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Sammanfattning  
 

Sedan lång tid tillbaka har den svenska kollektivavtalsmodellen varit utgångspunkt för 

reglering av löner och andra allmänna anställningsvillkor på vår arbetsmarknad. 

Arbetsmarknadens parter, dvs. fackföreningar och arbetsgivare har genom träffande av 

kollektivavtal kommit överens om vilka villkor som ska tillämpas. Hösten 2004 inträffade 

dock en händelse vars följder har inneburit ett ifrågasättande av avtalsmodellens förenlighet 

med EU:s nationalitetsdiskrimineringsförbud och de EG-rättsliga bestämmelserna om fri 

tjänsterörlighet. 

 

De svenska fackförbunden Byggnads och Elektrikerförbundet vidtog stridsåtgärder mot ett 

lettiskt byggbolag, Laval un Partneri Ltd, som med utstationerade lettiska arbetare utförde en 

ombyggnation av en skola i Vaxholm. Stridsåtgärderna syftade till att förmå det lettiska 

bolaget att teckna svenskt kollektivavtal. Tvisten mellan parterna kom dock att handla om så 

mycket mer än ett skolbygge. Till syvende och sist gällde frågan om den fria 

tjänsterörligheten inom EU ska överordnas strejkrätten, en grundläggande mänsklig fri- och 

rättighet.  

 

EG-domstolen meddelade i december 2007 domslutet i Vaxholmstvisten, det s.k. Laval-målet. 

Domen innebar ett underkännande av de vidtagna stridsåtgärderna, och lex Britannia, den 

bestämmelse i MBL som givit fackföreningarna rätt att vidta stridsåtgärder för att tilltvinga 

sig svenskt kollektivavtal, bedömdes som diskriminerande. Domslutet innebär att den svenska 

arbetsrätten nu måste anpassas till EG-rättens bestämmelser om fri rörlighet för tjänster på 

den inre marknaden.  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka tänkbara förändringar av svensk arbetsrätt, som en 

anpassning till EG-rätten. De bestämmelser som kan komma att revideras är 42 § MBL, 

Britanniaprincipen och lex Britannia, samt utstationeringslagen. Andra lösningar är tänkbara, 

t.ex. införandet av en proportionalitetsprincip eller krav på undantag i det nya 

Lissabonfördraget för kollektivavtal och strejkrätt.  
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Abstract 
 

The national authorities in Sweden have entrusted management and labour with the task of 

setting, by way of collective negotiations, the wage rates and other terms and conditions of 

employment. The parties on the labour market, i.e. trade unions and employers have reached 

collective agreements, which prescribe the current terms and conditions. The autumn of 2004 

something happened that has lead to questions about the role of the social partners and 

collective agreements, and whether the existing Swedish practice is compatible with rules of 

the EC Treaty on the freedom to provide services and the prohibition of discrimination on 

grounds of nationality. 

 

Byggnads and Elektrikerförbundet (Swedish trade unions) toke collective actions with the aim 

of having a Latvian company, Laval un Partneri Ltd, to sign a Swedish collective agreement. 

The company posted Latvian workers to Sweden for the construction of a school in Vaxholm. 

However, the dispute between the contending parties was about more than the construciton of 

a school. Finally the question concerned whether the freedom to provide services should be in 

a superior position, prior the fundamental right to strike. 

 

In December 2007 the Court of Justice delivered the judgement in the Vaxholm dispute (or 

case C-341/05 Laval). The Court judged that the rules of the EC Treaty precluded Byggnads 

from taking collective actions. The collective actions were with other words not allowed. Lex 

Britannia, the rule that gives Swedish trade unions the right to take collective actions to force 

foreign providers of services to sign a Swedish collective agreement, was found to give rise to 

discrimination. This means that the Swedish labour law is not compatible with the rules of the 

EC Treaty on the freedom to provide services. For that reason the Swedish labour law now 

has to amend. 

 

The purpose of this essay is to investigate conceivable changes of the labour law in Sweden, 

as an adjustment to the rules of the EC Treaty. 42 § MBL, which includes lex Britannia, and 

the Law on the posting of workers are some national regulations that can be amended. Several 

others changes could be done, e.g. introduction of a principle of proportionality in the 

Swedish labour law, or a demand from the Swedish government for an exception of collective 

agreements and collective actions in the Treaty of Lisbon. 
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1. Inledning 
 

1.1 EG-rätten som en del av nationell (arbets-) rätt 
Gemenskapsrätten är enligt EG-domstolens rättspraxis en självständig rättsordning. Samtidigt 

utgör gemenskapsrätten en del av varje medlemsstats rättsordning och medlemsstaterna är 

förpliktade att lojalt tillämpa dess regler och principer.1 Gemenskapsrätten har företräde 

framför nationell rätt i de fall den senare innehåller rättsregler som står i konflikt med den 

förra. Principen om EG-rättens företräde lanserades i rättsfallet Costa mot ENEL2. 

Gemenskapsrätten har också företräde framför nationella författningar och grundlagar, vilket 

slogs fast i fallet Internationale Handelsgesellschaft3. 

 

EG-rätten bygger på tre principer. Dessa är viktiga då de påverkar allt vad EU gör och 

tolkningen av gemenskapsrätten. För det första har EG-rätten att garantera den fria 

rörligheten, dvs. fri rörlighet över gränserna för varor, personer, tjänster och kapital4. Det är 

för det mesta otillåtet med nationella regler som inskränker den fria rörligheten. Det kan dock 

vara acceptabelt om det finns starka motstående intressen som t.ex. grundläggande fri- och 

rättigheter, skydd för arbetstagarna eller risk för säkerhet eller hälsa. Vidare ska EG-rätten 

avskaffa regler som diskriminerar medborgare eller företag från andra medlemsstater. 

Gemenskapsrätten har också att garantera den fria konkurrensen. Den fria konkurrensen ska 

göra marknaden inom EU effektiv och driva den ekonomiska utvecklingen framåt. En 

innebörd av den fria konkurrensen är att det är viktigt att ha regler som motverkar att 

medlemsstaterna konkurrerar med varandra genom låga löner och dåliga anställningsvillkor, 

s.k. social dumpning.5 

 

I Laval-målet6, vilket behandlas i uppsatsen, ställdes den fria tjänsterörligheten  

(artikel 49-55 EG) mot rätten att vidta stridsåtgärder, en grundrättighet skyddad av såväl 

svensk grundlag som EG-rätten. EG-domstolen prövade i fallet den svenska 

kollektivavtalsmodellen, dvs. vår metod för att säkerställa att arbetsgivare betalar viss lön och 

tillämpar allmänna villkor. I andra medlemsstater sker detta vanligen via lagstiftning om 

                                                 
1 Bernitz, U & Kjellgren, A., Europarättens grunder, 2007, s 70. 
2 Mål 6/64 Costa mot ENEL. 
3 Mål 11/70 Internationale Handelsgesellschaft. Se vidare Bernitz & Kjellgren, s 72-73. 
4 De s.k. fyra friheterna. Se artikel 3.1 c EG. 
5 Holke, D., Sellgren, T., Zandén, M & Wrange, E. (red.), Parterna och EU, 2007, s 30-31.  
6 Mål C-341/05 Laval. 
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minimilön eller genom s.k. allmängiltigförklaring av kollektivavtal, dvs. att myndigheter 

beslutar om vilket kollektivavtal som ska tillämpas inom en bransch. I Sverige, och även i 

Danmark, är det alltså upp till fackföreningarna att tvinga till sig avtal som reglerar lön och 

andra allmänna villkor med arbetsgivare genom hot om eller vidtagande av stridsåtgärder. Det 

är kollisionen mellan det i Sverige rent privaträttsliga och det i omvärlden offentligrättsliga 

synsättet som vi får beskåda i efterspelet till Vaxholmskonflikten.7 EG-rätten på området har 

nu kommit nära och en förändring av svensk arbetsrätt stundar.  

 

För att den svenska avtalsmodellen inte skulle komma att sättas ur spel av gemenskapsrätten, 

framförde dåvarande EU-minister Ulf Dinkelspiel inför medlemskapet i EU 1995 krav till 

EU-kommissionen om att Sverige skulle få behålla sitt arbetsmarknadssystem, och särskilt 

systemet med att fastställa arbetsvillkor i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. 

Arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund fick senare brevledes8 försäkringar från EU-

kommissionären Padraig Flynn där han lovade att ”Maastrichtavtalet inte på något sätt kräver 

att svensk praxis på arbetsmarknaden ändras”.9 

 

1.2 Syfte och problemställningar 
EG-domstolens dom i mål C-341/05 mellan det lettiska bolaget Laval un Partneri Ltd och 

Svenska Byggnadsarbetareförbundet m.fl. innebar ett nederlag för den svenska 

fackföreningsrörelsen. De vidtagna fackliga stridsåtgärderna i form av blockad av 

arbetsplatser för att förmå det lettiska bolaget att teckna svenskt kollektivavtal, ansågs strida 

mot EG-fördragets bestämmelser om fri tjänsterörlighet och mot utstationeringsdirektivet10. 

Lex Britannia, den bestämmelse i MBL som ger svenska fackföreningar rätt att genom 

stridsåtgärder undantränga utländska kollektivavtal, bedömdes som diskriminerande. Frågan 

är inte om, utan snarare hur domslutet i Laval-målet kommer att påverka den svenska 

arbetsrätten.  

 

Syftet med uppsatsen är att med beaktning av domslutet undersöka tänkbara förändringar av 

de nationella rättsregler som tillämpats på omständigheterna i fallet. De förändringar som kan 

komma ifråga skulle således utgöra en anpassning till EG-rätten. De frågeställningar som ska 
                                                 
7 Holke, D., Sellgren, T., Zandén, M & Wrange, E., s 11. 
8 Brevet togs in i Sveriges anslutningsfördrag (Slutakt till Sveriges anslutningsfördrag, s 555-557). 
9 Holke, D., Sellgren, T., Zandén, M & Wrange, E., s 71. 
10 Direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster.  
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behandlas och besvaras tar sikte på den framtida rätten och syftar till att försöka förutspå vilka 

konsekvenser domslutet i Laval-målet kan få för vårt svenska arbetsmarknadssystem där 

privata rättssubjekt i form av fackföreningar med hjälp av hot om vidtagande av stridsåtgärder 

kan kräva att (gästande) företag tecknar kollektivavtal.11 Det problem som ligger till grund för 

uppsatsen är hur EG-domstolens dom i Laval-målet kan komma att inverka på 42 § MBL – 

Britanniaprincipen och lex Britannia – och vilka följder en ändring eller rentav ett slopande av 

regleringarna kan få för den svenska kollektivavtalsmodellen? En försvagning av modellen 

kan antas om rätten att vidta fackliga stridsåtgärder för att förmå utländska företag att teckna 

kollektivavtal begränsas eller helt försvinner. De frågor som närmare ska utredas är således 

vad den svenska lagstiftaren kan göra för en anpassning av den svenska arbetsrättsliga 

regleringen till EG-rättens regler om fri tjänsterörlighet? Kan den s.k. Britanniaprincipen, den 

regel som återfinns i 42 § 1 st. MBL, behöva revideras? Kommer i så fall principens 

begränsning lex Britannia, reglerad i 42 § 3 st. MBL, att upphävas? 12 Om 

kollektivavtalsmodellen försvagas, hur ska då utstationerade arbetstagare tillförsäkras skäliga 

anställnings- och arbetsvillkor och hur ska social dumpning förhindras? Kan det i ett sådant 

läge finnas behov av att i utstationeringslagen införa en bestämmelse som reglerar minimilön 

eller ett system för allmängiltigförklaring av kollektivavtal (i enlighet med 

utstationeringsdirektivets regler om implementering)? Som ytterligare alternativ till 

anpassning kan tänkas införandet av en proportionalitetsprincip i svensk arbetsrätt eller 

förändringar i kollektivavtalen.  

