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I 
 

Abstract 
 
We live in a global world characterized of economic internationalization. It imposes 

new demands on our way of managing our world. The Swedish labour market is not an 

exception. Critics believe that the Swedish model is in need of change. In the context of 

posting of workers the interplay between social rights and the freedom of providing 

services gives birth to problematic fields of social dumping. Both Norway and Sweden 

face similar challenges on the internal market. Nevertheless, both countries have applied 

different strategies in their work to counteract social dumping.   

 

This paper aims to compare the Swedish- with the Norwegian model and display how 

both systems works to prevent social dumping. Further the paper will examine if the 

Norwegian system with universal collective agreements could be implemented in the 

Swedish system without creating friction in view of the Swedish model. By using a 

comparative method with sociology of law the paper brings understanding to the reader 

for the complex interaction between society and legal systems. This is key to fully grasp 

why Sweden and Norway has chosen different legal paths.  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund  
Utstationering av arbetstagare är en specifik form av arbetskraftsrörlighet som enligt 

Arbetsmiljöverkets definition innefattar en arbetstagare som skickats utomlands av sin 

arbetsgivare för att där, under en kortare period, utföra tjänster.1 Det som är utmärkande 

för utstationerade arbetstagare är att de inte omfattas av artikel 45 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (EUF). Istället omfattas de av friheten att 

tillhandahålla tjänster vilket stipuleras enligt artikel 56 i EUF. Utstationering av 

arbetstagare är ofta förknippat med mer långtgående och komplexa problem, vilket 

avspeglas i den pågående debatten inom Europeiska unionen (EU).2  

 

Den Västeuropeiska arbetsmarknaden porträtteras som en av världens mest attraktiva 

platser för utstationering av arbetstagare. De ökade lönegapen bland EU:s 

medlemsländer kan betraktas som ett resultat av östutvidgningen år 2004 och 2007. Den 

innebar att tolv3 nya länder med väsentligt lägre inkomstnivå fick tillträde till unionens 

inre marknad.4 År 2014 var skillnaden fem gånger så stor, beräknad av median 

bruttoinkomst per timme samt reglerad till köpkraftsstandard, mellan de högsta och 

lägsta medlemsländernas lönenivåer.5 År 2014 beräknades antalet utstationerade 

arbetstagare inom EU till 1,9 miljoner. Det är en ökning med 44.4 procent under 

perioden år 2010 och 2014. Det här gör det till den form av gränsöverskridande 

arbetskraftsrörlighet som bland EU:s medlemsländer har starkast utvecklingstendens.6 

Dock pekar flertalet studier på att mörkertalet är omfattande och att beräkningen därför 

                                                
1 Internet, https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/utlandsk-arbetskraft-i-
sverige/utstationering---utlandsk-arbetskraft-i-sverige/det-har-ar-utstationering/ (Hämtad 2017-09-06). 
2 Voss, Eckhard, Faioli, Michele, Lhernould, Jean-Philippe and Iudicone, Feliciano, Posting of Workers 
Directive- current situation and challenges, Employment and Social Affairs, Study for the EMPL 
Committee, 2016, p. 10-15.  
För mer information se även: Internet, http://www.transportarbetaren.se/lika-lon-for-utstationerade-men-
transporter-undantas/ (Hämtad: 2018-02-16), Internet, 
https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2017/regeringen-far-igenom-lika-lon-for-lika-arbete-pa-eu-
niva/ (Hämtad 2018-02-16). 
3 2004 anslöt medlemsländerna: Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, 
Slovenien, Malta och Cypern. 2007 anslöt medlemsländerna: Bulgarien och Rumänien. För mer 
information se: Internet, http://www.europarl.europa.eu/external/html/euenlargement/default_sv.htm 
(hämtad 2017-09-04).  
4 Lalanne, Stéphane, Posting of Workers, EU enlargement and the globalization of trade in services, 
International Labour Review, Vol. 150 (2011), No. 3-4.  
5 Eurostat, Earnings statistics, 2017-02-7. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics- 
explained/index.php/Earnings_statistics (Hämtad 2017-09-04).  

6 Voss, Eckhard, Faioli, Michele, Lhernould, Jean-Philippe and Iudicone, Feliciano, Posting of Workers 
Directive- current situation and challenges, Employment and Social Affairs, Study for the EMPL 
Committee, 2016, p.15-16. 
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skall betraktas som en indikation av hur många arbetstagare som i realiteten 

utstationeras inom EU.7 Landsorganisationen i Sverige (LO) har försökt att kartlägga 

omfattningen på svensk arbetsmarknad. De understryker att specifika branscher är mer 

utsatta än andra och att det bakomliggande motivet många gånger är att pressa priset på 

arbetskraft. En bransch av arbetsmarknaden som är särskilt utsatt är byggnads-, där 

närmare 19 procent av den totala arbetskraften utgörs av utstationerade arbetstagare.8 

 

Den kraftiga tillströmningen av utstationerad arbetskraft från länder med lägre 

lönenivåer och socialt skydd har inneburit en press för den nordiska modellen.9 

Problemet bottnar i att inträdet av de nya medlemsstaterna från år 2004 och 2007 har 

bidragit till att skapa friktion vid nyttjandet av EU:s regler om fri rörlighet för tjänster.10 

Fackföreningsrörelsen i väst har länge uttryckt sin oro för att östeuropeisk arbetskraft 

skall underminera lönenivåer och socialt skydd.11 Svenskt Näringsliv (SN) är tydliga 

med sin ståndpunkt: EU bör sträva mot att vara den kraft som river handelshinder, ökar 

konkurrensen och öppnar den inre marknaden; inte späder på den sociala protektionism 

som många fackförbund i dag blir utpekade och beskyllda för att stå bakom.12   

 

Social dumpning är ett svårdefinierat begrepp som kan beskriva flera fenomen på 

arbetsmarknaden.13 I den här uppsatsen har social dumpning definierats med inflytande 

av det svenska Skatteverkets lydelse. Begreppet innebär att en utländsk arbetsgivare och 

arbetstagare konkurrerar med nationella arbetsgivare och arbetstagare med hjälp av 

mindre förmånliga anställningsvillkor och ett reducerat socialt skydd för arbetstagarna.14 

                                                
7 Cremers, Jan, Dolvik, Jon Erik and Bosch, Gerhard, Posting of workers in the single market: attempts to 
prevent social dumping and regime competition in the EU, Industrial Relations Journal, Nov2007, Vol. 38 
Issue 6, p524-541, p. 526. 
8 Jonsson, Claes-Mikael and Larsson, Göran, Gäst i verkligheten- om utstationerad arbetskraft i 
praktiken, 2013, Arbetslivsenheten, LO-Tryckeriet, Stockholm 2013.  
Se även: Arbetsmiljöverket, Rapport 2016:7, Halvårsrapport – register för företag som utstationerar 
arbetstagare i Sverige- 1 januari- 30 juni 2016. 2016. 

9 Eldring, Line, Ahlberg, Kerstin, Pedersen, Klaus, Arbeidstilsynenes roller, strategier og redskaper i 
arbeidet mot sosial dumping: En nordisk pilotstudie, TemaNord, 2013, s. 10. 
10 Sigeman, Tore, Fri rörlighet för tjänster och nationell arbetsrätt, Europarättslig Tidskrift. 8(3):465-
495, s. 465. 
11 Barnard, Catherine, Social dumping or dumping socialism?, The Cambridge Law Journal, 7/1/2008, 
Vol. 67, Issue 2, p. 262-264, p. 262.  
12 Internet, https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/europa/social-protektionism-pa-frammarsch-inom-
eu_545646.html (Hämtad 2017-09-04).  
13 Kofoed-Diedrichsen, Weise, Kristian, Nordiske tiltag mod social dumping, En gennemgang af 
faenomet, dets udbredelse og indsatsen mod det, Rapport udarbejdet for SAMAK, arbeiderbevaegelsens 
nordiske samarbejdskomite, Cevea, Januar 2017, s. 9-12. 
14 För Skatteverkets definition i ordalag se: Skatteverket, Regleringsbrevsuppdrag, Svartarbete och social 
dumpning- Förslag på personalliggare i ytterligare verksamheter, 2015-10-26, s. 7. 
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De nordiska länderna har flera gemensamma karaktärsdrag. Det innebär att de påverkas 

av ökad globalisering, ekonomisk internationalisering samt konkurrensutsatthet från 

låglöneländer på ett nära besläktat sätt. Norge är inte medlemmar i EU, dock har de 

undertecknat Europeiska ekonomiska samarbetsområdets avtal (EES-avtalet).15 Det 

innebär att Norge verkar på den inre marknaden och omfattas av EU:s regler om den 

fria rörligheten på ett liknande sätt som Sverige.16  

 

I ett försök att åstadkomma balans mellan den inre marknadens frihet att tillhandahålla 

tjänster kontra sociala rättigheter har EU stipulerat direktiv 96/71/EG om utstationering 

av arbetstagare i samband med tillhandahållandet av tjänster. En systemförändring som 

följer av direktivets artikel 3.117 är att ett medlemsland har förpliktelse att tillse 

utstationerad arbetskraft likvärdig behandling och minimivillkor som värdlandets 

arbetstagare.18 Tolkningen av direktivet har varit ett omdebatterat ämne bland EU:s 

medlemsländer. I flera rättsfall19 har EU-domstolen tvingats att balansera de motstående 

intressena. Det här har i samband med låglönekonkurrens skapat en högröstad 

samhällsdebatt. Inte minst i Sverige, efter Lavalmålet, har debatten varit både intensiv 

och färgstark eftersom den svenska modellens framtid blivit ifrågasatt.20 Sveriges 

anslutning till EU har inneburit att de politiska makthavarna och den arbetsrättsliga 

regleringen har en förändrad kontext att verka i.21 Inom konkurrensutsatta branscher, 

som präglas av utstationerad arbetskraft från låglöneländer, har både arbetstagar- och 

arbetsgivarorganisationer uttryckt sitt missnöje med den svenska modellen. 

                                                
15 EES-avtalet är ett samarbetsavtal mellan EU:s medlemsländer och Island, Lichtenstein och Norge 
vilket innebär att den inre marknaden expanderar sitt omfång till även dessa länder.  
16 Skedinger, Per, Låglönekonkurrens och lönereglering i ett nordiskt perspektiv, Ekonomiska samfundets 
tidskrift, 2013, Vol.66(2), pp.149-158 [Vetenskaplig publikation], s. 149. 
17 Den hårda kärnan består av: 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) Likabehandling av kvinnor och män samt andra bestämmelser om icke-
diskriminerande behandling.  
18 Sigeman, Tore, Fri rörlighet för tjänster och nationell arbetsrätt, Europarättslig Tidskrift. 8(3):465-495, 
s. 468. Se även Internet, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A31996L0071, 
(Hämtad 2017-09-04).  
19 Se Laval kvartetten:  
C-341/05 Laval un Partneri [2007] ECR I-11767, C-346/06 Rüffert [2008] ECR I-1989, C-319/06 
Commission vs Luxembourg [2008] ECR I-4323, C-438/05 The International Transport Workers’ 
Federation and The Finnish Seamen’s Union [2007] ECR I- 10779. 
20 För den som inte är insatt i Lavalmålet se artikel: Thörnqvist, Christer, & Woolfson, Charles. (2011). 
Dog den svenska modellen i Vaxholm? Laval-målet och den svenska arbetsmarknaden. Arbetsmarknad 
&Amp; Arbetsliv, 17(3), 9-22. s. 12-15. 
21 Glavå, Mats & Hansson, Mikael, Arbetsrätt, 3., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016. 
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Fackförbundets dåvarande ordförande för Transport, Lars Lindgren, menar att: ”Vi har 

en ny verklighet att förhålla oss till. Det kräver nya sätt att bemöta problemen. Att 

allmängiltigförklara kollektivavtal kan vara en del i ett större batteri av åtgärder.”22  

 

Det existerar en nordisk modell för arbetsmarknadsreglering. 23 Den karaktäriseras av en 

hög organisationsgrad där arbetsmarknadens organisationer har betydande inflytande 

och makt. Kollektivavtalet som regleringsmekanism utgör en central nyckelposition.  

Den nordiska- står i bjärt kontrast till den kontinentaleuropeiska modellen som 

karaktäriseras av låg organisationsgrad, splittrade organisationer och hög statlig 

inblandning i lagstiftningsprocessen. Det som kännetecknar de nordiska länderna är att 

lönesättningen uteslutande sker genom kollektivavtal. Dock varierar de rättsliga 

mekanismerna.24   

 

Sverige är ett av de få länder inom EU, med Danmark och Italien, som varken har infört 

allmängiltiga kollektivavtal eller minimilagstiftning om lön.25 Som ett led i att bekämpa 

social dumpning har Norge genom ”Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. 

4.6.1993/58” valt att utsträcka kollektivavtal till att få allmängiltig verkan (erga omnes) 

för utsatta branscher.26 I den här uppsatsen utreds det om Norges system med partiell 

allmängiltigförklaring av kollektivavtal skulle vara möjlig att implementera i det 

svenska arbetsrättsliga systemet med tanke på den svenska modellen samt vara ett 

adekvat hjälpmedel i arbetet för att motverka social dumpning.   

 
1.2 Syfte och problemformulering 
Vi lever i ett tidevarv präglat av globalisering och ekonomisk internationalisering som 

ett medlemskap i EU innebär. Därför uppställs nya krav på vårt sätt att hantera 

omvärlden; den svenska arbetsmarknaden är inte ett isolerat undantag. Röster från 

arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer har uttryckt att den svenska modellen är i 

behov av förändring. Debatten karaktäriseras av två motpoler: Social protektionism eller 

                                                
22 Internet, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/oppnar-for-att-avtal-ska-bli-lagar (Hämtad 2017-09-04).  
23 Internet, http://www.arbeidslivinorden.org/artikler/portrett/portrett-2017/article.2017-12-
07.4192801040 (Hämtad 2018-02-17). 
24 Ahlberg, Kerstin, and Niklas Bruun. Kollektivavtal I EU : Om Allmängiltiga Avtal Och Social 
Dumping. 1. Uppl.. ed. Skriftserien / Juridiska Fakulteten I Stockholm, 52. Stockholm: Juristförl. : 
Norstedts Juridik [distributör], 1996. 
25 SOU 2008:123, Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen, s.187.  
26 Ahlberg, Kerstin, and Niklas Bruun. Kollektivavtal I EU : Om Allmängiltiga Avtal Och Social 
Dumping. 1. Uppl.. ed. Skriftserien / Juridiska Fakulteten I Stockholm, 52. Stockholm: Juristförl. : 
Norstedts Juridik [distributör], 1996. 
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social dumpning? Oavsett ståndpunkt går det inte att blunda för att vissa branscher 

drabbas hårdare än andra. Det här i kombination med en sjunkande organisationsgrad 

ämnar för en problematiserande diskussion kring mångfald. Det som präglar uppsatsens 

mångfaldsanalys är en kritisk reflektion, diskussion och problematiserande om den 

svenska modellen, som medel mot social dumpning, är inkluderande och erbjuder ett 

likvärdigt och fullgott skydd.  

 

Sverige och Norge delar flera grundläggande värderingar och systemstrukturer. Som 

deltagare på EU:s inre marknad möter de liknande utmaningar relaterat till social 

dumpning. Dock har de valt olika verktyg för att motverka risken för ”a race to the 

bottom”. Debatten om den svenska modellens framtid, lika lön för lika arbete inom EU 

och lex Laval som nyligen blivit modifierad gör social dumpning till ett aktuellt 

ämnesval med problematiska inslag, moderna utmaningar och krav på kreativa 

lösningar. Uppsatsens syfte mynnar därför ut i att belysa partiellt allmängiltiga 

kollektivavtal som medel mot social dumpning. Vidare problematiseras och diskuteras 

ett eventuellt införande i det svenska arbetsrättsliga systemet i relation till den svenska 

modellen. För att fullgöra syftet ämnar uppsatsen att besvara följande 

problemformuleringar:  

 

- Varför har Sverige och Norge, vilka står inför liknande utmaningar av social 

dumpning, valt att utforma sina respektive arbetsrättsliga ramverk och hantera 

tillhörande problematik på ett heterogent manér?  

- Hur kan ett eventuellt införande av partiell allmängiltigförklaring av 

kollektivavtal i det svenska arbetsrättsliga systemet, likt den norska modellen, 

utgöra ett adekvat medel mot social dumpning samt vara förenlig med den 

svenska modellen?  

 

1.3 Avgränsningar 
Det existerar motiv att förklara social dumpning och begränsa det till en lämplig 

kontext. I den här uppsatsen sker en avgränsning till situationen då ett företag från ett 

låglöneland tillfälligt utstationerar arbetskraft till ett höglönelands arbetsmarknad och 

tillförskaffar sig konkurrensfördelar med lägre lön och socialt skydd.  
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Den norska modellen består av komponenter på flera olika nivåer. Uppsatsen är 

avgränsad till införandet allmängiltiga kollektivavtal. Att inte avgränsa enligt ovan 

skulle innebära att annan reglering och problematik blivit gällande, vilket i sin tur skulle 

resulterat i en mer omfattande utredning än vad uppsatsens ramar tillåter. Dock sker en 

kort överblick av den generella norska strategin i arbetet mot social dumpning; en 

uttömmande beskrivning lämnas dock därhän.  

 

1.4 Metod och material  
1.4.1 Den komparativa metoden 
Den komparativa metoden används för att besvara uppsatsens problemformuleringar. 

