
                                                                      Självständigt Arbete 
RV 3013 
   Ekonomihögskolan                                                                                 Kandidatuppsats
15hp
                                                                                                                      Vårterminen 2008

En komparativ studie av svensk och 
lettisk arbetslagstiftning i skuggan av 
Laval-målet

Författare: Andreas Uhlmann

Handledare: Bernard Johann Mulder



1

Abstract

After the last European Union expansion the east European countries became members of the 
European Union. This meant that they would become apart of the Schengen agreement and 
that they would be able to travel, live and work anywhere in Europe. This came as a shock to
the Scandinavian trade unions that were worried that work migration would escalate, and that 
it would lead to social dumping, which would make the working conditions worse for the 
native workers.                                                             .     

The Swedish labour market is build up by the principal of negotiations. The evolution of the 
labour laws comes from the rules and regulations of collective agreements.
The Lex Britannia principal was made to regulate the working conditions for guest workers in 
Sweden, by making it possible for trade unions to take industrial action against foreign 
companies to make them sign a Swedish collective agreement. 

Even though Swedish labour law includes an obligation to maintain industrial peace it is not 
valid for foreign companies. In the Laval- case the European court of justice judge that the 
Lex Britannia principles is not consistent with EC- law and that the Swedish labour law 
violate the principles of free movement and the posting of workers directive.

By comparing the Swedish labour laws and regulations on collective agreements, laws and 
regulations on remuneration to the Latvian labour laws and regulations on collective 
agreements and laws and regulations on remuneration, the study have shown that the 
countries have a lot in common at the same time they differ quite allot. The similarities may 
in many cases be an effect of the common EC- laws and regulations.

The conclusion came to be that do to its history of forming and develop the rules and 
regulations of the Swedish labour market the Swedish trade unions have a strong position in 
the Swedish labour market. The Swedish labour market may therefore show
tendencies of protectionism at the same time that the young labour market, the young labour 
laws and weak trade unions of Latvia shows tendencies of social dumping.

Keywords: Svensk arbetsrätt, Lettisk arbetsrätt, Laval-målet, Social dumpning, Social 
protektionism
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Förkortningar

AFS- Arbetsmiljöverkets författningssamling

AML- Arbetsmiljölagen

AMV- Arbetsmiljöverket

Byggnads – Byggnadsarbetarförbundet

LAS- Lag (1987:80) om anställningsskydd

Laval- målet – Laval un Partneri c-341/05

LBA- Latvian building association

LBAS- Free Trade Union Federation of Latvia ( Landsorganisationen i Lettland)

LO- Landsorganisationen i Sverige

LVL- Lettisk lats (Lettlands valuta)

MBL- Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

SACO- Svenska akademikers centralorganisation

SAF- Svenska Arbetsgivareföreningen

SCB- Statistiska central byrån 

SLI- State labour inspectorat
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1. Introduktion

Medlemskapet i den Europeiska unionen har inneburit nya möjligheter för arbetsgivare och 
arbetstagare men, har också medfört nya skyldigheter och situationer. 

Makt har förflyttats från nationella organisationer till internationella. Lagar och reglers 
verkningsområde har flyttats från att reglera nationella områden till att gälla för en hel 
kontinent. Begrepp som social dumpning, social protektionism och fri rörlighet har blivit 
aktuella genom Vaxholmskonflikten som resulterade i Laval-målet.

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att undersöka skillnader och likheter i Sveriges och Lettlands 
arbetslagstiftning. Detta med bakgrund av Laval un Partneri C-341/05.1 Genom att jämföra 
lagar om kollektivavtal och regler om lön/minimilön, kommer jag genomföra en komparativ 
studie av de svenska och lettiska arbetslagstiftningarna och på så sätt utreda om det råder 
skillnader i arbetsskydd mellan Sverige och Lettland. 

Utifrån svenska byggnadsfackets uttalande om social dumpning i Laval-målet, kommer jag att 
utreda om det verkligen rör sig om ett exempel på detta. Med social dumping menas en 
konkurens på marknaden som medför en social nedrustning, en nedåt gående spiral som 
medför att det sociala skyddet minskar genom ett race to the bottom.2  I sammanhanget är det 
också viktigt att se av vilken anledning social dumpning och social protektionism uppkommer 
och hur det utvecklas? Social protektionism innebär att hinder upprättas för att förhindra 
andra aktörer att nyttja marknaden och där med konkurrera om marknaden.

Jag kommer också att ställa frågan om Sverige utgör ett hot mot den fria rörligheten genom 
att bryta mot etableringsrätten enligt artikel 43 EG eller diskriminering på grund av 
nationalitet artikel 12 EG? 

                                                
1 Laval un Partneri C-341/05 kommer i framtiden att kallas Laval-målet.
2 Se Nyström, B, EU och arbetsrätten, 2002, s. 123.
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Vilka skillnader finns mellan svensk och lettisk arbetslagstiftning? Genom att undersöka 
skillnader i arbetslagstiftning kommer jag utreda om skillnader dessa ger upphov till social 
dumpning eller social protektionism? I Sverige påverkas arbetslagstingen mycket av 
arbetsmarknadsparterna, vilka risker finns det med att överlämna rättslig kompetens till en 
sådan privaträttslig aktör istället för en domstol eller regering? Och kan en sådan överlämning 
av kompetens medföra social protektionism eller ger det ett skydd mot social dumpning? 

1.2 Metod

För att utreda vilka skillnader som råder mellan svensk och lettisk arbetsrätt har en 
komparativ rättskunskapsmetod applicerats på denna uppsats. Med hjälp av denna metod 
kommer jag att jämföra skillnader och likheter i de olika rättssystemen samt fastställa och 
förklara dessa.3

Det första steget kommer vara att skaffa mig kunskap om länderna för att på så sätt förstå hur 
och varför lagarna har tillkommit.4 För att förklara eventuella skillnader kommer Sveriges 
arbetslagstiftning att vara utgångspunkten i denna uppsats.5

En bilateral komparativ metod används för att avgränsa uppsatsen till två länder. Uppsatsen 
kommer att genomföras som en materiell jämförelse på mikronivå6 för att se hur två olika 
rättssystem ser och agerar på samma eller liknade problem samt hur dessa i nästa steg 
regleras.7

Det är inte en fråga om att reglera abstrakta problem utan att jämföra hur faktiska situationer 
regleras.8 Detta medför en möjlighet att förklara skillnader och likheter i rättssystemen9 vilket 
är en av utgångspunkterna i denna uppsats. 

Det Sverige och Lettland har gemensamt och som har fångat mitt intresse och skapat 
möjlighet att genomföra denna uppsats är medlemskapet i Europeiska unionen. I Laval-målet 
ställs frågan om Byggnads bryter mot artikel 12 EG diskriminering på grund av nationalitet 
och artikel 43 EG om etableringsrätt. Detta är den gemensamma liknelsepunkten och kärnan i 
uppsatsen.10

                                                
3 Se Bogdan, M, Komparativ rättskunskap, 2003, s. 18.
4 Se Bogdan, M, Komparativ rättskunskap, 2003, s. 21.
5 Se Bogdan, M, Komparativ rättskunskap, 2003, s. 37.
6 Se Bogdan, M, Komparativ rättskunskap, 2003, s.56.
7 Se Bogdan, M, Komparativ rättskunskap, 2003, s. 57.
8 Se Bogdan, M, Komparativ rättskunskap, 2003, s. 59.
9 Se Bogdan, M, Komparativ rättskunskap, 2003, s. 64.
10 Se Bogdan, M, Komparativ rättskunskap, 2003, s. 85.



7

1.3 Avgränsningar

Jag har valt att begränsa min studie till att undersöka specifika delar av den svenska och 
lettiska arbetslagstiftningen. Detta för att fokusera på de delar som är viktiga för att besvara 
mina frågeställningar och inte bli för allmän i mitt arbete. De lagar och regler som jag valt att 
undersöka är följande: lag och regler om kollektivavtal och regler om lön/minimilön. Detta 
för att se om det råder några skillnader i lagstiftning. Att jag har valt att jämföra Sverige med 
Lettland beror dels på mitt intresse för Laval-målet och dels på att Lettland är den av de
baltiska staterna som har bäst utvecklade arbetsgivarorganisationer och fackföreningar. Detta 
har påverkat möjligheterna att utveckla arbetslagstiftningen, bland annat genom 
trepartsamarbete.11

När jag skriver om Lettland och den lettiska arbetslagstiftningen utgår jag endast från lagtext 
och internetkällor. Detta främst på grund av brist på tryckt material. Det finns mycket lite 
skrivet om Lettlands lagstiftning i tryckt form och på ett språk som jag bemästrar. Därför har 
jag valt att använda mig av internetkällor. Då mina internetkällor är statliga eller 
internationellt erkända organisationer ser jag dem som trovärdiga.

1.4 Disposition

Uppsatsen kommer att delas upp i fem delar för att presentationen av materialet ska vara så 
tydlig och lättläst som möjligt.  

Första delen kommer kallas inledning och denna del kommer bestå av en kort inledning som 
följs av syfte och frågeställning med en beskrivning av vad som ska undersökas och varför det 
ska undersökas. Detta följs av ett metodstycke med en beskrivning om hur arbetet skall 
utföras. Det avslutas sedan med en avgränsning för att precisera uppsatsen och hålla den till 
ämnet.

Den andra delen är ett stycke som kallas bakgrund. Här presenteras bakgrund till uppsatsen 
genom att förklara Laval-målet, direktiv och aktuella artiklar från EG-rätten.

                                                
11 Facket i Världen LO & TCO sida med information om fackförbund i andra länder. 
http://www.lotcobistand.org/country/123 080122.
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Efter detta följer ett stycke som behandlar Lettlands arbetslagstiftning, dess lagar om 
kollektivavtal samt regler gällande rätt till ersättning. 

Fjärde stycket handlar om Sveriges arbetslagstiftning och behandlar lagar rörande 
lön/minimilön samt lagar och regler gällande kollektivavtal. 

Sista och avslutande stycket, analys, består av ett stycke med analys av den fakta som tidigare 
presenterats i uppsatsen och slutligen följer en slutsats av uppsatsen och alla dess delar.

2. Bakgrund

2.1 Laval- målet

Det lettiska bolaget Laval un Partneri Ltd är ett Riga-baserat bolag som hyrde ut arbetskraft 
till företag vars verksamhet var baserad i Sverige. Ett bolag vid namn L& P Baltic Bygg AB 
vann upphandlingen för ombyggnation av Söderfjärdsskolan i Vaxholm. L& P Baltic Bygg 
AB hyrde in arbetskraft från Laval un Partneri Ltd till den aktuella byggnationen. Bolaget var 
inte bundet av något kollektivavtal med svenska byggnadsarbetarförbundet. Bolaget hade 
dock tecknat två kollektivavtal med den lettiska motsvarigheten till 
byggnadsarbetarförbundet.

I juni 2004 kontaktades L& P Baltic Bygg AB av det svenska byggnadsarbetarförbundets 
ombud som ville föra en diskussion om att teckna kollektivavtal med bolaget. I september 
ägde slutförhandlingar rum. Där begärde svenska byggnadsarbetarförbundet att Laval un 
Partneri Ltd skulle teckna kollektivavtal för ombyggnationen av skolan. Kollektivavtalet 
byggde på att ett ackordsbaserat lönesystem skulle tillämpas. Laval un Partneri Ltd kunde 
dock inte gå med på den ackordslön som föreslogs och inte heller den timlön som 
byggnadsarbetarförbundet begärt på grund av att bolagets kostnader då skulle bli för stora och 
att lönerna då skulle överstiga bolagets svenska konkurrenter. 

Byggnadsarbetarförbundet varslade i oktober om blockad mot Laval un Partneri Ltd.12 Laval 
un Partneri Ltd krävde att Byggnadsarbetarförbundet skulle häva blockaden. Detta på grund 
av Laval un Partneri Ltd ansåg att intermistisk fredsplikt gällde då det innebar en otillåten 
begränsning av artikel 49 EG.13

I november 2004 varslade även elektrikerförbundet om sympatiåtgärder mot Laval un Partneri 
Ltd. I december 2004 väckte Laval un Partneri Ltd talan inför arbetsdomstolen, där bolaget 
yrkade att byggnadsarbetarförbundet och elektrikerförbundet använt sig av otillåtna 
stridsåtgärder.14 Bolaget begärde dessutom att arbetsdomstolen skulle be om ett 

                                                
12  Se Örneborg, E, Lag o avtal s. 8.
13 Intermistisk är vad som är gällande tills dom har vunnit laga kraft.
14  Se Örneborg, E, Lag o avtal s. 8.
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förhandsavgörande från EG-domstolen då de ansåg att byggnadsarbetarförbundet genomfört 
en olaglig begränsning av den fria rörligheten.15

Arbetsdomstolen valde att i sitt interimistiska beslut ge bolaget avslag för sin talan då de inte 
visade sannolika skäl för denna. Arbetsdomstolen beslutade dock att inhämta ett 
förhandsavgörande från EG-domstolen.16

Generaladvokaten Paolo Mengozzi lämnade ett förslag till avgörande och därmed sin syn på 
hur EG-lagstiftningen i detta fall ska tolkas. Mengozzi menade att stridsåtgärder för att förmå 
utländska företag att tillämpa lönenivåer genom kollektivavtal som är framställda för 
inhemska företag inte strider mot EG- lagstiftningen. Detta gällde endast om stridsåtgärderna 
tillämpades för att motverka social dumpning och om åtgärderna inte var oproportionerliga i 
förhållande till målet för stridsåtgärderna.17

2.2 De två tolkningsfrågor som Arbetsdomstolen ställde till EG-domstolen var följande:

Är det enligt artikel 12 EG, artikel 49 EG och utstationeringsdirektivet godtagbart att ett 
fackförbund vidtar stridsåtgärder i form av blockad för att påtvinga ett gästande företag att 
teckna avtal med fackförbundet gällande lönenivåer och anställningsskydd? Då Sverige inte 
tillämpat någon av de metoder som direktivet kräver för att jämställa nationella och gästande 
företag. 

Är Lex Britannia förenlig med EG-rätt? Är 42§ 3st mbl, 25a§ och 31a§ MBL förenliga med 
EG-rätt?  Det är enligt MBL 42§ förbjudet att vidta stridsåtgärd för att tränga undan ett 
existerande kollektivavtal, om det inte är frågan om ett utländskt företag som tillfälligt är 
verksamt i Sverige. Alltså är särbehandling av utländska företag verksamt i Sverige, men med 
kollektivavtal tecknade i hemlandet, ett brott mot artikel 12 EG, 49 EG och 
utstationeringsdirektivet. Utger EG-rätten ett hinder för tredje stycket i MBL 42§?18

2.3 EG-domstolen beslutade att besvara arbetsdomstolen på följande sätt:

Den fria rörligheten för tjänster och utstationeringsdirektivet är ett hinder för att en facklig 
organisation i en medlemsstat med avsaknad av lagreglerade minimilöner, ska ha rätt att vidta 
stridsåtgärder i form av blockad mot bolag med utstationerade arbetare från en medlemsstat. 