 

1.3 Metod 
Uppsatsens inledande kapitel har författats i enlighet med rättsdogmatisk metod. 

Rättsdogmatiken har att göra med tolkning av juridiska texter.13 Rättskällorna studeras och 

används enligt rättskälleläran.14 Rättsdogmatiskt arbete består i att beskriva gällande rätt, att 

systematisera gällande rätt samt att konstruera gällande rätt. Syftet med det rättsdogmatiska 

arbetet är att försöka tillförsäkra den enskilde förutsägbarhet och därmed rättssäkerhet 

gentemot framförallt staten.15 

 
                                                 
11 Sigeman, T., ”Fri rörlighet för tjänster och nationell arbetsrätt”, i Europarättslig tidskrift, 2005, s 476. 
12 Kompletterande regler i 25 a och 31 a §§ MBL. Se vidare avsnitt 2.3. 
13 Nuotio, K., ”Så här blev jag juris doktor” i Asp, P & Nuotio, K. (red.), Konsten att rättsvetenskapa. Den tysta 
kunskapen i juridisk forskning, 2004, s 181-202, s 185.  
14 Sandgren, C., ”Debatt – Är rättsdogmatiken dogmatisk?”, i Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2005, s 649. 
15 Lernestedt, C., ”Att besvärja döden” i Asp, P & Nuotio, K. (red.), Konsten att rättsvetenskapa. Den tysta 
kunskapen i juridisk forskning, 2004, s 121-148, s 144-145.  
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I uppsatsens senare del fokuseras på den framtida rätten. Där utreds vilka konsekvenser 

domslutet i Laval-målet kan få för den svenska lagstiftningen. Vilka åtgärder kan den svenska 

lagstiftaren behöva vidta för en anpassning av svensk arbetsrätt till EG-rätten? För att besvara 

frågan har en utredning av gällande rätt gjorts och avsikten är att komma med motiverade 

förslag till lösningar. I analysen presenteras och diskuteras olika alternativa utformningar av 

den framtida (nationella) rätten. Traditionella juridiska källor har granskats, dvs. nationell 

lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Problemet har också inneburit att EG-rättsligt 

material har beaktats. Som utgångspunkt i uppsatsen tjänar EG-domstolens bedömning av 

Laval-målet. Vidare har för frågeställningarna tillämplig gemenskapsrättslig primärrätt, 

sekundärrätt (artikel 249 EG) och rättspraxis studerats. Även Internet har använts som 

sökverktyg och för inhämtande av material.   

 

Den undersökning som görs bidrar till att ge uppsatsen ett internationellt perspektiv. För att 

kunna besvara uppsatsens frågeställningar krävs en undersökning av såväl svensk arbetsrätt 

som EG-rätt. I uppsatsen redogörs för hur svensk rätt, efter domslutet i Laval-målet, kan 

anpassas till EG-rätten. En anpassning krävs för att lex Britannia och vårt svenska system för 

att reglera lön inte ska strida mot fördragets bestämmelser om fri tjänsterörlighet och mot 

utstationeringsdirektivets regler om implementering. EG-rätten är, som inledningsvis 

redovisades, alltsedan Sveriges anslutning till EU en överordnad del av svensk rätt. Nationella 

domstolar har således att tillämpa EG-rätten. Sveriges medlemskap i EU har också inneburit 

att arbetslivet internationaliserats. Internationaliseringen, eller globaliseringen, som 

möjliggjorts genom viktiga tekniska framsteg och genom att den politiska utvecklingen 

bidragit till att de territoriella gränserna öppnats,16 kommer även i fortsättningen påverka vår 

arbetsrättsliga reglering och vår arbetsmarknadsmodell där styrkeförhållandet mellan 

arbetsgivare och fack är av yttersta vikt.  

 

Den fria rörligheten inom EU för varor, personer, tjänster och kapital kan förhoppningvis 

verka positivt ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Den inre marknaden kan bidra 

till att svenska fackliga erfarenheter och arbetet med t.ex. jämställdhets- och mångfaldsplaner 

och löneharmonisering sprids till medlemsstater där dessa frågor är mindre utvecklade. Det 

handlar om att sprida våra svenska värderingar där kvinnor och arbetstagare av utländsk 

härkomst ska få verka på arbetsmarknaden under samma premisser som andra (män). 

                                                 
16 Crane, A & Matten, D., Business Ethics: managing corporate citizenship and sustainability in the age of 
globalisation, 2007, s 17. 
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Fackföreningsrörelsen har också en viktig uppgift i att arbeta aktivt för att fånga upp dessa 

kategorier av arbetstagare då dessa oftare jobbar inom branscher där arbetskraften tenderar att 

försvinna. De döljs genom avlägsna arbetsplatser eller nattarbete.  

 

En diskussion om internationaliseringen samt om jämställdhet och mångfald relaterat till 

uppsatsens problemområden förs i det avslutande avsnittet (4.7). 

 

1.4 Disposition 
Inledningsvis behandlas gällande nationell rätt avseende stridsåtgärder. Därefter följer ett 

avsnitt som beskriver hur strejkrätten är reglerad inom EU, samt om vissa internationella 

konventioners innehåll. Innehållet i 42 § MBL – Britanniaprincipen och lex Britannia – 

redovisas utförligt i avsnitt 2.3. Proportionalitetsprincipen tas upp som en viktig princip för 

bedömningen av stridsåtgärders lovlighet. Därpå följer i kapitel 3 en beskrivning av 

händelseförloppet i Vaxholmstvisten, AD:s behandling av fallet och EG-domstolens 

bedömning av tvisten (det s.k. Laval-målet). Uppsatsen avslutas med en presentation och 

diskussion av tänkbara förändringar av svensk arbetsrätt, som en anpassning till EU:s regler 

om fri tjänsterörlighet.  

 

2. Konflikträtten 
 

2.1 Stridsrätten – nationella bestämmelser 
Den kollektiva arbetsrätten bygger på uppfattningen att löner och allmänna anställningsvillkor 

ska regleras gemensamt av arbetsmarknadens parter genom kollektivavtal. Dessa villkor bör 

således inte bestämmas fritt av marknadskrafterna eller av staten.17 Systemet för att reglera 

lön och allmänna anställningsvillkor på arbetsmarknaden omtalas som den svenska 

avtalsmodellen. I Sverige har sedan lång tid tillbaka arbetsmarknadens parter, dvs. 

arbetstagare organiserade och gemensamt agerande i fackföreningar och arbetsgivare, 

förhandlat fram kollektivavtal.18 Som påtryckningsmedel vid kollektivavtalsförhandlingar, 

och vid avtalsförhandlingar i allmänhet, ska parterna kunna avbryta eller hota med att avbryta 

                                                 
17 Sigeman, T. i Schmidt, F., Facklig arbetsrätt, 1997, s 221. 
18 Maier, L., ”Utstationering av arbetstagare och det svenska kollektivavtalssystemet”, 2005, s 9. 
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ekonomiska förbindelser. Man brukar tala om stridsåtgärder.19 Rätten att vidta fackliga 

stridsåtgärder är grundlagsfäst genom 1974 års regeringsform. Bestämmelsen, 2 kap. 17 §, är 

upptagen i katalogen över medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter och innebär att 

”förening av arbetstagare samt arbetsgivare och förening av arbetsgivare äger rätt att vidtaga 

fackliga stridsåtgärder, om annat ej följer av lag eller avtal”. Tilläggas kan att det inte är helt 

klarlagt hur långtgående denna bestämmelse är eller vilken rättslig betydelse den har, förutom 

att den ger uttryck åt en vedertagen rättsgrundsats.20 

 

I MBL finns reglerna om stridsåtgärder intagna. De viktigaste begränsningarna i rätten att 

vidta stridsåtgärder återfinns i 41-42 §§ MBL. 41 § MBL innehåller de s.k. punktförbuden, 

vilka reglerar fredsplikten. Fredsplikten innebär ett principiellt förbud mot vidtagande av 

stridsåtgärder som ankommer på enskilda arbetsgivare och arbetstagare då dessa är bundna av 

kollektivavtal.  

 

Begreppet stridsåtgärd definieras inte bokstavligen i MBL. Anledningen till att en sådan 

definition saknas måste enligt Håkan Göransson ses mot bakgrund av att lagstiftaren velat 

undvika att nya former av stridsåtgärder utvecklas på arbetsmarknaden i syfte att kringgå en 

bestämd definition. Den närmare bestämningen av stridsåtgärdsbegreppet har därför 

överlämnats till rättstillämpningen.21 Utgångspunkten för vad som menas med en stridsåtgärd 

är den uppräkning av olika åtgärder som görs i 41 § 1 st. MBL. Där sägs att det ska vara fråga 

om ”arbetsinställelse (lockout eller strejk), blockad, bojkott eller annan därmed jämförlig 

stridsåtgärd”. En närmare bestämning av en stridsåtgärds innebörd görs inte här. 

 

2.2 Stridsrätten inom EU  
Genomförandet av europeiska enhetsakten 1986, the Single European Act, innebar en 

utveckling av arbetsrätten inom EU. Enhetsakten angav riktlinjer för den inre marknaden, och 

däri ingick även ett kapitel om den ”sociala dimensionen”. År 1989 antogs den s.k. sociala 

stadgan22, dock endast som en högtidlig programförklaring. Av stadgan framgår att 

konflikträtten innefattar en rätt att strejka i intressetvister enligt nationella lagregler och 

kollektivavtal. När Amsterdamfördraget trädde i kraft den 1 maj 1999 infördes den sociala 

                                                 
19 Sigeman i Schmidt, s 221. 
20 Bergqvist, O., Lunning, L & Toijer, G., Medbestämmandelagen. Lagtext med kommentarer, 1997, s 412.  
21 Göransson, H., i Schmidt, F., Facklig arbetsrätt, 1997, s 249. 
22 Den europeiska gemenskapens stadga om grundläggande sociala rättigheter för arbetstagare. 
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stadgan i fördraget, och utgörs av artikel 136-145 EG. Stadgan är dock inte rättsligt bindande, 

utan utgör s.k. soft law.23 Artikel 136 EG innehåller en referens till den sociala stadgan, men 

också till 1961 års Europeiska sociala stadga. I artikeln slås fast att gemenskapen och 

medlemsstaterna, då målen för den sociala dimensionen utarbetas, ska ”beakta sådana 

grundläggande sociala rättigheter” som anges i dessa två dokument. Den Europeiska sociala 

stadgan ger både arbetstagare och arbetsgivare rätt att vidta kollektiva åtgärder i 

intressetvister, under förutsättning att gällande kollektivavtal inte föreskriver annat.24 

 

Strejkrätten är en av de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna som utgör en av de 

allmänna rättsprinciper inom EU som EG-domstolen har att säkerställa.25 I artikel 6.2 EU 

stadgas att unionen ska som allmänna principer för gemenskapsrätten respektera de 

grundläggande rättigheterna, såsom de garanteras i Europakonventionen26 om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och såsom de följer av 

medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner. EG-domstolen har valt att ta 

hänsyn till de grundläggande fri- och rättigheterna för att inte riskera att hamna i en situation 

där nationella (tyska) domstolar ger företräde åt dessa grundläggande rättigheter framför 

fördragets fyra friheter.27  

 

Unionsmedborgarnas rättighetsskydd inom EU bygger som ovan nämnts på 

Europakonventionen. Konventionen har utvecklats inom Europarådet28 och tillämpas av 

Europadomstolen29. Samtliga medlemsstater inom EU har ratificerat konventionen, vilket 

innebär att samtliga personer som befinner sig under deras jurisdiktion är tillförsäkrade vissa 

fri- och rättigheter (artikel 1 EKMR).30 Rätten att vidta fackliga stridsåtgärder är visserligen 

inte uttryckligen omfattad av artikel 11 i Europakonventionen, men Europadomstolen har 

ändå prövat fall gällande föreningsfriheten och då strejkrätten partiellt erkänts.31  

 

                                                 
23 Adlercreutz, A & Mulder, J., Svensk arbetsrätt, 2007, s 30. 
24 Eklund, R., ”Fri rörlighet av tjänster och skyddet av arbetstagare”, 2006, s 18. 
25 Bernitz & Kjellgren, s 117.  
26 Europeiska konventionen av 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 
(EKMR). Även kallad människorättskonventionen. 
27 Eklund, s 20.  
28 Upprättat 1949. Fristående mellanstatlig organisation placerad i Strasbourg, Frankrike. 
29 Även kallad människorättsdomstolen eller domstolen för de mänskliga rättigheterna. Europadomstolen har sitt 
säte i Strasbourg och är sammansatt av domare från ett fyrtiotal stater.  
30 Bernitz & Kjellgren, s 117-119. 
31 Eklund, s 20.  
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Av vikt inom EU är också dess rättighetsstadga32. Stadgan antogs vid EU-toppmötet i Nice 

2000 och behandlar skyddet för de grundläggande rättigheterna. Denna är (ännu) inte juridiskt 

bindande. Rättighetsstadgan riktar sig till EU:s institutioner och till medlemsstaterna. 