Den erbjuder insikter i det egna och andra länders rättssystem och regleringar, samt 

perspektiv och förståelse om hur mönster av lagstiftning i olika länder kan skilja sig åt 

för att lösa liknande problem. Essensen är att belysa skillnader och likheter.27 Genom att 

använda metoden har studien kunnat utreda hur Sverige respektive Norge valt att 

utforma sina respektive arbetsrättsliga system för att möta de utmaningar som följer av 

social dumpning. Relevanta likhet- och olikheter har belysts, kartlagts och 

utkristalliserats för att senare analyseras och problematiseras med hjälp av den 

komparativa metoden till grund. Genom att studera hur den norska modellen med 

partiella allmängiltiga kollektivavtal fungerar som ett medel mot social dumpning ökar 

läsarens förståelse för det egna rättssystemet. Eventuella brister och svagheter belyses 

vilket leder till att ytterligare lager adderas till diskussionen om den svenska modellens 

framtid. Den komparativa rättskunskapen kan som begrepp förstås som en intellektuell 

aktivitet där komparationen är den process som används för att studera gällande rätt (de 

lege lata). Komparationen kan verka på flera olika nivåer vilket innebär en flexibilitet 

som sträcker sig från makro- till mikronivå.28 Den här uppsatsen är författad med en 

medvetenhet om de faror som Bogdan ger uttryck åt; det som följer av att endast studera 

en specifik detalj i ett rättssystem utan att ta hänsyn till övriga- och utomjuridiska 

faktorer som påverkar utformningen av ett rättsligt system. Uppsatsen utgörs av en 

komparation på makronivå och är en bilateral jämförelse mellan två olika arbetsrättsliga 

                                                
27 ”The Methods and Politics of Comparative Law,” in The Common Core of European Private Law: 
Essays on the Project, edited by Mauro Bussani and Ugo Mattei, Kluwer Law International, 131-207 
(2003). Originally published in Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions, edited by Pierre 
Legrand and Roderick Munday, 345-433 (Cambridge University Press 2003), p. 356. 
28 Konrad Zweigert et Heinz Kötz, An Introduction to Comparative Law, 3e éd., trad. Par Tony Weir, 
Oxford University Press, 1998 [Einfürhung in die Rechtsvergleichung, 3e éd., Tübingen, J.C.B. Mohr, 
1996], p. 2-5. 
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system.29 Förståelsen för att lagen är inbäddad av omliggande kultur och värderingar är 

ett viktigt inslag.30 För att skapa den här förståelsen har andra källor än de traditionella 

rättskällorna tillåtits att belysas närmare. Arbetsmarknadernas parter utgör en central 

roll i den nordiska modellen. Därför kommer deras åsikter att, på ett övergripande plan, 

redogöras. Alla källor i uppsatsen är inte vetenskapligt förankrade, vilket är ett medvetet 

val. Att inkludera andra källor har varit ett viktigt inslag för att öppna upp annars 

stängda dörrar. De faror som följer av ordalydelsens centrala roll inom juridisk 

förståelse har beaktats genom valet av komparativt objekt, eftersom författaren 

behärskar de skandinaviska språken. 

 

Eftersom vi lever i en tidsanda präglad av globalisering, ekonomisk internationalisering 

och harmonisering av lagstiftning fyller den komparativa metoden en viktig funktion.31 

Att erhålla förståelse för ett främmande rättssystem kan leda till en besparing av både 

resurs och tid. Precis som Bogdan uttrycker: ”Istället för att gissa sig fram och riskera 

mindre lämpliga resultat är det bättre att använda sig av den enorma erfarenhetsbank 

som finns i de främmande rättsordningarna.”.32  

 

Kahn-Freund menar att graden av överförbarhet är beroende av flertalet utomjuridiska 

faktorer. Med hjälp av ett kontinuum beskriver han att olika typer av lagstiftning kan 

placeras ut på olika platser av kontinuumet beroende på graden av överförbarhet. Vissa 

ämnen är mer flexibla, medan andra är mer fastförankrade i kulturella och sociala 

värderingar och lämpar sig sämre för att överföras. Kahn-Freund varnar att med ett för 

lättvindigt sinne anta utgångspunkten att alla lagar och juridiska lösningar skall gå att 

överföra friktionsfritt mellan olika typer av nationer och kulturer.33 Därför utreds 

organisations- samt täckningsgrad, berörda branscher, tendenser, åsikter, perspektiv, 

strukturer och övriga relevanta utomjuridiska faktorer. Tack vare den komparativa 

metoden har förståelse ingjutits för det samspel och inverkan omliggande miljö, 

                                                
29 Bogdan, M. (2003). Komparativ rättskunskap (2. uppl.. ed., Institutet för rättsvetenskaplig forskning, 
150). Stockholm : Norstedts juridik. 
30 Grossfeld, B., & Eberle, E. (2003). Patterns of order in comparative law: Discovering and decoding 
invisible powers. Texas International Law Journal, 38(2), 291-316. 
31 Norman, Paul, What is Comparative Law, Reference and online Services Librarian, Institute of 
Advanced Legal Studies: Internet, http://sas-space.sas.ac.uk/295/1/Comparative%20law.pdf (Hämtad 
2018-03-11).  
32 Bogdan, M. (2003). Komparativ rättskunskap (2. uppl.. ed., Institutet för rättsvetenskaplig forskning, 
150). Stockholm: Norstedts juridik. 
33 Kahn-Freund, Otto, On Uses and Misuses of Comparative Law, The Modern Law Reveiw, Vol. 37, No. 
1 (Jan., 1974), pp. 1-27. 
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samhällets normer och övriga sociala faktorer har på det nationella arbetsrättsliga 

systemets utformning.  

 
1.4.2 Den rättssociologiska metoden 
Den rättssociologiska metoden används för att ge ökad möjlighet att belysa 

utomjuridiska faktorers påverkan samt skapa förståelse för ett problematiserande om 

rätten i en samhällelig kontext. Med sitt friare spelrum har metoden varit att föredra och 

bidragit till ett bredare perspektiv och ansats till förklaring.34 Att kombinera den 

komparativa- med den rättssociologiska metoden har inneburit ett risktagande och en 

balansgång mellan djup och bredd. Tillgången av material blir tack vare vald metod 

snabbt ohanterligt omfattande. Det innebär att ett urval med hänsyn tagen till 

ämnesrelevans har varit ett krav. Eftersom uppsatsen ämnar belysa den växelverkan som 

existerar mellan samhället och dess rättsregler existerar ett inbyggt behov av den 

rättssociologiska metoden: ”[…] Rätten är inte bara en produkt av kulturmiljön utan är 

själv ett aktivt kulturelement och ganska ofta en måttstock på den kulturnivå som ett 

folk eller en folkgrupp har nått fram till.”35 Personligen skapas ett intresse och en 

adderad dimension att expandera från rättsdogmatikens annars bundna rättskällor och 

inkorporera samhällets kontext i analysen. Med ett jämförande perspektiv av 

rättskällesystemet kan rättssociologin explicit belysa den symbios som existerar mellan 

rättsutformningen och den kraft för förändring som är inbäddad inom kulturen och den 

sociala sfären. Mathiesen menar att tillkomst- samt utformningen av ett rättskällesystem 

ofta härrör från kamp och sociala normer utanför de juridiska rummen. Att åskådliggöra 

det nyss nämnda får till följd att det sociala kontextualiserandet bidrar till förståelse för 

samspelet mellan den juridiska strukturen och den omkringliggande miljön. Det här 

resulterar i att förändringsprogressioner och trender utkristalliserar sig, vilket får anses 

vara en betydande del i uppsatsens syftesuppfyllande.36  

 

Beskrivningen av den rättssociologiska metoden kan reduceras till att analysera 

konsekvenser och skapandet av rättsregler samt ett belysande av sambandet mellan 

                                                
34 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation. 3, 
[utök. och rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 39-43. 
35 Mathiesen, T., & Berg, M. (2005). Rätten i samhället : [en introduktion till rättssociologin]. Lund: 
Studentlitteratur. s. 16-18. 
36 Mathiesen, T., & Berg, M. (2005). Rätten i samhället : [en introduktion till rättssociologin]. Lund: 
Studentlitteratur. S, 18-20. 
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rättens inre och yttre strukturer.37 För uppsatsens meningsskapande, syftesuppfyllande 

och stringenta färdriktning har det enligt mig varit nödvändigt att applicera ett bredare 

perspektiv än vad rättsdogmatikens de lege lata tillåter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
37 Hammerslev, Madsen, Hammerslev, Ole, & Madsen, Mikael Rask. (2013). Retssociologi : Klassiske og 
moderne perspektiver (1 udg.. ed.). København: Hans Reitzel. s. 13. 
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2 Den svenska modellen  
2.1 Utformning 
Det svenska arbetsrättsliga systemet karaktäriseras av den ansvarsfördelning som 

existerar mellan arbetsmarknadens parter och statsmakten. Statlig inblandning i form av 

lagstiftning på arbetsmarknadens område har traditionellt nyttjats restriktivt. Lön och 

andra anställningsvillkor har reglerats genom fria avtal mellan arbetsmarknadens 

parter.38 Idén bakom fackföreningsrörelsens uppkomst var att arbetstagare slöt sig 

samman för att motverka nationell social dumpning. Genom att bilda lönekarteller blev 

det svårare för arbetsgivarna att pressa priset på arbetskraft.39 Den semidispositiva 

lagstiftningen innebär att arbetsmarknadens organisationer har tilldelats en betydande 

del av normgivningsmakten.40 Den har som funktion att stödja upprätthållandet av 

kollektivavtal och är ett avtalsfrämjande instrument; arbetsmarknadernas parter har 

möjlighet till förmånligare villkor än vad lagstiftningen uppställer. Flexibiliteten ökar 

och främjar branschanpassade villkor som gynnar både arbetsgivare och arbetstagare i 

många hänseenden.41 Krisavtalen som slöts under det ekonomiskt ansträngda året 2008 

visar kollektivavtalens effektiva flexibilitet att anpassa sig till omvärldens struktur och 

konjunkturförändringar.42 

 

Som rättsligt instrument är kollektivavtalet det viktigaste verktyget i arbetet mot en 

fredligare arbetsmarknad. År 2016 fanns det 680 stycken kollektivavtal registrerade hos 

medlingsinstitutet. Sverige utmärker sig för sin fredliga arbetsmarknad bestående av få 

konflikter.43 Stridsrätten är en grundlagsskyddad rättighet44 men som i princip upphör i 

samband med att ett kollektivavtal träffats mellan en arbetstagar- och 

                                                
38 Internet, http://www.mi.se/kollektivavtal-lagar/den-svenska-arbetsmarknadsmodellen/ (Hämtad 2017-
09-09).  
39 Abrahamsson, Tomas & Thoursie, Anna, Vems ordning och reda?: framtidens kollektivavtal och 
fackligt samarbete, Agora, Stockholm, 2008, kapitel 1, Thoursie, Anna, s. 6. 
40 Karlson, Nils och Lindberg, Henrik (2009). ”Den svenska modellen vid vägs ände?” Ekonomisk 
Debatt, 37(3): 54-64, s. 56. 
41 Glavå, Mats & Hansson, Mikael, Arbetsrätt, 3., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016, s. 
80-85. 
42 Internet, https://www.lag-avtal.se/avtalsrorelsen/if-metall-br-krisavtal-raddade-12-000-jobb-6556199 
(Hämtad 2017-09-14). Se även: Kjellberg, A. (2010). Hur kan fack och arbetsgivare samarbeta för att 
möta de utmaningar kollektivavtalsmodellen står inför – och är sådant samarbete möjligt? I Webb-
publicering Nordens fackliga samorganisation (NFS), s. 14. 
43 Internet, http://www.mi.se/medling-konflikt/ (Hämtad 2017-09-09).  
44 Se 2 kap 14 § Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform.  
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arbetsgivare/arbetsgivarorganisation. Därför är stridsrätten en av grundpelarna i den 

svenska arbetsmarknadsregleringen.45 

 

Ett utmärkande karaktärsdrag är den höga organisationsgraden. Den bekräftar och 

skänker legitimitet åt kollektivavtalet som regleringsmekanism. Utan ett högt fackligt 

engagemang försvagas den svenska modellen i sin helhet.46 En förklaring till varför den 

svenska organisationsgraden är hög, i förhållande till övriga kontinentaleuropeiska 

medlemsländer inom EU, är Gent-systemet47. Det existerar en utbredd uppfattning om 

att systemet bidrar till ett ökat fackligt medlemskap eftersom många av 

arbetslöshetskassorna har starka kopplingar till fackföreningsrörelsen och enklare 

rekryterar nya medlemmar.48 

 

2.2 Arbetsmarknadens parter 
Den svenska arbetsmarknaden med klassorienterade förbund är sett från ett 

internationellt perspektiv ovanligt. Det har bidragit till den svenska modellens höga 

organisationsgrad på framför allt tre olika sätt: 1) Främjat en facklig tillhörighet, 2) 

ökad gemenskap i homogena föreningar och 3) minskad valmöjlighet för individen.49 

 
2.2.1 Arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer 
Arbetstagarorganisationernas struktur bidrar till en låg organisationssplittring. På 

arbetstagarsidan domineras marknaden av tre organisationer: LO, Tjänstemännens 

centralorganisation (TCO) och Svenska akademikers centralorganisation (SACO). 

Utformningen kan beskrivas som en av världens mest socialt segregerade fackliga 

strukturer.50 LO är en sammanslutning av flera arbetarfackförbund och har ett 

medlemsantal på cirka 1 500 000 arbetare. TCO och SACO kan också beskrivas som en 

sammanslutning av flera olika fackförbund. Dock är deras medlemmar tjänstemän.51 

                                                
45 Sigeman, Tore & Sjödin, Erik, Arbetsrätten: en översikt, 6., [rev. och utök.] uppl., Norstedts juridik, 
Stockholm, 2013, s. 91-93.  
46 Glavå, Mats & Hansson, Mikael, Arbetsrätt, 3., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016, s. 
76. 
47 Gent-modellen innebär att ett lands arbetslöshetskassor besitter en stark bakomliggande koppling till 
fackförbunden. I Sverige har det varit tradition och en hörnpelare i den svenska modellen sedan 1890- 
talet då fackförbund började att på eget initiativ starta arbetslöshetskassor.   
48 Thoursie, A., & Abrahamsson, T. (2008). Vems ordning och reda? : Framtidens kollektivavtal och 
fackligt samarbete (Agoras årsbok, 2007). Stockholm: Agora.  
49 Kjellberg, A. (2002). Ett nytt fackligt landskap - i Sverige och utomlands. Arkiv för studier i 
arbetarrörelsens historia, (86-87), 44-99, s. 45-46.  
50 Kjellberg, A. (2015). Det svenska kollektivavtalssystemets utveckling. I [Host publication title missing] 
Lunds universitet. s.7.  
51 Glavå, Mats & Hansson, Mikael, Arbetsrätt, 3., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016, s.87.  
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Det existerar endast ett fåtal små minoritetsorganisationer. Därför är det ovanligt att 

fackföreningarna konkurrerar om medlemmar från samma löntagargrupper.52  

 

På den privata arbetsgivarsidan är den dominerande organisationen SN. De består av 

totalt 48 medlemsorganisationer. Den mest framträdande organisationen på den 

kommunala sidan är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) medan den statliga 

sektorns främsta företrädare är Arbetsgivarverket (AgV).53  

 

2.3 Kollektivavtalssystemet 
Statliga ingripande på arbetsmarknaden var fram till 1970-talets lagstiftningsexplosion 

ett otillbörligt ingrepp. Som regleringsmekanism föredrogs uteslutande kollektivavtal 

framför lagstiftning.54 Dåvarande omvärldsförändringar innebar ett ökat tryck från både 

arbetstagarorganisationer och politiskt håll. Resultatet blev att Saltsjöbadsandan 

åsidosattes och en arbetsrättslig lagstiftningsexplosion tog vid. Bilden av en 

maktförskjutning till statlig favör bekräftas av de två stora arbetsrättsliga lagregleringar 

som instiftades under perioden 1970 och 1980 talet.55 Lag (1976:580) om 

medbestämmande i arbetslivet (MBL) tillkom för att främja demokratiseringen av 

arbetslivet och ersatte därmed lag (1928:253) om kollektivavtal och lag (1936:506) om 

förenings- och förhandlingsrätt. Syftet var att ge arbetstagare ett större inflytande och 

rätt till medbestämmande på arbetsplatserna.56 Den andra lagregleringen är Lag 

(1982:80) om anställningsskydd (LAS).57 Nycander myntade begreppet ”kollektiv 

laissez-faire”, vilket innefattar det självständiga ekonomiska system som 

arbetsmarknadernas parter bildar vid sidan av den politiska sektorn och marknaden. Det 

beskriver att kollektivavtal, stridsrätten och förhandlingar utgör ett tredje system utöver 

marknaden och det politiska. Lagstiftning på svensk arbetsmarknad anses därför strida 

mot det tredje systemet i den svenska modellen. Det har resulterat i en tilltagande 

försvagning av arbetsmarknadens självständiga partsrelationer.58 

                                                
52 Sigeman, Tore & Sjödin, Erik, Arbetsrätten: en översikt, 6., [rev. och utök.] uppl., Norstedts juridik, 
Stockholm, 2013, s. 21-24. 
53 Glavå, Mats & Hansson, Mikael, Arbetsrätt, 3., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016, s. 
87-91. 
54 Kjellberg, A. (2002). Ett nytt fackligt landskap - i Sverige och utomlands. Arkiv för studier i 
arbetarrörelsens historia, (86-87), 44-99, s. 74. 
55 Glavå, Mats & Hansson, Mikael, Arbetsrätt, 3., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016, s. 
32-33. 
56 Proposition. 1975/76:105, med förslag till arbetsrättsreform m.m. s. 1-3.  
57 Proposition. 1981/82:71, om ny anställningsskyddslag m.m. s. 1.  
58 Thoursie, A., & Abrahamsson, T. (2008). Vems ordning och reda? : Framtidens kollektivavtal och 
fackligt samarbete (Agoras årsbok, 2007). Stockholm: Agora. 
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Svenska kollektivavtalsförhandlingar tenderar att vara mer individualiserade och 

decentraliserade än vad som traditionellt har varit fallet. En stor del av innehållet 

förhandlas fram på förbundsnivå.59 Dock är den slagkraftiga kombinationen av både 

centralisering och decentralisering utmärkande för den svenska modellen.60 

Kombinationen bidrar till en hög organisationsgrad vilket bekräftas av Kjellberg som 

menar att en alltför ensidig decentralisering eller å andra sidan centralisering försvagar 

organisationsgraden.61  

 