                                                
15  Se Örneborg, E, Lag o avtal s. 8.
16  Se Sigeman, Tore, Fri rörlighet för tjänster och nationell arbetsrätt, 
http://arbetsratt.juridicum.su.se/Filer/PDF/tores/sigeman.pdf,  s. 469-470 hämtat 080210.
17  Generaladvokat Paolo Mengozzi utlåtande. 
18  C-341/05, s.9.
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Detta för att kräva att anslutande sker till ett kollektivavtal som innehåller lön och 
förmånligare villkor än vad lagen och direktivet kräver.  

Förbud för fackliga organisationer; att genom stridsåtgärder tränga undan eller förändra ett 
giltigt kollektivavtal strider mot Artikel 49 och Artikel 50 EG. Detta gäller om 
anställningsvillkor omfattas av nationell rätt.19

Stridsåtgärder kan alltså riktas mot gästande företag. Detta på villkor att minimilön och 
villkor är tydliga och förutbestämda och gäller för nationella företag. Rätt till stridsåtgärd 
skall ses som en grundläggande rättighet som dock skall regleras med 
proportionalitetsprincipen. 20

EG-domstolen dömde alltså till fördel för Laval un Partneri Ltd och därmed mot 
generaladvokat Mengozzis utlåtande. Detta med motiveringen att EG-rätt utgör hinder för 
fackliga organisationer att tvinga fram kollektivavtal med tjänsteföretag som är etablerat i en 
annan medlemsstat.21

2.4 EG-rätt

EG-rätten bygger på en kontinental europeisk rättstradition vilket innebär att allmänna 
rättsprinciper får en större betydelse. Rättsprinciper är styrande och ledande för hur rätten ska 
utformas och används för att luckor i rättssystemet lättare ska fyllas i den ständigt växande 
gemenskapen. Huvuddragen finns i 6 principer vars uppgift är att fylla eventuella luckor i 
fördragen. Legalitetsprincipen i artikel 5 EG innebär att befogenheter endast får utövas på de 
villkor och för det syfte som de blivit tilldelade enligt fördragen. Detta innebär att 
medlemstaterna ibland lämnar ifrån sig exklusiv kompetens till gemenskapen och ibland delad 
kompetens.22 Vilket innebär att ju mer kompetens gemenskapen har rätt till ju mer bestämmer 
gemenskapen.

 Lojalitetsprincipen i artikel 10 EG är avsedd att säkerställa att medlemstater fullgör sina 
skyldigheter mot varandra. Medlemstater måste respektera varandra och varandras intressen 
och förpliktar sig att lojalt samarbeta med varandra.23

Likabehandlingsprincipen i artikel 12 EG skall förhindra diskriminering på grund av 
nationalitet. Den är tillämplig på flera områden till exempel arbetare eller etablering av
företag. Likabehandlingsprincipen skall fungera mellan inhemska och utländska fysiska och 
juridiska personer 24

                                                
19  Se Lundblad, P, Lag och avtal, nr1, 2007,  s. 32.
20  Se Lundblad, P, Lag och avtal, nr1, 2007,  s. 32.
21 C-341/05, s. 19.
22 Se Hellström, P & Kjellgren, A, Europarätt Sverige i den Europeiska unionen, 1996, s. 75.
23 Se Bernitz, U & Kjellgren, A, Europarättens grunder, 2007, s. 102.
24 Se Hellström, P & Kjellgren, A, Europarätt Sverige i den Europeiska unionen, 1996, s. 76.
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Proportionalitetsprincipen i artikel 5:1 EG innebär att medlemsstaterna eller intuitionerna inte 
ska vidta någon åtgärd som går utöver vad som är nödvändigt. Rättsäkerhetsprincipen skall 
medföra att rättstillämpning skall vara förutsägbar för alla.25

2.5 Europaparlamentets och rådets direktiv (96/71/EG) om utstationering av 
arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster.

Ett direktiv riktar sig inte till den enskilda utan till medlemsstaterna. Ett direktiv är som ett 
mål som medlemstaten skall uppnå. Det är upp till medlemsstaten att själv utforma direktivet 
inom den egna lagstiftningen. Det är resultatet som gemenskapen är ute efter. Det är alltså, i 
princip, upp till varje medlemsstat att själv utforma och välja det tillvägagångssätt som passar 
medlemsstaten bäst. Direktivet måste alltså implementeras inom eller i det nationella 
regelverket. Medlemsstaterna får en tidsgräns för att implementera direktivet. Skulle en 
medlemsstat misslyckas med att implementera direktivet i tid så gör de sig skyldiga till 
fördragsbrott. Den metod som utformats för implementeringen av direktiv har som uppgift att 
harmonisera lagstiftningen mellan medlemsstaterna.26

Syftet med utstationeringsdirektivet är att främja den fria rörligheten för tjänster, genom att 
neutralisera konkurrensen mellan stater och öka förutsägbarheten för företag som vill arbeta i 
andra länder. Utstationeringsdirektivet skall även förhindra social dumpning och öka 
arbetsskyddet för utstationerade arbetstagare.27

För att främja tillhandahållandet av tjänster krävs det att arbetstagarnas rättigheter respekteras 
genom åtgärder och lojal konkurrens. Tvingande regler för minimiskydd betyder inte att bättre 
villkor inte kan tillämpas. Detta direktiv är tillämpligt på alla företag inom den Europeiska 
gemenskapen som tillhanda håller tjänster över gränserna. En utstationerad arbetstagare är en 
arbetstagare som under en begränsad tid arbetar inom en annan medlemsstat.

Direktiv hindrar inte bättre villkor, värdstaten kan dock inte begära något som inte faller 
under direktivets tvingade minimiskydd.28 Det är alltså viktigt att det råder lojal konkurrens 
mellan gästande företag och de nationella företagen. Lojal konkurrens infaller då ett gästande 
företag accepterar och efterföljer de minimivillkor för den hårdkärna som värdlandet ställt 
krav på. Detta medför då att gästande företag inte får fördel i en konkurrens- situation genom 

                                                
25 Se Bernitz, U & Kjellgren, A, Europarättens grunder, 2007, s. 109 -111.
26 Se Bernitz, U & Kjellgren, A, Europarättens grunder, 2007, s. 30.
27 Se Maier, L, Utstationering av arbetstagare och det svenska kollektivavtalssystemet, 
http://arbetsratt.juridicum.su.se/Filer/PDF/maier/Maier.pdf, s. 15, hämtat 080210. 
28 Se Lundblad, P, Lag och avtal, nr1, 2007,  s. 32.
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att tillämpa lika löner och sämre villkor. Det ger alltså både ett skydd mot social dumpning 
och mot social protektionism.29  

Enligt utstationeringsdirektivet är alla medlemsstater skyldiga att inrätta ett förbindelsekontor 
som har till uppgift att lämna ut upplysningar om vilka arbetsvillkor som gäller för gästande 
företag.30

Den hårda kärnan består av regler för: arbetstid, semester, minimilön, personaluthyrning, 
arbetsmiljö, diskrimineringsskydd och skyddsåtgärder för kvinnor och barn. Värdlandet är 
skyldigt att se till att det gästande företaget efterföljer de regler och tillämpar de krav som är 
uppställda. 31

Det finns undantag då en medlemsstat har möjlighet att tvinga ett gästande företag att följa 
regler som inte faller under den hårda kärnan. Detta gäller endast vid fall som kan räknas som 
odre public vilket betyder att det måste bryta mot grundläggande rättsprinciper eller 
internationellt tvingande regler. Försök att påtvinga andra regler än vad som här föreskrivits 
skulle endast räknas som social protektionism från värdlandets sida.32

Socialdumpning är inte alltid medveten utan kan vara en effekt av att företag tillämpar de 
regler som de tillämpar i sitt hemland i brist på kunskap om att andra regler gäller i den stat de 
nu verkar i. Det som är viktigt med att ha en lojal konkurrens är att arbetstagarna skall få ett 
rimligt socialt skydd, då det inte är skäligt att leva på en lettisk månadslön i Sverige. 
Samtidigt skyddas arbetstagarna både mot sociala spänningar och mot att utnyttjas av företag 
beroende på lönedumpning. Direktivet medför även en garanti att villkoren för de nationella 
arbetstagarna inte försämras.33 Det finns dock inga bestämmelser för vad begreppet minimilön 
innebär. Det är upptill medlemstaten själv att bestämma.34

Idag är fackförbunden tvungna att spåra upp de gästande företagen och förmå dem att skriva 
på kollektivavtal. Detta medför att inte alla gästarbetare täcks av kollektivavtal och därmed 
inte heller av utstationeringsdirektivet.35

Det finns fyra rekvisit som kan begränsa den fria rörligheten. De fyra rekvisiten är följande: 
tvingade hänsyn till allmänintresse, likabehandling, regler beträffande problemet får inte vara 
reglerat i hemlandet och samma resultat kan inte ingås genom ett mindre ingripande.36

                                                
29 Se Sigeman, T, Lag och avtal, nr1, 2007,  s. 34.
30 Se Sigeman, T, Fri rörlighet för tjänster och nationell arbetsrätt,  
http://arbetsratt.juridicum.su.se/Filer/PDF/tores/sigeman.pdf,  s. 472, hämtat 080210.
31 Se Sigeman, Tore, Fri rörlighet för tjänster och nationell arbetsrätt,  
http://arbetsratt.juridicum.su.se/Filer/PDF/tores/sigeman.pdf s. 472 hämtat 080210.
32 Se Sigeman, Tore, Fri rörlighet för tjänster och nationell arbetsrätt, 
http://arbetsratt.juridicum.su.se/Filer/PDF/tores/sigeman.pdf s. 473 hämtat 080210.
33 Se Sigeman, Tore, Fri rörlighet för tjänster och nationell arbetsrätt,  
http://arbetsratt.juridicum.su.se/Filer/PDF/tores/sigeman.pdf  s. 474 hämtat 080210.
34 Se Sigeman, Tore, Fri rörlighet för tjänster och nationell arbetsrätt, 
http://arbetsratt.juridicum.su.se/Filer/PDF/tores/sigeman.pdf  s. 475 hämtat 080210.
35 Se Sigeman, Tore, Fri rörlighet för tjänster och nationell arbetsrätt,  
http://arbetsratt.juridicum.su.se/Filer/PDF/tores/sigeman.pdf  s. 477 hämtat 080210.
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Sverige har genom kollektivavtal givit befogenhet till fackförbunden att styra minimilönerna. 
Alltså överlåtit till en privaträttslig organisation att styra tillämpning av lagen vilket kan ses 
som att det inte följer direktivets principer.37 Det faktum att samtliga företag som är
verksamma i Sverige inte är tvingnade och därför inte omfattas av kollektivavtal kan ställas i 
strid mot en av EG-rättens grundprinciper nämligen likabehandlingsprincipen.38

Arbetsmiljöverket har till uppgift att informerar gästande företag om vilka minimivillkor som 
gäller för att få arbeta i Sverige. Med bakgrund av Laval-målet står det klart att AMV är 
skyldiga att bättre informera gästande företag om vad som gäller.39

Att styra lön med kollektivavtal ses som ett hinder för den fria rörligheten. Genom att skriva 
in minimilön i kollektivavtalet och att fackförbunden istället agerar med större hänsyn till 
gästarbetande företag skulle medföra ett tryggare och fördelaktigare tillvägagångssätt för att 
stoppa lönedumpning.40

I Sverige finns det inget system som förklarar att kollektivavtal har allmän giltighet. 
Utländska företag har ingen skyldighet enligt lag att tillämpa svenska kollektivavtal. 
Anledningen att något sådant krav inte finns är för att utländska företag inte ska diskrimineras 
då alla svenska företag inte är bundna av kollektivavtal. Diskriminerande reglering av 
utstationeringsdirektivet kan endast ses om en befogad handling då det bryter mot 
allmänordning, säkerhet och hälsa. Utöver detta så är det den hårda kärnan som gäller. I det 
avtal som byggnadsförbundet erbjuder gästarbetande företag finns det ett utökat 
anställningsskydd och försäkringar. Detta är dock något som de gästarbetande företagen inte 
är skyldiga att följa. Förutsägbarhet i lönekostnader ses också som ett problem då det är svårt 
att räkna ut lönekostnader när ingen bestämd lön finns.41

Lagen om utstationering av arbetstagare 1999:678 är den lag som införlivade utstationering 
direktivet i svensk lag. Speciellt med den svenska lagen är att det inte finns några regler om 
minimilön. Arbetsmiljöverket fungerar istället som ett förbindelsekontor med uppgift att 
hänvisa till kollektivavtalsparter.

Lettland har skapat en lag vid namn International Labour Law för att täcka upp det 
rättsområde som utstationeringsdirektivet täcker. I Lettland är det the State Employment 
Service som fungerar som förbindelsekontor. Till detta statliga verk är det vid utstationering 
tvunget att anmäla var personen i fråga ska arbeta och hur länge vistelsen kommer att pågå.42

                                                                                                                                                        
36 Se Sigeman, Tore, Fri rörlighet för tjänster och nationell arbetsrätt,  
http://arbetsratt.juridicum.su.se/Filer/PDF/tores/sigeman.pdf  s. 467 hämtat 080210.
37 Se Sigeman, Tore, Fri rörlighet för tjänster och nationell arbetsrätt, 
http://arbetsratt.juridicum.su.se/Filer/PDF/tores/sigeman.pdf  s. 479 hämtat 080210.
38 Se Sigeman, Tore, Fri rörlighet för tjänster och nationell arbetsrätt, 
http://arbetsratt.juridicum.su.se/Filer/PDF/tores/sigeman.pdf s. 479 hämtat 080210.
39 Se Örnerborg, E, Lag och avtal, nr1, 2007, s. 7.
40 Se Örnerborg, E, Lag och avtal, nr1, 2007,  s. 7.
41 Se Sigeman, T, Lag och avtal, nr1, 2007,  s. 34.
42 Se Latvia Labour Law, part A, s. 4.  http://www.vdi.lv/admin/files/LabourLaw.pdf  080109.
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2.6 Lex Britannia

Lex Britannia och Britannia principen kom till som en effekt av arbetsdomstolens beslut i 
domslut nummer 120/1989.  Denna dom handlade om stridsåtgärder mot bekvämlighetsflagg.
AD dömde enligt MBL 42§ 1st att det inte var tillåtet att genom stridsåtgärder undantränga ett 
existerande kollektivavtal, detta kom att kallas Britannia principen.

Detta beslut medförde protester från facklig sida och till sist till att en ny lagstiftning skrevs.
Denna nya lagstiftning kom att kallas Lex Britannia. Innebörden av MBL 42§ 3st var en 
omskrivning av stridsåtgärder mot arbetsgivare från ett annat land som tillfälligt arbetar i 
Sverige och innehar ett utländskt kollektivavtal är tillåtet om det är frågan om social 
dumpning. Det är dock inte tillåtet att tränga undan ett inhemskt kollektivavtal.43

Syftet med Lex Britannia är att fackförbunden genom kollektivavtal ska tillförskaffa sig de 
rättigheter och skyldigheter som faller på inhemska arbetare som gästarbetare. På så sätt 
motverkar och förhindras social dumpning och istället främjas sund konkurrens. Att motverka 
social dumpning ansågs AD vara en rimlig anledning att frångå de fria rörligheten.44

I Laval-målet ansågs Lex Britannia strida mot artikel 12 EG genom att negativt särbehandla 
ett företag från en annan medlemsstat. Artikel 12 EG är skriven för att motverka social 
protektionism, vilket Lex Britannia ger tecken på45 speciellt då Laval skrivit två kollektivavtal 
med motsvarigheten till byggnadsarbetarförbundet.