Medlemsstaternas domstolar och andra organ som tillämpar EG-rätt har att respektera 

stadgans innehåll. Europakonventionens skyddsnivå utgör utgångspunkt för rättighetsstadgan. 

Stadgan slår dock fast ytterligare rättigheter som grundas på redan etablerade 

gemenskapsrättsliga principer.33 Artikel 28 i stadgan reglerar strejkrätten. Bestämmelsen 

hänvisar till att strejkrätten ska bedömas på basis av EG-rätten och nationella lagar och praxis.  

 
Samtliga medlemsstater i EU har ratificerat en rad andra konventioner som också proklamerar 

skydd för stridsrätten och som således ska respekteras vid tillämpning av EG-rätten. Som 

exempel kan nämnas ILO konventionen (nr 87) angående föreningsfrihet och skydd för 

organisationsrätten. Konventionen omfattar även stridsrätten inklusive rätten att vidta 

sympatiåtgärder. Stridsrätten utgör ett viktigt medel för arbetstagarorganisationerna att 

försvara sina ekonomiska och sociala intressen. FN:s konvention om ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter från 1966 har också ratificerats av samtliga medlemsstater. 

Konventionen innehåller ett förpliktande i form av att staterna bl.a. ska säkerställa rätten att 

strejka under förutsättning att den utövas i enlighet med varje lands lagstiftning.34 

 

2.3 Britanniaprincipen och lex Britannia (42 § MBL) 
42 § MBL behandlar organisationernas ansvar för fredsplikten. Ansvaret tar sitt uttryck 

genom att de inte får anordna, föranleda eller på annat sätt medverka vid olovliga 

stridsåtgärder. Med olovlig stridsåtgärd avses inte bara åtgärder som strider mot 

punktförbuden i 41 § MBL, utan också stridsåtgärder som strider mot längre gående fredsplikt 

i kollektivavtal. Bryter sådana åtgärder ändå ut, är organisationerna skyldiga att försöka få 

dem att upphöra. Reglerna i 42 § MBL är tvingande och kan inte upphävas eller inskränkas 

genom kollektivavtal. I 42 § 3 st. stadgas att ansvaret för upprätthållandet av fredsplikten 

enbart gäller kollektivavtalsförhållanden som MBL är direkt tillämplig på. Detta innebär att 

fredsplikten inte avser utländska kollektivavtal. 

 

                                                 
32 Stadgan om grundläggande fri- och rättigheter (EGT 2000 C 364/1). 
33 Bernitz & Kjellgren, s 124. 
34 Eklund, s 18-19. 
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Tore Sigeman menar att förbudet mot stridsåtgärder som syftar till att undantränga ett svenskt 

kollektivavtal har klart stöd i rättskällorna. Förbudet grundas på den tolkning av 

42 § 1 st. MBL som gjordes av AD i den s.k. Britanniadomen (AD 1989 nr 120). Domen gav 

upphov till fastställandet av en rättsprincip – Britanniaprincipen. Principen innebär att 

fackföreningar, oavsett om de är kollektivavtalsbundna eller inte, ska respektera redan 

befintliga kollektivavtal som träffats av arbetsgivaren och därmed inte vidta stridsåtgärder 

som syftar till att undanröja eller ändra kollektivavtalet.35 En fackförening får dock 

framtvinga ett s.k. andrahandsavtal. Ett sådant avtal ger endast upphov till begränsade 

rättsverkningar enligt reglerna om s.k. konkurrerande kollektivavtal som utvecklats i praxis. 

Arbetsgivaren behöver enligt dessa regler normalt bara tillämpa det först träffade avtalets 

bestämmelser avseende anställningsvillkor.36  

 
I Britanniamålet vidtog Internationella transportfederationen (ITF) i samarbete med berörda svenska 

fackföreningar (dåvarande Sjöfolksförbundet och Transportarbetareförbundet) stridsåtgärder mot det 

bekvämlighetsflaggade37 fartyget M/S JSS Britannia. Åtgärderna vidtogs när fartyget hade angjort 

Göteborgs hamn i form av blockader jämte sympatiåtgärder med avseende på lastning och lossning. 

Syftet var att få till stånd s.k. ITF-avtal och nya anställningsavtal med retroaktiv verkan för besättningen 

ombord. På fartyget gällde ett filippinskt kollektivavtal. AD bedömde att det inte fanns anledning att 

underkänna det utländska kollektivavtalet och dess fredspliktsverkningar med hänvisning till principen 

om ordre public38. Därmed blev de vidtagna stridsåtgärderna olovliga vid en tillämpning av 41 § MBL 

eftersom de syftade till en ändring av ett bestående kollektivavtal.  

 

Britanniadomen ledde till en rad diskussioner, men dessa kom inte att handla så mycket om 

sjöfarten. Fokus lades på utländska företags möjligheter att ta sig in på den svenska 

arbetsmarknaden med ”dåliga” kollektivavtal och genom s.k. social dumpning konkurrera ut 

svenska företag, eller åtminstone påverka löneförhållandena negativt. Bakgrunden till 

diskussionerna var Sveriges stundande anslutning till dåvarande EG och den fria marknad 

som skulle uppstå.39 

 

                                                 
35 Sigeman i Schmidt, s 233.  
36 Sigeman, ”Fri rörlighet för tjänster och nationell arbetsrätt”, s 491. 
37 Bekvämlighetsflagg innebär att ett fartyg är registrerat i ett land med sämre villkor än hemlandets gällande 
t.ex. lön, skatter och säkerhet. Fartyget Britannia ägdes av ett tyskt rederi, men seglade under cypriotisk flagg. 
Besättningen var huvudsakligen av filippinsk nationalitet. 
38 Domstolar kan bortse från främmande rättsregler om de strider mot landets rättsordning. 
39 Bylund, B., ”Britanniadomen – ett juridiskt och politiskt dilemma” i Festskrift till Hans Stark, 2001, s 21-39, s 
33. 
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Fackföreningarna kritiserade domen. Både LO och TCO begärde en ändring av den svenska 

lagstiftningen. Organisationerna ville inte att det skulle finnas några hinder för vidtagande av 

stridsåtgärder i de fall arbetsgivaren var bunden av utländskt kollektivavtal. Den 1 juli 1991 

trädde ny lagstiftning i kraft – lex Britannia – genom ett nytt tredje stycke i 42 § MBL. Detta 

innebar att det rättsläge som tidigare allmänt ansågs gälla återupprättades. Av det nya stycket 

framgår att förbudet mot att anordna olovlig stridsåtgärd som regleras i paragrafens inledande 

stycke, endast gäller då stridsåtgärder vidtas med anledning av arbetsförhållanden som MBL 

är direkt tillämplig på. För att kunna avgöra vilka situationer som faller utanför MBL:s 

tillämpningsområde ska enligt lagstiftningens förarbeten en helhetsbedömning göras av det 

aktuella arbetsförhållandets anknytning till Sverige. Faktorer som arbetsplatsens geografiska 

belägenhet och parternas nationalitet, liksom ifall arbetet är mera stadigvarande förlagt till 

Sverige får betydelse.40   

 

Lex Britannia har ett viktigt syfte då det kommer till att motverka s.k. social dumpning. I 

förarbetena anförs vidare att lagstiftningen syftar till att ge svenska fackliga organisationer 

möjlighet att kunna delta i internationella solidaritetsaktioner.41 Reglerna ska också skapa 

förutsättningar för en sund konkurrens på lika villkor på den svenska arbetsmarknaden mellan 

å ena sidan svenska företag och å andra sidan näringsidkare från andra länder.42 Sven-Hugo 

Ryman definierar begreppet ”social dumpning” i den utredning av lex Britannia som gjordes i 

Ds 1994:13. Social dumpning definieras allmänt som en konkurrens mellan arbetstagare 

genom att dessa bjuder under varandra gällande arbetsgivarens kostnader för utfört arbete. 

Ibland avses med social dumpning mera specifikt den situationen att arbetstagare från ett 

låglöneland tillfälligt utför arbete inom ett höglönelands territorium mot en ersättning som 

understiger värdlandets allmänna branschnivå. Ryman menar att vad det egentligen är frågan 

om när det talas om social dumpning är ett otillbörligt utnyttjande av billig arbetskraft.43 I 

förarbetena till lex Britannia avses med otillbörligt utnyttjande av arbetskraft främst ett 

utnyttjande av arbetskraft från låglöneländer på den svenska arbetsmarknaden genom en 

tillämpning av villkor som inte når upp till en nivå som är godtagbar för den övriga delen av 

                                                 
40 Prop. 1990/91:162 Vissa fredpliktsregler, s 9. 
41 Prop. 1990/91:162, s 7. 
42 Prop. 1990/91:162, s 5.  
43 Ds 1994:13 Lex Britannia, s 298. 
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arbetsmarknaden.44 Sigeman pekar på att social dumpning kan medföra försämrad 

sysselsättning eller sänkta löner för värdlandets arbetstagare.45 

 

Lex Britannia innehåller förutom 42 § 3 st. MBL ytterligare två bestämmelser, 25 a och 

31 a §§ MBL. Enligt 25 a § MBL är ett kollektivavtal, som är ogiltigt enligt utländsk rätt 

därför att det tillkommit efter en stridsåtgärd som är tillåten enligt MBL, giltigt här i landet. 

Bestämmelsen ger uttryck för principen att stridsåtgärders lovlighet ska bedömas enligt lagen 

i det land där de vidtas. Effekten av bestämmelsen blir att ett kollektivavtal alltid blir giltigt 

även om det pga. stridsåtgärden skulle betraktas som ogiltigt enligt utländsk lag.46 I 

31 a § MBL stadgas att om en arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal som inte omfattas 

av MBL, och sedan träffar ett kollektivavtal som MBL är tillämplig på, ska det senare avtalet 

gälla i de delar avtalen är oförenliga. Innebörden av regeln är att båda avtalen är giltiga så 

länge de inte strider mot varandra.47 

 
Det är viktigt att komma ihåg att lex Britannia enbart syftade till att begränsa vad som följer 

av fredsplikten. AD:s praxis med avseende på sympatiåtgärder till stöd för utomlands 

vidtagna primärkonflikter och om politiska stridsåtgärder är fortfarande gällande rätt.48  

 

2.3.1 Lex Britannia och EG-rätten  
Enligt den grundläggande rättsprincipen om EG-rättens företräde framför nationell rätt är EG-

fördragets artiklar överordnade MBL, och ska därför beaktas när AD uttolkar den närmare 

innebörden av 42 § MBL.49 De s.k. fyra friheterna i fördraget kan inskränkas i de fall 

begränsningarna, enligt artiklarna 39.3, 46 och 55 EG, är betingade av hänsyn till allmän 

ordning, säkerhet eller hälsa. Undantagen bör dock tolkas snävt, och torde enligt Ronnie 

Eklund knappast bli aktuella vid utstationering av arbetstagare. EG-domstolen har istället 

utvecklat ett mer generellt test där allmänintresset gäller som begränsning av effekterna av de 

fyra friheterna. Testet innebär att EG-domstolen har att avgöra om en nationell åtgärd är 

motiverad av ett tvingande hänsyn av allmänintresse. Skyddet av arbetstagare har i flertalet 

mål fastslagits utgöra ett sådant tvingande hänsyn av allmänintresse. Inskränkes den fria 

rörligheten måste begränsningen stå i proportion till det intresse som berörs, dvs. åtgärden 
                                                 
44 Prop. 1990/91:162, s 7. 
45 Sigeman, ”Fri rörlighet för tjänster och nationell arbetsrätt”, s 466. 
46 Göransson i Schmidt, s 265.  
47 Prop. 1990/91:162, s 15. 
48 Prop. 1990/91:162, s 10. 
49 Bergqvist, Lunning & Toijer, s 447. 
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måste vara lämplig för att uppnå det eftersträvade målet och den måste vara nödvändig och 

inte vara mer långtgående än vad som absolut behövs för att syftet ska uppnås (tillämpning av 

den s.k. proportionalitetsprincipen).50  

 

2.3.2 Rymans utredning – Ds 1994:13 
Inför Sveriges anslutning till EU fick Sven-Hugo Ryman i uppdrag att kartlägga och analysera 

de problem som fanns kring frågorna social dumpning och lex Britannia. Utredningen 

fokuserade på förenligheten mellan lex Britannia och Sveriges internationella åtaganden, i 

synnerhet till det dåvarande EES-avtalet. Ryman menade att frågan om förenligheten inte är 

möjlig att säkert besvara. Slutsatsen blev dock att lex Britannia sannolikt inte strider mot 