Den svenska modellen har blivit anklagad för att vara obsolet i förhållande till det 

svenska näringslivet som förändras i en rasande takt. Nilsson menar att den svenska 

modellen blir utmanad av alla de småföretag62 som inte är bundna av ett kollektivavtal; 

det rör sig om fyrtio procent.63 Ett vanligt argument från småföretagens sida till att inte 

teckna kollektivtal är att avtalen är anpassade till större företag. Företagarna uppmanar 

den svenska modellen till förändring och utveckling. Som förslag lämnar de ett 

införande av en proportionalitetsprincip för fackliga stridsåtgärder samt ett förbud mot 

sympatiåtgärder. De menar att förändringarna skulle bidra till att göra 

kollektivavtalstecknandet mer överensstämmande med det svenska näringslivets 

utformning.64 

 

2.3.1 Organisationsgrad och kollektivavtalets täckningsgrad 
Den fackliga organisationsgraden har minskat sedan 1990-talets senare hälft. I slutet av 

år 2007 lämnade drygt 120 000 medlemmar något av de fackförbund som LO 

representerar. Ytterligare 45 000 medlemmar lämnade något fackförbund inom SACO 

och TCO. Det här är en alarmerande utveckling för de svenska 

                                                
59 Thoursie, A., & Abrahamsson, T. (2008). Vems ordning och reda? : Framtidens kollektivavtal och 
fackligt samarbete (Agoras årsbok, 2007). Stockholm: Agora. 
60 LO, 2011, En sammanfattning av kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell: Underlagsrapport till LOs 
27e ordinarie kongress 2012, LO tryckeriet, Stockholm, s. 21. 
61 Kjellberg, A. (2002). Ett nytt fackligt landskap - i Sverige och utomlands. Arkiv för studier i 
arbetarrörelsens historia, (86-87), 44-99, s. 71.  
62 ”Småföretag” definieras som företag vilka besitter mindre än 50 anställda.  
63 Internet, http://www.foretagarna.se/nyheter/riks/2017/juli/den-svenska-modellen-ar-hotad-av-
smaforetagen/ (Hämtad 2017-09-14)  
64 Internet, http://arbetsmarknadsnytt.se/debatt/hur-kan-kollektivavtalen-bli-battre-for-smaforetagen/ 
(Hämtad 2017-09-14)  
Se även Rapport: Företagarna, 2011, Småföretagen och kollektivavtalen – det måste bli frivilligt att 
teckna kollektivavtal, hämtad från 
https://www.foretagarna.se/contentassets/f8ef6e071641412aad8aa2c73c314481/smaforetagen-och-
kollektivavtalen.pdf (Hämtad 2018-03-11), s. 1-3. 
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arbetstagarorganisationerna som riskerar att förlora legitimitet som avtalsslutande part.65 

Sedermera har det fackliga medlemsraset stabiliserats på 69 procent år 2015. Sett från 

ett internationellt perspektiv är den svenska organisationsgraden fortfarande att betrakta 

som hög.66 Dock har arbetsgivarnas organisationsgrad varit stabil under samma 

tidsperiod. År 2015 var arbetsgivarnas organisationsgrad 88 procent av samtliga 

arbetsgivare. En förklaring till medlemsraset var de kraftigt höjda avgifterna till de 

fackliga arbetslöshetskassorna. Gemene man ansåg att det blev för dyrt att vara medlem 

i både en fackförening och arbetslöshetskassa. Det fick som konsekvens att 

arbetslöshetskassorna förlorade cirka 400 000 medlemmar medan 

arbetstagarorganisationerna förlorade cirka 235 000 medlemmar på två år.67 

 

Organisationsgraden varierar beroende på ålder. Lägst benägenhet att ansluta sig till en 

arbetstagarorganisation är inom kategorin 16-24 år. Där är endast 38 procent av 

arbetstagarna fackligt anslutna. Inom ålderskategorin 45-64 år är benägenheten som 

störst; den fackliga anslutningen är 76 procent.68 Organisationsgraden varierar också 

mellan olika branscher. Kjellberg konstaterar att tre av fyra anställda inom 

ålderskategorin 16-24 år har ett yrke inom den privata tjänstesektorn. Det är en sektor 

som uppvisar en betydligt lägre organisationsbenägenhet jämfört med den offentliga. 

Skillnaden är tydlig mellan arbetare och tjänstemän. Genom att dela in arbetsmarknaden 

i olika branscher och socioekonomiska underkategorier åskådliggörs en splittrad bild 

där organisationsgraden inom specifika branscher sjunker kraftigt, medan den å andra 

sidan är tilltagande för andra branscher och grupper. Nedgången av organisationsgraden 

för kategorin arbetare har de senaste åren varit stabil. År 2011 var organisationsgraden 

bland arbetare inom den privata sektorn 66 procent; en siffra som har sjunkit till 62 

procent år 2016. Dock har tjänstemännens organisationsgrad tilltagit succesivt. År 2009 

var organisationsgraden för tjänstemän inom den privata sektorn 72 procent; en siffra 

                                                
65 Thoursie, A., & Abrahamsson, T. (2008). Vems ordning och reda? : Framtidens kollektivavtal och 
fackligt samarbete (Agoras årsbok, 2007). Stockholm: Agora. 
66 Se Medlingsinstitutet, 2016, Avtalsrörelsen och lönebildning År 2016- medlingsinstitutets årsrapport, s. 
219.  
67 Kjellberg, A. (2010). Hur kan fack och arbetsgivare samarbeta för att möta de utmaningar 
kollektivavtalsmodellen står inför – och är sådant samarbete möjligt? I Webb-publicering Nordens 
fackliga samorganisation (NFS), s. 6. Se också: Kjellberg, A. (2009). Det fackliga medlemsraset i Sverige 
under 2007 och 2008. Arbetsmarknad & arbetsliv, 15(2), 11-28, s. 14. 
68 LO, 2017, Facklig anslutning år 2017: Facklig anslutning bland anställda efter klass och kön år 1990-
2017, Hämtad från: 
https://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_fakta_1366027478784_facklig_anslutning_2017_pdf/$File/Fa
cklig_anslutning_2017.pdf (Hämtad 2018-03-11).  
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som har stigit till 74 procent år 2016.69 Störst minskning är inom hotell- och 

restaurangbranschen där den sjönk från 52 procent år 2006 till 28 procent år 2015.70 Det 

här kan hänvisas till det mönster av flerårig och kraftig tillbakagång av 

organisationsgrad som är svår att bryta. Ett minskat antal fackliga medlemmar innebär 

fler arbetsplatser utan lokala fackliga klubbar; det blir svårare att rekrytera nya 

medlemmar för arbetstagarorganisationerna. En utbredd oro är att den sjunkande 

organisationsgraden kan påverka kollektivavtalens täckningsgrad.71  

 

Trots att Sverige är ett av de få länder inom EU som varken har infört 

minimilagstiftning om lön eller allmängiltiga kollektivavtal är den svenska 

täckningsgraden anmärkningsvärt hög.72 År 2013 omfattades 89 procent av 

arbetstagarna av kollektivavtal.73 Inom privat sektor var det cirka 84 procent medan den 

totala arbetskraften omfattades inom den offentliga sektorn. Det innebär att cirka 443 

000 arbetstagare stod utan täckning av kollektivavtal år 2013.74  

 

2.3.2 Kollektivavtalets rättsverkan  
Det som gör kollektivavtalets rättsverkan unik är dess långtgående bindande effekt. Ett 

kollektivavtal binder precis som andra avtal sitt innehåll till de avtalsslutande parterna. 

Dock i enlighet med 26 § MBL blir också medlemmar i den avtalsslutande 

organisationen bundna. Kollektivavtalets tvingande verkan stipuleras i 27 § MBL och 

innebär att ett kollektivavtal begränsar arbetstagare och arbetsgivare att träffa villkor 

som avviker från vad innehållet i kollektivavtalet tillåter. Fredsplikten stipuleras enligt 

41-45 §§ MBL och infinner sig mellan avtalsslutande parter.75 Regleringen innebär i 

praktiken att en arbetstagarorganisation inte får tillämpa påtryckningsmedel och utöva 

sin grundlagsskyddade stridsrätt mot en redan bunden arbetsgivare i syfte att ersätta det 

                                                
69 Medlingsinstitutet, 2016, Avtalsrörelsen och lönebildning År 2016- medlingsinstitutets årsrapport s. 
220-222.  
70 Kjellberg, A. (2010). Kollektivavtalens täckningsgrad samt organisationsgraden hos arbetsgivarförbund 
och fackförbund. (Studies in Social Policy, Industrial Relations, Working Life and Mobility. Research 
Reports; Vol. 2010:1 (2013:1)). Department of Sociology, Lund University, s. 8-11. 
71 Kjellberg, A. (2010). Hur kan fack och arbetsgivare samarbeta för att möta de utmaningar 
kollektivavtalsmodellen står inför – och är sådant samarbete möjligt? I Webb-publicering Nordens 
fackliga samorganisation (NFS), s. 12.  
72 SOU 2008:123, Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen, s.187.  
73 Kjellberg, A. (2015). Det svenska kollektivavtalssystemets utveckling. I [Host publication title missing] 
Lunds universitet, s. 3.  
74 Kjellberg, A. (2015). Det svenska kollektivavtalssystemets utveckling. I [Host publication title missing] 
Lunds universitet, s. 3-5 
75 Sigeman, Tore & Sjödin, Erik, Arbetsrätten: en översikt, 6., [rev. och utök.] uppl., Norstedts juridik, 
Stockholm, 2013, s. 82-84.  
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först ingångna avtalet. Det var mot bakgrund av det här som lex Britannia infördes.76 

Syftet var att ge svenska kollektivavtal företräde framför utländska avtal och att 

motverka social dumpning.77  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
76 Se Proposition. 1990/91:162, om vissa fredspliktsregler.  
77 SACO, 2005, Utstationering av arbetstagare och det svenska kollektivavtalssystemet- En rättslig 
analys, hämtad från 
https://www.saco.se/globalassets/saco/dokument/rapporter/2005_utstationeringavarbetstagare.pdf, 
(Hämtad 2018-03-11).  
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3 EU-rätten och den svenska modellen 
3.1 Sveriges inträde till EU  
Inför Sveriges stundande medlemskap till EU fördes diskussion om hur den svenska 

modellen skulle påverkas av EU-rätten. De präglades av farhågor som betonade risken 

med att ett svenskt medlemskap i EU skulle innebära en betydande utmaning. Från 

svenskt vidkommande existerade en samstämmig konsensus bland arbetsmarknadens 

parter och politiska partier vilket utmynnade i en strävan att bevara kollektivavtalets 

centrala roll som regleringsmekanism. Viljan var att på arbetsrättens område kunna 

införliva EU direktiv genom kollektivavtal.78 Uppfattningen var att EU:s sociala 

dimension befann sig i ett dynamiskt skede och med tanke på Sveriges välutvecklade 

arbetsrätt skulle inträdet till EU innebära en friktionsfri integrering.79 Det går att 

konstatera att den svenska modellen med tillhörande tradition blivit både förändrad och 

utmanad.80 I ljuset av Lavalkvartetten81 har den rättsliga och politiska debatten 

intensifierats.82 Den svenska strävan att på arbetsrättens område kunna införliva EU-

direktiv med hjälp av kollektivavtal har av EU-domstolen blivit underkänt. 

Bevekelsegrunden är att oorganiserade arbetsgivare och deras anställda inte omfattas av 

kollektivavtal och att ett direktivs regler även skall gälla under ett kollektivavtalslöst 

tillstånd.83 Det är ingen underdrift att beskriva inträdet till EU som en mer komplex 

utmaning än vad som förutspåddes.84 

 

3.2 Det sociala skyddet 
Efter EU:s östutvidgelse är det sociala skyddet att betrakta som heterogent. Det har 

bidragit till att skapa friktion i arbetet med att balansera EU:s ekonomiska friheter och 

de sociala rättigheterna.85 Inträdet av de nya medlemsländerna har inneburit en 

                                                
78 Arbetslivsinstitutet. (2005). Tio år med EU : Effekter på arbetsrätt, partsrelationer, arbetsmarknad och 
social trygghet (Arbetsliv i omvandling, 2005:5). Stockholm: Arbetslivsinstitutet, s. 10. 
79Malmberg, Jonas, Arbetsrätten efter EU-inträdet, SvJT, 2011, 430-439, s. 431.  
80 Arbetslivsinstitutet. (2005). Tio år med EU : Effekter på arbetsrätt, partsrelationer, arbetsmarknad och 
social trygghet (Arbetsliv i omvandling, 2005:5). Stockholm: Arbetslivsinstitutet, s.1-21. Se också: 
Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s. 23 och 65.  
81 Lavalkvartetten är: C-438/05 The International Transport Workers’ Federation and The Finnish 
Seamen’s Union [2007] ECR I- 10779, C-341/05 Laval un Partneri [2007] ECR I-11767, C-346/06 
Rüffert [2008] ECR I-1989 och C-319/06 Commission vs Luxembourg [2008] ECR I-4323. 
82 Malmberg, Jonas, Arbetsrätten efter EU-inträdet, SvJT, 2011, 430-439, s. 436. För mer information se 
även debatten om lika lön för lika arbete inom EU: Internet, 
https://www.europaportalen.se/2016/03/regeringen-eu-forslag-raddar-svenska-modellen (Hämtad: 2018-
02-16).  
83 Se: Mål C-143/83 Kommissionen mot Danmark och Mål 91/81 Kommissionen mot Italien. Se även: 
Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s. 67. 
84 Torstensson, G. (2008). Så faller den svenska modellen. Skogås: Gausta, s. 8-9 
85 Malmberg, Jonas, Arbetsrätten efter EU-inträdet, SvJT, 2011, 430-439, s. 431, s. 438-439.  
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tilltagande risk för social dumpning. Det krävs likartade nivåer av socialt skydd och 

arbetsrättsliga regleringar för att EU:s ekonomiska friheter skall fungera friktionsfritt.86 

Det är först efter inträdet av de nya medlemsländerna som spänningar hur EU skall 

balansera ekonomiska friheter mot sociala rättigheter framträtt på de olika 

medlemsländernas politiska agendor.87  

 

3.3 Ramverket 
3.3.1 Utstationeringsdirektivet 
Som ett led i arbetet med att balansera friheten att tillhandahålla tjänster och sociala 

rättigheter inom unionen stipulerades direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om 

utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållandet av tjänster 

(Utstationeringsdirektivet).88 Direktivet är ett resultat av EU:s ambition att komma 

tillrätta med den gränsdragningsproblematik som existerar mellan social dumpning och 

social protektionism.89 Den hårda kärnan består av ett antal uppräknade arbetsvillkor 

som värdlandet är skyldiga att tillförsäkra den utstationerade arbetskraften.90 I artikel 

3.1 c) stipuleras reglering om minimilön. Den hårda kärnan ämnar tillförsäkra 

utstationerad arbetskraft ett rimligt socialt skydd och minska risken för 

låglönekonkurrens. Den skall även betraktas som ett skydd för värdlandets 

organisationer och arbetstagare som vid en osund konkurrens riskerar att förlora viktiga 

sysselsättningstillfällen.91 Utstationeringsdirektivet uppställer krav att minimivillkoren 

skall återfinnas i vissa specifikt angivna regleringsinstrument: Lagar eller allmängiltiga 

kollektivavtal. Dock stipulerar artikel 3.8 ett undantag till allmängiltiga kollektivavtal. 

Det här kan vara användbart för ett land som tillexempel Sverige som saknar ett system 

för att utsträcka kollektivavtal till att bli allmänt bindande. Artikel 3.8 innebär att 

medlemsstaterna kan jämställa kollektivavtal som gäller allmänt för likartade 

                                                
86 Sigeman, Tore, Fri rörlighet för tjänster och nationell arbetsrätt, Europarättslig Tidskrift. 8(3):465-495, 
s. 465. 
87 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s. 78. 
88 Se preambel punkt: 1, 2 och 5 i direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av 
arbetstagare i samband med tillhandahållandet av tjänster. 
89 Sigeman, Tore, Fri rörlighet för tjänster och nationell arbetsrätt, Europarättslig Tidsskrift, 2005, 465-
495, s. 467. 
90 Den hårda kärnan består av: 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) Likabehandling av kvinnor och män samt andra bestämmelser om icke-
diskriminerande behandling.  
91 Sigeman, Tore, Fri rörlighet för tjänster och nationell arbetsrätt, Europarättslig Tidsskrift, 2005, 465-
495, s. 474. 
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organisationer inom den berörda branschen eller det geografiska området med 

allmängiltiga kollektivavtal.92 Enligt artikel 3.10 hindrar inte Utstationeringsdirektivet 

medlemsstater att utvidga villkor till den hårda kärnan. Dock är kravet att villkoren skall 

röra ”ordre public”. Det är ett begrepp vilket skall tolkas restriktivt och innebär ett 

särskilt undantag från friheten att tillhandahålla tjänster. EU-domstolen understryker att 

villkorens syfte måste uppfylla tvingande krav av allmänintresse.93  

 

3.3.2 Tillämpningsdirektivet  
Direktiv 2014/67/EU (Tillämpningsdirektivet) syftar till att underlätta hur 

Utstationeringsdirektivet skall genomföras.94 Det innehåller en utökad definition om 

utstationering samt vilka situationer som är karaktärstypiska. I artikel 5 tillskrivs 

medlemsstaterna ansvaret att vidta lämpliga åtgärder för att garantera transparens och 

tillgänglighet av information. Medlemsländerna får införa ett krav som innefattar en 

anmälningsplikt av tjänsteleverantören till behörig nationell myndighet. Den skall 

innehålla praktisk information som underlättar för framtida kontroller på arbetsplatsen. 