För att MBL 42§ 3st skall vara tillämplig så krävs det att det är frågan om ett svenskt och ett 
utländskt kollektivavtal.46

Utstationeringsdirektivet och den fria rörligheten förtjänsters utgör ett hinder för 
fackföreningar att vidta stridsåtgärder så som blockad mot ett företag från ett medlemsland 
som önskar etablera sig i landet. Att genom stridsåtgärd eliminera eller ändra ett 

                                                
43 Se Göransson, Håkan, Arbetsrätten en introduktion, s. 99.
44 Se Bergqvist, Olof, Medbestämmandelagen lagtext med kommentarer. S. 445.
45 Se Sigeman, Tore, Fri rörlighet för tjänster och nationell arbetsrätt, 
http://arbetsratt.juridicum.su.se/Filer/PDF/tores/sigeman.pdf  s. 479 hämtat 080210.
46 Se Bergkvist, Olof, Medbestämmandelagen lagtext med kommentar. S. 445. 
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kollektivavtal på grund av att det inte är skrivet med ett nationellt fackförbund anses brytas 
mot artikel 49 EG och artikel 50 EG.47 Undantagen som hänsyn till allmän ordning, säkerhet 
och hälsa är inte tillämplig på denna lag.48

Den svenska arbetsmarknadsministern ska tillkalla en särskild utredning av Lex Britannia det 
inte säkert att lagen behövs skrivas om utan omtolkas eller ampassas till existerade 
lagstiftning.

2.7 Artikel 12 EG 

Likabehandlingsprincipen

Inom detta fördrags tillämpningsområde och utan att det påverkar tillämpningen av någon 
särskild bestämmelse i fördraget, skall all diskriminering på grund av nationalitet vara 
förbjuden. Rådet kan enligt förfarandet i artikel 251 anta bestämmelser i syfte att förbjuda 
sådan diskriminering.

2.8 Artikel 43 EG

Inom ramen för nedanstående bestämmelser skall inskränkningar för medborgare i en 
medlemsstat att fritt etablera sig på en annan medlemsstats territorium förbjudas. Detta 
förbud skall även omfatta inskränkningar för medborgare i en medlemsstat som är etablerad i 
någon medlemsstat att upprätta kontor, filialer eller dotterbolag. Etableringsfriheten skall 
innefatta rätt att starta och utöva verksamhet som egenföretagare samt rätt att bilda och 
driva företag, särskilt bolag som de definieras i artikel 48 andra stycket, på de villkor som 
etableringslandets lagstiftning föreskriver för egna medborgare, om inte annat följer om 
bestämmelser i kapitel om kapitel.

2.9 Artikel 49 EG

Inom ramen för nedanstående bestämmelser skall inskränkningar i frihet att tillhandahålla 
tjänster inom gemenskapen förbjudas beträffande medborgare i medlemstater som har 
etablerat sig i en annan stat inom gemenskapen än mottagaren av tjänsten. Rådet får med 
kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen besluta att bestämmelserna i detta 
kapitel skall tillämpas även på medborgare i tredje land som tillhandahåller tjänster och som 
har etablerat sig inom gemenskapen.

                                                
47 Se Lundblad, P, Lag och avtal, nr1, 2007,  s. 32.
48 Se Sigeman, T, Lag och avtal, nr1, 2007,  s. 34.
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2.10 Rådets direktiv 92/57/EEG av den 24 juni 1992 om minimikrav för säkerhet och 
hälsa på tillfälliga eller rörliga byggarbetsplatser.

Detta direktiv är skrivet för att säkerställa minimikrav för arbete på byggarbetsplats. Detta för 
att förbättra och garantera en högskyddsnivå för arbetstagarna. Direktivet är skrivit som 
minimiskydd och därför kan bättre villkor och kravställas. 

Enligt direktivet skall myndigheter som ansvarar för hälsa och säkerhet i medlemslandet 
meddelas inför att arbetet skall på börjas. 

Ansvarig byggherre eller person i liknade ansvarsposition skall utse samordnare för 
arbetsmiljöfrågor på den aktuella byggarbetsplatsen.

Det är även byggherrens uppgift att upprätta en arbetsmiljöplan för byggarbetsplatsen innan 
den etableras.

Det är arbetsgivarens skyldighet att säkerställ hälsa och säkerhet på byggarbetsplatsen genom 
att hålla god ordning, utföra tekniskt underhåll, avgränsa farliga ämnen och samarbeta med 
arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare. 

Arbetsgivaren skall samråda med arbetstagarna och låta arbetstagare representanter medverka 
vid frågor om hälsa och säkerhet.

Direktivet innehåller krav på material, utrustning och komponenter samt krav på hur 
skyddsutrustning och skyddsanordningar skall utformas, på brandskydd, ventilation och 
damskydd, bullernivå, arbetstemperatur och belysning.

Arbetsplatsen ska vara försedd med hygienutrymme med omklädningsrum dusch och 
tvättställ, men även toalett och vilorum.

Speciella krav på avspärrningar vid arbete på riskområden även krav på skydd mot fall, bland 
annat skyddsräcken, skyddsnät och plattformar.

Arbete på stege eller från ställning kräver kontroll av utrustning och att det byggs och 
underhålls på lämpligt sätt.
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Detta direktiv är implementerat både i Sverige genom AFS 1999:3 om byggnads och 
anläggningsarbete och i Lettland genom Labour Protection Requirements in Performing 
Construction Work.

3. Lettland

3.1 Inledning

3.1.1 Lettlands rättsystem

Konstitutionen i Lettland är skriven 1922 men har skrivits om ett par gånger sedan dess.  
Under 1990-talet, efter upplösningen av Sovjetunionen bildades något som kom att kallas The 
supreme council of Latvia. Detta organ stiftade totalt 404 lagar och uppdaterade 
konstitutionen för att anpassa till självständighet. Den mest utmärkande förändringen gjordes 
dock 2002 då kapitel om mänskliga rättigheter skrevs in.49

Under 2003 och 2004 anpassades konstitutionen som en förberedelse inför EU medlemskapet. 
Det är Saeiman, Lettlands parlaments som är det lagstiftande organet. Parlamentet utser även 
landets domare. Lettlands arbetslagstiftning infördes 2001, före detta gällde ett direktiv om 
arbetsfrågor som Sovjetunionen instiftade 1972. Arbetslagstiftningen uppdaterades vid 
inträdet i Europeiska unionen för att vara kompatibel med unionens lagstiftning. 50

År 2002 utökades arbetslagstiftningen med en lag om arbetstvister. Meningen med 
arbetstvistlagstiftningen var att säkerställa en snabb och rättvis lösning av arbetstvister, att 
skapa ett forum och ett tvistelösningsorgan. Även lagar om stöd till arbetslösa och säkerhet på 
arbetsplatsen skrevs under 2002. 51

Lettland ansökte 1995 om medlemskap i den Europeiska unionen och blev 1997 ett 
kandidatland. År 2002 skrev Lettland ett associationsavtal med EU. Efter en folkomröstning 
2003 blev Lettland medlem av den Europeiska Unionen den 1 maj 2004.

                                                
49 Lettlands riksdag text om historisk utveckling. 
http://www.saeima.lv/Informacija_eng/likumdeveju_vesture.html hämtat 080211.
50 Guide to Latvian Law and Legal Resources  
http://www.nyulawglobal.org/globalex/Latvia.htm#_Current_Developments_in_Latvian%20Law hämtat 
080211.
51 Guide to Latvian Law and Legal Resources  
http://www.nyulawglobal.org/globalex/Latvia.htm#_Current_Developments_in_Latvian%20Law hämtat 
080211.
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Det finns tre instanser inom det lettiska rättsystemet. Första nivå instansen är distrikt/stads 
domstol, andra instans är den regionala domstolen och tredje instans är den högsta 
domstolen.52

Från distriktsdomstol kan en ansökan om De Novo-överklagan till regionaldomstolen lämnas 
vilket innebär att en ny rättegång skall äga rum i en högre instans.53

 Det finns även möjlighet att efter beslut i den regionala domstolen ansöka om en Cassation-
överklagan till högsta domstolen. Högsta domstolen väljer själv vilka fall och inom vilka 
områden de vill behandla. Högsta domstolen ser över tidigare domar och har en möjlighet att 
häva tidigare domar.54

3.2 Bakgrund

3.2.1 Arbetsmarknad och arbetstagarorganisationer

Arbetslösheten i Lettland är högre än genomsnittet för EU- länderna vilket innebär att 
Lettland måste lägga ner stort arbete i framtiden i form av att utbilda och därmed öka 
levnadsstandarden i landet. 61,8 procent av den arbetsföra lettiska befolkningen hade ett 
arbete 2003, detta mycket beroende på att invånarna är dåligt utbildande och saknar 
kunskapen som krävs för de arbeten som finns på arbetsmarknaden. Problemet gäller främst 
manliga invånare då kvinnliga invånare ligger över snittet i Europa.55

Ministry of Welfare är ansvarig för arbetsmarknadsåtgärder både i form av åtgärder för 
arbetslösa samt åtgärder för att förhindra arbetslöshet. Vanliga åtgärder är: ökad kunskap, 
minska långtidsarbetslöshet med mera.56

LBAS är fackförbundens landsorganisation. I LBAS ingår det totalt 30 fackförbund. Det 
sammanlagda medlemsantalet uppgår till 170 000 medlemmar för samtliga fackförbund. 
Byggarbetarförbundet heter The Latvian Builders Association.

LBAS skrev sitt första huvudavtal 2004, bara en dag före det att Lettland gick med i den 
Europeiska Unionen. Anledningen till att detta avtal skrevs var för att förbereda landet på den 
utveckling som medlemskapet skulle medföra i form av ökad ekonomiskttillväxt och 
utmaningar att anpassa sig.57

Det första avtalet var tillfälligt och skrevs om år 2007. Detta medförde att en social dialog 
mellan arbetstagare och arbetsgivare skapades men även att trepartsamtal infördes genom    

                                                
52 Högsta domstolen Lettland http://www.at.gov.lv/index.php?a=48&v=en hämtat 080212.
53 Högsta domstolen Lettland http://www.at.gov.lv/index.php?a=48&v=en hämtat 080212.
54 Högsta domstolen Lettland http://www.at.gov.lv/index.php?a=48&v=en hämtat 080212.
55 Ministry of Welfare http://www.lm.gov.lv/?sadala=316 hämtat 080228.
56 Ministry of Welfare http://www.im.gov.lv/?sadala=309 hämtat 080213.
57 Fackförbundet LBAS http://www.lbas.lv/Eng/lbas_parlbas.php  Hämtat 080218.
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the Subcouncil of Tripartite Co-operation in Labor Affairs mellan arbetstagarorganisationer, 
arbetsgivarorganisationer och det lettiska parlamentet Saeiman. Detta som en metod att lösa 
eventuella problem och öka kvalitén på arbetsmarknaden.58 Trepartsamtalen medförde en 
större delaktighet i lagstiftningsprocessen och har givit båda parter en möjlighet att yttra sig 
angående hur de ser på den aktuella lagstiftningen. Detta partnerskap har medfört en social 
ekonomisk positiv effekt för Lettand och samtidigt skapat samarbete inom områden där 
samarbete inte tidigare varit möjligt.59

Det största problemet fackförbund i Lettland har, är att arbetsgivare inom det privata 
näringslivet ignorerar de nybildade fackförbunden. Arbetsgivarsidan erkänner inte 
fackförbunden och fackförbunden blir där med meningslösa. Detta beror delvis på 
arbetsmarknaden och den svaga fackliga kulturen i landet.60

En man som arbetar som snickare i Lettland har en medelinkomst på 174 lvl i månaden vilket 
innebär ca 2300 svenska kronor. En kvinna som arbetar som snickare tjänar i genomsnitt 192 
lvl i månaden ca 2500 svenska kronor. Detta beräknat på en genom snittlig arbetstid på 40 
timmar i veckan. 61 För att få lite perspektiv på lönenivåer kan sägas att en liter mjölk i 
Lettland kostar ca 5 svenska kronor, priset för kyckling är ca 19kr/kilo och priset för kaffe är 
ca 35 kr/halv kilo. Den statligt fastställda minimilönen är 160 lvl per månad.62

Ett stort problem på den lettiska arbetsmarknaden är den höga nivån illegala arbetare i landet. 
Detta påverkar Lettlands sysselsättningsmål negativt och har medfört att Lettland inte följer 
den nivå av sysselsättning som är genomsnittet i EU. Inom byggnads-, verkstads- och 
jordbruksindustrin är problemet med illegalt arbetare särskilt stort. Detta medför en negativ 
effekt på löner och socialtrygghet för arbetstagarna inom dessa sektorer.63     

Det har också medfört att Lettland prioriterat åtgärder för att motverka dessa problem, genom 
att stärka statlig och facklig övervakning och kontrollen av utbetalning av löner för att 
säkerställa att lönerna uppfyller miniminivå och att inkomsten skattas. Ett annat prioriterat 
område är informationsarbete till medborgarna för att upplysa om effekterna av lönedumpning 
och skattefusk.64

Lettland skapade 2001 “the Labour Code”. Denna lag etablerades för att uppfylla de 
generella rättigheterna inom arbetsrätten.  Genom det skapade man en legal status för 
arbetstagarna i Lettland. Lagen innebar rättigheter såsom jämställdhet på grund av kön, ålder, 
etnicitet, handikapp, religion samt även föreningsfrihet för arbetstagare och arbetsgivare.65

                                                
58 Fackförbundet LBAS http://www.lbas.lv/Eng/lbas_parlbas.php  Hämtat 080218.
59 Arbetsgivarorganisation LDDK http://www.lddk.lv/index.php?main=130&lang=2 hämtat 080218.
60 Facket i Världen LO & TCO sida med information om fackförbund i andra länder. 
http://www.lotcobistand.org/country/123 hämtat 080122.
61 Statistik på genomsnittslön och arbetstid. http://laborsta.ilo.org/cgi-bin/brokerv8.exe#4423LA hämtat 080220.
62 Statistik på försäljningspris på mat http://laborsta.ilo.org/cgi-bin/brokerv8.exe 080220.
63 Ministry of Welfare http://www.lm.gov.lv/?sadala=316 hämtat 080228
64 Ministry of Welfare http://www.lm.gov.lv/?sadala=316 hämtat 080228
65 Guide to Latvian Law and Legal Resources  http://www.nyulawglobal.org/globalex/Latvia.htm hämtat 
080221.
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Labour Protection Law skrevs 2001 för att uppfylla och anpassa den lettiska arbetslagstiftning 
till den standard och de krav som ställts av EU, men även för att den gamla lagen var inaktuell 
och inte funktionell. Lagen säkerställde till exempel inte ett fullgott skydd för hälsa och skydd 
för arbetstagare.  