Sveriges internationella åtaganden. Grund för analysen var de EG-rättsliga bestämmelserna 

om den fria tjänsterörligheten i artikel 49 EG och diskrimineringsförbudet pga. nationalitet i 

artikel 12 EG. Ryman kom fram till att lex Britannia, som innebär att fackföreningar kan 

tvinga utländska gästföretag att teckna svenska kollektivavtal, i många fall kan innebära 

inskränkningar i den fria tjänsterörligheten. Lagstiftningen innefattar också i praktiken en 

rättslig särbehandling av de utländska företag som i hemlandet ingått kollektivavtal och där 

fredsplikt råder i avtalsförhållandet. Ryman menade att med ett strikt formellt synsätt kan lex 

Britannia därför komma i konflikt med förbudet mot diskriminering pga. nationalitet. Han 

konstaterade dock att inskränkningar i den fria rörligheten kan vara tillåtna om begränsningen 

kan motiveras av ett allmänintresse. Lex Britannia syftar till att förhindra social dumpning, 

vilket är ett allmänintresse som accepterats inom EU. De ledande svenska kollektivavtalen har 

också en så hög täckningsgrad att de utländska företag som tvingas tillämpa motsvarande 

avtalsbestämmelser i normala fall inte kan sägas diskrimineras i förhållande till svenska 

företag. De utländska företag som anser att de avtalskrav som framställs är för långtgående 

och därför inte syftar till att hindra social dumpning, kan i slutändan åberopa fördragets 

bestämmelser och få saken prövad i svensk domstol.51  

 

Ryman ansåg att den nya lagstiftningen innehöll vissa lagtekniska brister. Lex Britannia anses 

ha blivit svårtolkad och har ”i onödan och med försvårande effekt ingripit i de delar av den 

kollektiva arbetsrätten som man med goda skäl vid MBL:s tillkomst ansett vara bäst ägnade 

                                                 
50 Eklund, s 7. 
51 Ds 1994:13, s 362-363. 
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att lösas genom rättspraxis”.52 Trots kritiken menade Ryman att det inte finns ett behov av att 

ändra eller upphäva lex Britannia.53 

 

Ryman reserverade sig på flera punkter. Han rekommenderade bl.a. att ett särskilt medlings- 

och förlikningsorgan skulle inrättas för att kunna hjälpa utländska företag att träffa 

kollektivavtal som inte innehöll diskriminerande klausuler. Skulle medlings- och 

förlikningsverksamheten inte lyckas återstår att överlämna prövningen till AD. Ryman 

anförde i analysen svårigheten för ett utländskt företag i Sverige att sätta sig in i alla de 

bestämmelser som finns i det aktuella svenska branschavtalet.54 Vidare finns en risk för att ett 

gästande företag drabbas av dubbla ekonomiska bördor i form av dubbla avgifter till 

semesterkassor, försäkringar m.m. då företaget är bundet av flera kollektivavtal. Sådana 

bördor kan i praktiken utgöra ett förtäckt hinder för den fria rörligheten som inte accepteras 

inom EU.55 

 

2.3.3 Proportionalitetsprincipen 
Proportionalitetsprincipen är vedertagen i EG-rätten och utgör sålunda en av gemenskapens 

allmänna rättsprinciper. Proportionalitetsprincipen kommer till uttryck i artikel 5.3 EG och 

innebär att gemenskapen inte ska vidta någon åtgärd som går utöver vad som är nödvändigt 

för att uppnå målen i fördraget. För att bedöma om en åtgärd är proportionerlig kan ett test 

uppställas. Testet går ut på att bedöma åtgärdens ändamålsenlighet, dess nödvändighet och till 

sist göra en avbalansering. Det innebär med andra ord att det ska råda balans mellan mål och 

medel. Oftast är det fråga om en helhetsbedömning av situationen, men det förekommer också 

exempel på mycket ingående bedömningar på detaljnivå i fallen. Principen är en viktig faktor 

vid bedömningen av nationella begränsningar av de fria rörligheterna.56 

 

Den potentiella konflikten mellan en grundläggande mänsklig fri- och rättighet och fördragets 

rättigheter till fri rörlighet har belysts i ett antal fall från EG-domstolen. Till de mest kända 

fallen där en avvägning har gjorts hör Kommissionen mot Frankrike57, Schmidberger58 och 

                                                 
52 Ds 1994:13, s 365. 
53 Ds 1994:13, s 365. 
54 Ds 1994:13, s 367-368. 
55 Ds 1994:13, s 334. 
56 Bernitz & Kjellgren, s 109-110. 
57 Mål C-265/95 Kommissionen mot Frankrike. 
58 Mål C-112/00 Schmidberger.  
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Omega Spielhallen59. I fallet Schmidberger anordnades en sammankomst där en 

miljöorganisation demonstrerade för att uppmärksamma allmänheten på miljö- och 

hälsoriskerna med den tilltagande lastbilstrafiken på Brennermotorvägen i Österrike. 

Demonstrationen godkändes enligt nationella bestämmelser. Avstängningen av motorvägen 

medförde ett längre stopp som hindrade trafiken, och därmed åsidosattes den fria rörligheten 

för varor (artiklarna 28, 29 och 30 EG). Den nationella myndigheten ansåg dock 

avstängningen vara berättigad. Vid en avvägning mellan yttrande- och mötesfriheten i den 

österrikiska grundlagen och principen om fri rörlighet för varor, vägde yttrandefriheten tyngst 

eftersom grundläggande rättigheter är okränkbara i en demokrati. EG-domstolen uttalade 

också att skyddet av de mänskliga rättigheterna är ett legitimt intresse som i princip motiverar 

inskränkningar i de skyldigheter som följer av EG-rätten. EG-domstolen fann efter en 

proportionalitetsbedömning att ett förbud för sammankomsten skulle ha inneburit en 

oacceptabel kränkning av demonstranternas grundläggande rättigheter. Den nationella 

myndigheten kunde skäligen anse att syftet med sammankomsten inte kunde uppnås med 

mindre ingripande åtgärder.  

 

Vid den proportionalitetsbedömning som gjordes av EG-domstolen i fallet Schmidberger, där 

kollektivt agerande av intresseorganisationer störde den fria rörligheten av varor, fick den fria 

rörligheten stå tillbaka för grundläggande mänskliga rättigheter. Domstolen fastslog dock att 

de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna inte undgår fördragets tillämpningsområde. 

Dessa rättigheter måste utövas i överensstämmelse med bestämmelserna om fri rörlighet och i 

samklang med proportionalitetsprincipen. I den medialt uppmärksammade Vaxholmstvisten 

hade EG-domstolen att undersöka om den grundläggande rättigheten till fackliga 

stridsåtgärder utgjorde en otillåten inskränkning av den fria tjänsterörligheten.  

 

3. Tvisten i Vaxholm 
 

3.1 Bakgrund 
Styrelsen i Vaxholms kommun beslutade i början av år 2004 att en skola i kommunen, 

Söderfjärdsskolan, måste byggas om. Efter upphandling gick uppdraget för ombyggnationen 

till det lettiska bolaget Laval un Partneri Ltd (nedan Laval). Laval påbörjade arbetet med 

                                                 
59 Mål C-36/02 Omega Spielhallen. 
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skolan i juni 2004. Mellan kommunen och bolaget avtalades det att svenska kollektivavtal och 

hängavtal skulle tillämpas på byggarbetsplatsen. Laval anförde dock senare att parterna 

kommit överens om att bortse från denna avtalsklausul. 

 

De byggarbetare som skulle utföra arbetet med skolan i Vaxholm var samtliga från Lettland, 

anställda av Laval och utstationerade i Sverige. Kort tid efter att ombyggnationen inletts, 

uppsöktes företaget av företrädare för Byggnadsarbetareförbundets lokalavdelning (nedan 

Byggnads). Byggnads ville att det lettiska bolaget skulle teckna ett svenskt kollektivavtal. 

Förhandlingar hölls för att förmå Laval att teckna ett hängavtal till det svenska 

kollektivavtalet för byggnadsindustrin (Byggnadsavtalet). Förhandlingarna visade sig dock 

vara resultatlösa. Laval var vid tidpunkten för de inledande förhandlingarna inte bunden av 

kollektivavtal, men tecknade så småningom två hängavtal med det lettiska 

byggnadsarbetareförbundet.  

 

Förutom att kräva att ett hängavtal träffades, framställde Byggnads krav på att arbetstagarna 

på arbetsplatsen i Vaxholm skulle ha rätt till svensk genomsnittslön för orten (145 kr/tim). Då 

Laval vägrade underteckna avtalet och utbetala den lön som Byggnads krävde, varslade 

lokalavdelningen hösten 2004 om stridsåtgärder. Stridsåtgärderna avsåg total 

arbetsnedläggelse och strejk, samt att allt bygg- och anläggningsarbete förklarades i blockad.  

 

En månad senare vidtog Svenska Elektrikerförbundet sympatiåtgärder. Inga elektriska 

installationsarbeten utfördes på arbetsplatsen.  

 

Stridsåtgärderna resulterade efter en tid i att Laval lade ner arbetet med Söderfjärdsskolan. 

Detta innebar således att Laval tvingades avstå från att fullgöra det avtal som avsåg 

Vaxholmsbygget och att de utstationerade arbetstagarna återvände till Lettland.  

 

3.2 Tvisten till AD 
I början av december 2004 lämnade det lettiska bolaget in en stämningsansökan till AD. 

Bolaget yrkade att domstolen skulle förklara de vidtagna stridsåtgärderna som oförenliga med 

EG-rätten. Stridsåtgärderna ansågs utgöra en otillåten begränsning av den fria 

tjänsterörligheten reglerad i artikel 49 EG. Bestämmelsen förbjuder inskränkningar i friheten 

att tillhandahålla tjänster med avseende på gränsöverskridande verksamhet. Vidare hävdade 



 21

Laval att åtgärderna stred mot diskrimineringsförbudet pga. nationalitet i artikel 12 EG. 

Förbudet, kallat likabehandlingsprincipen eller nondiskrimineringsprincipen, innebär att såväl 

direkt (öppen) som indirekt (dold) diskriminering inte får förekomma. Lagreglerna inom EU 

får således inte behandla likartade situationer olika, såvitt detta inte skulle vara objektivt 

försvarbart. Diskrimineringsförbudet i artikel 12 EG är grundläggande och kompletteras av 

mer precist utformade diskrimineringsförbud på olika områden.60 Slutligen ansåg det lettiska 

bolaget att stridsåtgärderna inte var förenliga med utstationeringsdirektivet.  
 

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med 

tillhandahållande av tjänster antogs 1996 i syfte att förhindra social dumpning och för att reglera frågan 

om lagval, dvs. nationella arbetsrättsliga lagars tillämplighet. Direktivet syftar i princip till att 

arbetstagare som sänds ut av sitt företag för att utföra tjänster i andra medlemsstater inte ska omfattas av 

sämre anställningsvillkor än vad som rent allmänt gäller i mottagarlandet. Utstationeringsdirektivet 

implementerades i svensk rätt genom införandet av lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare. I 

lagen görs en uppräkning av de arbets- och anställningsvillkor av skyddskaraktär som arbetsgivare måste 

tillämpa vid utstationering av arbetstagare till Sverige, den s.k. hårda kärnan av regler (5-7 §§). Det 

handlar om semester, föräldraledighet, skydd mot diskriminering, arbetstid, arbetsmiljö samt föreningsrätt 

och förhandlingsrätt. Anmärkningsvärt är att Sverige inte har regler om minimilön. I direktivet föreskrivs 

nämligen att utstationerade arbetstagare ska garanteras detta genom lag eller genom ett system för 

allmängiltigförklaring av kollektivavtal (art. 3.1.c utstationeringsdirektivet). Löneregleringen på svensk 

arbetsmarknad sker istället genom att arbetsmarknadens parter träffar kollektivavtal. 