Arbetstagares skydd i samband med underentreprenörskedjor har stärkts eftersom 

tjänsteleverantören kan hållas ansvarig i situationer då en underleverantör inte uppfyller 

villkoren.95  

 

3.3.3 Från förslag till preliminär uppgörelse 
Sverige har försökt att påverka den utveckling som bedrivs inom EU:s 

arbetsmarknadspolitik.96 Det stringenta budskapet från svenskt vidkommande har varit 

uppmaningen om ”lika lön för lika arbete”. Det här går att utläsa mellan raderna i det 

brev, undertecknat Sverige och sex andra medlemsländer, som skickades till 

kommissionär Thyssen.97 Efter Lavalmålet har det varit möjligt för utstationerande 

arbetsgivare att på svensk arbetsmarknad erbjuda sämre villkor än motsvarande 

                                                
92 SACO, 2005, Utstationering av arbetstagare och det svenska kollektivavtalssystemet- En rättslig 
analys, hämtad från 
https://www.saco.se/globalassets/saco/dokument/rapporter/2005_utstationeringavarbetstagare.pdf, 
(Hämtad 2018-03-11). 
93 Ahlberg, K. (2008). Vad är ”bestämmelser som rör ordre public”?  : En kommentar till domen i målet 
C-319/06 Kommissionen mot Luxemburg. Europarättslig tidskrift, 11(4), 1059 – 1065. Hämtad från 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-18137, (Hämtad 2018-03-11), s. 1060. 
94 Direktiv 2014/67/EU, Förbättra tillämpningen av EU-lagstiftningen om utstationering av arbetstagare.   
95 Direktiv 2014/67/EU, Förbättra tillämpningen av EU-lagstiftningen om utstationering av arbetstagare. 
96 Internet, https://www.europaportalen.se/2015/03/regeringen-lobbar-ny-eu-politik (Hämtad: 2018-02-
17). 
97 Se dokument: Internet, https://www.europaportalen.se/sites/default/files/dokument/sverige_och_sex-
ms_utstationeringsdirektivet_juni_2015.pdf (Hämtad 2018-02-17). 
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inhemska arbetsgivare.98 På ena sidan finns låglöneländer som vill behålla sin 

konkurrensfördel i form av lägre lön och socialt skydd. På andra sidan finns länder som 

karaktäriseras av höga löner och socialt skydd.99 Det som är banbrytande och påverkar 

den svenska modellen i en betydande utsträckning är kommissionens förslag att alla 

värdlandets bestämmelser och regleringar om lön/ersättning skall anses gälla för 

utstationerande arbetsgivare. Lönebegreppets lydelse skall omformuleras från ”lön” till 

”ersättning” och inbegripa sådant som kan likställas med bonusar och tillägg.100  

 

”In a Union of equals, there can be no second class workers. If you do the same work in 

the same place, you should earn the same pay.”101 Efter intensiva förhandlingar kunde 

EU kommissionen meddela att de uppnått en överenskommelse om att etablera lika lön 

för lika arbete inom EU.102 Överenskommelsen markerar en ny fas för rättvisare arbete 

och sundare villkor för arbetstagare på den inre marknaden. Budskapet är att 

arbetstagare inom EU skall vara kollegor snarare än konkurrenter.103 Förslaget innebär 

möjlighet att utsträcka kollektivavtalsvillkor som har slutits på branschnivå till att 

omfatta utstationerade arbetstagare (i nuläget är den här möjligheten begränsad till 

byggnadsbranschen).104 Frågan om transportbranschen har skeppats över till 

transportutskottet som under en femårsperiod har till uppgift att lösa rådande 

problematik med social dumpning inom branschen.105  Kritiker menar att på grund av 

otydlighet och byråkratisering försvårar förslaget för arbetsgivare att anställa EU-

medborgare.106  

 

                                                
98 Internet, https://www.europaportalen.se/2015/09/sverige-forsoker-styra-upp-eus-arbetsmarknad 
(Hämtad: 2018-02-17). 
99 Se dokument: Internet, 
https://www.europaportalen.se/sites/default/files/dokument/nio_medlemsstater_utstationeriongsdirektivet
_augusti_2015.pdf (Hämtad: 2018-02-17). 
100 COM(2016) 128 final, s. 3-12.  
101 European Commission President Jean-Claude, State of the Union Address, 13 september 2017. 
Internet, https://ec.europa.eu/commission/news/president-juncker-delivers-state-union-address-2017-
2017-sep-13_en (Hämtad 2018-03-11).  
102 Internet, http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-1405_en.htm (Hämtad 2018-03-11).  
103 Internet, http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I151861 (Hämtad 2018-03-11). 
104 The European Commission, Factsheet: Towards fair labour mobility: Revision of EU posting of 
Workers rules. 
105 Internet, http://www.transportarbetaren.se/forare-undantagna-ny-eu-princip-om-lika-lon/ (Hämtad 
2018-03-01). 
106 Internet, https://www.europaportalen.se/2018/03/eu-uppgorelse-om-lika-lon-lika-arbete (Hämtad 
2018-03-01). 



  
 

 21 

3.4 Från lex Britannia till lex Laval 
Sverige har implementerat Utstationeringsdirektivet genom Lag (1999:678) om 

utstationering av arbetstagare (Utstationeringslagen). I förarbete till lagen bekräftar 

utredaren bilden av social dumpning som ett fenomen vilket under rådande tidsperiod 

inte ansågs som ett problem för svensk arbetsmarknad. Uppfattningen var att det 

svenska kollektivavtalssystemet i kombination med dåvarande lex Britannia gav 

arbetstagarorganisationer rätten att vidta stridsåtgärder för att tilltvinga sig 

kollektivavtal med utstationerande arbetsgivare. Utstationeringsdirektivets syfte ansågs 

vara uppfyllt och därför utelämnades kollektivavtalsreglerade anställningsvillkor; den 

svenska Utstationeringslagen saknar reglering om minimilön.107  

 

På grund av EG-domstolens108 förhandsavgörande i mål C-341/05 beslutade regeringen 

att tillkalla en utredning för att besvara om dåvarande lex Britannia skulle ersättas av en 

mer EU harmoniserad lagstiftning.109 Utredaren tolkar att förhandsavgörandets 

underkännande av lex Britannia främst grundar sig på att ett svenskt kollektivavtal per 

automatik givits företräde framför ett utländskt, utan att hänsyn tagits till 

kollektivavtalens innehåll. Därmed existerade ett reellt behov av modifiering.110  

 

Regeringen beslutade om ändringar i lagen (1999:678) om utstationering av 

arbetstagare, lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet och i lagen 

(1974:371) om rättegången i arbetstvister. Kärnan av lex Laval är framför allt 5 a § 

Utstationeringslagen. Tidigare lydelse innebar en begränsning för svenska 

arbetstagarorganisationer att vidta stridsåtgärd mot utstationerande arbetsgivare.111 

Begränsningen benämns under epitetet ”bevisregeln” och innebär att: 1) Kraven skall 

motsvara villkoren enligt centrala avtal, 2) begränsat till minimivillkor och minimilön 

på de områden som avses i 5 § och 3) är förmånligare för arbetstagare än vad som följer 

av 5 §.112 Utredningen och de modifieringar som låg till grund för skapandet av lex 

Laval fick tillstå skarp kritik från flera arbetstagarorganisationer.113  De beskrev 

ändringarna som ett urholkande av den svenska modellen och ett angrepp på den 

                                                
107 SOU 1998:52, sou 1998 52, s. 10-12.  
108 Nuvarande EU-domstolen. 
109 Kommittédirektiv, Dir. 2008:38, Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen, s.1. 
110 SOU 2008:123, Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen, s. 294-301. 
111 Proposition. 2009/10:48, Åtgärder med anledning av Lavaldomen, s. 1-62. 
112 Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare. 
113 Internet, https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/riksdagen-sa-ja-till-lex-laval-6556006 (Hämtad: 2018-02-
13).  
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svenska föreningsfriheten. Det är tydligt hur Lavalmålet fungerat som en politisk 

vattendelare mellan rött och blått; mellan socialism och liberalism.114  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
114 Internet, https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/det-kravs-en-ny-regering-for-att-stoppa-lex-laval-6556083 
(Hämtad: 2018-02-13). 



  
 

 23 

4 Det svenska arbetsrättsliga systemet 
4.1 Upprivandet av lex Laval 
Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitik är genomsyrad av den slagkraftiga 

andemeningen att skapa ”ordning och reda” på arbetsmarknaden. Tolkat e contrario 

innebär det här att det motsatta har varit en realitet för både inhemska och utländska 

arbetstagare. För att komma till rätta med problematiken har Socialdemokraterna 

tålmodigt förespråkat ett upprivande av lex Laval i form av nya utstationeringsregler.115 

Å andra sidan hävdar Moderaterna att ett upprivande av Lex Laval bör likställas med 

protektionism och är inget annat än ett hinder mot den fria rörligheten inom EU.116 

Ahlberg ställer sig frågande till om ett upprivande verkligen kommer att, i ljuset av 

realitetens vardag, motsvara de dramatiska förväntningar och konsekvenser som 

förutspås av debattens båda ytterligheter.117 Med stöd från Socialdemokraterna, 

Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet fattades beslutet118 att planerna 

om ett upprivande av Lex Laval skulle transformeras från teori till praktik.119   

  

4.1.1 Bekräftelseavtal 
I centrum står förslaget om ett nytt system av kollektivavtal med begränsade villkor vid 

utstationering, så kallade bekräftelseavtal. Det här utvidgar möjligheten för 

arbetstagarorganisationer att tillse svenska kollektivavtalsvillkor för utstationerade 

arbetstagare.120 Ändringarna i 5 a och 5 b § Utstationeringslagen innebär att bevisregeln 

blir obsolet. Svenska arbetstagarorganisationer får numera vidta stridsåtgärder mot 

utstationerande arbetsgivare även om arbetsgivaren ifråga tillstyrker att hens inhemska 

avtal står i paritet med minimivillkoren för ett svenskt branschavtal. Det här motiveras 

med att bevisregeln i kombination med den svenska modellen ansetts skapa omfattande 

svårigheter för svenska arbetstagarorganisationer att garantera utstationerade 

arbetstagare den skyddsnivå som de, i enlighet med Utstationeringsdirektivets artikel 

3.1, är berättigade till. Lagändringen tar också spjärn mot utvecklingstendenser inom 

unionen som består i att sociala rättigheter blivit ett mer prioriterat ämne på den 

                                                
115 Internet, https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/arbetsratt2/ (Hämtad: 2018-02-17), 
Internet, https://www.aftonbladet.se/debatt/arbetsmarknad/article20478095.ab (Hämtad :2018-02-17).  
116 Interpellation 2014/15:22 av Katarina Brännström.  
117 Internet, http://www.arbeidslivinorden.org/nyheter/nyheter-2017/article.2017-02-28.9405045719 
(Hämtad 2018-02-13)  
118 Protokoll 2016/17:100, Onsdagen den 26 april.  
119 Internet, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/nya-
utstationeringsregler_H401AU9 (Hämtad 2018-02-19) 
120 Proposition. 2016/17:107, Nya utstationeringsregler, s, 1-25. 
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politiska agendan.121 Regeringen menar att bekräftelseavtalen i kombination med den 

svenska modellen inte utgör en mer omfattande inskränkning av den fria rörligheten 

jämfört med ett hypotetiskt införande av lagstadgad minimilön eller system med 

allmängiltiga kollektivavtal.122 Genom att begränsa de kollektivavtalsverkningar som är 

en följd av varsel eller stridsåtgärder tar lagen hänsyn till proportionalitetsprincipen.123 

Från regeringen är det ord och inga visor: ”Internationell handel och öppenhet gentemot 

andra länder är avgörande för vårt välstånd, men den fria rörligheten inom EU betyder 

inte att det är fritt fram att utnyttja människor som kommer till Sverige för att arbeta. 

Konkurrens mellan företag skall bygga på kompetens, inte dåliga 

arbetsförhållanden.”.124   

 

4.1.2 Arbetsmiljöverkets informationsuppdrag 
En vital grundbult i upprivandet av lex Laval är förtydligandet av Arbetsmiljöverkets 

informationsuppdrag. Det innebär att regeringen skall kunna meddela föreskrifter som 

Arbetsmiljöverket skall tillhandahålla i rollen som förbindelsekontor enligt 9 § 

Utstationeringslagen. För att kunna ställa krav på att utstationerande arbetsgivare följer 

svenska kollektivavtalsvillkor skall informationen vara lättillgänglig och enkel att 

förstå. En risk är annars att utstationerande arbetsgivare förlorar sin möjlighet till 

kostnadskalkylering och välgrundade ekonomiska beslut. En rad åtgärder har 

genomförts för att underlätta informationstillgången och förbättra transparensen. 

Däribland finner vi att arbetstagarorganisationer skall delge sådana villkor som får 

krävas med hjälp av stridsåtgärder vid en utstationeringssituation till 

Arbetsmiljöverket.125 På Arbetsmiljöverkets hemsida framkommer deras roll som 

förbindelsekontor samt annan information om villkor och regleringar för utstationerande 

arbetsgivare.126  

 

4.1.3 Kontroll, rättigheter och skadeståndsbestämmelser 
Det är för att motsvara de krav som stipuleras enligt artikel 5 i Utstationeringsdirektivet 

och artikel 9 samt 10 i Tillämpningsdirektivet som regeringen valt att stärka 

kontrollbefogenheterna för den arbetstagarorganisation som tecknat kollektivavtal. Det 
                                                
121 Proposition. 2016/17:107, Nya utstationeringsregler, s. 1-31. Se även artikel 152 EUF fördraget. 
122 Proposition. 2016/17:107, Nya utstationeringsregler, s. 39-45. 
123 Proposition. 2016/17:107, Nya utstationeringsregler, s. 1-65. 
124 Internet, http://www.regeringen.se/regeringens-politik/ordning-och-reda-pa-arbetsmarknaden/ordning-
och-reda-vid-utstationering/ (Hämtad: 2018-02-13). 
125 Proposition. 2016/17:107, Nya utstationeringsregler, s. 66-90. 
126 Internet, https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/utlandsk-arbetskraft-i-
sverige/utstationering---utlandsk-arbetskraft-i-sverige/ (Hämtad: 2018-02-17). 
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här innebär att den utstationerande arbetsgivaren förpliktigas att på begäran av 

arbetstagarorganisationen tillhandahålla viktig information och handlingar. Regeringen 

har även föreslagit att den utstationerande arbetsgivaren är skyldig att på begäran av 

arbetstagarorganisationen utse en företrädare som är behörig att förhandla å 

arbetsgivarens vägnar.127  

 

I enlighet med artikel 11 i Tillämpningsdirektivet har regeringen beslutat att 

utanförstående utstationerade arbetstagare skall erhålla rätt till kollektivavtalsvillkor.128 

En utstationerande arbetsgivare som bryter mot de uppställda kollektivavtalsvillkoren 

som denna är bunden till kan bli skadeståndsskyldig; inbegriper både allmänt- och 

ekonomiskt skadestånd.129 Därmed har regeringen valt att frångå den svenska modellens 

tradition.130 Det här har flera remissinstanser valt att kritisera ymnigt. 131  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
127 Proposition. 2016/17:107, Nya utstationeringsregler, s. 91-123. 
128 Proposition. 2016/17:107, Nya utstationeringsregler, s. 124-153. 
129 Proposition. 2016/17:107, Nya utstationeringsregler, s. 187. 
130 Internet, http://www.arbeidslivinorden.org/nyheter/nyheter-2017/article.2017-02-28.9405045719 
(Hämtad: 2018-02-17). 
131 Remissvar, Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering (Ds 2016:6), 
A2016/00736/ARM, Svenskt Näringsliv.   
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5 Social dumpning i Sverige 
De mediala rubrikerna har avlöst varandra som på löpande band. Det här har bidragit till 

att skapa bilden av att det inom flera branschen bedrivs snedvriden konkurrens från 

utstationerande arbetsgivare. Problematiken spänner över flera branscher och 

yrkeskategorier: Bärplockare132, lastbilschaufförer, lokalvårdare och byggarbetare. Att 

social dumpning faktiskt existerar kan inte förnekas av någon. Dock i vilken omfattning 

tvistar de lärda.133 LO menar att uppfattningen om social dumpning som ett begränsat 

problem till bygg och transportbranschen inte överensstämmer med verkligheten. De 

menar att även branscher som skogsindustrin, hotell och restaurang- samt 

renhållningsbranschen är särskilt drabbade.134 LO konstaterar att lönerna till utländska 

arbetstagare i realiteten varit sämre än till motsvarande inhemska arbetstagare. Det här 

trots att de berörda organisationerna varit bundna av svenska kollektivavtal.135 

 

5.1 Omfattning och kartläggning 
En utstationerande arbetsgivare är förpliktigad, om utstationeringen pågår längre än fem 

dagar, att anmäla det till Utstationeringsregistret som tillhandahålls av 

Arbetsmiljöverket.136 År 2016 var det 47 727 arbetstagare vilka registrerades som 

utstationerade arbetstagare. Det här innebar en ökning på tolv procent från år 2015. 

Utstationering är vanligast i storstadsområdena (Stockholm, Göteborg eller Malmö). 

Däremot existerar en trend av större geografisk spridning till mindre orter och städer. 