Labour Law är skriven för att reglera den lagliga relationen mellan arbetstagare och 
arbetsgivare och göra anställningsavtal bindande för arbetsgivare och arbetstagare. 
Arbetstagare har rätt att frivilligt forma och organisera sig för att försvara sina ekonomiska 
och sociala rättigheter och intressen. Arbetstagaren är skyddad genom denna lag från 
repressalier på grund av medlemskap eller intresse för arbetstagareorganisationer. En 
arbetsgivare har ingen möjlighet att stoppa en arbetstagare som önskar organisera sig. 
Eventuella repressalier på grund av sådant beteende från arbetsgivaren ses som ett lagbrott 
och medför bestraffning.66 Labour Protection Law skapades för att höja säkerheten och sänka
hälsorisken på arbetsplatser. Detta genom att via ekonomiska, social och tekniska metoder 
stabilisera en säker och hälsovänlig arbetsmiljö.67

3.3 Avtalsmodellen och lagstiftning

3.3.1 Lag om kollektivavtal

Lag om kollektivavtal är skriven så att parter ska nå en överenskommelse om hur den lagliga 
relationen i fråga om anställningens innehåll skall regleras. Detta i frågor om ersättning, 
arbetsskydd, anställning, uppsägning, hur arbetet skall utföras och bakomliggande sociala 
frågor om hur socialtrygghet skall uppnås. I kollektivavtalet ska skrivas ömsesidiga rättigheter 
och skyldigheter för arbetstagare och arbetsgivare. Parterna skall under kollektivavtalets 
verkningstid inte förhandla om ämnen som faller under kollektivavtalets regelverk. Ett 
kollektivavtal måste vara skrivet och godkänt av både arbetstagarpart och arbetsgivarpart och 
finnas i skriftlig form.68  

Ett kollektivavtal får skrivas mellan en arbetsgivare och ett fackförbund eller av en 
arbetsgivare och en representant för de anställda som inte bildat en fackförening.Ett 
huvudavtal får skrivas mellan arbetstagarorganisationer och en arbetsgivarorganisation, en 
grupp av arbetsgivare eller av enskild arbetsgivare under förutsättning att parterna har 
tillräcklig auktoritet att skriva ett sådant avtal. Ett sådant avtal är bindande för samtliga 
medlemmar i de aktuella organisationerna. Om huvudavtalet gäller för 60 procent av den 
sektorn som avtalet täcker gäller avtalet som minimikrav för hela sektorn.69  

                                                
66 Guide to Latvian Law and Legal Resources  http://www.nyulawglobal.org/globalex/Latvia.htm hämtat 
080221.
67 Guide to Latvian Law and Legal Resources  http://www.nyulawglobal.org/globalex/Latvia.htm hämtat 
080221.
68 Se Labour Law chapter 5 section 17. 
69 Se Labour Law chapter 5 section 18. 



21

Ett kollektivavtal är bindande för samtliga anställda hos en arbetsgivare om inte arbetstagaren 
täcks av ett annat kollektivavtal. Kollektivavtalet är bindande oberoende av om arbetstagaren 
var anställd före eller efter tecknandet. Kollektivavtalet får endast frångås om det medför 
bättre villkor för arbetstagaren.70

En arbetsgivare eller en arbetsgivarorganisation är skyldig att förhandla om kollektivavtal om 
en arbetstagarrepresentant eller arbetstagarorganisation kallar till förhandling. 71

För att ett kollektivavtal skall godkännas måste avtalet godkännas vid ett så kallat General 
meeting där de berörda arbetstagarna får möjlighet att rösta om ovanstående. För att 
kollektivavtalet skall bli godkänt av mötet så krävs enkel majoritet. Om ett avtal täcker en stor 
grupp av arbetstagare och det inte är möjligt att samla samtliga arbetstagare till ett möte så 
kan arbetstagarrepresentanter företräda arbetstagare i mötet.72

Eventuella konflikter löses genom Conciliation Commission vilket är en grupp sammansatt av 
parterna i konflikten. Parterna skall skriva en rapport som skall lämnas till gruppen som skall 
försöka lösa tvisten. Ett beslut skall fattas genom diskussion och argumentation en eventuell 
lösning genom argumentation skall vara bindande och ha samma giltighet som ett 
kollektivavtal.73 Om en lösning av konflikten inte kan nås genom Conciliation Commission
kommer tvisten att lösas i domstol. Domstolen har befogenhet att döma i frågor om giltighet, 
tolkning och täckningsgrad av kollektivavtalet.74

3.4 Lön och ersättningsvillkor

3.4.1 Lag för ersättning av arbete

Ersättning av arbete är allt som betalas till en arbetstagare för utfört arbete. Det kan vara i 
form av lön eller andra förmåner som är skrivet i anställningsavtal eller kollektivavtal.75

Arbetsgivaren har en skyldighet att betala ut lika ersättning till kvinnor och män som utför 
samma arbete. Utifall att arbetsgivare underlåter sig att betala lika lön för lika arbete har den 
arbetstagaren som missgynnats rätt till ersättning motsvarande det belopp som skiljer. 
Arbetstagaren har en månad från det datumet som kännedom om särbehandlingen 
framkommit, att lämna klagomål till domstolen.76  

Det är statens uppgift att fastställa det belopp som skall räknas som minimilön. En lön får inte 
understiga detta belopp. Kabinettet bestämmer på vilken nivå minimilönen skall ligga. Detta 

                                                
70 Se Labour Law chapter 6 section 20. 
71 Se Labour Law  chapter 7 section 21.
72 Se Labour Law chapter 7 section 22.
73 Se Labour Law chapter 8 section  25.
74 Se Labour Law chapter 8 section 26.
75 Se Labour Law chapter 17 section 59.
76 Se Labour Law chapter 17 section 60.
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gäller både månads- och timlön. Det är även kabinettets uppgift att besluta om hur 
övervaktning och tillämpning av minimilön skall tillämpas.77

Det är på arbetsgivarens ansvar att organisera och tillämpa system som innebär timlön, 
ackordlön eller bonus. Arbetsgivaren är skyldig att följa kollektivavtal, regler, lagar och 
direktiv vid tillämpning av lönesystem av detta slag. Timlön skall beräknas efter tidsåtgång 
med hänsyn till det arbete som genomförts. Ackordslön beräknas efter vilket arbete som 
utförts och vilken tidsåtgång som krävdes. Arbetsgivaren är skyldig att minst en månad före 
informera arbetstagaren skriftligt om vilka regler som gäller, när det gäller ifrån och vilka 
ändringar det medför.78

Arbetande ungdomar skall avlönas med den minimilön som kabinettet beslutat om och som 
föreskrivs för övriga arbetstagare.79

Arbetsgivare är skyldig att på begäran av arbetstagare inom fem dagar redovisa dokument 
som styrker betalning av arbetsersättning och socialförsäkring.80

En arbetstagare som utför uppgifter som normalt inte faller under arbetstagarens 
arbetsuppgifter eller utför extra arbetsuppgifter har rätt till ersättning för det utförda arbetet. 
Ersättning fastställs genom kollektivavtal eller anställningskontrakt.81

Utförandet av arbete som innebär extra risk för säkerhet eller hälsa vid speciella tillfällen kan 
medföra att extra tillägg tillskrivs arbetstagaren. Tillägget för ett sådant arbete ska stå skrivet i 
kollektivavtal eller anställningsavtal.82  

Arbetstagare med nattarbete har rätt till ett ersättningstillägg. Detta lönetillägg är baserat på 
grundersättning för dagsarbete och skall vara minst 50 procent över grundersättningen. Det 
kan dock tillskrivas ett högre tillägg genom kollektivavtal eller anställningskontrakt.83

Vid övertidsarbete under vardag, helgdag eller semesterdag har arbetstagaren rätt till ett 
tillägg på minst 100 procent utöver timersättningen för normalarbete. Detta är dock 
minimivillkor och procentsatsen kan öka genom kollektiv eller anställningsavtal.84

Utbetalning av lön skall ske i form av kontant betalning minst två gånger i månaden om inte 
ett avtal träffats om månadslön.85

                                                
77 Se Labour Law chapter 17 section 61.
78 Se Labour Law chapter 17 section 62.
79 Se Labour Law chapter 17 section 63.
80 Se Labour Law chapter 17 section 64.
81 Se Labour Law chapter 18 section 65.
82 Se Labour Law chapter 18 section 66.
83 Se Labour Law chapter 18 section 67.
84 Se Labour Law chapter 18 section 68.
85 Se Labour Law chapter 18 section 69-70.
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3.5 Andra villkor

3.5.1 Diskriminering

Lettland har ingen diskrimineringslag. The Labour Law reglerar ändå till viss del lika 
rättigheter mellan könen.86 I den lettiska Labour Law står det att arbetsgivaren har en 
skyldighet att ge lika betalt till både män och kvinnor som utför samma arbete eller arbete av 
samma värde.87 I verkligheten tjänar en kvinnlig arbetstagare 81.5 procent av en manlig 
arbetstagares inkomst.88

Att behandla någon annorlunda beroende på kön vid etablering av ett anställningsavtal är
förbjudet. Det gäller även under pågående arbete, ett förbud mot särbehandling beroende på 
kön i situationer som arbetsmiljö, ersättning, utbildning, uppsägning och anställning.89

Innan kommunismens fall var Lettland jämställt. Löner och sysselsättning var lika oberoende 
av kön dock var levnadsstandarden överlag sämre.90 Sysselsättningsgraden i Lettland idag är 
betydligt lägre; 43,5 procent för kvinnor och 53,9 procent för män. Arbetslösheten är dock 
lägre för kvinnor än män (10,5 för kvinnor och 10,7 för män). Dock är 58,3 procent av 
kvinnorna deltidsanställda. Kvinnor i Lettland är underrepresenterade i jordbruks- och 
industrisektorn men har större del av arbetena inom servicesektorn.91

Kvinnor i Lettland återfinns i många ledande positioner. Lettland har haft en kvinnlig 
president och ca 70 procent av universitetsstudenterna i Lettland är kvinnor.92 Dock ses 

                                                
86 Fact and Figur on Gender Equality http://www.fes-
baltic.lv/cms/upload/dokumente/Facts_and_figures_on_gender_equality_in_Latvia.pdf  hämtat 080221.
87 Se Labour Law chapter 17 section 60.
88 http://www.fes-baltic.lv/cms/upload/dokumente/Facts_and_figures_on_gender_equality_in_Latvia.pdf  hämtat 
080221.
89 Se Labour Law chapter 9 section 29.
90 Enlargement, Gender and Governance  www.qub.ac.uk/egg/Summaries/Latvia-WP3summ.do hämtat 080221.
91 http://www.fes-baltic.lv/cms/upload/dokumente/Facts_and_figures_on_gender_equality_in_Latvia.pdf  hämtat 
080221.
92 http://www.fes-baltic.lv/cms/upload/dokumente/Facts_and_figures_on_gender_equality_in_Latvia.pdf  hämtat 
080221.
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stereotypen av den lettiska kvinnan som outbildad hemmafru eller som prostituerad, vilket 
inte alls är fallet.93

3.5.2 Granskningsmyndighet och förbindelsekontor

The State Labour Inspectorate är ansvarigmyndighet med uppgift att kontrollera och övervaka 
att privata och offentliga arbetsgivare och organisationer följer lagar och regler om 
arbetsskydd och användning av farlig utrustning.94 SLI övervakas av the Ministry of Welfare. 
The state labour inspectorates huvuduppgift är att kontrollera implementeringen av policys 
gällande arbetsskydd, arbetslagstiftning och teknisk övervakning av farlig utrustning. En 
annan uppgift är att kontrollera utrustningen på arbetsplatser, kontrollera personlig och 
gemensam skyddsutrustning och användandet av skadligt material. SLI har även till uppgift 
att främja samarbete mellan arbetstagare och arbetsgivare, utföra utredningar, registrera 
arbetsplatsolyckor, kontrollera utrustning och registrera den utrustning som anses farlig. 
Slutligen jobbar SLI med att kontrollera att arbetstagare och arbetsgivare följer 
anställningsavtal och kollektivavtal. The State Employment service är förbindelsekontor.95

State labour inspectorates inspektörer har vid uppvisandet av legitimation rätt att besöka och 
undersöka arbetsprocessen, arbetsmiljön och att se till att arbetsskyddet efterlevs. 
Inspektörerna har även rätt att tillsätta en utredning, genomföra en kontroll eller begära ut 
information för att kontrollera att de krav arbetslagstiftningen föreskriver efterföljs. Detta kan 
inspektörerna genomföra utan förvarning eller tillstånd av arbetsgivaren.96

Arbetsrättsrelationer i Lettland är reglerade genom Lettlands konstitution, internationella 
lagar, arbetslagstiftning och kollektivavtal.97

3.5.3 State Labour Inspection Law

Denna lag är skriven för att ge legalstatus till State Labour Inspectors. Genom denna ges 
laglig rätt att utföra de uppgifter och funktioner som inspektionen är till för.  De områden som 

                                                
93 www.qub.ac.uk/egg/Summaries/Latvia-WP3summ.do hämtat 080221.
94 The State Labour Inspectorate kommer  här efter att kallas SLI.
95 Stat Labour Inspection http://www.vdi.gov.lv/index.php?lang_id=2 hämtat 080219.
96 Stat Labour Inspection http://www.vdi.gov.lv/index.php?lang_id=2 hämtat 080219.
97 Stat Labour Inspection http://www.vdi.gov.lv/index.php?lang_id=2 hämtat 080219.
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SLI har till uppgift att kontrollera och övervaka är arbetsplatser, arbetsgivare, farlig utrustning 
och statliga institutioner.98  

State Labour Inspectors är officiella myndighetspersoner i SLI. Dessa inspektörer skall vara 
statstjänstemän. SLI är statligt finansierat och alla dokument och underökningar är officiella.  

För att öka kvalitén på kontrollen av arbetsskydd och arbetslagstiftningen har den lettiska 
regeringen ställt högre krav på kompetens vad det gäller specialister och myndighetspersoner. 
Detta för att det tidigare ställts allt för få och otydliga krav på personer i dessa positioner. 
Anledningen till att man ställer högre krav på dessa personer är att specialister och 
myndigheter skall kunna medla och agera tredje part i konflikter eller förhandlingar. På grund 
av detta lagstiftades det i artikel 9 i The Labour Protection Law krav på kompetensen inom 
området för specialister och myndigheter. Att en tredje part är närvarande i sådana situationer 
är inte obligatoriskt utan upp till parterna själva att fritt välja. Det finns dock undantagsfall då 
medling är obligatoriskt.99

Det finns ändå en viss grad av service som kan förväntas av den kompetenta myndigheten. 
Det handlar om att undersöka och utvärdera risker och skriva arbetsmiljöplan för att upptäcka 
säkerhetsrisker på arbetsplatsen.100 Inspektörerna har också till uppgift att kontrollera 
arbetsutrustning, arbetsmiljö och arbetsplats.

Den generella principen med The Labour Protection Law är att arbetsgivaren skall 
tillhandahålla en arbetsplats som inte medför några arbetsmiljörisker och samtidigt minimerar 
möjligheten för olyckor. Den har också till uppgift att förhindra och motverka risker, utveckla 
arbetsplatsen mer individuellt för att motverka monotomt arbete samt byta ut äldre farlig 
utrustning mot modern och säkrare utrustning genom att utnyttja teknisk och hygienisk 
utveckling.101

Enligt denna lag har en anställd rätt att vägra arbeta om arbetet som ska utföras är, eller kan 
komma att bli, en hälso- eller säkerhetsrisk för personen i fråga eller en eventuell 
medarbetare. Om inte arbetsplatsen tillhandahåller den säkerhetsutrustning som krävs för att 
uträtta arbetet har den anställda rätten att vägra att genomföra sin arbetsuppgift.102

Om en arbetstagare tillfälligt avbryter sitt arbete på grund av en hälso- eller säkerhetsrisk skall 
arbetstagaren meddela detta till sin överordnade och eventuell Labour Protection Specialist
(detta är en form av utbildat skyddsombud). En arbetstagare skall utan risk för repressalier 
kunna stoppa arbetet om det föreligger risk för hälsa eller säkerhet för arbetstagaren.103

                                                
98 Stat Labour Inspection http://www.vdi.gov.lv/index.php?lang_id=2 hämtat 080219.
99 Ministry of Welfare http://www.im.gov.lv/?sadala=309 hämtat 080213.
100 Plan of working protections measures översatt till arbetsmiljöplan.
101 Se Labour Protection Law section 4.
102 Se Labour Protection Law section 18.
103 Se Labour Protection Law section 18.