 

Eftersom stridsåtgärderna enligt det lettiska bolaget stred mot gemenskapsrättsliga 

bestämmelser, skulle åtgärderna förklaras olovliga och hävas. De fackliga organisationerna 

skulle förpliktas att utge skadestånd till bolaget. Vidare gjorde Laval gällande att 

stridsåtgärderna stred mot Britanniaprincipen, dvs. den regel i 42 § 1 st. MBL som enligt 

praxis innebär att stridsåtgärder är förbjudna då de vidtas i syfte att undantränga ett 

kollektivavtal som arbetsgivaren tidigare träffat med annan fackförening. Bolaget var som 

ovan angivits vid tiden för vidtagandet av stridsåtgärderna bundna av två lettiska 

kollektivavtal. I 42 § 3 st. MBL finns dock den s.k. lex Britannia, som inskränker 

Britanniaprincipen. Lex Britannia innebär att Britanniaprincipen enbart gäller 

arbetsförhållanden som MBL är direkt tillämplig på (vilket inte var fallet i tvisten). Bolaget 

menade att lex Britannia stred mot artikel 12 EG och därför inte skulle tillämpas. 

 

                                                 
60 Bernitz & Kjellgren, s 104-106. 
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Arbetstagarparterna ansåg att stridsåtgärder inte omfattas av EG-rätten, och att den fria 

rörligheten för tjänster får stå tillbaka för grundläggande rättigheter, där strejkrätten ingår. 

 

Laval yrkade även att AD genom ett interimistiskt beslut skulle förklara att 

arbetstagarparterna var skyldiga att häva de pågående stridsåtgärderna. Yrkandet avslogs. AD 

fann att det inte förelåg sannolika skäl (se 15 kap. 3 § RB) för att de vidtagna stridsåtgärderna 

skulle vara otillåtna. Sannolikhetsbedömningen avsåg både sakförhållanden i målet och frågan 

om EG-rättens egentliga innebörd.61   

 

3.3 EG-rätten oklar – AD ber om tolkningshjälp 
I AD 2005 nr 49 kom domstolen fram till att innehållet i EG-rätten inte var tillräckligt klart 

för att kunna bedöma stridsåtgärdernas lovlighet. I april 2005 beslutade AD att begära 

förhandsavgörande från EG-domstolen enligt artikel 234 EG. Förhandsavgörandet avsåg 

tolkningen av två frågor. Första frågan avsåg förenligheten mellan den av Byggnads vidtagna 

blockaden för att förmå det lettiska bolaget att underteckna Byggnadsavtalet, och de 

gemenskapsrättsliga bestämmelserna om fri rörlighet för tjänster (artikel 49 EG), förbudet 

mot diskriminering pga. nationalitet (artikel 12 EG) och utstationeringsdirektivet. Vid 

bedömningen av förenligheten mellan de båda rättsordningarna skulle hänsyn tas till det 

faktum att Sverige saknar ett system för att allmängiltigförklara kollektivavtal. För det andra 

gällde frågan om lex Britannia (25 a § MBL, 31 a § MBL och 42 § 3 st. MBL) kunde anses 

förenlig med artiklarna 12 och 49 EG samt utstationeringsdirektivet. Bestämmelsen kunde 

antas vara diskriminerande då den ger svenska fackföreningar en möjlighet att undantränga 

kollektivavtal som gäller för ett gästande företag och arbetare som företaget medfört från 

hemlandet för att under kortare tid utföra uppdrag i Sverige.62 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 AD 2004 nr 111. 
62 Sigeman, ”Fri rörlighet för tjänster och nationell arbetsrätt”, s 491. 
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3.4 EG-domstolens bedömning av Vaxholmstvisten  
 

3.4.1 Domslutet meddelas 
Den 18 december 2007 kom domslutet i mål C-341/05 som så många med spänning väntat på. 

Den där tisdagen i december blev det slutligen svart på vitt. Före domen meddelades hade 

generaladvokaten utarbetat ett förslag till avgörande63, vilket offentliggjordes i maj 2007.  

 

3.4.2 Var blockaden tillåten för att genomdriva Byggnadsavtalets krav? 
Vad gäller första frågan som ställdes av AD till EG-domstolen, om de i fallet vidtagna 

stridsåtgärderna var förenliga med de gemenskapsrättsliga bestämmelserna artikel 49 EG, 

artikel 12 EG samt utstationeringsdirektivet, bedömer EG-domstolen att artikel 49 EG och 

utstationeringsdirektivet ska tolkas så att de utgör hinder för den av Byggnads utförda 

blockaden. Generaladvokaten menar dock att bestämmelserna inte utgör hinder för en 

arbetstagarorganisation att vidta stridsåtgärder i syfte att försöka förmå ett utländskt företag 

som utstationerar arbetskraft att teckna ett svenskt kollektivavtal och därmed tillämpa den lön 

som avtalet föreskriver. Stridsåtgärderna kan anses tillåtna i det fall den kollektivavtalsenliga 

lönen tillämpas på nationella företag som befinner sig i en likartad situation. 

Generaladvokaten framhåller dock att det krävs ytterligare för att stridsåtgärderna ska vara 

lovliga. Dels måste de vara motiverade av ett allmänintresse, dels vara proportionerliga i 

förhållande till de mål som eftersträvas. Stridsåtgärderna som vidtogs av Byggnads hade till 

syfte att skydda arbetstagarna och motarbeta social dumpning. Dessa syften har tidigare 

godkänts av EG-domstolen. Generaladvokaten lämnar i sitt yttrande åt AD att göra 

proportionalitetsbedömningen, dvs. pröva om Byggnadsavtalets arbets- och 

anställningsvillkor är förenliga med utstationeringsdirektivets regler. Avtalets övriga villkor, 

som avser bl.a. granskningsarvoden och försäkringar, måste också bedömas enligt 

proportionalitetsprincipen. Dessa villkor måste utgöra en verklig fördel för de utstationerade 

lettiska arbetstagarna.  

 

EG-domstolen understödjer underkännandet av blockaden med flera argument. Sverige har, 

som ovan nämnts, implementerat de arbets- och anställningsvillkor som anges i 

utstationeringsdirektivet (artikel 3.1 första stycket a, b och d-g) genom införandet av 

utstationeringslagen. De områden som anges i direktivets tredje artikel utgör tvingande regler 
                                                 
63 Se generaladvokatens (Paolo Mengozzi) förslag till avgörande den 23 maj 2007 i mål C-341/05 Laval.  
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för minimiskydd för utstationerade arbetstagare och brukar benämnas som den hårda kärnan. I 

den hårda kärnan ingår bl.a. regler om längsta arbetstid, kortaste vilotid, minsta antal 

semesterdagar, säkerhet och hälsa. Sverige har i nationell rätt inte införlivat direktivets 

område gällande minimilön (artikel 3.1 första stycket c). Detta innebär att det i svensk rätt 

saknas lagregler om minimilön. Sverige har heller inget system för att allmängiltigförklara 

kollektivavtal. Enligt den svenska kollektivavtalsmodellen är det upp till arbetsmarknadens 

parter att reglera lön genom träffande av kollektivavtal. Inom byggbranschen fastställs lönen 

vanligen genom förhandlingar innan en byggnation påbörjas. Förhandlingarna sker efter att 

kollektivavtal har ingåtts. EG-domstolen bedömer att utländska företag inte kan vara skyldiga 

att från fall till fall inleda förhandlingar med fackföreningar för att få reda på vilken lönenivå 

som ska tillämpas. Domstolen hänvisar i domen till utstationeringsdirektivets krav på 

förutsebarhet. En arbetstagarorganisation ska således inte kunna tvinga utländska gästföretag 

att förhandla om något som de i praktiken inte vet något om! 

 

Enligt domstolen kan det heller inte krävas av företag som utstationerar arbetstagare att dessa 

ska teckna kollektivavtal som innehåller förmånligare villkor än vad som följer av 

lagstiftningen i det land där arbetet utförs. Detta gäller också regler på områden som inte 

omfattas av den s.k. hårda kärnan. Domstolen konstaterar att vissa bestämmelser i 

Byggnadsavtalet rör områden som inte uttryckligen anges i artikel 3 i 

utstationeringsdirektivet. Ett anslutande till Byggnadsavtalet för med sig olika 

betalningsförpliktelser, såsom att till Byggnads lokalavdelning bl.a. betala 

granskningsarvoden. Generaladvokaten behandlar också det faktum att Byggnadsavtalet 

innehåller villkor som går utöver den hårda kärnan, och att stridsåtgärderna därmed skulle 

kunna vara oproportionerliga.  

 

Utstationeringsdirektivet ger inte en medlemsstat rätt att kräva bättre förmåner än det 

minimiskydd som anges i direktivet. De företag som bedriver gränsöverskridande verksamhet 

och således utstationerar arbetstagare, kan dock frivilligt ge sina arbetstagare förmånligare 

villkor genom att ansluta sig till kollektivavtal i den medlemsstat där arbetet utförs.  

 

Strejkrätten är som tidigare fastslagits i Viking Line-målet64, en grundläggande rättighet som 

utgör en integrerad del av EG-rättens allmänna principer och vars efterlevnad ska säkerställas 

                                                 
64 Mål C-438/05 Viking Line.  
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av domstolen. Av rättspraxis framgår dock att vissa begränsningar kan gälla i utövandet av 

grundläggande mänskliga rättigheter.  

 

Friheten att tillhandahålla tjänster är enligt rättspraxis en av gemenskapens grundläggande 

principer. En inskränkning i denna frihet kan därför endast godtas om den har ett legitimt 

ändamål som är förenligt med fördraget och om den är motiverad av tvingande hänsyn till 

allmänintresset. I ett sådant fall ska dessutom proportionalitetsprincipen tillämpas. Domstolen 

noterar att motarbetandet av social dumpning kan utgöra tvingande hänsyn till allmänintresset 

och således kan motivera en inskränkning i den fria rörligheten. Byggnads blockad kan dock 

inte motiveras, den bedöms vara oproportionerlig i förhållande till sitt syfte. Stridsåtgärderna 

syftade till att förmå ett gästande företag att genomföra löneförhandlingar då det saknades 

preciserade och tillgängliga bestämmelser om minimilön. Det blir som tidigare påpekats för 

företagen i praktiken omöjligt eller orimligt svårt att få kännedom om de skyldigheter om 

minimilön som företaget har. 

 

Enligt EG-domstolens mening kan rätten att vidta stridsåtgärder, såsom den regleras i svensk 

rätt, göra det mindre lockande och t.o.m. svårare för utländska företag att utföra bygg- och 

anläggningsarbeten i Sverige. Den av Byggnads utförda blockaden för att förmå det lettiska 

bolaget att teckna svenskt kollektivavtal är inte tillåten. Stridsåtgärderna utgör en 

inskränkning i den fria tjänsterörligheten. Detta gäller då Byggnadsavtalet innehåller arbets- 

och anställningsvillkor som är förmånligare än både svensk lag och utstationeringsdirektivets 

minimiregler. Avtalet innehåller också villkor som över huvud taget inte omfattas av 

direktivets hårda kärna.  

 

3.4.3 Ska Byggnads beakta lettiska kollektivavtal då stridsåtgärder 
vidtas? 
Den andra frågan AD ville skulle utredas av EG-domstolen, var förenligheten mellan 

bestämmelsen i 42 § 3 st. MBL, lex Britannia och EG-rättens bestämmelser om den fria 

tjänsterörligheten (artiklarna 49 och 50 EG). Var det i fallet tillåtet för Byggnads att vidta 

stridsåtgärder mot det lettiska bolaget för att förmå bolaget att ansluta sig till Byggnadsavtalet 

och därmed undantränga de lettiska kollektivavtal bolaget var bundet av? Domstolen slår fast 

att lex Britannia, den bestämmelse som i nationell rätt legaliserar stridsåtgärder för att 

undantränga utländska kollektivavtal, är diskriminerande.  
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Generaladvokaten skriver i sitt utlåtande att de vidtagna stridsåtgärderna inte strider mot de 

åberopade gemenskapsrättsliga bestämmelserna. Därmed finner han lex Britannia och den 

svenska avtalsmodellen acceptabel.  

 

Domstolen konstaterar att tillämpningen av bestämmelsen i MBL innebär att det är tillåtet att 

vidta fackliga stridsåtgärder mot företag som är bundna av kollektivavtal i någon annan 

medlemsstat, på samma sätt som det är tillåtet att vidta stridsåtgärder mot svenska företag som 

inte är bundna av kollektivavtal. 