Under år 2016 var de mest frekventa länderna att utstationera arbetstagare till Sverige: 

Polen (10439 st), Litauen (4812 st), Lettland (4061 st) och Tyskland (3846 st). Blott 

                                                
132 Woolfson, Charles, Thörnqvist, Christer & Herzfeld Olsson, Petra, Forced Labour in Sweden? Case of 
Migrant Berry Pickers A Report to the Council of Baltic Sea States Task Force on Trafficking in Human 
Beings: Forced Labour Exploitation and Counter Trafficking in the Baltic Sea Region, Linköping 
University Electronic Press, Linköping, 2011. 
133 Internet, https://arbetet.se/2013/09/11/barplockare-blasta-pa-lonen/ (Hämtad 2018-02-20), Internet, 
https://www.ka.se/barplockare-ger-upp-kampen-for-lon (Hämtad 2018-02-20), Internet, 
https://www.smalanningen.se/article/irritation-bland-akare/ (Hämtad 2018-02-20), Internet, 
https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/speditorerna-skrattar-at-svenska-loner (Hämtad 2018-02-20), 
Internet, http://www.akeritidning.se/forum/ordet-ar-fritt/svenska-lastbilschaufforer-ar-ett-utrotningshotat-
yrke (Hämtad 2018-02-20), Internet, https://www.aftonbladet.se/debatt/a/v2w2X/dom-dumpar-loner--
och-du-far-betala (Hämtad 2018-02-20), Internet, 
https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/byggbolagen-maste-ta-ansvar-for-svartarbetet (Hämtad 2018-
02-21).  
134 Internet, http://www.lo.se/start/eu_behover_forandras (Hämtad 2018-02-22). 
135 Landsorganisationen i Sverige, (2010), När arbetskraftskostnaderna pressar priset- en genomlysning 
av offentliga investeringar i infrastruktur, hämtad från: 
http://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_fakta_1366027478784_arbetskraftskostnaderna_pressar_priset
_pdf/$File/arbetskraftskostnaderna_pressar_priset.pdf (Hämtad 2018-03-13).  
136 Internet, https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/utlandsk-arbetskraft-i-
sverige/utstationering---utlandsk-arbetskraft-i-sverige/anmal-utstationering/?hl=utstationering (Hämtad 
2018-02-21).  
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Polen ensamt innefattar cirka 22 procent av alla registreringar. Det utkristalliserar sig en 

betydande variation mellan olika verksamhetsområden. Hela 43 procent av alla 

utstationerade arbetstagare återfinns inom kategorierna ”Byggande av hus” och 

”Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet”. Närmare 30 procent av de 

utstationerade arbetstagarna i kategorin ”Byggverksamhet” kommer från Polen och 38 

procent kommer från Tjeckien, Litauen och Lettland tillsammans.137 

 

5.2 Diskussion om allmängiltiga kollektivavtal 
Tre LO förbund har visat intresse för att diskutera saken närmare: 

Transportarbetarförbundet, Service och kommunikation (SEKO) och IF Metall.138 

Teaterförbundet, vilka tillhör tjänstemannasidan, har också valt att lyfta ämnet till 

diskussion. De menar att rätt modell av allmängiltigförklaring av kollektivavtal skulle 

vara gynnsamt för branscher som präglas av tidsbegränsade anställningar och utländska 

aktörer.139 Svenska Transportarbetarförbundet, TransportGruppen och Biltrafikens 

arbetsgivarförbund har uttryckt sin oro över att den svenska modellen inte längre 

erbjuder ett fullgott skydd för transportbranschen. Det här beror på 

arbetstagarorganisationernas svårighet att hävda kollektivavtal i kombination med att 

branschen är drabbad av social dumpning.140 Biltrafikens arbetsgivarförbund konstaterar 

att det främst är åkerinäringen som har kritiska problem med social dumpning och att de 

därför väljer att utreda systemet närmare. Marcel Carlstedt instämmer och menar att 

något måste göras för att rädda den svenska åkerinäringen.141  

 

Transportarbetarförbundet menar att fackförbunden står inför ett vägval: Allmängiltiga 

kollektivavtal eller låglönemarknad.142  Kerstin Ahlberg menar att det är positivt att 

Transportbranschen utreder om ett system med allmängiltigförklaring av kollektivavtal 

                                                
137 Arbetsmiljöverket, (2016), Rapport 2017:2 Helårsrapport 2016- Register för företag som 
utstationerar arbetstagare i Sverige, hämtad från: 
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/helarsrapport-2016-register-foretag-som-
utstationerar-arbetstagare-i-sverige-rap-2017-2.pdf (Hämtad 2018-02-21). Se också Internet, 
https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/fler-utstationerade-registreras-6551327 (Hämtad 2018-02-21). 
138 Ahlberg, K. (2013). Svenska fack beredda pröva allmängiltiga kollektivavtal. EU & arbetsrätt, p. 2. 
Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-99036 (Hämtad 2018-03-13).  
139 Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR), Allmängiltigförklaring och minimilön, hämtad från: 
http://www.ofr.se/wp-content/uploads/2014/05/Allmängiltigförklaring-och-minimilöner-rapport-
20140507.pdf (Hämtad 2018-03-13).  
140 Internet, http://www.arbeidslivinorden.org/nyheter/nyheter-2013/article.2013-12-09.6323225578 
(Hämtad 2018-02-21). 
141 Internet, http://www.arbeidslivinorden.org/i-fokus/i-fokus-2015/minsteloenner-i-norden/article.2015-
02-03.2051910754 (Hämtad 2018-02-22). 
142 Internet, http://www.transportarbetaren.se/gemensamma-mal-en-styrka-for-lo/ (Hämtad 2018-02-21). 
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kan vara ett lämpligt alternativ. Allmängiltigförklaring kan utformas på flera olika sätt. 

Det här innebär att ingreppet på den svenska modellen kan begränsas och anpassas.143 

Den relevanta frågan blir om regeringens ombildning av lex Laval är tillräcklig eller om 

allmängiltigförklaring av kollektivavtal likt Norges modell kan vara en räddare i 

nöden?144  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
143 Internet, http://www.transportarbetaren.se/alla-var-sa-blaogda/ (Hämtad 2018-02-21). 
144 Internet, http://www.transportarbetaren.se/vara-avtal-bor-upphojas-till-lag/ (Hämtad 2018-02-21). 
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6 Den norska modellen  
6.1 Utformning  
Den norska modellen skapar både ekonomisk tillväxt och starkt socialt skydd. Flera 

undersökningar bekräftar bilden av den norska modellen som ett system där ekonomisk 

tillväxt inte sker på bekostnad av det sociala skyddet. Norge rankades år 2017, delvis 

tack vare sin flexibla arbetsrättsliga reglering, på åttonde plats av totalt hundranittio 

länder. Enligt undersökningen utgör den norska modellen en sund miljö att starta och 

driva företag i.145 Det som går att utläsa är att samtliga av de hundranittio länderna står 

inför utmaningen att skapa balans mellan reglering och flexibilitet.146  

 

I ett försök att bryta ned modellen till sina basala beståndsdelar, utkristalliserar sig flera 

likheter och värderingar som även återfinns inom den svenska varianten. Den norska 

modellen kan beskrivas bestå av: Stor offentlig sektor, hög sysselsättningsgrad bland 

både män och kvinnor, små löneklyftor, starka organisationer, en kombination av 

centraliserade och decentraliserade lönebestämmelser och ett välfungerande samarbete 

mellan stat och arbetsmarknadens parter. Samförståndet och rådande maktfördelning 

mellan arbetsmarknadens parter och det statliga resulterar därför i uppfattningen om att 

den norska modellen skapat en välavvägd balans mellan arbete och kapital; mellan 

reglering och flexibilitet.147 Jämfört med Sverige har graden av den statliga 

inblandningen på områden som exempelvis lönesättning, medling vid konflikter och 

lagstiftning av arbetsrättsliga skyddsmekanismer varit förhållandevis hög.148  

 

6.2 Arbetsmarknadens parter  
Jämfört med Sverige är det norska organisationsmönstret av mer splittrad och 

uppluckrad struktur. Det är inte i samma utsträckning segregerat och avgränsat till 

specifika branscher och sektorer. Flytande gränser i kombination med en större andel 

                                                
145 Internet, http://www.doingbusiness.org/rankings (Hämtad 2018-02-23). 
146 Doing Business 2017, Annex: Labor Market Regulation- What can we learn from Doing Business 
data?, hämtad från: http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-
Reports/English/DB17-Chapters/DB17-Annex-LMR.pdf (Hämtad 2018-02-22). 
147 Fafo-report 2013:09, (2013), Labour Relations in Norway (ISBN 978-82-7422-985-3), hämtad från: 
http://www.fafo.no/index.php/nb/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/labour-relations-in-norway-2 
(Hämtad 2018-03-13), s. 7-8. 
148 Fafo-report 2013:09, (2013), Labour Relations in Norway (ISBN 978-82-7422-985-3), hämtad från: 
http://www.fafo.no/index.php/nb/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/labour-relations-in-norway-2 
(Hämtad 2018-03-13), s.43. 
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fria fackförbund resulterar i en tilltagande konkurrens om medlemmar. Det här leder till 

en negativ inverkan på nationens generella organisationsgrad.149  

 

6.2.1 Arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer 
Landsorganisasjonen i Norge (LO) är den största arbetstagarorganisationen på norsk 

arbetsmarknad. Norska LO består av 920 000 medlemmar och förbundet är aktivt både 

inom privat och offentlig sektor.150 De senaste decennierna har medlemsantalet ökat, 

dock har andelen av det totala antalet organiserade reducerats kraftigt.151 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) består av femton förbund med totalt 216 

000 medlemmar och är verksamma inom privat och offentlig sektor.152 Det här 

utmynnar i en gränsdragningsproblematik och en tilltagande konkurrenssituation om 

medlemmar. Traditionen har varit att norska LO och YS bedrivit enskilda och separata 

förhandlingar med arbetsgivarsidan. Det här har kommit att luckras upp eftersom 

förbunden succesivt har börjat inleda ett samarbete över förbundsgränserna och 

gemensamt driva förhandlingar.153 Norges näst största arbetstagarorganisation med 350 

000 medlemmar fördelat på 13 förbund är Unio; som främst är aktiva på offentlig 

sektor.154 

 

Med drygt 25 000 verksamheter är Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) den största 

arbetsgivarorganisationen. Förbundet omfattar 570 000 arbetsplatser vilket motsvarar 

cirka 37 procent av den totala privata arbetsmarknaden.155 NHO förhandlar fram de 

största avtalen. Dock är konkurrensen tärande från andra arbetsgivarförbund. Det här 

beror på att de territoriella avtalsgränserna kommit att suddas ut.156 Virke är 

tjänstenäringens ledande huvudorganisation och omfattar 21 000 verksamheter. 

                                                
149 Kjellberg, A. (1999). Fagorganisering i Norge og Sverige i et internasjonalt perspektiv. In 
Arbeiderhistorie 1999. Tema LO 100 år (Årbok for Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek) (pp. 57-83). 
Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek, Oslo, Norge, s. 57-79. 
150 Internet, https://www.lo.no/Om-LO/ (Hämtad 2018-02-23). 
151 Fafo-report 2013:09, (2013), Labour Relations in Norway (ISBN 978-82-7422-985-3), hämtad från: 
http://www.fafo.no/index.php/nb/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/labour-relations-in-norway-2 
(Hämtad 2018-03-13), s. 28. 
152 Internet, http://ys.no/om-ys/ (Hämtad 2018-02-23). 
153 Fafo-report 2013:09, (2013), Labour Relations in Norway (ISBN 978-82-7422-985-3), hämtad från: 
http://www.fafo.no/index.php/nb/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/labour-relations-in-norway-2 
(Hämtad 2018-03-13), s. 26. 
154 Internet, https://www.unio.no/no/om-unio/organisasjon (Hämtad 2018-02-23). 
155 Internet, https://www.nho.no/Om-NHO/Fakta-om-NHO/ (Hämtad 2018-02-22). 
156 Fafo-report 2013:09, (2013), Labour Relations in Norway (ISBN 978-82-7422-985-3), hämtad från: 
http://www.fafo.no/index.php/nb/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/labour-relations-in-norway-2 
(Hämtad 2018-03-13), s. 32. 
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Förbundet är representativt inom: Handel, service, hälsa, omsorg och kultur.157 Den 

tredje största arbetsgivarorganisationen är Spekter som är aktiva inom transport, hälsa 

och kultur.158 

 
6.3 Kollektivavtalssystemet  
Kombinationen av centraliserade och decentraliserade avtal är ett utmärkande 

karaktärsdrag hos samtliga nordiska länder; Norge är inte ett isolerat undantag. 

Förekomsten av fackliga förbund på lokalnivå spelar en avgörande roll för den enskilde 

individens organisationsbenägenhet.159 Det norska kollektivavtalssystemet är dock 

jämfört med det svenska systemet av mer centraliserad karaktär. Norska kollektivavtal 

grundar sig på framförallt tre olika lönesystem: 1) Minimilön, 2) standardlön och 3) 

avtal utan lönesatser.160  

 

6.3.1 Organisationsgrad och kollektivavtalets täckningsgrad 
Sett från ett nordiskt perspektiv har Norge en svag organisationsgrad eftersom knappt 

hälften av den arbetsföra befolkningen är organiserad. Dock är Norges 

organisationsgrad, sett från ett internationellt perspektiv, hög.161 En förklaring till 

skillnaden mellan Norge och övriga nordiska länder är den norska avsaknaden av Gent-

systemet. Skillnaden i organisationsgrad mellan Norge och övriga nordiska länder har 

reducerats till att nu vara tolv till tjugo procent.162 Kjellberg menar att det är otillräckligt 

att enbart härleda förklaringen till Gent-systemets påverkan.163 Norges 

organisationsgrad begränsad till offentlig sektor går att likställa med de övriga nordiska 

                                                
157 Internet, https://www.virke.no/om-virke/ (Hämtad 2018-02-22). 
158 Internet, http://www.spekter.no/Stottemeny/Om-Spekter/ (Hämtad 2018-02-22). 
159 Bruhn, A., Kjellberg, A., & Sandberg, Å. (2013). A New World of Work Challenging Swedish 
Unions. In Å. Sandberg (Ed.), Nordic Lights. Work, Management and Welfare in Scandinavia (pp. 126-
186). Stockholm: SNS Förlag, s. 130. 

160 Nordmod2030. Delrapport 9, Fafo-rapport 2014:08, De nordiske aftalemodeller i åbne markeder- 
udfodringer og perspektiver (ISBN 978-82-324-0095-9), hämtad från: 
http://www.fafo.no/index.php/nb/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/de-nordiske-aftalemodeller-i-
abne-markeder-udfordringer-og-perspektiver (Hämtad 2018-03-13), s. 48-50. 
161 Tankesmedjan Tiden, Wingborg, Mats, (2017), Facket och den nordiska modellens framtid- 
organisering och rekrytering, hämtad från: http://tankesmedjantiden.se/wp-
content/uploads/2017/09/Facket-och-den-nordiska-modellen-digital-tryck-med-omslag.pdf (Hämtad 
2018-03-13), s. 26.  

162 Nordmod2030. Delrapport 9, Fafo-rapport 2014:08, De nordiske aftalemodeller i åbne markeder- 
udfodringer og perspektiver (ISBN 978-82-324-0095-9), hämtad från: 
http://www.fafo.no/index.php/nb/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/de-nordiske-aftalemodeller-i-
abne-markeder-udfordringer-og-perspektiver (Hämtad 2018-03-13), s.67. 
163 Kjellberg, A. (1999). Fagorganisering i Norge og Sverige i et internasjonalt perspektiv. In 
Arbeiderhistorie 1999. Tema LO 100 år (Årbok for Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek) (pp. 57-83). 
Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek, Oslo, Norge, s. 7-8. 
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länderna. Det här innebär att Gent-systemets påverkan av organisationsgraden är 

isolerad till den privata sektorn.164  

 

År 2015 var den norska organisationsgraden 52 procent. Det kan jämföras med Sveriges 

motsvarande 69 procent för samma år. Dock har den norska organisationsgraden varit 

stabilare över tid. Under 2000-talet har den endast sjunkit med 2 procent; den svenska 

har sjunkit 15 procent under motsvarande period.165 Analyserad efter kategorin ålder 

framträder tydliga likheter mellan Norge och Sverige. Däremot råder det tydliga 

skillnader mellan unga och äldres organisationsbenägenhet. Åldersspannet 18-24 år 

utmärker sig som en svag kategori. En förklaring till det låga intresset bland unga är att 

ungdomar tenderar till att i allt högre utsträckning välja att studera vidare efter avslutad 

gymnasieutbildning för att senare, när de är etablerade på arbetsmarknaden, ansluta sig 

till ett fackförbund.166  

 

Organisationsgraden varierar mellan olika branscher och sektorer där den största 

skillnaden är mellan privat och offentlig sektor. År 2016 beräknades 

organisationsgraden vara 38 procent på privat sektor, medan 80 procent var organiserad 

på offentlig sektor. Det är en också betydande skillnad mellan olika yrkeskategorier och 

utbildningsbakgrunder. Inom offentlig sektor, bland arbetstagare som är aktiva inom 

yrken som kräver högskoleutbildning, är organisationsgraden hög. Likaså utmärker sig 

yrken inom sälj, service, vård och omsorg (utan högskoleutbildning) samt hotell och 

restaurang som yrken där organisationsgraden är låg. Enligt samma rapport beräknas 

organisationsgraden för arbetsgivarorganisationer till 75-80 procent.167 

 

Täckningsgraden för kollektivavtal år 2014 beräknades till 67 procent av den totala 

arbetsmarknaden. Det här är en blygsam siffra med tanke på att samtliga nordiska- och 

                                                
164 Nordmod2030. Delrapport 9, Fafo-rapport 2014:08, De nordiske aftalemodeller i åbne markeder- 
udfodringer og perspektiver (ISBN 978-82-324-0095-9), hämtad från: 
http://www.fafo.no/index.php/nb/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/de-nordiske-aftalemodeller-i-
abne-markeder-udfordringer-og-perspektiver (Hämtad 2018-03-13), s. 73-76. 
165 Kjellberg, A. (2017). Parternas organisationsgrad och kollektivavtalens utbredning. I B. Andersson 
(Red.), Avtalsrörelsen och lönebildningen 2016: Medlingsinstitutets årsrapport 2016 (2017 red., s. 216-
224). (Medlingsinstitutets årsrapport). Stockholm: Medlingsinstitutet, s. 224.  
166 Nordmod2030. Delrapport 9, Fafo-rapport 2014:08, De nordiske aftalemodeller i åbne markeder- 
udfodringer og perspektiver (ISBN 978-82-324-0095-9), hämtad från: 
http://www.fafo.no/index.php/nb/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/de-nordiske-aftalemodeller-i-
abne-markeder-udfordringer-og-perspektiver (Hämtad 2018-03-13), s. 70-71. 
167 Fafo-notat 2018:04, Nergaard, Kristine, Organisasjonsgrader i norsk arbeidsliv 2016, hämtad från: 
http://www.fafo.no/images/pub/2018/10269.pdf (Hämtad 2018-03-13). 
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flertalet andra europeiska länder168 har högre täckningsgrad. Dock är det norska antalet 

organiserade arbetstagare jämfört med den totala arbetsföra befolkningen hög. År 2015 

var 52.5 procent av den arbetsföra befolkningen anslutna till en 

arbetstagarorganisation.169  

 

6.3.2 Kollektivavtalets rättsverkan  
Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) stipulerar kollektivavtalets formkrav, 

fredsplikt och tvingande verkan. Likheterna med det svenska systemet är tydliga. 