26

Arbetstagare och arbetstagarrepresentanter har rätt att vända sig till SLI med frågor om 
arbetsmiljö och hälsa eller rapportera brister i säkerhet och hälsorisker hos arbetsgivaren.104

SLI arbetar även med inspektioner av arbetsplatser. Det är särskilt aktuellt med inspektioner 
inom byggnads och skogsindustrin för att minska arbetsplatsolyckor då de varit särskilt 
olycksdrabbade.105   

4. Sverige

4.1 Inledning

4.1.1 Sveriges rättsystem

Den första svenska rikslagen antogs 1734 och var en sammansättning av stad och landslagar 
som tidigare gällde. Så gott som alla de lagar i 1734 rikslag är idag omskrivna dock bygger 
dagens lagstiftning på samma balkindelning. Det finns idag ett antal rättsområden som inte 
innefattades av 1744 års rikslag.106

Ett rättsområde som inte nämndes i denna lag men som har utvecklats och givits stor 
betydelse är arbetslagstiftningen. I slutet av 1800-talet började fackförbunden ta form och 
kollektivavtal som regleringsform växte sig allt starkare. Det första steget mot den verklighet 
vi ser idag var Decemberkompromissen 1906. Svenska Arbetsgivarföreningen och 
Landsorganisationen enades om att ge arbetsgivaren rätt att leda och fördela arbetet samt att 
fritt anställa och avskeda arbetstagare. Arbetstagarna fick då rätt att bilda fackföreningar och 
teckna kollektivavtal.107

Lagstiftning om kollektivavtal infördes 1928, tillsammans med en arbetsdomstol som skulle 
avgöra arbetstvister och tolka kollektivavtal. Införandet ledde till stora protester från fackligt 
håll. Detta pågrund av att stridsåtgärder under löpande kollektivavtal förbjudits med denna 
lag. Det medförde att fackföreningar bildades och att det kallades till förhandlingar. Det fanns 
dock inte några förhållningsregler för hur detta skulle fungera. Efter förhandlingar mellan LO 
och SAF skrevs 1938 Saltsjöbadsavtalet som kom att reglera förhandlingsordningen, 
uppsägningar och begränsa ekonomiska stridsåtgärder.108

Under 1970-talet skrevs lagen om anställningsskydd vilket innefattade en reglering av 
anställningsformer och vad sakliggrund för uppsägning och avsked innebär. Lag om 
fackligföretroendeman och lag om rättegång i arbetstvister var också viktiga förändringar 

                                                
104 Se Labour Protection Law section 18. 
105 Stat Labour Inspection http://www.vdi.gov.lv/index.php?lang_id=2 hämtat 080219.
106 Se Agell. A & Malmström. Å, Civilrätt s.24.
107 Se Sigeman. T, Arbetsrätten en översikt av svensk rätt med europarätt. s.16.
108 Se Sigeman. T, Arbetsrätten en översikt av svensk rätt med europarätt. s.16.
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under 1970-talet. Jämställdhetslagen skapades 1980 med syftet att främja jämställdhet mellan 
man och kvinna.109

Under början av 1900-talet fram till 1950-talet utvecklades arbetsskyddslagstiftningen. Detta 
främst som en reaktion på kunskap om sanitära olägenheter och 1978 skrevs 
Arbetsmiljölagen. Ansvarig för arbetsmiljöfrågor är idag Arbetsmiljöverket.110

Lag om rättegång i arbetstvister reglerar rättegång i arbetstvister. De tvister som faller under 
denna lag är i princip alla tvister mellan arbetstagare och arbetsgivare. Parter kan vara 
arbetstagare eller arbetsgivare eller organisation som representerar någon av dem.111

Tvister avgörs i Arbetsdomstolen eller i tingsrätten beroende på parterna i målet.112 Det är 
endast arbetsgivare eller arbetstagarorganisationer som får väcka talan i AD. Arbetstagare 
utan organisation har rätt att väcka talan i tingsrätten och kan efter domslut i tingsrätten 
överklaga till AD.113

4.2 Bakgrund

4.2.1 Arbetsmarknaden och arbetstagarorganisationer

I sluten av 1800-talet gick ett trettiotal fackföreningar samman och bildade en 
huvudorganisation som kom att kallas Landsorganisationen.114 LO har sedan bildandet alltid 
haft starka band till socialdemokratin.115 Svenska fackförbund är dock fria och skall vara 
uppbyggda på demokratiska sammanslutningar.116

Arbetsgivarparten replikerade genom att organisera sig och bilda Svenska 
arbetsgivarföreningen, vilket senare kom att övergå till Svenskt närningsliv.117 Svenskt 
näringsliv består idag av 54 000 medlemsföretag.118

Det är arbetsmiljöverket som på uppdrag av riksdag och regering att ser till att arbetsmiljö-
och arbetstidslagstiftning följs.119

Den svenska arbetslagstiftningen ger arbetsmarknadens parter möjlighet och rätt till att 
förhandla om frågor gällande intressekonflikter, rättstvister och kollektivavtal. Förhandlingar 
om frågor och anställningsavtal skrivs först på central nivå och sedan på lokal nivå.120

                                                
109 Se Sigeman. T, Arbetsrätten en översikt av svensk rätt med europarätt s.17
110 Se Sigeman. T, Arbetsrätten en översikt av svensk rätt med europarätt s.40.
111 Se Sigeman.T, Arbetsrätten s.48.
112 Se Sigeman.T, Arbetsrätten s.49.
113 Se Sigeman.T, Arbetsrätten s.50.
114 Svenska Lands Organisationen LO.
115 Se Anderson. A & Edström. Ö, Arbetsrätt s.18.
116 Se Adlercreutz. A & Mulder. J, Svensk arbetsrätt s.62.
117 Se Sigeman. T, Arbetsrätten en översikt av svensk rätt med europarätt s.15
118 Se Adlercreutz. A & Mulder. J, Svensk arbetsrätt s.65.
119 Arbetsmiljöverkets hemsida http://www.av.se/omoss/). Hämtat 080302.
120 Se Sigeman. T, Arbetsrätten en översikt av svensk rätt med europarätt s.49
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Den svenska arbetsmarknaden domineras av tre huvudorganisationer LO, TCO och SACO.121

LO är den största med ca 2 miljoner medlemmar fördelat på 15 förbund, vilka är skyldiga att 
följa de krav som beskrivs i LO:s föreningsstadga.122   

Svenska byggnadsarbetarförbundet är LO:s femte största medlemsförbund. Speciellt med 
byggnadsarbetarförbundet är rätten att genom kollektivavtal utkräva avgifter för granskning 
och mätning av löneunderlag oberoende om du är medlem eller inte. Debiteringen kallas 
medlemsavgift vilket kan ses som att genom kollektivavtal frångå föreningsfriheten.123 Enligt 
föreningsrätten skall arbetstagaren fritt välja om arbetstagaren vill vara organiserad eller inte 
enligt 7§ MBL.124

Enligt den svenska modellen har de fackliga organisationerna själva fått utveckla regleringen 
av arbetsvillkor och förhållande mellan organisationerna, vilket sedan blivit lag. Detta har 
medfört att fackförbundens ställning gentemot arbetstagare och arbetsgivare växt starkare 
med utökade befogenheter.125

Svenska fackförbund har traditionellt haft en hög organisationsgrad. En betydande orsak till 
detta är att det tidigare funnits krav på medlemskap i fackförening för att få vara medlem i a-
kassa. En annan orsak är det faktum att den svenska arbetsrätten utvecklats genom 
självreglering och på så sätt själva fått välja i vilken inriktning och utvecklingen 
arbetslagstiftningen skall ta, vilket medfört en effektiv och resultatpresterande organisation 
genom en hög grad av dispositiv lagstiftningen som ersatts av kollektivavtal och givit 
fackförbunden stor makt.126

Svenska fackförbund har idag problem med att förtroendet för fackförbunden minskar. Allt 
fler väljer att stå utanför fackförbunden, detta som en effekt av nya regler för medlemskap i a-
kassan. Det är inte längre något tvång att vara fackligt ansluten för att vara medlem i a-kassan. 
LO har under det senaste året tappat medlemmar och har idag ett medlemsantal på 73 procent 
av arbetstagarna.127 Men även medlemskapet i a-kassan har minskat med ca 10 procent det 
senaste året beroende på förhöjda finansieringsavgifter.128

Byggnadsarbetarförbundet har arbetat mycket med att förhindra social dumpning. Detta som 
en effekt av EU:s öst-utvidgning och det ökande antalet byggnadsarbetare från Östeuropa.
Arbetslösheten ligger i Sverige på ett snitt på 6,2 procent och 5,2 procent för en 
byggnadsarbetare.129 Arbetslösheten för män i Sverige är 5,9 procent och 6,9 procent för 

                                                
121 Tjänstemännens Central Organisation TCO och Svenska Akademikers Central Organisation SACO.
122 Se Adlercreutz. A & Mulder. J, Svensk arbetsrätt s.62.
123 Byggnads hemsid  http://www.byggnads.se/byggnads/53824,53756.cs Hämtat 080302.
124 Se Adlercreutz. A & Mulder. J, Svensk arbetsrätt s.69.
125 Se Adlercreutz. A & Mulder. J, Svensk arbetsrätt s.62.
126 Se Rauhut. D & Falkenhall. B arbeträtt, rörlighet och tillväxt s.97.
127 LO hemsida http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/12AC631E7379F328C12573F50048A63D
Hämtat 080302.
128 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen http://www.iaf.se/iaftemplates/ReportPage.aspx?id=1111 Hämtat 
080302.
129 Byggnads hemsida http://www.byggnads.se/cs-media/byggnads/uploads/000064901/januari08.pdf hämtat 
080302.
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kvinnor. Sysselsättningsgraden för män är 68,7 procent och för kvinnor 62,5 procent.130 En 
medellön för en byggnadsarbetare i Sverige är 23 700 kronor i månaden.131

Medbestämmandelagens grundtanke är att arbetstagaren genom representation av fackombud 
ska ha insyn och möjlighet att påverka arbetsplatsen alla nivåer, alltså ge möjlighet till 
inflytande. MBL ger arbetsgivaren förhandlings- och informationsskyldighet gällande 
förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare i frågor gällande arbetsförhållande, 
arbetsfrågor och företagsfrågor. MBL behandlar förhandlingsrätt och informationsrätt och är i 
hög grad dispositiv.132

Syftet med lagen om anställningsskydds är att öka anställningstryggheten genom att inskränka 
rätten till uppsägning och avskedande. LAS medför längre uppsägningstid och bättre 
lönevillkor vid uppsägning. LAS införde turordningslista och företräde vid återanställning, 
samt begränsade möjligheten till permittering.133

Arbetsmiljölagens syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbete samt att uppnå en god 
arbetsmiljö, trygghet, medbestämmande och jämlikhet.134

4.3 Avtalsmodellen och lagstiftning

De parter som kan teckna kollektivavtal är arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation och 
arbetstagarorganisationer. Enskilda individer kan alltså inte teckna kollektivavtal utan det är 
endast fackföreningar som har rätt att teckna kollektivavtal.135 Det är upp till varje 
organisation att själva välja vem inom organisationen som är behörig att förhandla och 
underteckna kollektivavtalet. Ett alternativ för arbetsgivaren är att teckna ett hängavtal vilket 
innebär att parterna enas om att följa centralavtalet.136 En tillfällig grupp eller en 
sammansättning som inte är rättsligt erkänd som en arbetstagarorganisation har ingen rätt att 
teckna kollektivavtal.137

Huvudavtal tecknas på högsta nivå mellan arbetsgivarorganisationer och 
arbetstagarorganisationer, i frågor gällande rättordningen mellan organisationerna och 
allmänna bestämmelser angående anställningsvillkor. Avtal på förbundsnivå är så kallade 
branschavtal, dessa sätter upp avtal och regler för den aktuella branschen. De lokala avtalen 

                                                
130 Statistik från SCB http://www.scb.se/templates/pressinfo____227164.asp hämtat 080302.
131 Statistik från SCB 
http://www.scb.se/templates/L%F6nedatabasen/Lonedatabasen_infobox.asp?id=50918&yid=712&Yrke=byggna
dsarbetare hämtat 080302.
132 Se Adlercreutz. A & Mulder. J, Svensk arbetsrätt s.53-55.
133 Se Adlercreutz. A & Mulder. J, Svensk arbetsrätt s.55-56.
134 Se Adlercreutz. A & Mulder. J, Svensk arbetsrätt s.283.
135 Se Göransson. H, Arbetsrätten en introduktion s.93.
136 Se Sigeman. T, Arbetsrätten en översikt av svensk rätt med europarätt, s.59.
137 Se Bergqvist. O, Medbestämmandelagen med kommentar s.293.
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innefattar bestämmelser för den aktuella myndigheten eller företaget och reglerar särskilt 
förhållande för arbetsplatsen. 138

Ett kollektivavtal gäller för de parter som tecknat avtalet. Kollektivavtalet är bindande enbart 
inom sitt tillämpningsområde.139Avtalet blir alltså giltigt för samtliga medlemmar i 
organisationen både på arbetstagarsidan och arbetsgivarsidan. Tid för anslutning till 
organisationen har ingen betydelse för att kollektivavtalet skall vara giltigt. En arbetstagare 
eller arbetsgivare som ansluter till en kollektivavtalsbärande organisation blir där med bunden 
av det. Detta gäller dock inte om ett kollektivavtal redan är tecknat gällande det aktuella 
området. En medlem som går ur organisationen är fortfarande skyldig att följa 
kollektivavtalet, detta tills att avtalet upphör att gälla. Kollektivavtalet får en normerande 
verkan vilket innebär att det gäller och tillämpas på arbetstagare oavsett om de är fackligt 
anslutna eller inte.140 Ett giltigt kollektivavtal måste vara i skriftlig form.