 

Det följer av rättspraxis att friheten att tillhandahålla tjänster bl.a. innebär krav på avskaffande 

av all diskriminering pga. nationalitet. Diskriminering föreligger när olika regler tillämpas på 

lika situationer eller när samma regel tillämpas på olika situationer. Lex Britannia innebär 

således en diskriminering av de utländska företag som redan är bundna av kollektivavtal, 

eftersom de behandlas på samma sätt som inhemska företag utan kollektivavtal. Av 

artikel 46 EG, som ska tolkas restriktivt, framgår att diskriminerande bestämmelser endast 

kan vara motiverade om de grundas på hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Lex 

Britannia syftar till att ge fackföreningarna möjlighet att verka för att alla arbetsgivare i 

Sverige tillämpar löner och andra anställningsvillkor som motsvarar vad som är brukligt på 

den svenska arbetsmarknaden, samt att skapa en sund konkurrens på lika villkor mellan 

svenska och utländska företag. EG-domstolen bedömer dock att inget av nämnda 

överväganden avser hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Diskrimineringen kan 

därför inte vara motiverad. 

 

3.5 (Medialt) efterspel till domslutet  
Domslutet i Laval-målet debatterades livligt i media. Att så skedde kan förstås. Till mångas 

förvåning gick EG-domstolen i sitt beslut längre än vad generaladvokaten gjorde i sitt förslag 

till avgörande. Kort kan sägas att domslutet välkomnades av Näringslivets representanter, 

medan missnöjet bland fackliga företrädare var stort. I Lag & Avtal förmedlades omedelbara 

reaktioner från en rad berörda, alltifrån parterna i målet till tunga namn inom politiken. Hans 

Tilly, Byggnads förbundsordförande, såg givetvis domen som ett misslyckande. 

Fackföreningen hade inte förväntat sig att domstolen skulle beröra utstationeringslagen. Tilly 

menar att lagen nu bör ses över. Utstationeringslagen måste till fullo skydda den svenska 

avtalsmodellen för att på så sätt göra kollektivavtalens förmånligare villkor tillämpliga på 
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samtliga arbetstagare verksamma på den svenska arbetsmarknaden.65 Lavals advokat Anders 

Elmér gladdes åt EG-domstolens bedömning. Advokaten kommenterar att han och hans 

lettiske klient fick rätt i argumenten att blockaden stred mot den fria tjänsterörligheten och att 

kraven som ställdes var oproportionerliga. Vidare menar Elmér att domslutet medför att lex 

Britannia bör ses över.66 I likhet med Byggnads kräver LO:s ordförande Wanja Lundby-

Wedin en ändring av utstationeringslagen. Lagen måste ändras så att svenska kollektivavtal 

gäller alla. Om en ändring uteblir riskerar den svenska modellen att sättas ur spel.67 

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin uttalade att han inte ser den svenska 

avtalsmodellen som hotad i och med EG-domstolens utslag. Vissa förändringar kan dock 

behöva göras och Littorin har lovat att tillkalla en särskild utredare som ska se över lex 

Britannia. Vidare anser Littorin att det idag råder en bristande förutsebarhet. Det har inte varit 

tillräckligt tydligt om vilka avtalsvillkor som ska gälla. Regeringen avvisade till en början 

Byggnads och LO:s förslag om att revidera utstationeringslagen, men anförde vid ett senare 

tillfälle att lagen kan komma att utredas.68 Urban Bäckström, vd för Svenskt Näringsliv, 

tyckte att domen var ovanligt tydlig. AD:s tolkningsutrymme blir mycket litet. I det stora hela 

deklarerade Bäckström att han var nöjd över domslutet. Organisationen var med och 

finansierade processen för att få klarhet i rättsläget.69 Sigeman gav i en analys sin syn på 

domslutet i Laval-målet, och i slutet av denna gör han ett konstaterande. Han är, precis som 

många andra, av åsikten att lex Britannia nu bör revideras.70 

 

4. Analys och slutsatser  
 

4.1 Inledning 
Efter domslutet i Laval-målet råder osäkerhet kring rättsläget som redovisades i kapitel två. 

Vad som särskilt avses är lex Britannia, vilken underkändes av EG-domstolen. Stridsåtgärder 

som vidtas i enlighet med bestämmelsen utgör enligt domstolen en begränsning i friheten att 

tillhandahålla tjänster. Bestämmelsen diskriminerar utländska företag som tillfälligt 

utstationerar arbetstagare i Sverige. EG-domstolen tolkade utstationeringsdirektivet och 

artikel 49 EG om fri tjänsterörlighet koherent. Dessutom tillerkändes artikeln horisontell 
                                                 
65 Tilly, H., intervju i Lag & Avtal. 
66 Elmér, A., intervju i Lag & Avtal. 
67 Lundby-Wedin, W., intervju i Lag & Avtal. 
68 Littorin, S O., intervju i Lag & Avtal.  
69 Bäckström, U., intervju i Lag & Avtal. 
70 Sigeman, T., ”Lavaldomen sätter spärr mot social protektionism”, i Lag & Avtal. 
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direkt effekt, vilket innebär att förbudet mot inskränkningar i den fria rörligheten kan 

tillämpas på fackföreningar som enligt lag har rätt att vidta stridsåtgärder.  

 

Sigeman skriver i sin analys av domen att han uppfattar denna som att stridsåtgärder får vidtas 

i syfte att tvinga utländska företag att tillämpa kollektivavtalsregler om minimilön, förutsatt 

att minimilönen är entydigt bestämd och att kravet sålunda är förutsebart, samt att samma 

krav ställs på jämförbara nationella företag. Domslutet i huvudfrågan i målet går ut på att EG-

rätten utgör hinder för att fackföreningar ges möjlighet att genom stridsåtgärder förmå 

gästande tjänsteföretag att acceptera villkor med protektionistisk effekt, dvs. villkor som 

syftar till att skydda arbetstagarna i det land där arbetet utförs mot försämrad sysselsättning 

och låga löner. Sigeman anser vidare att domstolen torde mena att protektionistiska 

stridsåtgärder ska anses olovliga i den mening som avses i RF 2 kap. 17 §.71 

 

Vetskapen om EG-domstolens inställning till lex Britannia (och om vårt svenska system för 

att reglera lön) gör att nya utmaningar för svensk arbetsrätt stundar. Frågan är nu vilka 

konsekvenser domslutet kan få för den svenska arbetsrättsliga lagstiftningen? I uppsatsens 

inledande kapitel presenterades de frågor och problem som den svenska lagstiftaren har att ta 

itu med. En anpassning till EG-rättens bestämmelser om fri tjänsterörlighet måste göras, 

uppgiften är oundviklig. Ett förhandsavgörande som meddelats av EG-domstolen är bindande 

och prejudicerande, och binder därmed i första hand den hänskjutande domstolen.72 

Anpassningen kan tänkas bestå i en ändring eller ett avskaffande av 42 § MBL, 

Britanniaprincipen och lex Britannia. Vidare kan utstationeringslagen behöva revideras, och 

frågan är om ett införande av bestämmelser om minimilön eller ett system för att 

allmängiltigförklara kollektivavtal bättre kan uppfylla utstationeringsdirektivets regler om 

implementering? Andra saker kan också tänkas ske. Svenskt Näringsliv förespråkar att en 

proportionalitetsregel införs där en stridsåtgärd måste stå i proportion till dess konsekvenser 

och vilka effekter den får för motparten och tredje man.73 Risken finns för att den anpassning 

av nationell rätt till EG-rätten som måste göras, leder till en försvagning av den svenska 

avtalsmodellen. Nedan presenteras och diskuteras, som svar på de inledande 

frågeställningarna, tänkbara förändringar av den svenska arbetsrätten för en anpassning till 

EG-rättens regler om fri rörlighet. Att de aktuella frågeställningarna är politiskt laddade är 

                                                 
71 Sigeman, ”Lavaldomen sätter spärr mot social protektionism”. 
72 Bernitz & Kjellgren, s 165. 
73 Svenskt Näringsliv, ”Den svenska modellen har kantrat”, 2005, s 6. 
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inte svårt att förstå. Det handlar i grund och botten om den svenska avtalsmodellens framtid. 

Med den internationalisering som har skett och ständigt sker, är vårt arbetsmarknadssystem 

mycket viktigt när det kommer till frågor som rör skyddet av arbetstagare. Här aktualiseras 

frågan om social dumpning. 

 

EU-kritikern Gösta Torstensson skriver att flera jurister inom EU bedömer att det efter 

domslutet är fritt fram för utländska företag i Sverige. Domen innebär således att lönen till de 

arbetstagare som utstationeras inte behöver vara högre än kollektivavtalens lägstalöner, vilka 

utgör svenska minimilöner. Det kan nu vara möjligt för t.ex. lettiska företag inom 

byggbranschen att teckna kollektivavtal i Lettland, och sedan tillämpa de villkoren på de 

arbetstagare företaget medför för att utföra arbete i Sverige. Det är dock viktigt att komma 

ihåg att domslutet avser utstationerade arbetstagare, dvs. arbete av tillfällig karaktär. Håller 

arbetet på längre än ett år, ska svenska regler gälla. För att förhindra en osäker arbetsmarknad 

och för att motverka social dumpning måste något göras.74  

 

4.2 Britanniaprincipen och lex Britannia 
Som tidigare har redovisats utgör enligt EG-domstolens mening lex Britannia en 

diskriminerande bestämmelse. Bedömningen grundas på att lex Britannia särbehandlar 

utländska företag som redan är bundna av kollektivavtal. Utländska företag med kollektivavtal 

som utstationerar arbetstagare i Sverige behandlas på samma sätt som inhemska företag utan 

kollektivavtal. Bestämmelsen kan heller inte motiveras av hänsyn till allmän ordning, säkerhet 

eller hälsa. Domstolens bedömning har gjort att flera, däribland arbetsrättsexperter och 

politiker, anser att lex Britannia bör avskaffas. Lars Gellner, chefsjurist på Svenskt 

Näringsliv, skriver att det faktum att lex Britannia strider mot EG-rätten troligtvis kommer att 

innebära att Britanniaprincipen även tillämpas på utländska företag med kollektivavtal i 

respektive hemland.75 Fackföreningarna har alltså att respektera den fredsplikt som följer av 

att företagen är kollektivavtalsbundna. Enligt min mening vore det en naturlig följd av 

underkännandet av lex Britannia att återgå till det rättsläge som gällde innan bestämmelsens 

ikraftträdande. Detta skulle alltså innebära att vilket utländskt avtal som helst kan gälla i 

                                                 
74 Torstensson, G., Så faller den svenska modellen, 2008, s 37. 
75 Gellner, L., debatt på www.europaportalen.se, 2007. 
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Sverige.76 EU-kritikern Torstensson menar att ett avskaffande av lex Britannia dramatiskt 

skulle förändra svenska löntagares förutsättningar. Innan medlemskapet i EU fanns krav på 

arbetstillstånd för utländska företagare som ville utföra arbete i Sverige, men detta har 

försvunnit. Då arbetstillstånd krävdes, kunde fackföreningarna upprätthålla kollektivavtalens 

villkor. Numera kan inte facket lägga veto mot oseriösa entreprenörer. Om också lex 

Britannia avskaffas försvinner den sista möjligheten för facket att (med legala medel) 

förhindra att entreprenader läggs ut till utländska företag som inte tecknat kollektivavtal.77  

 

Som svar på Gellners inlägg ovan, skriver TCO:s chefsjurist Ingemar Hamskär att ett 

avskaffande av lex Britannia är en skrämmande inställning som skulle öppna upp för löne- 

och villkorsdumpning i stor skala när utländska tjänsteföretag kommer till Sverige med riktigt 

usla kollektivavtal. Hamskär riktar istället sin uppmärksamhet på Danmarks system, vilket 

han anser fungerar väl. I det fall två avtal konkurrerar med varandra ska det som är bäst för 

arbetstagarparten användas. Det är ickediskriminerande, och dessutom fördelaktigt för 

arbetstagarna.78 Detta synsätt sammanfaller med vad LO anser. Fackförbundet menar att lex 

Britannia bör ändras så det blir möjligt att kräva att svenska avtal ska gälla i Sverige om de 

svenska avtalen är bättre än de utländska.79 Kent Källström är också av åsikten att lex 

Britannia inte nödvändigtvis behöver tas bort. Bestämmelsen kan istället omtolkas och 

tillämpas enbart i de fall utländska företag betalar sina anställda sämre än det svenska 

kollektivavtalets minimilöner. Men det förutsätter att minimilöner finns i kollektivavtalen.80 

 

Innan Vaxholmstvisten togs upp till prövning av EG-domstolen, förespråkade Jonas 

Malmberg och Niklas Bruun en snabb anpassning av den svenska arbetsrätten till EG-rätten. 