Formkravet innebär att ett kollektivavtal skall vara explicit nedtecknat.170 Bundenheten 

innebär att ett kollektivavtal är direkt bindande för medlemmar av de organisationer 

som har ingått avtalet. Enligt praxis kan en bunden arbetsgivare inte erbjuda 

anställningsvillkor som strider mot det bindande kollektivavtalet med utanförstående 

arbetstagare. Villkoren anses vara konkludent inkorporerade i de individuella 

anställningsavtalen, vilket kan likställas med den normerande verkan vi är bekanta med 

inom det svenska systemet.171  

 

I lov om boikott (boikottloven) stipuleras en begränsning av konflikträtten. Det existerar 

krav på proportionalitet mellan syftet med blockaden och den uppkomna skadan.172 Det 

här är och har varit ett återkommande ämne på den politiska agendan i Sverige. Inte 

minst har SN proklamerat för att införa en liknande reglering med krav på 

proportionalitet.173 

 

Norge har implementerat Utstationeringsdirektivet i lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og 

stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Paragraf 1-7 stipulerar regler för utstationerade 

arbetstagare.174 Precis som Sverige existerar ingen lagstadgad reglering om 

                                                
168 Exempel på europeiska länder vilka har högre täckningsgrad än Norge: Frankrike, Österrike, 
Nederländerna, Spanien och Portugal med flera.  
169 Internet, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CBC (Hämtad 2018-02-27). 
170 Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) LOV-2012-01-27-9.  
171 Ahlberg, Kerstin, and Niklas Bruun. Kollektivavtal I EU : Om Allmängiltiga Avtal Och Social 
Dumping. 1. Uppl.. ed. Skriftserien / Juridiska Fakulteten I Stockholm, 52. Stockholm: Juristförl. : 
Norstedts Juridik [distributör], 1996. 
172 Lov om boikott (boikottloven) LOV-1947-12-05-1. 
173 Svenskt Näringsliv, (2005), Sverige- landet med de största konfliktmöjligheterna: En jämförelse av 
konfliktreglerna i 10 europeiska länder, hämtad från: 
https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/sverige-landet-med-de-storsta-
konfliktmojligheterna_526005.html/BINARY/Sverige%20-
%20landet%20med%20de%20största%20konfliktmöjligheterna (Hämtad 2018-03-14). 
174 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) LOV-2005-06-17-62. 
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minimilön.175 Flera arbetsgivarförbund menar att en sådan reglering skulle främja 

möjligheterna att motverka social dumpning. Dock har både arbetstagar- och 

arbetsgivarorganisationer motsatt sig förslagen med motivering att det skulle vara av 

skadlig natur för kollektivavtalet som rättsligt instrument. Lagstadgad minimilön har 

från fackligt håll ansetts vara ett oproportionerligt ingrepp på den norska modellen.176 

Norge har istället infört ett system med allmängiltiga kollektivavtal som är etablerat i 

lov om allmenngjøring av tariffavtaler (allmengjoringsloven).177 Det här innebär att 

löne- och andra bestämda kollektivavtalsvillkor utsträcks genom lag till att omfatta en 

hel bransch. Jämfört med lagstadgad minimilön är skillnaden att villkoren varierar 

beroende på avtalsområde.178  

 

6.4 Partiell allmängiltigförklaring av kollektivavtal  
I samband med att Norge år 1994 undertecknade Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdets avtal (EES-avtalet) och därmed kom att omfattas av EU:s inre 

marknad etablerades ett system av allmänt bindande kollektivavtal (erga omnes) i 

allmengjoringsloven.179 Rädslan var att låglöneländer som Spanien och Portugal skulle 

utnyttja den fria rörligheten och skapa en osund konkurrens. EG-domstolens 

avkunnande i mål ”Rush Portuguesa” 180 var en bidragande orsak till etableringen. Dock 

uteblev den befarade tillströmningen av utstationerade arbetstagare. Det dröjde till EU:s 

östutvidgelse år 2004 innan lagen aktiverades. För att stävja risken för social dumpning 

krävde norska LO att flera kollektivavtalsvillkor skulle utsträckas till att bli allmänt 

bindande.181 Den första föreskriften infördes i november år 2004. Den har följts av flera 

föreskrifter om att utsträcka villkor att bli allmänt bindande. I dag existerar föreskrifter 

                                                
175 Dølvik, J.E. & Eldring, L. (2008), Mobility of labour from the new EU states to the Nordic region. 
Development, trends and consequences. TemaNord 2008:537. Copenhagen: Nordic Council of Ministers.  
176 Fafo-report 2013:09, (2013), Labour Relations in Norway (ISBN 978-82-7422-985-3), hämtad från: 
http://www.fafo.no/index.php/nb/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/labour-relations-in-norway-2 
(Hämtad 2018-03-13), s. 37. 
177 Fafo-report 2013:09, (2013), Labour Relations in Norway (ISBN 978-82-7422-985-3), hämtad från: 
http://www.fafo.no/index.php/nb/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/labour-relations-in-norway-2 
(Hämtad 2018-03-13), s. 37. 
178 Skedinger, Per, Uppsats presenterad vid Nasjonal konferanse om trepartssamarbeid og sosial dumping, 
Oslo, 21 september 2012, ”Evaluering av tiltak mot sosial dumping” och ”Lovfestet minstelonn: Norden 
og Europa”: Kommentar till FAFO:s rapporter, hämtad från: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/a9920a1b473d45a3a805b65aadd4e6c3/notat_per_skedinger.pdf 
(Hämtad 2018-03-14).  
179 Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) LOV-1993-06-04-58. 
180 C-113/89 Rush Portuguesa Ldª mot Office national d'immigration.  
181 Dølvik, Erik Jon, Fafo, Norge: Premiär för allmängiltigförklaring för att motverka social dumpning, 
EU & arbetsrätt, 2, 2004. Se också: Forskrift 10. November 2004 nr. 1396 om allmenngjoring av 
tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land.  
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inom jordbruksnäringen, byggnads-, gods- och persontransport och 

renhållningsbranschen med flera.182  

 

6.4.1 Allmenngjøringslovens dualism 
Allmenngjøringsloven har ett dualistiskt syfte som består i att tillförsäkra utländska 

arbetstagare likvärdig lön och arbetsvillkor i nivå med inhemska arbetstagare samt att 

motverka osund konkurrens.183 Det här utkristalliseras enligt 1 § lydelse som stipulerar 

att: ”Lovens formål er å sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er 

likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har, og å hindre konkurransevridning til 

ulempe for det norske arbeidsmarkedet.”184 Inga andra medlemsländer har ett lika 

tydligt och explicit syfte att motverka problem som följer av arbetskraftsrörlighet på den 

inre marknaden.185 

 

6.4.2 Allmenngjøringslovens erga omnes  
Tariffnemnda186 är ett särskilt förvaltningsorgan som har kompetens att besluta om att 

utsträcka kollektivavtalsvillkor att bli allmänt bindande. Dem ansvarar för att villkoren 

utsträcks i enlighet med Utstationeringsdirektivets krav. Allmenngjøringsloven har flera 

begränsningar som skall tillgodoses för att lagen inte skall strida mot EES-avtalet och 

EU:s regler om den fria rörligheten. Till exempel kan avtalsvillkor endast utsträckas att 

bli allmänt bindande när det är påvisbart att utländska arbetstagare arbetar under sämre 

löne-och anställningsvillkor än motsvarande inhemska arbetstagare. Det här innebär ett 

krav på dokumentation av troliga skäl för den part som önskar avtalsvillkoren att bli 

allmänt bindande.187 Det har varit ett omstritt ämne bland arbetsmarknadens parter.188 

För att Tariffnemnda skall kunna bedöma framlagd dokumentation, kontrollera och 

inspektera vilka löner som betalas ut existerar en upplysningsplikt.189  Nämnden består 

av en ordförande och fyra ledamöter som är utsedda av regeringen för en mandatperiod 

                                                
182 Internet, https://lovdata.no/sok?q=tariffnemnda&filter=SENTRALEFORSKRIFTER (Hämtad 2018-
03-02). 
183 Evju, Stein, Arbeidsrett i møte med Europa – Om utstasjonering, tjenestedirektiv og andre direktiver, 
Kritisk Juss, 2009, s. 244–270. 
184 Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) LOV-1993-06-04-58. 
185 Eldring, Line, Ødegård, Anne Mette, Andersen, Rolf K, Bråten, Mona, Nergaard, Kristine og Alsos, 
Kristin, Fafo-rapport 2011:09, Evaluering av tiltak mot sosial dumping, hämtad från: 
http://www.fafo.no/media/com_netsukii/20200.pdf (Hämtad 2018-03-14), s. 76. 
186 Internet, http://www.nemndene.no/tariffnemnda/om-tariffnemnda/ (Hämtad 2018-02-29). 
187 Dølvik, Erik Jon, Fafo, Norge: Premiär för allmängiltigförklaring för att motverka social dumpning, 
EU & arbetsrätt, 2, 2004. 
188 Evju, Stein, Arbeidsrett i møte med Europa – Om utstasjonering, tjenestedirektiv og andre direktiver, 
Kritisk Juss, 2009, s. 244–270. 
18910 § Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) LOV-1993-06-04-58. 
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på tre år. Två av ledamöterna skall representera arbetstagar- respektive 

arbetsgivarorganisationer; LO och NHO förbunden är vanligtvis representerade. Ifall 

den organisation som önskar att göra avtalsvillkoren allmänt bindande inte finns 

representerad i nämnden, kan de norska myndigheterna utse en representant från båda 

parter i det berörda avtalet.190 För att villkoren skall kunna utsträckas och behandlas 

direkt hos Tariffnemnda krävs det att den berörda organisationen har innstillingsrett 

enligt 4 kapitlet 39 § arbeidstvistloven.191 Innstillingsrett är ett krav att 

arbetsgivarorganisationer skall bestå av minst hundra arbetsgivare som sysselsätter 

minst tiotusen arbetstagare. För arbetstagarorganisationer är kravet ett minimum av 

tiotusen arbetstagare som medlemmar. Organisationer som saknar innstillingsrett kan 

framföra förfrågningar om att Tariffnemnda skall utreda önskemålet för bedömning, 

men aldrig kräva de jure.192 Tariffnemnda kan ensam verkställa och utsträcka 

avtalsvillkor att bli allmänt bindande då tvingande hänsyn till allmänheten kräver det.193  

 

6.4.3 Allmenngjøringslovens rättsverkan  
De allmänt bindande avtalen fungerar som ett minimiskydd vilket berör alla verksamma 

arbetstagare inom det specifika avtalsområdet. Det här innefattar både norska 

organiserade och oorganiserade arbetstagare samt utländska arbetstagare. Tariffnemnda 

fattar beslut om att allmängiltigförklaringen skall omfatta en hel bransch eller avgränsas 

till en del av en industri, geografiskt område eller särskild yrkesgrupp. Det här innebär 

att den norska modellen av allmängiltigförklaring av kollektivavtal är partiell. 

Tariffnemnda har valt att inta en restriktiv inställning när det beträffar vilken typ och i 

vilken omfattning som avtal skall utsträckas till att bli allmänt bindande. Ett 

allmängiltigt kollektivavtal gäller fram tills Tariffnemnda träffar ett nytt beslut. Om 

parterna inte kräver det inom en månad efter att kollektivavtalet ersatts av ett nytt avtal 

slutar allmängiltigheten att gälla.194 Det är inte alla villkor som kan utsträckas till att bli 

allmänt bindande, utan det är begränsat till de normativa bestämmelserna. Det här 

innebär i praktiken att Tariffnemnda inte har befogenhet att utsträcka fullständiga 

                                                
190 3 § Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) LOV-1993-06-04-58.  
191 4 § Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) LOV-1993-06-04-58. 
192 39 § Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) LOV-2012-01-27-9.  
193 4 § 3 st Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) LOV-1993-06-04-58.  
194 Eldring, Line, Ødegård, Anne Mette, Andersen, Rolf K, Bråten, Mona, Nergaard, Kristine og Alsos, 
Kristin, Fafo-rapport 2011:09, Evaluering av tiltak mot sosial dumping, hämtad från: 
http://www.fafo.no/media/com_netsukii/20200.pdf (Hämtad 2018-03-14), s. 76-77.  
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kollektivavtal. Tariffnemnda är inte bundna att till punkt och pricka följa villkoren i 

kollektivavtalet utan har möjlighet att påverka utformningen.195 

 

6.4.4 Allmenngjøringslovens kontroll, tillsyn och efterlevnad  
Det är Arbeidstilsynet och Petroleumtilsynet inom olje- och bensinindustrin som har 

ansvaret för tillsyn och kontroll att de allmänt bindande villkoren efterlevs.196 

Arbeidstilsynets insatser för att motverka social dumpning utgör ett eget 

programområde. Huvudaktiviteten består i att övervaka arbetsplatser med utländska 

arbetstagare.197  Arbetstagare och deras arbetstagarorganisation har de jure rätt att väcka 

talan i domstol för att få saken prövad.198 Arbetstagarorganisationen som är part i 

avtalet kan, utan att ta hänsyn till de proportionalitetsbegränsningar som stipuleras 

enligt 2 § boikottloven, vidta stridsåtgärder mot arbetsgivare som inte följer de allmänt 

bindande villkoren.199  

 

Norge har infört ett solidaransvar för uppdragsgivare. Det innebär att arbetstagare som 

inte erhållit korrekt utbetalad lön enligt allmänt bindande villkor kan ställa krav högre 

upp i leverantörskedjan.200 Solidaransvar infördes för att skapa incitament för 

uppdragsgivare att välja seriösa och pålitliga underleverantörer. Diskussionen om 

solidaransvar har varit präglad av om införandet står i proportion till det eftersträvade 

målet.201  

 
 
 
 

                                                
195 6 § Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) LOV-1993-06-04-58. 
Se även: Alsos, Kristin, Eldring, Line, Fafo, Norway, Labour Mobility and Wage Dumping: The Case of 
Norway, European Journal of Industrial Relations, 14(4), 2008, pp 441-459, s. 449. 
196 Eldring, L., Ahlberg, K., & Pedersen, K. (2013). Arbeidstilsynenes roller, strategier og redskaper i 
arbeidet mot sosial dumping: En nordisk pilotstudie. København: Nordisk ministerråd. 
https://doi.org/10.6027/TN2013-523, s. 57. Se också 11 § Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. 
(allmenngjøringsloven) LOV-1993-06-04-58. 
197 Eldring, L., Ahlberg, K., & Pedersen, K. (2013). Arbeidstilsynenes roller, strategier og redskaper i 
arbeidet mot sosial dumping: En nordisk pilotstudie. København: Nordisk ministerråd. 
https://doi.org/10.6027/TN2013-523, s. 58. 
198 15 § Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) LOV-1993-06-04-58. 
199 14 § Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) LOV-1993-06-04-58. 
200 13 § Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) LOV-1993-06-04-58. 
Alsos, Kristin og Eldring, Line, Fafo-rapport 2014:15, Solidaransvar for lonn, hämtad från: 
http://www.fafo.no/images/pub/2014/20362.pdf (Hämtad 2018-03-14), s. 13.  
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7 Social dumpning i Norge  
Norge arbetar aktivt med att kartlägga, förhindra och motverka social dumpning inom 

flera utsatta branscher. Dem har utgett tre stycken handlingsplaner som beskriver 

tilltänkt strategi. I den tredje konstateras behovet av en aktiv politik som arbetar mot att 

oseriösa aktörer och snedvriden konkurrens får fäste på arbetsmarknaden. Regeringen 

menar att tidigare handlingsplaner har bidragit till att minska utbredningen av social 

dumpning.202 Flera utredningar pekar på att lönebildningen i Norge är beroende av ett 

system som arbetar aktivt för att motverka social dumpning.203  

7.1 Omfattning och kartläggning 
Norge har mottagit en lika stor kvantitet utländska arbetstagare från Central- och 

Östeuropa som de nordiska länderna tillsammans.204 Arbetsinvandringen från 

Östeuropeiska länder år 2003 utgjordes av 6 400 arbetstagare, vilket år 2016 hade 

utvecklats till 150 000 arbetstagare. Dock har, sedan år 2011, den totala 

arbetsinvandringen succesivt börjat avta; en nedgång som även inkluderar Östeuropeisk 

arbetskraft.205 En bidragande orsak till varför den norska arbetsmarknaden attraherar 

arbetskraft från Östeuropa är de höga lönerna i kombination med den låga 

arbetslöshetsnivån. Även att norsk ekonomi klarade sig lindrigt undan från den 

ekonomiska krisen har inneburit en stabil tillväxt och efterfrågan på arbetskraft inom 

många branscher. Det här skall läsas i ljuset av att flera europeiska länder drabbats av 

mer långtgående negativa konsekvenser. Inom flera branscher har norska arbetsgivare 

upplevt ett betydande behov att rekrytera utländska arbetstagare för att möta 

marknadens efterfrågan. Norges låga organisations- samt täckningsgrad i kombination 

med en återhållsamhet att utsträcka kollektivavtalsvillkor att bli allmänt bindande har 

bidragit till ett ökat inflöde av Central- och Östeuropeisk arbetskraft.206   

 

                                                
202 Internet, https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/aid/tema-og-redaksjonelt-
innhold/redaksjonelle-artikler/2013/handlingsplan-2-mot-sosial-dumping/id534938/ (Hämtad 2018-03-
05). 
203 NOU 2013: 13, Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi. Se även: NOU 2016: 15, 
Lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk.  
204 Labour migrants from Central and Eastern Europe in the Nordic countries  : Patterns of migration, 
working conditions and recruitment practices. (2013). Copenhagen: Nordic Council of Ministers. 
https://doi.org/10.6027/TN2013-570, se, figur 1.2.  
205 Internet, https://www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere/artikler-og-
publikasjoner/arbeidsinnvandringen-fortsetter-a-falle (Hämtad 2018-03-04). 
206 Labour migrants from Central and Eastern Europe in the Nordic countries  : Patterns of migration, 
working conditions and recruitment practices. (2013). Copenhagen: Nordic Council of Ministers. 
https://doi.org/10.6027/TN2013-570, s. 13. 
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Polen är den i särklass mest frekventa nationen som utstationerar arbetskraft inom EU. 