Kollektivavtalets rättsverkning innebär en medlemsbundenhet med tvingade verkan samt 
garanterad fredsplikt, men även möjlighet till medbestämmande och styrelserepresentation. 
Brott mot kollektivavtalet medför skadestånd.141

Innehållet i ett kollektivavtal ska beröra frågor gällande anställningsvillkor eller förhållandet 
mellan arbetsgivare och arbetstagare. Kollektivavtalet har en tvingande verkan vilket innebär 
att det avtal som skrivits på central nivå inte får förhandlas bort på lägre nivå.142

Fredsplikt råder mellan parter som är bundna av ett kollektivavtal tills det att kollektivavtal 
inte längre råder. Under ett avtalslöst tillstånd kan hot om stridsåtgärder och stridsåtgärder 
föras så länge det görs i behörig ordning.143

Fredsplikten enligt 41§ MBL innebär att alla former av stridsåtgärder så som strejk, lockout, 
blockad och bojkott är förbjudna. Inga försöka att ändra avtalet eller utöva påtryckningar vid 
tvister får förekomma.144 För att det ska räknas som en stridsåtgärd är det viktigt att 
handlingen är av kollektiv karaktär och inte på individens egna initiativ.145

Kollektivavtalet kan innefatta arbetstid, uppsägningstid och semester samt regler och 
bestämmelser om löner och arbetsmiljöavtal.146 Ett kollektivavtal gör ofta avvikelser från 
lagen genom att förhandla fram andra lösningar. Detta är möjligt genom att stora delar av 
arbetslagstiftningen är skriven semidispositivt som en ramlagstiftning för att organisationerna 
själva ska förhandla fram den bästa och mest tillämpliga lösningen.147

                                                
138 Se Bergqvist. O, Medbestämmandelagen med kommentar s.291.
139 Se Bergqvist. O, Medbestämmandelagen med kommentar s.310.
140 Se Sigeman. T, Arbetsrätten en översikt av svensk rätt med europarätt, s.62.
141 Se Glavå. M, Arbetsrätt s.138.
142 Se Sigeman. T, Arbetsrätten en översikt av svensk rätt med europarätt, s.62.
143 Se Sigeman. T, Arbetsrätten en översikt av svensk rätt med europarätt, s.66.
144 Se Sigeman. T, Arbetsrätten en översikt av svensk rätt med europarätt. s.67.
145 Se Göransson. H, Arbetsrätten en introduktion s.96
146 Se Adlercreutz. A & Mulder. J, Svensk arbetsrätt s.89.
147 Se Adlercreutz. A & Mulder. J, Svensk arbetsrätt s.82.
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4.3.1 Lön och ersättningsvillkor 

Arbetsgivaren har vederlagsskyldighet till arbetstagaren. Arbetsgivaren är alltså skyldig att ge 
arbetstagaren ersättning för det arbete som arbetstagaren utfört. Vederlag är både ersättning i 
form av lön och i form av förmåner. Det finns dock inga regler om vad som skall betalas i 
lön.148

 Då arbetstagaren är den svagare parten i frågor angående vederlagsskyldighet finns det 
rättigheter för arbetstagaren om arbetsgivaren inte betalar ut den ersättning som arbetstagaren 
har rätt till. Arbetstagaren har detentionsrätt gentemot arbetsgivaren vilket innebär att 
arbetstagaren har rätt att frångå arbetet tills det att arbetsgivaren betalar ut ersättningen. 
Arbetstagaren har rätt att helt frångå sin anställning utan uppsägningstid om arbetsgivaren 
underlåter att betala den ersättning arbetstagaren har rätt till.149  

För att en arbetstagare ska ha rätt till lön så krävs det att arbetstagaren står till förfogande för 
arbetsgivaren.150 Lön är arbetsgivarens motprestation för det arbete arbetstagaren utfört. I 
eventuella tvister gällande löneutbetalning till fackligt anställda krävs det, enligt MBL 35§, att 
arbetsgivaren påkallar förhandling med facket. Detta är då en rättstvist och inte en 
intressetvist, vilket innebär att inget nytt avtal kan tecknas och fredsplikten därmed inte bryts. 
Klarar arbetsgivaren och fackförbundet inte att lösa tvisten så går tvisten till domstol. Blir 
utfallet att arbetsgivaren är skyldig att betala och inte uppfyller detta så kan arbetsgivaren 
tilldömas skäligt skadestånd.151

Jämställdhetslagen har ett förbud mot lönediskriminering. I tolkning av denna lag är artikel 
141 EG om lika lön för lika arbete högst relevant.152 Lönediskrimineringslagen gäller vid 
nyanställning av arbetstagare men även för arbetstagare med pågående anställning. 153

Löneskillnader som är osakliga skall lösas genom löneförhandlingar och kollektivavtal mellan 
arbetsmarknadsparterna.154  Lönesättning styrs till stor del av fackförbunden. Detta medför en 
risk att arbetsgivaren gör antagandet att den lön som utbetalas inte är diskriminerade då lönen 
är satt av fackförbundet. Detta medför dock inte att ansvaret för diskrimineringen ändras utan 
det är fortfarande arbetsgivarens ansvar.155

Arbetstagaren kan ha rätt till ersättning även om inte arbete utförs. Detta gäller under
permittering eller uppsägningstid.156 Det är arbetsmarknadens parter som har ansvaret för 
lönebildningen i Sverige. Men för att alla parter ska ha samma utgångsläge krävs det att 
                                                
148  Se Adlercreutz. A & Mulder. J, Svensk arbetsrätt s. 300.
149  Se Göransson. H, Arbetsrätten en introduktion s.45.
150  Se Glavå. M, Arbetsrätt s.390.
151  Se Sigeman. T, Arbetsrätten en översikt av svensk rätt med europarätt, s.121.
152  Se Göransson. H, Arbetsrätten en introduktion s.43.
153  Se Göransson. H, Arbetsrätten en introduktion s.44.
154  Se Sigeman. T, Arbetsrätten en översikt av svensk rätt med europarätt, s.57.
155  Se Adlercreutz. A & Mulder. J, Svensk arbetsrätt s.210.
156  Se Adlercreutz. A & Mulder. J, Svensk arbetsrätt s.301.
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öppenhet och informationsutbyte tillämpas. I Sverige är det medlingsinstitutet har till uppgift 
att dela lönebildningsfrågor och hantera konflikter.157

Det finns fyra olika sätt att reglera ekonomiska anställningsvillkor så som löner på. Lön kan 
regleras med lagstiftning, kollektivavtal, personliga avtal och ensidiga arbetsgivarreglering. I 
svensk rätt finns det inga lagstiftade villkor för ekonomiska anställningsvillkor eller lön. Det 
enda undantaget är semester och sjuklön.158

Sverige saknar regler om minimilagstiftning gällande löner istället regleras lönerna genom 
kollektivavtal. Staten har inte givit några normerade riktlinje för hur utvecklingen av 
anställningsvillkor skall utkomma. Det är istället upp till arbetsmarknadens parter att 
förhandla fram vilken lösning som ger bäst resultat för parterna. Genom att kollektivavtalets 
villkor gäller för alla arbetsgivarens anställda täcks där i princip hela den svenska 
arbetsmarknaden av kollektivavtal. Det innebär även att avtalsfriheten för individen därmed 
begränsas genom kollektivavtalets tvingade verkan.159 Vederlag för arbete där inte lön 
avtalats ska då följa vad som är bruklig och skäligt för arbetet.160

Avvikelser från kollektivavtal är gilltig i fråga om minimilöner och förekommer ofta gällande 
normallöner är kollektivavtalet tvingade och avvikelser otillåtet. Minimilöner är vanligt 
förekommande och typiska för stora avtalsområden, såsom verkstad och vårdsektorerna, 
medans normallönerna är mest typiska för byggnadsbranschen.161

Det finns olika former att betala ut lön på; lön kan betalas som tidslön, prestationslön, ackord 
eller provision. Formerna kan kombineras. Tidlön delas upp i perioder på dagar, veckor, 
månader eller år. Prestationslönens funktion är att öka arbetsinsatsen genom att öka inkomsten 
för arbetstagaren. Timlön kan både vara normallön och minimilön. Månadslön kan vara både 
fast och rörlig. Ackordslön delas upp i fasta, bundna eller fria avtal. Längre ackordsarbete 
betalas till en början som timlön och sedan betalas ackordstilläget ut separat efter 
avstämning.162

4.4 Andra villkor

4.4.1 Diskriminering och jämlikhet

Jämställdhetslagen är antagen för att tillgodose riksdagens övergripande mål för 
jämställdhetspolitiken. Målet är att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter 
och skyldigheter. Tanken och syftet med jämställdhetslagen är att uppfylla dessa mål inom 

                                                
157  Se Glavå. M, Arbetsrätt s.135.
158  Se Glavå. M, Arbetsrätt s.391.
159 Se Glavå. M, Arbetsrätt s.393.
160 Se Adlercreutz. A & Mulder. J, Svensk arbetsrätt S.301.
161 Se Adlercreutz. A & Mulder. J, Svensk arbetsrätt s.97.
162 Se Adlercreutz. A & Mulder. J, Svensk arbetsrätt s.302.
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arbetslivet. Syftet är att främja jämställdhet i arbetslivet, lika rätt till utvecklingsmöjligheter, 
arbets- och anställningsvillkor.163

En medellön för en kvinna inom byggnadssektorn är 19000 kronor i månaden jämfört med en 
man som inom samma sektor tjänar 23 700 kronor i månaden.164 En kvinna tjänar i snitt 84 
procent av den genomsnittliga manslönen för alla sektorer.165 Arbetslösheten för män i 
Sverige är 5,9 procent och 6,9 procent för kvinnor. Sysselsättningsgraden för män är 68,7 
procent och för kvinnor 62,5 procent.166 Kvinnor dominerar antalet högre utbildningar i 
Sverige då 66 procent av alla examen från universitet och högskolor är kvinnor.167

Endast 700 av 80200 arbetstagare inom byggnadssektorn är kvinnor. Inom VVS, golv och 
takläggningsbranschen är endast 1 procent kvinnor.168

4.4.2 Granskningsmyndighet och förbindelsekontor

Arbetsmiljöverket är förbindelsekontor för utstationeringsbestämmelserna. Arbetsmiljöverket 
huvuduppgifter är dock att vara en administrativ arm för arbetsmiljölagen. Att kontrollera och 
verka för en positiv arbetsmiljö ses som arbetsmiljöverkets huvudfunktion.169

För att komplettera Arbetsmiljölagen utfärdars arbetsmiljöförordningar för att ge mer 
detaljerad information över hur arbetsmiljön skall utformas. Arbetsmiljöverket kompletterar 
ytterligare genom arbetsmiljöverkets författningssamling. För att anpassa den svenska 
arbetsmiljölagstiftningen till de krav som EU ställer används ofta arbetsmiljöverkets 
författningssamling.170

Arbetsmiljöverkets utfärdar föreskrifter för att reglera arbetsprocessen, arbetsmetoder, 
godkänner villkor, utfärdar förbud eller ger särskilda villkor för särskilda branscher. Detta för 
att anpassa och maximera arbetsmiljöskyddet för den aktuella branschen. Arbetsmiljöverket 
har enligt arbetsmiljölagen ansvar som tillsynsmyndighet och kan utfärda förelägganden och 
förbud för att framtvinga att lagstiftning och föreskrifter efterföljs.171 Arbetsmiljöverket har 
som tillsynsmyndighet rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som krävs för att 
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genomföra inspektionen. Som tillsynsmyndighet har de även rätt till att ta prover och tillsätta 
undersökningar.172

4.4.3 Arbetsmiljölagen 

Arbetsmiljölagen antogs 1977 av riksdagen och sedan dess har ändringar och tillägg gjorts. 
Arbetsmiljöförordningen är ett kompletterande tillägg till arbetsmiljölagen. Arbetsmiljölagen 
är en ramlag som detaljeras genom arbetsmiljöverkets föreskrifter. Syftet med 
arbetsmiljölagen är att förebygga olycksfall och ohälsa i arbetet, men även att förbättra 
arbetsinnehållet och göra arbetet tillfredställand och personligt utvecklande.
Arbetsmiljölagen innefattar i princip all form av arbete i både privat och offentlig sektor 
förutom ett undantag;173 Arbete i arbetsgivarens hushåll.174

Arbetsmiljön ska utformas så att den på ett tillfredställande sätt säkerställer arbetet med 
hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen. Arbetsmiljölagen är vagt 
och allmänt skriven för att öppna för anpassning beroende på område. Genom regleringen 
med arbetsmiljöverkets föreskrifter så öppnas arbetsmiljölagen upp för teknisk och social 
utveckling samt ger ett spelrum för arbetsmarknadsparter och myndighet att finna lösningar. 
Arbetet skall anpassas beroende på arbetstagarens fysiska och psykiska nivå och 
förutsättningar, för att undvika stress, isolering och enformigt arbete. Användning av teknisk 
och kemisk utrustning skall anpassas till hänsyn för arbetstagaren och arbetsförhållandena ska 
anpassa till människan. Detta är en av anledningarna till att arbetstagarna själva ska ha 
möjligheten att utforma sin arbetssituation.175

Utifrån arbetsmiljösynpunkt skall arbetslokalerna ha tillfredsställande luft, ljud och 
ljusförhållande och regler om skyddsåtgärder mot förbyggande av olycksfall.  
Enligt arbetsmiljölagen är arbetstagaren skyldig att använda skyddsutrustning när det 
föreskrivs. Dock är det arbetsgivarens skyldighet att se till att skyddsutrustningen används.176

Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen huvudansvaret för arbetsmiljön och är skyldig att 
vidta alla tänkbara åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Ansvaret innebär 
systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsanpassning för att undanröja och minimera risken för 
olycksfall.177

Även arbetstagare har ett arbetsmiljöansvar och är skyldiga att delta i åtgärder, följa 
föreskrifter och använda skyddsanordningar. En arbetstagare är också skyldig att undvika och 

                                                
172 Se Lindh. G & Bergström. A, Arbetsmiljölagen med kommentarer s.77.
173 Se Lindh. G & Bergström. A, Arbetsmiljölagen med kommentarer s.13.
174 Se Lindh. G & Bergström. A, Arbetsmiljölagen med kommentarer s.16.
175 Se Lindh. G & Bergström. A, Arbetsmiljölagen med kommentarer s.22.
176 Se Lindh. G & Bergström. A, Arbetsmiljölagen med kommentarer s.23.
177 Se Lindh. G & Bergström. A, Arbetsmiljölagen med kommentarer s.32.
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förebygga risker för ohälsa och olycksfall.178 Arbetsmiljölagen har inga speciella 
bestämmelser som skiljer mellan könen gällande arbetsmiljöskydd, säkerhet och ohälsa.179

Samarbete är ett nyckelord och en viktig punkt i skapandet av goda arbetsförhållande. Därför 
är en av grundreglerna i arbetsmiljölagen samverkan. En arbetsplats med mer än fem anställda 
skall utse minst ett skyddsombud. Skyddsombudet utses av det kollektivavtalsbärande 
fackförbundet.180 Skyddsombudets uppgift är att företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor. 
Från den dag som arbetsgivaren blivit underättad om valet av skyddsombud så gäller 
skyddsombudets rättigheter.181

Skyddsombudet har rätt till den ledighet som krävs för att uträtta uppdraget. Skyddsombudet 
har rätt till samma lön och förmåner som när vanliga arbetsuppgifter utförs.
Skyddsombudet har även stoppningsrätt om ett arbete innebär fara för liv och hälsa. 
Skyddsombudet har även stoppningsrätt om arbetsgivaren inte följer eller anpassar sig efter 
ett förbud från arbetsmiljöverket.182  

Om en arbetsplats har mer än 50 anställda ska en skyddskommitté av representanter från 
arbetsgivaren och arbetstagaren utses.183

                                                
178 Se Lindh. G & Bergström. A, Arbetsmiljölagen med kommentarer s.36.
179 Se Lindh. G & Bergström. A, Arbetsmiljölagen med kommentarer s.53.
180 Se Lindh. G & Bergström. A, Arbetsmiljölagen med kommentarer s.66.
181 Se Lindh. G & Bergström. A, Arbetsmiljölagen med kommentarer s.69.
182 Se Lindh. G & Bergström. A, Arbetsmiljölagen med kommentarer s.69.
183 Se Lindh. G & Bergström. A, Arbetsmiljölagen med kommentarer s.71.
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5. Analys och komparation

5.1 Inledning 

Detta stycke handlar om att jämföra likheter och olikheter genom att göra denna komparation 
ämnar jag förklara rådande skillnader och likheter mellan staternas arbetsrättssystem. Vidare 
kommer jag att förklara och påvisa varför och hur det kommer sig att arbetslagstiftning och 
arbetsrättssystem skiljer sig åt. Avslutningsvis kommer jag förklara vilken effekt skillnaderna 
och likheterna i arbetslagstiftningen och arbetsrättssystemen får och genom detta besvara 
mina frågeställningar.

