och behörigheter som återfinns i enlighet med 

fördragen, framförallt i artikel 5 FEU. Utövandet av dessa befogenheter ska styras av 

proportionalitetsprincipen och subsidiaritetsprincipen. Numera är principen om 

proportionalitet väletablerad inom EU-rätten.133 EU-domstolen har, genom praxis, 

fastställt att inskränkningar kan göras i möjligheten att nyttja grundläggande fri- och 

rättigheter. Tidigare avsnitt i denna uppsats hanterat detta område, bland annat genom 

Laval och efterföljande domar. Sådana inskränkningar ska göras i enlighet med en 

proportionalitetsprövning. Proportionalitetsprincipen har fått en starkare roll vid 

avgöranden av konkurrerande rättigheter. Det måste finnas en proportionalitet mellan de 

fackliga organisationernas strejkrätt och den fria rörligheten för tjänster. I Viking 

framställer EU-domstolen att det faller på den nationella domstolen att pröva huruvida 

facket i enlighet med nationell lagstiftning och kollektivavtalsbestämmelser inte 

förfogade över mindre ingripande inskränkningar i etableringsfriheten. Dessutom 

ifrågasattes om fackföreningen hade uttömt alla tillgängliga medel innan stridsåtgärder 

vidtogs.134  

 

Detta uttalande av EU-domstolen har ifrågasatts. Att lägga bördan på den fackliga 

organisationen, vars syfte ofta är att få igenom reformer, är något motsägelsefullt.135 

Novitz framför att detta skulle underminera förhandlingstaktikerna som används av såväl 

fackliga organisationer som av arbetsgivare. Ytterligare problematik skulle uppstå för de 

nationella domstolarna. De skulle vara tvungna att, tillsammans med facken, undersöka 

lagligheten och proportionaliteten av varje eventuell stridsåtgärd som skulle kunna 

påverka den fria rörligheten. Att inte göra det skulle kunna leda till rättsliga påföljder. 

Förhandlingskraften som fackföreningar bär med sig skulle förtvina i rädslan att bli parter 

av en rättsprocess varje gång de försöker utnyttja rätten att vidta stridsåtgärder.136   

 

 

 

 

                                                 
133 Craig, Paul, De Búrca, Gráinne, EU Law, Text, Cases and Materials, s. 551.  
134 Mål C-438/05, p. 87.  
135 Novitz, Tonia, Syrpis Phil, Economic and social rights in conflict: Political and judicial approaches to 

their reconciliation, s. 425.  
136 Ibid. s. 425.  
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6  Avslutande kommentarer  

EU är en sammanslutning av stater som arbetar för att främja unionen och dess 

medborgare genom att föra en ekonomisk och social agenda. När dessa två agendor 

kommer i konflikt med varandra är det upp till EU-domstolen att granska och avgöra 

vilken rättighet som ska anses få företräde över den andra. Den fria rörligheten för tjänster 

och strejkrätten torde bära samma rättsliga skyddsnivå. Efter utfallet i målet Laval och 

dess efterföljare, som granskats i denna uppsats, kan detta dock icke förstås vara fallet. I 

samband med implementering av Lissabonfördraget åtog sig unionen att lägga mer fokus 

på mänskliga rättigheter. Bland annat genom att ansluta sig till EKMR. En intressant 

framtida frågeställning är huruvida EU-domstolen kommer att betrakta de mänskliga 

rättigheterna om en sådan anslutning blir aktuell. Skulle de ekonomiska friheterna bära 

samma tyngd som de sociala om en liknande situation som den i Laval eller Viking kom 

upp till domstol igen. Det kommer vara relevant att följa utvecklingen avseende relationen 

mellan de grundläggande rättigheterna och de ekonomiska friheterna utifrån ett 

människorättsligt perspektiv. I efterdyningarna från Laval-kvartetten är inte det mest 

intressanta att EU-domstolen ansåg att de ekonomiska friheterna vägde tyngre i en 

konflikt med de grundläggande rättigheterna. Det intressanta är att genom domsluten 

visar EU att det finns olika synsätt på hur denna balansgång ska föras. Unionen ska föra 

en ekonomisk- och en socialpolitik. Hittills har dock de ekonomiska friheterna frodats på 

bekostnad av de sociala rättigheterna. Detta trots att de sociala friheterna är 

fördragsstadgade för alla unionsmedborgare att åtnjuta. 
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