Under perioden år 2004-2011 var flödet till de nordiska länderna över 167 000 polska 

arbetstagare.207 Antalet utstationerade arbetstagare från Östeuropa på norsk 

arbetsmarknad tredubblades under perioden år 2004-2006; från 2000 till 7000 

arbetstagare. Året därefter dubblades antalet till närmare 15 000 utstationerade 

arbetstagare. I en undersökning från år 2006 svarade 19 procent av företagen inom 

byggnads- och anläggningsbranschen samt 15 procent av företagen inom industri att de 

använt sig av utländsk arbetskraft från Central- och Östeuropa.208 I uppföljningen från 

år 2009 utkristalliserade sig en ökning: 33 procent av företagen inom byggnads- och 

anläggningsbranschen, 39 procent av företagen inom industri och 32 procent av 

företagen inom hotell och restaurang svarade att de använt sig av utstationerad 

arbetskraft från Central- och Östeuropa.209 Utvecklingen bekräftas även i en 

undersökning från år 2017 som visar att en av tre verksamheter inom Byggnads- och 

anläggningsbranschen, industri samt hotell och restaurang använt sig av arbetskraft från 

Östeuropa inom det senaste året. Det har skett en attitydförändring hos arbetsgivarna 

eftersom 51 procent anser att Östeuropeisk arbetskraft är en viktig del av den ordinarie 

verksamheten. 65 procent av de tillfrågade motiverar användandet av Östeuropeiska 

arbetstagare med att det råder brist på inhemsk arbetskraft. Endast tre procent motiverar 

användandet av utländsk arbetskraft med att det reducerar lönekostnaderna. Dock 

svarade 17 procent att anlitandet av arbetstagare från Östeuropa genererar lägre 

arbetskraftskostnader; en minskning från år 2009 då andelen var 20 procent.210 

 

En utredning av polsk arbetsinvandring till Oslo visar att en invandrad arbetstagare från 

Polen tjänar cirka 65 procent av den generella timlönen. Koncentrerat till 

byggnadsbranschen tjänar den polska arbetskraften cirka 73 procent av den generella 

timlönen. En förklaring kan vara att polsk arbetskraft ofta är verksamma inom 

                                                
207 Labour migrants from Central and Eastern Europe in the Nordic countries  : Patterns of migration, 
working conditions and recruitment practices. (2013). Copenhagen: Nordic Council of Ministers. 
https://doi.org/10.6027/TN2013-570.  
208 Dølvik, Erik Jon, Eldring, Line, Friberg, Horgen Jonm Kvinge, Torunn, Aslesen, Sigmund og 
Ødegård, Anne Mette, Fafo-rapport 548, 2006, hämtad från: 
http://www.fafo.no/media/com_netsukii/548.pdf (Hämtad 2018-03-14). 
Se även: Dølvik, Erik Jon, Eldring, Line, TemaNord 2008:537, Mobility of labour from new EU states to 
the Nordic Region– Development trends and consequences (ISBN 978-92-893-1688-0), Nordic Council 
of Ministers, Copenhagen 2008, s. 39-40.  
209 Internet, https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/national-
contributions/norway/norway-posted-workers (Hämtad 2018-03-04). 
210 Andersen, Rolf K og Ødegård, Anne Mette, Fafo-notat 2017:10, Norske bedrifters bruk av og 
erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft, hämtad från: http://www.fafo.no/images/pub/2017/10260.pdf.  



  
 

 40 

lågbetalda yrken. Dock visar undersökningens resultat att en av fem polska 

byggarbetare tjänade under den bestämda minimumlönen; det här även fem år efter att 

den blivit allmänt bindande.211 Enligt enkätstudie av 72 tillsyningsmän i den norska 

arbetstillsynen är byggbranschen präglad av oseriösa arbetsgivare som betalar utländsk 

arbetskraft lägre än de fastställda minimumnivåerna. I samma undersökning svarar 37 

procent att de utländska arbetstagarna i rengöringsbranschen inte har lön som är 

likvärdig med de norska arbetstagarnas.212 

 

7.2 Evaluering av partiell allmängiltigförklaring av kollektivavtal 
Enligt en rapport från år 2017 anser 68 procent att det råder ett behov att utsträcka 

kollektivavtalsvillkor att bli allmänt bindande. I byggnads- och anläggningsbranschen 

menar 87 procent att det existerar ett reellt behov av antingen allmängiltigförklaring 

eller annan reglering av minimilön. Uppslutningen kring allmängiltigförklaring av 

kollektivavtalsvillkor är hög inom alla tre undersökta branscher: Byggnads- och 

anläggning, industri samt hotell och restaurang.213 Industribranschen som fick allmänt 

bindande villkor år 2009 har varit mer skeptiska: Ungefär 50 procent anser att allmänt 

bindande avtal varit av godo medan 18 procent har en negativ inställning. Även inom 

lant- och jordbruket har majoriteten varit positivt inställda efter införandet.214  

 

Det går att konstatera att införandet av allmängiltiga kollektivavtal har gett positiva 

konsekvenser för arbetstagare i branscher utsatta för konkurrens från Östeuropa. Dock 

tyder analys av allmängiltighetens effekter på att den inte ensam har varit tillräcklig för 

att kompensera de negativa effekter som följer av social dumpning. Dock har fler 

arbetstagare hamnat över minimumnivåerna tack vare allmänt bindande avtal.215  

                                                
211 Labour migrants from Central and Eastern Europe in the Nordic countries  : Patterns of migration, 
working conditions and recruitment practices. (2013). Copenhagen: Nordic Council of Ministers. 
https://doi.org/10.6027/TN2013-570., s. 127. 
212 SAMAK, arbeiderbevægelsens nordiske samarbejdskomite, Cevea, (2017), Nordiske tiltag mod social 
dumping- En gennemgang af fænomenet, dets udbredelse og indsatsen mod det, hämtad från: 
http://samak.info/wp-content/uploads/2017/01/Nordiske-tiltag-mod-Social-Dumping-Cevea-januar-
2017.pdf, s, 29-39.  
213Andersen, Rolf K og Ødegård, Anne Mette, Fafo-notat 2017:10, Norske bedrifters bruk av og 
erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft, hämtad från: http://www.fafo.no/images/pub/2017/10260.pdf.  
s. 19-20. 
214 Eldring, Line, Ødegård, Anne Mette, Andersen, Rolf K, Bråten, Mona, Nergaard, Kristine og Alsos, 
Kristin, Fafo-rapport 2011:09, Evaluering av tiltak mot sosial dumping, hämtad från: 
http://www.fafo.no/media/com_netsukii/20200.pdf (Hämtad 2018-03-14), s. 79-82.  
215 SAMAK, arbeiderbevægelsens nordiske samarbejdskomite, Cevea, (2017), Nordiske tiltag mod social 
dumping- En gennemgang af fænomenet, dets udbredelse og indsatsen mod det, hämtad från: 
http://samak.info/wp-content/uploads/2017/01/Nordiske-tiltag-mod-Social-Dumping-Cevea-januar-
2017.pdf, s, 50-53. 
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8 Analys 
Vad uppsatsens komparation genomsyras av är hur balansskapandet mellan friheten att 

tillhandahålla tjänster och de sociala rättigheterna, vilka EU-domstolen genom praxis 

upprepade gånger tvingats att balansera, rymmer ytterligare komplexa dimensioner än 

vad som kan skådas vid en första anblick.216 Skillnaden av socialt skydd och lönenivåer 

bland medlemsländerna skapar i symbios med den fria rörligheten spänningar på den 

inre marknaden. Oron bottnar i att det ökade inflödet av Central- och Östeuropeisk 

arbetskraft skall decimera de inhemska nivåerna. Det här i kombination med 

avsaknaden av ett homogent arbetsrättsligt system inom unionen föder elden med 

ytterligare syre.217 Genom att analysera likhet- och skillnader ges möjlighet till ett 

problematiserande kring hur ett eventuellt införande av partiellt allmängiltiga 

kollektivavtal i det svenska arbetsrättsliga systemet skulle kunna utgöra ett adekvat 

medel mot social dumpning och vara förenlig med den svenska modellen. Vidare 

utkristalliserar sig en förståelse om varför Norge och Sverige valt att utforma sina 

respektive arbetsrättsliga system på två olika manér för att motverka ett och samma 

fenomen.  

 

8.1 Partiellt allmängiltiga kollektivavtals raison d’être i den svenska 
modellen 
Traditionellt har den svenska uppfattningen varit negativ till ett system med 

allmängiltigförklaring av kollektivavtal.218 Eldrings menar att ett införande vore i 

Sverige betraktat som en regression till något sämre.219 Mellan Norge och Sverige råder 

en attitydskillnad till fenomenet social dumpning. När Portugal och Spanien fick 

tillträde till unionens inre marknad förväntade sig Norge en ökad tillströmning av 

utstationerad arbetskraft med tillhörande risk för social dumpning. Därför kunde de 

aktivera allmengjoringsloven direkt i samband med EU:s östutvidgelse år 2004.220 

Sverige å andra sidan ansåg länge att social dumpning var ett avlägset och marginellt 

bekymmer. Ländernas ingångsvärden kan beskrivas som varandras ytterligheter. Det här 
                                                
216 Lavalkvartetten är: C-438/05 The International Transport Workers’ Federation and The Finnish 
Seamen’s Union [2007] ECR I- 10779, C-341/05 Laval un Partneri [2007] ECR I-11767, C-346/06 
Rüffert [2008] ECR I-1989 och C-319/06 Commission vs Luxembourg [2008] ECR I-4323. 
217 Barnard, Catherine,  Social dumping or dumping socialism?, The Cambridge Law Journal, 7/1/2008, 
Vol. 67, Issue 2, p. 262-264, s.262.  
218 Proposition. 2009/10:48, Åtgärder med anledning av Lavaldomen, s. 28. 
219 Internet, https://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/norden-skaerper-kampen-mot-social-dumping 
(Hämtad 2018-02-21). 
220 Dølvik, Erik Jon, Fafo, Norge: Premiär för allmängiltigförklaring för att motverka social dumpning, 
EU & arbetsrätt, 2, 2004. Se också: Forskrift 10. November 2004 nr. 1396 om allmenngjoring av 
tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land. 
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bekräftas med frånvaron av reglering om minimilön eller system av 

allmängiltigförklaring av kollektivavtal i den svenska utstationeringslagen. Utredarens 

uppfattning var att dåvarande lex Britannia genererade goda möjligheter för 

arbetstagarorganisationer att säkerställa villkor för både den inhemska och 

utstationerade arbetskraften med hjälp av stridsåtgärder.221 Ahlberg menar att de 

svenska fackförbunden varit naiva som trott att den svenska modellen skulle förbli 

oförändrad i mötet med EU:s regelverk.222 Lex Britannia ersattes av lex Laval vilket 

resulterade i att fackföreningsrörelsens rätt till stridsåtgärder blev begränsad. Det här i 

kombination med en sjunkande organisationsgrad fick den svenska modellen i kraftig 

rörelse och sprickbildningen var ett faktum.223 Ur sprickorna föddes en diskussion bland 

tre av LO förbunden att utreda om allmängiltigförklaring av kollektivavtal skulle vara 

en möjlig väg att gå och samtidigt bevara den svenska modellen.224 Ahlberg menar att 

fackförbundens likställande mellan allmänt bindande avtal och förlorade incitament för 

arbetstagares organisationsbenägenhet inte per automatik behöver vara en sanning. Ett 

system med allmängiltigförklaring kan utformas på flera olika sätt och anpassas efter 

den svenska modellens kravbild. Precis som Norges modell kan allmänt bindande avtal 

utsträckas partiellt. Det här innebär att utsträckningen begränsas till specifikt utsatta 

branscher, geografiska områden eller yrkeskategorier.225 Det skulle jämfört med ett 

system som per automatik omfattar en hel bransch skapa mindre friktion med den 

svenska modellens tradition. Det skänker också en högre grad av flexibilitet, vilket med 

tanke på omvärldens krav och förkärlek till snabba förändringar skulle vara av mer 

lämplig natur. Samtidigt går det inte att förneka att ett system av allmängiltigförklaring 

av kollektivavtal, oavsett utformning, skulle resultera i ett avsteg från den svenska 

modellens tradition. Dock är det möjligt att påverka hur stort det steget blir. 

 

Bekräftelseavtalens intåg innebär att bevisregeln numera är obsolet.226 Av flera partier 

beskrivs det här som en räddning för den svenska modellen, medan kritiker menar att 

upprivandet skall likställas med ren och skär protektionism.227 Sjödin ställer sig 

frågande till: ”Är dessa rättsliga krumbukter för att vidhålla traditionerna på den 
                                                
221 SOU 1998:52, sou 1998 52, s. 10-12.  
222 Internet, http://www.transportarbetaren.se/alla-var-sa-blaogda/ (Hämtad 2018-03-05). 
223 Proposition. 2009/10:48, Åtgärder med anledning av Lavaldomen, s. 1-62. 
224 Ahlberg, K. (2013). Svenska fack beredda pröva allmängiltiga kollektivavtal. EU & arbetsrätt, p. 2. 
Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-99036 (Hämtad 2018-03-13). 
225 Internet, http://www.transportarbetaren.se/alla-var-sa-blaogda/ (Hämtad 2018-03-07). 
226 Proposition. 2016/17:107, Nya utstationeringsregler. 
227 Internet, https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/frihandel/ett-forslag-for-okad-
protektionism_664512.html (Hämtad 2018-02-17).  
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svenska arbetsmarknaden sådana att deras fördelar överväger jämfört med alternativet: 

Begränsade allmängiltigförklaring av kollektivavtal?”.228 Vad som följer av 

lagändringarna återstår att se.  

 

8.2 Allogen transplantation eller naturlig progression? 
Jämfört med Sverige karaktäriseras den norska modellen av en mer centraliserad 

tradition där statliga ingripanden på arbetsmarknadens område är vanligare. Det här 

skulle enligt Kahn-Freunds tankar om graden av överförbarhet229, kunna beskrivas som 

att ett system av allmängiltigförklaring av kollektivavtal har en låg grad av 

överföringsbarhet till det svenska arbetsrättsliga systemet. Det här innebär i praktiken 

en betydande risk att det norska systemet med partiellt allmängiltiga kollektivavtal 

skulle skapa friktion med den svenska modellen. Partsautonomin på lönebildningens 

område har varit ett förbjudet område för statliga ingripanden och utgör ryggraden i den 

svenska modellen.230 Trots att det norska systemet skulle kunna innebära ett mindre 

ingrepp på den svenska modellen än andra kontinentaleuropeiska system av 

allmängiltigförklaring, är en överföring ett ingrepp av komplex karaktär. Det går att 

likna den här processen vid en Allogen transplantation; från en kropp till en annan. En 

transplantation följs av risker oavsett omfattning. Att öppna upp hjärtat i den svenska 

modellen, om så bara för att byta en klaff, innebär ett risktagande. I slutändan handlar 

det om att väga fördelar mot nackdelar. För vilka konsekvenser följer om vi inte 

genomför ingreppet?231  

 

8.2.1 Organisationsmönster 
En farhåga hos svenska arbetstagarorganisationer är att incitament för arbetstagares 

organisationsbenägenhet skulle gå förlorade. Dock visar det norska systemet att så inte 

behöver vara fallet. Den norska organisationsgraden har varit stabil och inte sjunkit 

nämnvärt sedan systemet av partiell allmängiltigförklaring aktiverades.232  

 

                                                
228 Sjödin, Erik, Många krumbukter för att värna svensk modell vid utstationering, EU & arbetsrätt, 4, 
2015.  
229 Kahn-Freund, Otto, On Uses and Misuses of Comparative Law, The Modern Law Reveiw, Vol. 37, 
No. 1 (Jan., 1974), pp. 1-27. 
230 Internet, http://www.mi.se/kollektivavtal-lagar/den-svenska-arbetsmarknadsmodellen/ (Hämtad 2017-
09-09). 
231 Internet, http://www.transportarbetaren.se/norska-loner-galler-i-norge/ (Hämtad 2018-03-09). 
232 Kjellberg, A. (2017). Parternas organisationsgrad och kollektivavtalens utbredning. I B. Andersson 
(Red.), Avtalsrörelsen och lönebildningen 2016: Medlingsinstitutets årsrapport 2016 (2017 red., s. 216-
224). (Medlingsinstitutets årsrapport). Stockholm: Medlingsinstitutet, s. 224. 