De menade att lex Britannia innebar ett hinder för den fria tjänsterörligheten och därför snabbt 

måste bort. De föreslog en ändring av Britanniaprincipen. Lagtexten i 42 § MBL skulle enligt 

förslaget ändras till: ”att arbetsgivar- eller arbetstagarorganisationer inte får vidta 

stridsåtgärder i syfte att undantränga eller förändra kollektivavtal som en annan organisation 

redan träffat med arbetsgivaren, men att detta inte gäller om det först träffade kollektivavtalet 

ger klart lägre skyddsnivå för arbetstagarna än det kollektivavtal som gäller allmänt för 

                                                 
76 Vid tidpunkten för uppsatsens författande vet jag inte om, och i så fall i vilken utsträckning svenska 
fackföreningar har vidtagit stridsåtgärder i enlighet med lex Britannia, eller om fackföreningarna har avstått från 
att tillämpa bestämmelsen. 
77 Torstensson, s 39. 
78 Hamskär, I., debatt på www.europaportalen.se, 2007. 
79 Lundby-Wedin, W & Olauson, E., “Lavaldomen kan tvinga LO att ändra lönepolitik”, i DN debatt. 
80 Källström, K., intervju i Lag & Avtal. 
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likartade företag i den aktuella branschen”.81 Torstensson anser, vilket jag instämmer i, att 

innebörden av begreppen ”klart lägre skyddsnivå” och ”kollektivavtal som gäller allmänt” 

inte är klart, och sålunda kan ge upphov till nya tvister.82 Jag menar, vad ligger i dessa 

begrepp? Vad gäller skyddsnivån, antar jag att hänsyn ska tas till kollektivavtalet som helhet. 

Ett kollektivavtal innehåller en mängd bestämmelser, och nivån på dessa villkor kan skilja sig 

åt. Ett kollektivavtal kan ha ytterst förmånliga villkor gällande ett område, medan ett annat 

avtal kan innehålla förmånligare villkor på något annat område. Vissa kollektivavtal kan 

också vara mer omfattande än andra. Vilka arbets- och anställningsvillkor kan sägas vara 

viktigast för arbetstagarna? Denna bedömning har domstolen slutligt att göra, då det handlar 

om tolkning av lagtext. I Sverige finns inget system för att allmängiltigförklara kollektivavtal, 

och då uppkommer givetvis frågan vilket kollektivavtal som ska utgöra ”mall” för en viss 

bransch? Även denna fråga kan komma att bli ett fall för domstolen att bedöma, då det 

handlar om tolkning av lagregelns innebörd.  

 

4.3 Utstationeringslagen 
Utstationeringslagen, som bygger på utstationeringsdirektivet, räknar upp de arbets- och 

anställningsvillkor som ska tillämpas av gästande företag. Uppräkningen som görs motsvarar 

direktivets hårda kärna, förutom på en punkt. Sverige har som nämnts inte implementerat 

direktivets bestämmelser om minimilön. Som bekant sker löneregleringen i Sverige genom 

träffande av kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. I förarbetena till lagen framhålls 

att inställningen från arbetsmarknadens parter är att det svenska kollektivavtalssystemet inte 

bör förändras och att det ligger i båda sidors intresse att även utländska företag tillämpar 

svenska avtalsvillkor.83 Förklaringen till att Sverige inte valt att följa direktivets anvisningar 

angående implementering på området, här avses lagstadgad minimilön eller ett system för att 

allmängiltigförklara kollektivavtal, är således att en majoritet av den svenska 

arbetsmarknaden täcks av kollektivavtal. De svenska fackföreningarna har att se till att de 

utländska företag som verkar på arbetsmarknaden tecknar kollektivavtal.  

 

Sommaren 2003 meddelade EU-kommissionen att det land som väljer att implementera 

utstationeringsdirektivet enligt den möjlighet som föreskrivs i direktivets artikel 3.8, tydligt 

                                                 
81 Bruun, N & Malmberg, J., ”EG-domstolen fäller Sverige om inte arbetsrätten skrivs om. Arbetslivsinstitutets 
experter: Tveksamma lagar måste avskaffas innan Vaxholmsmålet prövas”, i DN debatt. 
82 Torstensson, s 52. 
83 Prop. 1998/99:90 Utstationering av arbetstagare, s 26. 
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måste ange detta i den lagstiftning som införlivar direktivet. Av utstationeringslagen framgår 

inte att utländska företag har att följa ”kollektivavtal som gäller allmänt för alla likartade 

företag inom den aktuella sektorn”. Anges inte detta i lagstiftningen, som i Sveriges fall, är 

det kommissionens bedömning att Sverige därmed inte har rätt att kräva att de utländska 

företag som utstationerar arbetstagare ska följa svenska kollektivavtal. Följaktligen är det i 

Sverige endast de arbets- och anställningsvillkor som fastställts i lag som ska tillämpas på 

utstationerade arbetstagare.84 I Laval-målet konstaterade EG-domstolen att Byggnadsavtalet 

innehåller villkor som är förmånligare än den svenska lagstiftningen, och dessutom innehåller 

krav som inte omfattas av direktivets hårda kärna. Sigeman skriver att krav på kollektivavtal 

med svenska löner kan uppfattas som social protektionism. Utstationeringsdirektivet främjar 

den fria tjänsterörligheten genom förbud mot viss social protektionism. Direktivets förbud 

mot social protektionism drabbar enligt domen regleringar som innebär förmånligare villkor 

än vad som utgör minimivillkor för ämnen inom hårda kärnan. Sigeman menar att dessa 

minimivillkor således inte bara anger ett golv, utan också ett tak för vad som får krävas.85 

Eklund befarar att domen medför vad han kallar för ”institutionaliserad social dumpning”. 

Svenska fackföreningar kan kräva att utländska företag lever upp till vissa kärnvillkor, som 

minimilön. De punkter som ligger utanför kärnan regleras av lagar och avtal i hemlandet.86 

 

I förarbetena till utstationeringslagen utläses att utredaren anser att direktivet inte kan 

innebära att medlemsstaterna är skyldiga att införa ett system för allmängiltigförklaring av 

avtalen. En medlemsstat som saknar ett sådant system, har istället möjlighet att göra vissa 

typer av kollektivavtal tillämpliga på utländska företag (artikel 3.8 andra stycket). Utredaren 

bedömer således att Sverige kan välja mellan att lagstifta om att arbetsgivare inom 

byggbranschen ska tillämpa villkoren i tillämpligt svenskt kollektivavtal eller lämna detta 

utanför det område som ska anpassas till direktivet.87 Utredaren bedömer att det svenska 

kollektivavtalssystemet förhindrar social dumpning och att Sverige inte bör utnyttja 

möjligheten enligt artikel 3.8 att tvinga utstationerade arbetsgivare att tillämpa 

kollektivavtalsvillkor.88 I förarbetena står vidare att det måste vara möjligt för en arbetsgivare 

som ska skicka arbetstagare utomlands, att förutse vilka villkor denne blir tvungen att iaktta 

vid utstationeringen. Detta är av vikt framför allt när arbetsgivaren ska lämna anbud på en 

                                                 
84 KOM (2003) 458 slutlig. ”Genomförandet av direktiv 96/71/EG i medlemsstaterna”, s 12. 
85 Sigeman, ”Lavaldomen sätter spärr mot social protektionism”. 
86 Eklund, R., intervju i Arbetaren. 
87 Prop. 1998/99:90, s 26. 
88 Prop. 1998/99:90, s 27. 
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entreprenad. Det är således nödvändigt att arbetsgivaren blir medveten om att denne är 

tvungen att följa inte enbart lagreglerade arbets- och anställningsvillkor, utan även kan bli 

tvingad att tillämpa villkor i kollektivavtal. Ett förbindelsekontor ska upprättas som har att 

tillhandahålla sådan information.89  

 

Efter att ha tagit del av förarbetena till utstationeringslagen, framgår enligt min mening tydligt 

att Sverige väljer att inte följa utstationeringsdirektivets regler om implementering avseende 

minimilön. Istället överlåter den svenska lagstiftaren till arbetsmarknadens parter att genom 

kollektivavtal reglera lön, något som för Sveriges del förefaller helt naturligt. I förarbetena tas 

också upp om förutsebarheten, dvs. att utländska företag ska kunna veta vilka arbets- och 

anställningsvillkor de har att tillämpa, samt vilka lönenivåer som gäller. Lönenivåerna är 

viktiga att känna till då dessa utgör en viktig post då det kommer till att kalkylera för 

kostnader. Enligt förarbetena ska ett s.k. förbindelsekontor se till att utländska arbetsgivare 

som utstationerar arbetstagare i Sverige får nödvändig information. Min åsikt är dock att detta 

kontor, vilket för övrigt utgörs av Arbetsmiljöverket, inte är till särskilt stor hjälp för 

utländska företag, i synnerhet inte gällande lön. I frågor om lön kan Arbetsmiljöverket enbart 

hänvisa till kollektivavtalsparterna. Jag anser att den svenska avtalsmodellen inte kan uppfylla 

kravet på den förutsebarhet som beskrivs. Få kollektivavtal innehåller bestämmelser om 

minimilön. Enligt avtalsmodellen fastställs lön genom förhandlingar, och att förutse en 

förhandlings utgång är inte lätt. Utländska företagare torde ha det ännu svårare att sia om 

framtiden, då de förmodligen inte är insatta i de lönenivåer som tillämpas inom de olika 

branscherna på den svenska arbetsmarknaden. Tänkte inte lagstiftaren på det? 

 

LO och Byggnads kräver en ändring av utstationeringslagen. LO:s avtalssekreterare Erland 

Olauson menar att för att komma till bukt med domens skadeverkningar, krävs dels en 

ändring av utstationeringslagen, dels att lönefrågan hanteras av parterna. Utstationeringslagen 

bör förtydligas så att det framgår att den svenska modellen omfattar både lagar och avtal. 

Enligt EG-domstolen ska lönen vara tydligt angiven, men detta går inte ihop sig med dagens 

avtal som bygger på lägstalöner men med lokal lönebildning, och där normallönen ofta ligger 

långt över lägstalönerna. Det blir en fråga för parterna.90  

 

                                                 
89 Prop. 1998/99:90, s 28. 
90 Olauson, intervju i Arbetaren. 
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I följande två avsnitt redovisas möjligheterna för reglering av minimilön i enlighet med 

utstationeringsdirektivets regler om implementering, dvs. lagstadgade minimilöner eller ett 

system för att allmängiltigförklara kollektivavtal.  

 

4.3.1 Lagstadgade minimilöner 
Av utstationeringsdirektivet framgår att minimilöner ska definieras någorlunda tydligt för att 

utländska företag, i ickediskrimineringens namn, ska kunna bilda sig en uppfattning om vilka 

kostnader som väntar i värdlandet. En möjlighet inom kollektivavtalen är att införa 

lagstadgade minimilöner. EG-domstolen kritiserar det svenska systemet bl.a. för att 

minimilöner saknas i både lag och avtal. I domen uttalas att utländska företag inte ska behöva 

förhandla om lön från fall till fall. Dessutom ska facken inte kunna kräva mer än minimilön.  

 

Källström skriver att den svenska utstationeringslagen blir verkningslös utan minimilöner, och 

menar att minimilöner är det enda sättet för att komma ifrån lönedumpning.91  

 

Som tidigare påpekats saknas minimilön i många av dagens svenska kollektivavtal. Lundby-

Wedin och Olauson framhåller att avtalen inom LO ser olika ut. I vissa branscher är avståndet 

stort mellan utgående löner och de minimilöner som anges i kollektivavtalen. Detta beror på 

att parterna velat lämna utrymme för en lokal lönebildning. De båda företrädarna för LO-

förbunden menar nu att LO kan tvingas ändra sin lönepolitik, för att gästande företag inte ska 

betala sina anställda väsentligt lägre löner, och om frågan inte löses mellan arbetsmarknadens 

parter. Skulle så ske, kommer det bli en återgång till tarifflöner eller befattningslöner.92  

 

Ett förslag som EU-kritikern Torstensson skriver att facken har framfört är att minimilöner 

införs i avtalen och sedan pressas uppåt. Höjs minimilönerna måste de utländska företagen 

anpassa sig till de löner som gäller på den svenska arbetsmarknaden.93 Själv ställer jag mig 

frågande till denna lösning. Jag förstår fackföreningarnas tankegång, men undrar hur 

arbetsgivarna ställer sig till en sådan höjning? Risken är att många av Sveriges företagare 

skulle förlora på ett sådant alternativ, och skulle kanske istället försöka eller tvingas pressa 

ned andra villkor. 