5.2 Regler om lön och minimilön

Lön och ersättningsskyldighet för utfört arbete gäller både i Lettland och i Sverige. Vad som 
räknas som rätt till ersättning är den samma i Sverige och Lettland även om innebörden av 
ersättningen är olika då Sverige har både högre lön och bättre förmåner. Lönediskriminering 
är inte tillåtet varken i Lettland eller i Sverige. Det som skiljer är dock åtgärder och 
tillämpning av lönediskriminering. Lönediskriminering på grund av kön är i Lettland inte 
tillåtet. Om detta skulle inträffa har arbetstagaren rätt till den mellanskillnad som denna 
förlorad. Detta om arbetstagaren uppmärksammar detta inom en månad efter att det inträffat 
och rapporterar detta till domstol, annars blir ärendet preskriberat. Enligt svensk rätt har
arbetstagaren rätt till ersättning för den förlust som drabbat arbetstagaren men även 
skadestånd för den kränkning diskrimineringen inneburit. Vanligt i Sverige är att lönen styrs 
av kollektivavtalet och på så sätt medför det ett extraskydd mot diskriminering av löner då 
fackförbunden arbetar för att motverka diskriminering.

Detta sammanfattar vad ersättning är och vilken ersättningsskyldighet arbetsgivaren har och 
hur det skall gå tillväga gällande ersättning i respektive lands lagstiftning. Vad ersättning 
innebär är och vem som reglerar ersättningsnivån skiljer sig dock markant i lagstiftningen 
mellan Lettland och Sverige.
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Gällande Sverige finns det inga lagstiftade regler om vad ersättnings ska vara och vilka 
minimibelopp som skall betalas ut. Det är istället arbetsmarknadsparterna som har ansvar för 
lönebildningen i Sverige. Då inga lagar om ekonomiska villkor finns styrs villkoren och vad 
som blir minimilön av kollektivavtal. Svenska staten har givit arbetsmarknadsparterna 
normerande riktlinjer och uppfört en arena för parterna att själva förhandla fram de villkor 
som parterna skall innefattas av.  Då det kollektivavtal som arbetsgivaren tecknar blir 
gällande för samtliga arbetstagare på arbetsplatsen medför detta att så gott som alla 
arbetstagare på den svenska marknaden innefattas av regler skrivna i kollektivavtal och på så 
sätt reglerar och fastställer kollektivavtalet minimilönen och minimiersättningsnivåer. 

Minimilön fastställs av staten i Lettland. Till skillnad från den svenska modellen skrivs en
miniminivå för timlön, månadslön, ersättning för övertidsarbete och extra arbete, risktillägg 
och tillägg för nattarbete av staten. Detta blir till utgångspunkt till avtal och löneförhandlingar 
för arbetstagare och arbetstagarorganisationer. Detta medför en lagstiftad garanti med 
straffskyldighet vid brott. Samtidigt så ger den svenska modellen större makt och möjligheter 
till arbetsmarknadsparterna att själva utforma den metod som dem anser är bäst lämpad för 
det aktuella området.  

5.3 Regler om kollektivavtal

Den svenska arbetsmarknadsmodellen är uppbygg med hjälp av kollektivavtal. I det svenska 
rättsystemet har kollektivavtalet en viktig funktion och går ofta före arbetslagstiftningen. 
Kollektivavtalet är även en viktig faktor i den lettiska arbetslagstiftningen. Den svenska 
arbetslagstiftningen är mer dispositiv så är den lettiska till stor del semidispositiv.

Överlag reglerar kollektivavtal i Lettland och Sverige i stort sätt samma saker, arbetstid, 
ersättning, arbetsskydd, anställningsskydd med mera. Regler om fredsplikt under ett gällande 
kollektivavtal finns i både i Lettland och i Sverige och gäller både arbetsgivare och 
arbetstagare.

Verkningsområdet för kollektivavtal är i stort sätt samma i Lettland och i Sverige. Samtliga 
arbetstagare som var medlemmar i kollektivavtalsbärande organisation vid tidpunkten för 
skrivandet eller som blivit medlem efter skrivande är skyldiga att följa avtalet fram till det 
datum avtalet löper ut. Gemensamt för båda länderna är att arbetsgivaren är skyldig att 
förhandla om kollektivavtal om arbetsgivaren inte redan är bunden av ett kollektivavtal inom
motsvarade verkningsområde. 

Vid tecknade av huvudavtal skrivs avtalen mellan arbetstagarorganisationer och 
arbetsgivarorganisationer. Vad som här skiljer mellan Sverige och Lettland är att det inte 
behöver vara en speciell organisation som förhandlar utan att det kan vara en tillfälligt 
sammansatt grupp just för detta ärende.  Huvudavtal är i stort allmänna bestämmelser som 
lämnar möjlighet till ytterligare förhandling på lokal nivå. 
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Vem som får teckna kollektivavtal skiljer sig mellan Sverige och Lettland. Enligt svensk rätt 
är det endast arbetstagarorganisationer som får sluta kollektivavtal med 
arbetsgivarorganisationer eller med arbetsgivare. En tillfälligt sammansatt grupp får inte 
teckna kollektivavtal. För att en arbetstagarorganisation skall ha rätt att teckna kollektivavtal 
krävs det att organisationen är rättsligt erkänd som en arbetstagarorganisation.

Kraven för att få sluta kollektivavtal i Lettland ger möjlighet för fler organisationer och 
arbetstagare att teckna kollektivavtal. Enligt lettisk rätt så ska kollektivavtal skrivas mellan 
arbetsgivare, arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisation eller en grupp av 
arbetstagare.  Detta medför att arbetstagare inte behöver vara fackligt anslutna för att ha en 
möjlighet att teckna kollektivavtal. 

Vid tecknandet av ett kollektivavtal i Lettland krävs det att en majoritet av organisationen 
eller gruppens medlemmar röstar för avtalet. Vid tecknade av avtal på större skala där det inte 
är möjligt att sammankalla alla medlemmar till omröstning kan representanter utses att föra 
gruppens talan. 

Tvister gällande kollektivavtal löses genom förhandling mellan parter, om förhandling mellan 
parterna inte lyckas lösa tvisten kan förhandlingen föras till domstol.  De domstolar som har 
befogenhet att döma i fall gällande kollektivavtal är i Sverige arbetsdomstolen och i Lettland 
civildomstolen i första instans 

5.4 Avslutande analys

 Den gemensamma liknelse punkten och uppsatsens utgångspunkt är den Europeiska union 
och den gemensam lagstiftning som gäller samtliga medlemsländer. Denna gemensamma 
lagstiftning bygger på principer gällande medlemsstaters relationer till varandra. Det 
huvudsakliga syftet med EG-rätten är att endast behandla områden som innefattas av EG-rätt, 
att alla skall behandlas lika och att medlemsstaterna lojalt ska säkerställa sina skyldigheter till 
varandra och inte vidta åtgärder utöver vad som är nödvändigt. Enligt artikel 12 EG skall all 
diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden. I artiklarna 43 EG och 49 EG förbjuds 
inskränkningar till hinder för att fritt etablera och tillhandahålla tjänster inom gemenskapen.
Detta innebär att medlemsstater inte får tillämpa särskild reglering för gästande arbetstagare 
eller upprätta hinder för gästande företag som önskar att etablera sig och verka på den 
europeiska marknaden.

Genom direktiv har EG-rätten skapat ramar för en förenlig lagstiftning gällande utstationering 
av arbetstagare, säkerhet och hälsa och krav för byggarbetsplatser. Detta medför minimikrav 
för vad som skall gälla och är giltigt för samtliga medlemsstater. Utstationeringsdirektivets 
syfte är att främja fri rörlighet av tjänster genom att motverka illojal konkurrens mellan länder 
och ge en förutsägbar och öppen spelplan för lojal konkurrens och motverka social dumping. 
Direktivet innehåller minimiregler för att motverka social dumpning. Utstationeringsdirektivet 
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innebär gemensamma villkor för gästarbete inom EU vilket ger ett bättre utgångsläge för 
gästarbete då med förbindelsekontor som ger ut information. Men den viktigaste påföljden av 
utstationeringsdirektivet är dess motverkan mot social dumpning och social protektionism. 

Företag som arbetar i andra medlemstater tillämpar ofta de krav och regler som gäller för 
hemlandet då de inte har någon kunskap om vilka regler som gäller i den medlemsstaten och 
att det skiljer från hemlandet. Detta medför en form av ofrivillig social dumpning. Direktivet 
är skrivet för att motverka liknade situationer men även motverka protektionism. Detta är 
viktigt då många arbetsgivare saknar kunskap om rättsystem. Det är att begära för mycket av 
en byggnadsarbetare från Lettland att begripa den svenska arbetslagstiftningen då kunskap om 
andra länders arbetslagstiftning är något som väldigt få människor har oberoende av yrke.
Krav på sådan kunskap kan möjligen ställas på större företag. Därför är 
utstationeringsdirektivet viktigt för att säkerställa att social dumpning inte förekommer. 
Samtidigt ger utstationeringsdirektivet ett skydd och en garanti mot protektionism genom att 
fastställa krav som ger arbetstagare rätt att utföra sitt arbete på samma villkor som nationella 
arbetstagare och förhindrar där med att de särbehandlas. Utstationeringsdirektivet medför krav 
om minimilöner men ger varje stat befogenhet att själva besluta om belopp, vilket medför att 
direktivet kan anpassas för den ekonomiska situation som råder i landet.

Det svenska systemet regleras med kollektivavtal vilket innebär att för att ett fullgott skydd 
ska gälla ska alla företag tillämpas kollektivavtal. Det har medfört att fackförbunden tvingats 
söka rätt på gästande arbetstagare för att teckna kollektivavtal. Då kollektivavtalen är 
allmängiltiga skall detta i teorin garantera att alla följer minimireglerna men då alla svenska 
bolag inte omfattas av kollektivavtal kan det innebära en diskriminering av gästarbetare. Detta 
system medför ett omfattande arbete som inte uppfyller de krav som ställs för minimilön. Det 
faktum att fackförbund tvingas söka upp gästarbetare för att garantera att de har rätt villkor, 
då inte alla svenska företag tecknat kollektivavtal är tecken på en form av häxjakt som inte 
tvunget hade behövts göras om en minimilön var fastställd. I teorin är tanken på att de själva 
ska ansluta sig till kollektivavtal och därmed styra utveckling en sund och demokratisk tanke 
men då det i verkligenheten krävs eftersökning och tvång för delaktighet så talar det inte till 
fördel för systemet. 

Ytterligare problem med det svenska systemet är förutsägbarhet för gästande företag i 
beräkning av löner på den svenska marknaden. Då de styrs av kollektivavtal är det svårt att 
beräkna vad lönekostnader ska uppkomma till. Diskussioner kan även föras om huruvida det 
är rätt att överlåta till en privaträttsligorganisation att styra minimilöner i landet.

För att skapa ett säkert arbetsklimat och säkerställa ett grundläggande minimiskydd för 
säkerhet och hälsa på byggarbetsplatser har EU skapat ett direktiv för att reglera, förbättra och 
garantera en högskyddsnivå för arbetstagarna inom denna sektor vilket har implementerats 
både i Sverige och i Lettland. För att reglera och implementera direktiv krävs en myndighet. I 
Sverige finns arbetsmiljöverket som hanterar arbetsrättsfrågor och i Lettland finns 
motsvarigheten State Labour Inspection. Dessa myndigheter har till uppgift att reglera och 
kontrollera arbetsmiljön. Svensk arbetsmiljölagstiftnings styrs sedan 1977 av arbetsmiljölagen 
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och motsvarigheten till AML i Lettland är State labour inspection law. Syftet med dessa lagar 
är i stort sett samma, ökade krav på arbetsmiljöarbete, förebyggande av olycksfall och risker. 
Metoden skiljer sig dock AML är en ramlag som är vagt skriven för möjlighet till anpassning 
beroende på bransch och State labour inspection law är skriven för att ge befogenhet till 
arbetsmiljöspecialister och inspektörer att utföra kontroll arbete. Skillnaderna mellan 
systemen går att tolka genom ett historiskt perspektiv då den svenska modellen vuxit fram 
genom fackligt arbete och krav på säkerhet och den lettiska modellen är en följd av Lettlands 
strävan efter medlemskap i EU. Det svenska systemet kan ses som mer förebyggande, medans 
det lettiska systemet är uppbyggt för att kontrollera och se till att krav upphålls.

Stoppningsrätt enligt svensk lag har endast skyddsombudet. Lettisk rätt föreskriver inte 
speciella krav för stoppningsrätt utan ger rätt till samtliga arbetstagare att stoppa arbetet i 
situationer då det krävs. Skyddsombudet i svensk rätt är en fackligrepresentant vilket medför 
att fackförbundet får en viktig funktion på arbetsplatsen detta ökar förbundets befogenheter 
och möjligheter till inflyttande. Detta kan vara till fördel då man genom ett fackligt samarbete 
kan ge ett kontaktnät som erbjuder kunskap och möjligheter som den enskilda individen inte 
har.

Gemensamt för Lettland och Sverige gällande lönevillkor och regler för kollektivavtal är 
regler för rätt till lön och ersättningsvillkor och skyldigheter gällande lönediskriminering. 
Även om efterverkningen inte är den samma så är syftet överensstämmande. Regler och 
verkningsområde för kollektivavtal och gällande fredsplikt överensstämmer för både Lettland 
och Sverige. 

Genom Laval-målet blev regler gällande kollektivavtal högaktuellt, då bolaget som var
verksamt i Sverige inte tecknade något svenskt kollektivavtal med motiveringen att Laval 
tecknat två kollektivavtal med den lettiska motsvarigheten till Byggnads, LBA. Laval hade 
inte råd att betala de löneanspråk som byggnads begärde. Detta kan ses som en effekt av 
avsaknad av fasta minimilöner inom byggnadssektorn vilket gör det svårt att beräkna 
lönekostnader. Effekten av att inte ha någon fast minimilön innebär att företag inte kan 
beräkna vad arbetet kommer att kosta. De kollektivavtal Laval tecknat med det lettiska 
förbundet är tecknat under pågående konflikt och därmed ett sätt för Laval att försöka undgå 
att teckna kollektivavtal med byggnads och där med undgå svenska regler. Byggnads i sin tur 
begärde en högre lön än medellönen, vilket kan ses som en markering mot utländska bolag 
som försöker slå sig in på den svenska marknaden. 