  
 

 44 

År 2015 var den svenska fackliga organisationsgraden 69 procent.233 Det fackliga 

medlemsraset kulminerade mellan år 2006 och 2008 och innebar en nedgång av sex 

procentenheter; 77 procent år 2006 till 71 procent år 2008.234 En förklaring är att 

avgifterna till fackliga arbetslöshetskassor höjdes. Gemene man ansåg att kostnaden 

blev för hög för att ingå medlemskap i både en arbetstagarorganisation och 

arbetslöshetskassa.235 Det här tolkar jag som att det svenska medlemsraset främst 

drabbade de ekonomiskt svaga grupperna i samhället. Människor som på grund av 

plånbokens tjocklek tvingades till ett val mellan antingen eller; fackförbund eller 

arbetslöshetskassa. När resurserna är begränsade tvingas vi till att prioritera.  

 

Det existerar en positiv korrelation mellan ett högt fackligt engagemang och ett starkare 

skydd av den svenska modellen.236 Genom att dela in arbetsmarknaden i branscher och 

socioekonomiska undergrupper visar Kjellberg hur organisationsgraden varierar. Det 

här innebär att den svenska modellen erbjuder en skyddsnivå mot social dumpning som 

är heterogen.  Inom ålderskategorin 16-24 år har tre av fyra arbetstagare ett yrke inom 

privat tjänstesektor. Det här är en sektor vars arbetskraft uppvisar en lägre 

organisationsbenägenhet. År 2011 var organisationsgraden bland arbetare inom privat 

sektor 66 procent; en siffra som har sjunkit till 62 procent år 2016.237 Det största 

medlemsraset återfinnes inom hotell- och restaurangbranschen där organisationsgraden 

sjönk från 52 procent år 2006 till 28 procent år 2015. För arbetare inom industri har 

organisationsgraden sjunkit från 84 procent år 2006 till 76 procent år 2015. För arbetare 

inom byggverksamhet har organisationsgraden sjunkit från 81 procent till 65 procent år 

2015.238 Ett minskat antal fackliga medlemmar innebär i praktiken fler arbetsplatser 

                                                
233 Se Medlingsinstitutet, 2016, Avtalsrörelsen och lönebildning År 2016- medlingsinstitutets årsrapport, 
s. 219. 
234 Kjellberg, A., & Lyhne Ibsen, C. (2016). Attacks on union organizing: Reversible and irreversible 
changes to the Ghent-systems in Sweden and Denmark . In T. P. Larsen, & A. Ilsøe (Eds.), Den Danske 
Model set udefra - komparative perspektiver på dansk arbejdsmarkedsregulering : Et festskrif t til 
professor emeritus Jesper Due og og professor emeritus Jørgen Steen Madsen (pp. 279-302). København: 
Jurist- og Økonomforbundets Forlags, s. 279. 
235 Kjellberg, A. (2010). Hur kan fack och arbetsgivare samarbeta för att möta de utmaningar 
kollektivavtalsmodellen står inför – och är sådant samarbete möjligt? I Webb-publicering Nordens 
fackliga samorganisation (NFS), s. 6. Se även Kjellberg, A. (2009). Det fackliga medlemsraset i Sverige 
under 2007 och 2008. Arbetsmarknad & arbetsliv, 15(2), 11-28, s. 14.  
236 Glavå, Mats & Hansson, Mikael, Arbetsrätt, 3., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016, s. 
76. 
237 Kjellberg, A. (2017). Parternas organisationsgrad och kollektivavtalens utbredning. I B. Andersson 
(Red.), Avtalsrörelsen och lönebildningen 2016: Medlingsinstitutets årsrapport 2016 (2017 red., s. 216-
224). (Medlingsinstitutets årsrapport). Stockholm: Medlingsinstitutet, s. 220-222. 
238 Kjellberg, A. (2010). Kollektivavtalens täckningsgrad samt organisationsgraden hos 
arbetsgivarförbund och fackförbund. (Studies in Social Policy, Industrial Relations, Working Life and 
Mobility. Research Reports; Vol. 2010:1 (2013:1)). Department of Sociology, Lund University. s. 8-11. 
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utan lokala fackliga klubbar. Det leder i sin tur till att arbetstagarorganisationer får ett 

sämre utgångsläge att rekrytera nya medlemmar.239  

 

År 2013 omfattades 89 procent av arbetstagarna på den svenska arbetsmarknaden av 

kollektivavtal. Dock blir täckningsgraden lägre när analysen begränsas till privat sektor; 

den var 84 procent år 2013. Det här innebär att 16 procent av arbetstagarna inom privat 

sektor stod utan kollektivavtalstäckning.240 Det är en siffra som enligt mitt tycke inte 

skall marginaliseras. 16 procent låter inte mycket för världen, men uttryckt i termer som 

en halv miljon arbetstagare låter det desto mer. Eftersom Sverige varken har lagstadgad 

minimilön eller system av allmängiltigförklaring av kollektivavtal innebär det här i 

praktiken att det är fritt fram för arbetsgivare att betala en undermålig lön utan att bryta 

mot några regleringar eller avtal. Låglönekonkurrens blir därmed för en halv miljon 

arbetstagare ett helt lagligt fenomen. Kanske är det så att vardagen som är full av ”det 

beror på” och avsaknad av Gordiska knutar, genererar en plattform för populismens 

simplicitet att få fäste och späder på individens fördomar. Kanske är det så att LO har en 

poäng när dem skriver att: ”Annars kommer människor vända sig emot den fria 

rörligheten och i värsta fall börja peka finger mot de mammor och pappor som tar sig 

till Sverige för att försörja sina familjer, istället för mot de oseriösa och halvkriminella 

företagen som hänsynslöst utnyttjar dessa människor.”.241 

 

8.2.2 Att införa ett system med partiell allmängiltigförklaring i svensk regi 
För att det norska systemet med partiellt allmängiltiga kollektivavtal inte skall anses 

bryta mot EES-avtalet eller EU:s regler om den fria rörligheten har det införts 

begränsningar till specifika typer av villkor. Dokumentationskravet innebär att den part 

som önskar att utsträcka villkor att bli allmänt bindande skall lägga fram bevis för att 

det föreligger troliga skäl att utländska arbetstagare utför eller kommer att utföra arbete 

under sämre löne- och anställningsvillkor än vad som explicit stipulerats i de 

branschomfattande kollektivavtalen eller är normallön för den berörda 

yrkeskategorin.242 Skulle systemet överföras till svensk arbetsrätt skulle ingreppet på 

                                                
239 Kjellberg, A. (2010). Hur kan fack och arbetsgivare samarbeta för att möta de utmaningar 
kollektivavtalsmodellen står inför – och är sådant samarbete möjligt? I Webb-publicering Nordens 
fackliga samorganisation (NFS), s. 12.  
240 Kjellberg, A. (2015). Det svenska kollektivavtalssystemets utveckling. I [Host publication title 
missing] Lunds universitet, s. 3-5. 
241 Landsorganisationen i Sverige 2017, EU behöver förändras. LO vet hur!, Bantorget Grafiska AB, 
Stockholm 2017, s. 5. 
242 Dølvik, Erik Jon, Fafo, Norge: Premiär för allmängiltigförklaring för att motverka social dumpning, 
EU & arbetsrätt, 2, 2004. 
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den svenska modellen reduceras avsevärt om en liknande begränsning applicerades. 

Dokumentationskravet blir en försäkran att systemet används restriktivt till utsatta 

branscher eller yrkeskategorier. Därför skulle allmängiltigförklaring av kollektivavtal 

kunna användas som en sista utväg för de arbetstagare och branscher där den svenska 

modellen inte klarar av att erbjuda ett fullgott skydd. Eftersom Sverige uppfyller 

samtliga krav inom den hårda kärnan via lagstiftning förutom minimilön, skulle ett 

system av allmängiltigförklaring främst röra avtalsvillkor om minimilön.   

 

I det norska systemet med partiell allmängiltigförklaring är det Tariffnemnda som har 

kompetens att besluta om att utsträcka avtalsvillkor till att bli allmänt bindande.243 

Nämnden har ansvaret att se till att avtalen inte strider mot Utstationeringsdirektivets 

syfte.244 I Norge vilar ansvaret för tillsyn och kontroll hos Arbeidstilsynet, samt 

Petroleumtilsynet inom olje- och bensinindustrin.245 Den svenska motsvarigheten är 

Arbetsmiljöverket vars funktion är som förbindelsekontor och att tillse utstationerade 

arbetstagare och arbetsgivare viktig information.246 Det här innebär att det i Sverige är 

arbetsmarknadens parter som har ansvaret att kontrollera att villkor följs. Eftersom 

organisationsgraden varierar mellan branscher och yrkeskategorier innebär det att även 

kontrollen och tillsynen fluktuerar. Områden med hög organisationsgrad har starka 

lokala klubbar med en god möjlighet till kontroll. Medan områden med låg 

organisationsgrad har svag lokalförankring och svårare att försäkra att villkoren följs. 

Den norska regeringen har intagit en neutral roll om vilka verksamheter som skall 

allmängiltigförklaras.247 Det här skulle vid en eventuell överföring till det svenska 

systemet innebära att det statliga ingripandet minimeras till att endast innebära en 

kontrollerande funktion. Maktförskjutningen blir mindre och ingreppet på den svenska 

modellen likaså. Lars Lindgren menar trots att lex Laval har rivits upp borde ett 

införande av allmängiltigförklaring av kollektivavtal diskuteras och utredas närmare.248 

 

                                                
243 Internet, http://www.nemndene.no/tariffnemnda/om-tariffnemnda/ (Hämtad 2018-02-29). 
244 Internet, http://www.nemndene.no/tariffnemnda/om-tariffnemnda/ (Hämtad 2018-02-29). 
245 Eldring, Line, Ahlberg, Kerstin, Pedersen, Klaus, Arbeidstilsynenes roller, strategier og redskaper i 
arbeidet mot sosial dumping: En nordisk pilotstudie, TemaNord, 2013, s. 57. Se även: 11 § Lov om 
allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) LOV-1993-06-04-58. 
246 Proposition. 2016/17:107, Nya utstationeringsregler, s. 66-90. 
247 Alsos, Kristin og Eldring, Line, Fafo-rapport 2014:15, Solidaransvar for lonn, hämtad från: 
http://www.fafo.no/images/pub/2014/20362.pdf (Hämtad 2018-03-14), s. 9. 
248 Internet, http://www.transportarbetaren.se/svenska-fack-star-infor-ett-vagval/ (Hämtad 2018-02-21). 
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8.2.3 Som medel mot social dumpning 
Uppslutningen är hög inom: Byggnads- och anläggning, industri samt hotell och 

restaurang.249 Införandet av allmängiltiga kollektivavtal har gett positiva konsekvenser 

för arbetstagare i branscher som är utsatta för konkurrens från Östeuropa.250 63 procent 

inom byggbranschen anser att det har blivit svårare för oseriösa aktörer att få fäste på 

marknaden.251 Regeringen menar att tidigare handlingsplaner bidragit till att minska 

utbredningen av social dumpning. Inte minst har möjligheten att göra villkor allmänt 

bindande varit ett viktigt verktyg och bidragit till att skapa en rättvisare konkurrens 

inom branscher där systemet tagits i bruk.252 

 
Nilsson uttrycker att den svenska modellen blir utmanad av alla de småföretag253 som 

inte är bundna av ett kollektivavtal; enligt statistik är det fyrtio procent av 

småföretagen.254 Det existerar 1,2 miljoner företag i Sverige varav 97 procent är 

småföretag med färre än 10 anställda.255 Inom byggindustrin var 88 procent av alla 

verksamheter bestående av högst 4 anställda.256 Enligt uppsatsens komparation 

utkristalliserar sig ett tydligt mönster av en svensk modell vars skydd är som allra 

svagast för de arbetskraftsintensiva branscherna. Minskad organisationsgrad i 

kombination med att endast 40 procent av småföretagen är bundna av kollektivavtal, 

vilka utgör 97 procent av alla företag, leder till ökade risker för social dumpning. 

Kanske skulle Arbetsmiljöverket ges ytterligare kompetens att kontrollera avtalsvillkor i 

specifikt utsatta branscher? Dock skulle det innebära ett ingrepp på den svenska 

modellens tradition där ansvaret vilar hos arbetsmarknadens parter. Dock tror jag att det 

skulle innebära ett rättssäkrare och mer jämställt skydd för den enskilde individen. Det 

sociala skyddet skall enligt mig inte vara avhängt branschens organisationsgrad.  
                                                
249 Andersen, Rolf K og Ødegård, Anne Mette, Fafo-notat 2017:10, Norske bedrifters bruk av og 
erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft, hämtad från: http://www.fafo.no/images/pub/2017/10260.pdf., 
s. 19-20. 
250 Kofoed-Diedrichsen, Weise, Kristian, Nordiske tiltag mod social dumping, En gennemgang af 
faenomet, dets udbredelse og indsatsen mod det, Rapport udarbejdet for SAMAK, arbeiderbevaegelsens 
nordiske samarbejdskomite, Cevea, Januar 2017, s. 50-53. 
251 Alsos, Kristin og Eldring, Line, Fafo-rapport 2014:15, Solidaransvar for lonn, hämtad från: 
http://www.fafo.no/images/pub/2014/20362.pdf (Hämtad 2018-03-14).  
 Internet, https://www.byggnads.se/aktuellt/2014/bade-arbetsgivare-och-fack-nojda-med-
huvudentreprenorsansvar-i-norge/ (Hämtad 2018-03-05). 
252 Internet, https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/aid/tema-og-redaksjonelt-
innhold/redaksjonelle-artikler/2013/handlingsplan-2-mot-sosial-dumping/id534938/ (Hämtad 2018-03-
05). 
253 ”Småföretag” definieras här som företag vilka har mindre än 50 anställda.  
254 Internet, http://www.foretagarna.se/nyheter/riks/2017/juli/den-svenska-modellen-ar-hotad-av-
smaforetagen/ (Hämtad 2017-09-14).  
255 Internet, https://tillvaxtverket.se/statistik/foretagande/basfakta-om-foretag.html (Hämtad 2018-03-14). 
256 Internet, https://www.sverigesbyggindustrier.se/statistik-byggmarknad/branschens-struktur__6905 
(Hämtad 2018-03-14). 
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Under år 2016 var 47 727 arbetstagare utstationerade i Sverige. Majoriteten 

koncentrerades till storstadsområdena: Stockholm, Göteborg eller Malmö. Det råder 

inget tvivel om vilka branscher som tar emot störst andel av flödet; 43 procent återfinns 

inom kategorierna ”Byggande av hus” och ”Specialiserad bygg- och 

anläggningsverksamhet”. Det här innebär att partiell allmängiltigförklaring i det 

svenska arbetsrättsliga systemet skulle kunna begränsas geografiskt och till utsatta 

branscher. Det här skulle innebära att ingreppet på den svenska modellen reduceras. 

Närmare 30 procent av de utstationerade arbetstagarna i kategorin ”Byggverksamhet” 

kommer från Polen och 38 procent kommer från Tjeckien, Litauen och Lettland 

tillsammans.257 I mina ögon tyder det här på att den svenska modellen som medel mot 

social dumpning vid utstationeringssituationer erbjuder ett svagt skydd för utsatta 

grupper vilka behöver det som mest. Det handlar om arbetskraftsintensiva branscher där 

främst unga arbetstagare med låg utbildning som är verksamma inom privat sektor 

drabbas hårdast. Det är också de branscher vars organisationsgrad sjunker och där 

arbetstagarorganisationerna förlorar legitimitet som avtalsslutande part. Så istället för 

att skydda de ekonomiskt svagare grupperna och branscher som är hårt ansatta av 

låglönekonkurrens, tenderar den svenska modellen att skydda och stärka redan starka 

grupper av arbetstagare som inte är utsatta av osund konkurrens i samma utsträckning. 

Med andra ord blir den svenska modellen, vilken har rötter från en socialistisk 

välfärdspolitik där ”alla skall med”, ett system som gör skillnad på grupper av 

människor. Vi får inte heller glömma bort att Sverige som medlemsland har ett ansvar 

att implementera EU direktiv på ett korrekt sätt. Det innebär att Sverige skall kunna 

garantera att utstationerad arbetskraft tillförsäkras villkoren i den hårda kärnan i 

Utstationeringsdirektivet. Genom att införa ett system av partiell allmängiltigförklaring 

ökar skyddet för utstationerade arbetstagare och den svenska modellen skulle då 

harmonisera i större utsträckning med det EU-rättsliga ramverket.  

 

 

 

                                                
257 Arbetsmiljöverket, (2016), Rapport 2017:2 Helårsrapport 2016- Register för företag som 
utstationerar arbetstagare i Sverige, hämtad från: 
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/helarsrapport-2016-register-foretag-som-
utstationerar-arbetstagare-i-sverige-rap-2017-2.pdf (Hämtad 2018-02-21). Se även: Internet, 
https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/fler-utstationerade-registreras-6551327 (Hämtad 2018-02-21). 
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