Laval, med uppbackning av Svenskt näringsliv, förde tvisten till arbetsdomstolen och sedan 
till EG-domstolen med yrkandet på social protektionism. Byggnads hävdade raka motsatsen 
att det istället handlade om att förebygga social dumpning. Anledningen till byggnads 
agerande är förståligt då de vill bevara det existerande systemet som de varit med och byggt 
upp. Anmärkningsvärt är att Svenskt näringsliv betalar Lavals rättgångskostnader och där 
med finansierar en förändring av det svenska systemet och ändrar förutsättningarna för 
utländska bolag att etablera sig i Sverige. Detta förenklar för utländska bolag att etablera sig i 
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Sverige och därmed öka konkurrens för svenska bolag, vilka är Svensk näringslivs 
medlemmar.

EG-domstolen besvarade yrkandena med att den fria rörligheten och utstationeringsdirektivet 
hindrar fackförbund att tillta stridsåtgärd i tvister gällande lön då avsaknad av lagreglerade 
minimilöner förekommer. EG-domstolen förbjuder inte stridsåtgärder mot gästande företag 
men ställer dock kravet att villkoren som ställs för gästande företag skall vara tydliga, 
förbestämda och framför allt gälla för alla nationella företag. Detta medför att företagen har 
samma rätt och lika konkurrensmöjligheter.

EG-domstolen ombeddes även att avgöra om Lex Britannia med regler som avskaffar 
fredsplikten mot gästande företag med kollektivavtal kan ses som gilltig. Vilket EG-
domstolen anser att artikel 49 EG och artikel 50 EG utgör hinder för och där med anses Lex 
Britannia som ogiltig. Det svenska systemet innebär alltså brott likbehandlings principen då 
alla svenska företag inte innefattas av kollektivavtal. Lex Britannia är ett märkligt fenomen 
med en bra grundtanke men i dagens Sverige, som är ett medlemsland i den Europeiska 
unionen och därmed har en skyldighet att följa den gemensamma rätten, ställer det sig mot en 
av grundtankarna med den Europeiska unionen och kan av den anledningen inte heller vara 
godkänt. Lex Britannia är dessutom genom utstationeringsdirektivet överflödigt då de på olika 
sätt reglerar samma problem. 

För reglering av lön har Lettland ett system där staten fastställer en minimilön för arbete och
det är sedan är upp till arbetsgivare och arbetstagare att förhandla om lönen skall övergå detta 
belopp. Detta görs till exempel genom kollektivavtal. Det svenska systemet innebär att 
kollektivavtalet fastställer minimilönen och det sedan finns möjlighet för arbetstagaren och 
arbetsgivaren att förhandla fram bättre villkor dock utan någon statlig fastställd minimilön. 
Det enda som i övrigt skiljer i lagstiftningen gällande lön och ersättning är efterverkan för 
brott.

Angående kollektivavtalet så skiljer sig svensk och lettisk rätt i frågan om vem som har rätt 
att teckna kollektivavtal då det i Lettland inte krävs ett fackförbund för att kollektivavtal skall 
skrivas. Regler om att arbetstagarna skall rösta igenom ett kollektivavtal är också säreget för 
Lettland.

Rättsystemet i Lettland är påtagligt yngre än det svenska rättsystemet.  Då Sveriges
lagstiftning har anor sedan 1700-talet så har Lettlands lagstiftning skrivits efter 1990. Dock 
bör det påpekas att Sverige inte hade någon arbetslagstiftning under 1700-talet utan den har 
växt fram under 1900-talet. Tilläggas bör även att Lettland inte varit självständigt före 1991. 
En stor skillnad mellan systemen är för vem och av vem de har skrivits. Det svenska systemet 
är skrivet av arbetstagarorganisationer, arbetsgivarorganisationer och staten gemensamt för att 
uppfylla och säkerställa krav och behov från alla berörda parter. Till skillnad från det lettiska 
systemet som är skrivet av staten efter direktiv från EU för att säkerställa de krav för ett 
medlemskap i unionen. Det kan dock tänkas att det svenska systemet är lite mer traditionellt 
än det lettiska och därmed har svårare att implementera förändringar. Detta har både en 



42

positiv och en negativ effekt då det genom en solid beprövad lagstiftning ger det en stabil bas 
samtidigt som det möjligen är något protektionistisk gällande förändringar. Det lettiska 
systemet är skrivet för att anpassa lagstiftningen till EU standard vilket inte garanterar det
bästa möjliga för Lettland.  

Den svenska arbetslagstiftningen har vuxit fram som en följd av arbetsmarknadsparternas 
bildande och de avtal som parterna skrivit. Tolkning av arbetsrättslagstiftning skiljer sig 
markant mellan Sverige och Lettland då Sverige har en separat domstol för arbetsrättliga 
tvister och Lettlands tvister behandlas i civildomstol. Fördelen med en separat domstol för 
arbetsrättsfrågor är det faktum att domstolen koncentrats och specialiserats för att 
arbetsrättsliga tvister.

Sysselsättningsgraden i Lettland är lägre än i Sverige, men Lettland har i motsats till Sverige 
en majoritet av manliga arbetslösa. Kvinnor har överlag högre utbildning i både Sverige och 
Lettland, dock ser den kvalificerade arbetsmarknaden bättre ut för kvinnor i Lettland gällande 
arbetsfördelningen då en majoritet av de kvalificerade arbetena tillsätts av kvinnor. Detta kan 
vara på grund av Lettlands relativt unga historia och återskapandet och återuppbyggandet av 
nationen. Dock kan det nämnas att Lettland redan under Sovjets styre var tämligen jämställt. 
Lönestatistik mellan könen håller idag en hyfsat jämn nivå mellan länderna då i Sverige en 
kvinnas lön är 84 procent av en mans i relation till Lettland där samma siffra är 81 procent. 
Intressant är den stereotyp som existerar om kvinnor från Lettland där de målas upp som 
prostituerade och outbildade men när verkligenheten är den motsatta.

Den fackliga verksamheten skiljer sig avsevärt mellan Lettland och Sverige. 
Centralorganisationen LBAS består av 30 fackförbund men har endast 170 000 medlemmar 
jämfört med LO som har 15 fackförbund och ca 2 miljoner medlemmar. Historiskt sett skiljer 
LO och LBAS sig åt då LO tecknade sitt första huvudavtal 1906 och LBAS sitt första 2004. 
Sverige och Lettland har båda samma regler för hur ersättning skall betalas. Värt att notera är 
dock att en medellön för en byggnadsarbetare i Lettland är 2300 kronor ungefär tio procent av 
vad en byggnadsarbetare tjänar i Sverige vilket är 23 700 kronor. Inkomsten för en 
byggnadsarbetare i Sverige är relativt hög jämfördhet med andra yrken med samma 
utbildningsgrad och med liknade arbetsuppgifter, medan inkomsten för en lettisk arbetare är 
tämligen låg. Därmed kan slutsatsen dras att yrket byggnadsarbetare håller högre social status 
i Sverige än i Lettland. Detta kan vara ett resultat av den starka fackliga verksamheten i 
Sverige och deras säregna system för lönereglering.  

Ett problem som både den svenska arbetsmarknaden och den lettiska arbetsmarknaden har är 
illegala arbetare. Svenska fackförbund arbetar hårt för att motverka social dumpning och 
illegala arbetare från Östeuropa, samtidigt som det i Lettland råder problem med arbetare från 
forna Sovjet republiker som arbetar för sämre villkor.  Problemet som behöver lösas är inte att 
gästarbetare kommer till Sverige utan snarare att garantera gästerna samma rättigheter som
den inhemska arbetstagaren.

Lettiska organisationer har svårt att vinna respekt på arbetsmarknaden och ignoreras ofta av 
privata arbetsgivare. Detta är mycket beroende på storleken på fackförbunden och 
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fackförbundens relativt unga ålder jämfört med de svenska. Samtidigt förlorar de svenska 
fackförbunden medlemmar på grund av nya regler gällande a-kassa och förtroende från 
arbetstagare.  Organisationernas problem är på många sätt motpoler till varandra. Det svenska 
systemet är stort och uppbyggt genom generationer och när det tappar mark förlorar 
medlemmarna förtroendet men det lettiska systemet är ungt och inte haft samma möjlighet att 
visa sin funktion och har därmed inte haft samma möjlighet att visa sin funktion och har desto 
svårare att lyckas med detta då förtroendet och medlemsantalet är så pass lågt.

5.5 Slutsats

Sverige och Lettland har genom Inträdet i EU har medfört en rad nya regler för svensk såväl 
som lettisk arbetslagstiftning för att styra och säkerställa arbetsmiljö och arbetsskydd. 
Medlemskapet har även medfört en konflikt mellan lettiska företag och svenska 
arbetstagarorganisationer gällande frågor rörande social dumpning kontra social 
protektionism.  Uppsatsens utgångspunkt är att utreda vilket fallet är, social dumpning eller 
social protektionism. Genom statlig reglering av minimilön sätter den lettiska staten en 
standard som motverkar social dumpning. Regleringen motverkar samtidigt protektionism 
genom att garantera att samma villkor ställs på minimivillkor för inhemska såväl som 
gästande företag.  

Att reglera minimilön genom kollektivavtal ger även det ett skydd mot social dumpning, men 
risken med att låta arbetsmarknadens parter styra minimilönen är att parterna värnar om sina 
medlemmars bästa och därmed intar en direkt eller indirekt protektionistisk inställning till 
förändring eller anpassning av arbetsmarknaden vilket kan ge hårdare villkor för gästande 
arbetare som i Laval-målet.

Gällande vem som har rätt att teckna kollektivavtal ger det svenska systemet en mer 
protektionistisk syn genom att det endast är erkända organisationer som har rätt att teckna 
kollektivavtal. Detta medför att nivån av representation av arbetstagare begränsas till 
medlemmar i organisationer som ser till organisationens medlemmars bästa. Det faktum att 
svenska kollektivavtal har en allmängiltig verkan medför att en form av avtalstvång och 
tecken på brott mot avtalsfriheten vilket är utmärkande egenskaper för protektionism. 
Samtidigt medför det en garanti att för seriösa aktörer. Den form av lönesättning som setts 
genom kollektivavtal gör det svårt för utländska företag att få tillgång till information 
gällande aktuell lönesättning.

Den lettiska modellen för vem som får teckna kollektivavtal ger inga tecken på protektionism, 
men medför en risk för social dumpning då det ger en möjlighet för oseriösa personer att 
skriva kollektivavtal. Det lettiska systemet att demokratiskt rösta angående kollektivavtal ger 
en seriös möjlighet att motverka social dumpning men kan även medföra en möjlighet till 
social dumpning. Demokratiska beslut ger en möjlighet att låta samtliga arbetstagares talan 
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blir hörd och om allas röst blir hörd minskar. Detta konkurrens och ökar gemenskapen. Dock 
omröstningen vändas till något negativt genom arbetstagarnas behov av arbete.

Svensk rätt kan lätt ses som protektionistisk då mycket makt lämnats över till fackförbunden 
och arbetsmarknadsparter vilka självklart sätter sina egna medlemmar i första hand och 
arbetar för deras bästa. Därför kunde mer statlig styrning vara bra för att föra talan för den 
internationella delen av arbetstagare som inte får någon representation men har laglig rätt att 
verka och uppehålla sig i Sverige på grund av EU medlemskap.

De tendenser som finns från lettisk sida att misstro och misstolka fackets funktion kan bero på 
avsaknaden av en stark facklig verksamhet i Lettland.

Det är en farlig balansgång att följa medlemmarnas bästa och samtidigt sätta en nationell 
standard. Även om man handlar i god tro kan de medföra att det blir en ofördelaktig reglering 
för grupper som inte blir representerade i förhandlingar och upprättande av avtal.

Detta kan ställas mot att Lettland i relation till Sverige har dåligt organiserade fackförbund, 
ingen kultur med fackligt arbete och fackförbunden har inte heller åstadkommit samma 
resultat. Därför är intresset för facklig verksamhet mindre då de inte är medvetna om vilka 
möjligheter facket skapar för arbetare. En av faktorerna som medför skillnader mellan Sverige 
och Lettlands lagstiftning är ländernas ekonomiska system som har påverkat uppbyggnaden 
av arbetslagstiftningen. Den svenska lagstiftningen har tillkommit genom förhandlingar 
mellan arbetsgivarparter och arbetstagarparter och detta medfört en skräddarsydd lagstiftning 
som samtidigt givit en stormakt till parterna. Detta till skillnad mot Lettland där 
arbetslagstiftningen skrevs för att tillgodose krav från EU.

Det politiska systemet har även haft en inverkan på utvecklingen, då Lettland är en före detta 
satellitstat till Sovjet och därmed är en ganska ung som självständigstat som inte har haft 
möjlighet att utvecklas på samma sätt som Sverige. Dålig kunskap och dålig information om 
vilka regler som gäller för gästarbete medför att många inte är medvetna om att social 
dumpning pågår då de enbart följer de regler som gäller i deras hemland.

EU ställer krav på att motverka social dumpning och protektionism och tillåter åtgärder mot 
detta så länge de är proportionerliga, lika och gällande för både gästande och inhemska 
aktörer. Lex Britannia är ett bra exempel gällande vad som inte anses som en godkänd åtgärd 
för att motverka social dumpning då Lex Britannia istället gav en protektionistisk reglering. 

Sveriges längre tradition av utveckling av kollektivtavtal och arbetslagstiftning har givit den 
fackliga rörelsen ett starkt fotfäste och stort förtroende. Lettland är en yngre nation med annan 
utgångspunkt och deras system är kanske är mer anpassat till dagens värld.

Att arbetstagarorganisationer intar en position med tendenser av protektionism är inte 
förvånande då det traditionellt är vana vid att vara med och styra utvecklingen. Det är inte att 
förglömma att arbetstagarorganisationer i Sverige varit med och skapat det samhälle vi lever i 
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idag och att det anställningsskydd vi idag har är mycket tack vare dessa organisationer. Det är 
även detta som har gjort organisationerna starka och givit dem den makt de har idag. 

Det svenska systemet är utarbetat, beprövat och traditionellt. Det lettiska systemet har 
tillkommit på ett annat sätt men behöver inte för det vara en sämre variant. Det svenska 
systemet är skapat för Sverige och sedan anpassat till EU medan det lettiska systemet är 
skapat för att passa EU. Det kan dock sägas att regler och lagar framväxta ur behov och vilja 
är bättre än regler och lagar som framtvingas för att anpassas till ett system då de är mer 
genomtänka beprövade och faktiskt anpassade för att lösa ett problem.

Arbetsdomstolen motverkar social dumpning och protektionism på grund av den kompetens 
som domstolen besitter då den är säregen för arbetsrättsliga frågor och inte en allmän 
civildomstol som i den lettiska motsvarigheten. 

Social dumpning är dock inget problem som den svenska arbetsmarknaden är ensamma om då 
Lettland har liknade problem med gästande arbetstagare från forna Sovjet stater och social 
dumpning som Sverige har med gästarbetare från Östeuropa. 

Domen i Laval-målet kommer att ha den påverkan att Lex Britannia kommer ändras, 
omtolkas eller helt tas bort. Det kommer förmodligen bli tydligare regler gällande gästarbetare 
och fasta minimilöner. Det kommer att öppna upp ett mer internationellt perspektiv gällande 
arbetslagstiftning i Sverige med mindre protektionism mer internationalism.
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