 

                                                 
91 Källström, intervju i Lag & Avtal. 
92 Lundby-Wedin & Olauson, i DN debatt. 
93 Torstensson, s 41-42. 
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Örjan Edström, professor vid Umeå universitet, menar att kollektivavtalens parter borde se till 

vilka miniminivåer som ska gälla. Utländska företag måste veta vilka krav som måste 

uppfyllas för att slippa stridsåtgärder. Det kan se genom lagstiftning om minimilöner, vilket är 

vanligt i övriga EU (20 av de 27 medlemsstaterna har lagregler om minimilön). Det mest 

troliga för svenska förhållanden är dock att arbetsmarknadens parter kommer överens om 

tydligare miniminivåer.94 Min mening är, precis som Edström skriver, att det mest troliga är 

ett införande av minimilöner i kollektivavtalen. Att lagstadga om minimilöner går emot 

svensk tradition på arbetsmarknaden.  

 

4.3.2 Allmängiltigförklaring av kollektivavtal 
Allmängiltigförklaring av kollektivavtal innebär att ett avtal inom en bransch genom särskilt 

myndighetsbeslut upphöjs till lag. Syftet med detta system är bl.a. att kombinera det egna 

landets tradition av partsuppgörelser med EU:s krav på tydliga regelverk för gästande 

tjänsteföretag.95 Lena Maier menar att allmängiltigförklara kollektivavtal är ett framtida 

vägval för en anpassning till EG-rätten. Hon skriver att detta ska ske med samma 

arbetsförfarande som inom EU med den sociala dialogen.96 Den sociala dialogen innebär att 

kommissionen samråder med arbetsmarknadens parter innan lagförslag presenteras. Parterna 

har en möjlighet att träffa avtal på europanivå, och sedan få dessa avtal upphöjda till 

lagstiftning inom EU.97  

 

Eklund pekar på Finlands modell där varje arbetsgivare – såväl inhemsk som utländsk – ska 

följa det allmängiltigförklarade branschavtalet. Modellen är enligt Eklund både icke-

diskriminerande och följer likalandsprincipen.98 Jag anser att det alternativ som tillämpas i 

Finland stämmer väl överens med våra svenska traditioner på arbetsmarknaden. 

Arbetsmarknadens parter skulle enligt modellen fortsättningsvis kunna förhandla om arbets- 

och anställningsvillkor samt om lön. Alternativet är också enligt min mening det av 

utstationeringsdirektivets regler om implementering som av ovanstående anledningar är 

lämpligast. 

 

                                                 
94 Torstensson, s 40-41. 
95 Eklund, intervju i Arbetaren. 
96 Maier, s 5.  
97 Bernitz & Kjellgren, s 366. 
98 Eklund, intervju i Arbetaren.  
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Efter domen i Laval-målet gäller att kollektivavtalen inte får innehålla krav på områden som 

faller utanför utstationeringsdirektivets hårda kärna. Eklund menar att systemet med 

allmängiltigförklaring av kollektivavtal nu är en praktik som kan falla. De avtal som har 

allmängiltigförklarats går oftast utöver kärnan som anges i direktivet.99 Jan Andersson, 

socialdemokratisk europaparlamentariker, menar att konsekvensen av domen kan bli en risk 

för ett EU där principen om ”race to the bottom”100 tillämpas istället för en politik som 

innebär att arbetsvillkor och löner förbättras i de medlemsländer som har sämst villkor.101  

 

EU-kritikern Torstensson skriver att utvecklingen i andra medlemsstater visar att 

allmängiltigförklaring av kollektivavtal är att ”strypa facket med dess eget rep”. Om de 

fackliga organisationernas möjligheter att företräda, försvara och förhandla fram avtal med 

sina medlemmar minskar, försvagas fackets ställning och löntagarnas positioner på 

arbetsmarknaden.102 

 

4.4 Proportionalitetsprincip i svensk arbetsrätt 
I flertalet andra EU-länder tillämpas proportionalitetsprincipen, vilken innebär att en 

stridsåtgärd måste stå i proportion till det fackföreningarna försöker uppnå och den skada som 

åsamkas motparten. Regler om proportionalitet utgör en del av EG-domstolens rättspraxis.  

Generaladvokaten framhåller i sitt förslag till avgörande i Laval-målet principens betydelse 

när det kommer till att bedöma stridsåtgärders lovlighet. EG-domstolen yttrar också att 

proportionalitetsprincipen ska tillämpas i fallet. Sverige har tidigare inte tillämpat principen 

inom arbetsrätten, utan AD har istället kunnat pröva stridsåtgärders laglighet.  

 

I Viking Line-målet (domslutet meddelades en vecka före domen i Laval-målet) fastslogs att 

stridsrätten är en grundläggande mänsklig fri- och rättighet. Stridsåtgärder som inskränker 

etableringsfriheten kan vidtas om facket har ett legitimt syfte, som att t.ex. skydda 

arbetstagarna. I fallet har den nationella domstolen att bedöma stridsåtgärdernas lovlighet 

utifrån proportionalitetsprincipen, åtgärderna måste alltså vara motiverade och 

proportionerliga till sitt syfte. Bruun anser nu att Sverige, som en konsekvens av domslutet i 

                                                 
99 Eklund, intervju i Arbetaren. 
100 Länder konkurrerar mot varandra för att locka till sig utländska investerare genom att tillämpa lägsta nivåer 
med avseende på skatter, miljöregleringar och arbetstagares rättigheter.  
101 Andersson, J., debatt på www.europaportalen.se, 2007. 
102 Torstensson, s 41. 
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Viking Line-målet, kan behöva införa en proportionalitetsprincip. EG-domstolens avgöranden 

är prejudicerande.103 

 

I rapporten ”Den svenska modellen har kantrat” föreslår Svenskt Näringsliv sju olika 

begränsningar av strejkrätten. En av begränsningarna är just en regel om proportionalitet som 

säger att ”en stridsåtgärds omfattning och syfte måste stå i proportion till dess konsekvenser 

och vilka effekter den får för företagen och tredje man”. Förändringen handlar om 

förutsättningarna för att driva företag i Sverige och om de framtida jobbmöjligheterna.104 

Vidare menar Svenskt Näringsliv att det råder obalans på arbetsmarknaden. Som stöd för 

argumentet hänvisar organisationen till Medlingsinstitutets rapport om avtalsrörelsen 2007, 

vilken visar att varsel om stridsåtgärder blir allt vanligare som påtryckningsmedel.105 

 

Maier kom innan domslutet meddelades i Laval-målet med ett förslag på 

proportionalitetsbedömning i svensk arbetsrätt. I korthet kan sägas att hennes förslag innebär 

att avtalskrav i samband med stridsåtgärder, och eventuellt även ett träffat avtal, bör kunna 

prövas i relation till EG-rätten.106 Maier utgick i rapporten från att strejkrätten inte borde 

kunna inskränkas av EG-rätten då denna syftar till att skydda utstationerade arbetstagare. Med 

den övertygelsen som utgångspunkt menar hon att lex Britannia bör kunna behållas samtidigt 

som den förenas med en möjlighet att pröva avtalskravet. Effekten av lex Britannia är enligt 

Maier i nuvarande utformning diskriminerande för utländska tjänsteföretag, men ett 

avtalskrav som syftar till att läggas på eller ersätta det befintliga kollektivavtalet ska kunna 

prövas i enlighet med det EG-rättsliga testet för tvingande hänsyn av allmänintresse. 

Förutsättningen är att avtalskravet inte är direkt diskriminerande. Med utgångspunkt i EG-

domstolens praxis skulle det innebära att stridåtgärder normalt är tillåtna, även då den 

utländska arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal i hemlandet, under förutsättning att 

avtalskravets innehåll ger de utstationerade arbetstagarna en verklig fördel och att kravet är 

proportionerligt.107 

 

Källström driver en tes om att proportionalitetsprincipen är en allmän lära som inte fungerar 

som en arbetsrättslig självständig rättsregel utan påverkar tolkningen av de egentliga 

                                                 
103 Torstensson, s 44-45. 
104 Svenskt Näringsliv, ”Den svenska modellen har kantrat”, s 6.  
105 http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/avtal_07/article44827.ece. 
106 Maier, s 62. 
107 Maier, s 59-60. 



 38

rättsreglerna i lag och avtal.108 Källström underbygger sin tes med rättspraxis från AD. I 

AD 1998 nr 17 (Kellerman) framhöll AD att proportionalitetsprincipen måste åberopas 

tillsammans med en egentlig rättsregel i lagstiftning, kollektivavtal eller i ett enskilt avtal.109 

Vidare ställer sig Källström frågan om proportionalitetsprincipen inskränker rätten att vidta 

stridsåtgärder? Källström menar att 42 § MBL är en rättsregel som inrymmer en 

proportionalitetsbedömning. I AD 1989 nr 120 (Britannia) fann domstolen att 42 § MBL 

hindrade att en facklig organisation vidtog en stridsåtgärd i syfte att undanröja eller ändra ett 

bestående kollektivavtal. Britanniaprincipen gäller dock inte i de fall en organisation vidtar en 

stridsåtgärd för att tillvarata sina medlemmars intressen. Detta gäller även om stridsåtgärden 

resulterar i att ett befintligt kollektivavtal undanträngs. Britanniaprincipen bärs därmed enligt 

Källström upp av de överväganden som ligger bakom proportionalitetsprincipen. Källström 

anför vidare att lex Britannia, den bestämmelse som tillåter stridsåtgärder för att undanröja 

eller ändra ett utländskt kollektivavtal, också bör tolkas utifrån proportionalitetsprincipen, 

även om det inte finns ett syfte att tillvarata medlemmarnas intressen. Syftet med åtgärden ska 

vägas mot effekterna för företaget. Handlar det om att genomdriva villkor som överstiger vad 

som gäller på den svenska arbetsmarknaden bör lex Britannia inte kunna tillämpas. En 

stridsåtgärd som rör utländska anställningar bör således bedömas utifrån de krav som ställts. 

Källström anser att fördelen med denna tolkning är att svensk rätt då kommer att vara bättre 

anpassad till EG-rätten.110  

 

Jag är inte främmande för införandet av en proportionalitetsprincip i svensk arbetsrätt. Min 

åsikt har särskilt färgats av de fall där fackföreningarnas vidtagande av stridsåtgärder har 

resulterat i att näringsidkaren självmant valt att lägga ner sin verksamhet, eller att det utsatta 

företaget försatts i konkurs. Som exempel kan nämnas salladsbaren i Göteborg, och givetvis 

byggbolaget Laval i Vaxholmstvisten.  

 

4.5 Alternativa lösningar 
I detta avsnitt redovisas kort alternativa lösningar som har framförts. Lösningarna behöver 

inte ses som fristående alternativ, utan kan utgöra komplement till vad som tidigare 

presenterats. 

                                                 
108 Källström, K., ”Proportionalitetsprincipen i svensk arbetsrätt” i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck, 2005,  
s 391-402, s 398. 
109 Källström, ”Proportionalitetsprincipen i svensk arbetsrätt”, s 399. 
110 Källström, ”Proportionalitetsprincipen i svensk arbetsrätt”, s 401-402. 
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Möjliga lösningar inom kollektivavtalen: 

- Att de kollektivavtalsslutande parterna inför minimilöner i alla kollektivavtal. 

- Att fackföreningarna varslar om försiktiga stridsåtgärder mot utländska företag. 

- Att de centrala parterna träffar ett nytt huvudavtal.111 

 

Första punkten diskuterades också i samband med avsnittet om lagstadgade minimilöner. En 

sådan lösning vore mer trolig än lagstadgade minimilöner. Håkan Hydén skriver att det inte 

hjälper att ändra utstationeringslagen och där kräva att företag når upp till en minimilönenivå, 

eftersom det inte finns bestämmelser om minimilön i kollektivavtalen. Det får i så fall bli de 

svenska kollektivavtalen som får ändras.112 Beträffande andra punkten skriver Källström att 

facken kan välja en annan typ av stridsåtgärder, t.ex. nyanställningsblockad. Källström menar 

att det alternativet troligen skulle räcka långt då utländska företag sällan kommer till Sverige 

med helt egen personal. De utländska företagen skulle dock få tillämpa hemlandets villkor på 

sina egna anställda, men inte på den svenska arbetskraft som eventuellt skulle anlitas. Det 

skulle dock inte förhindra lönedumpning. Enligt Källström är minimilöner det enda som kan 

stoppa lönedumpning. Den tredje och sista möjligheten inom kollektivavtalen vore enligt 

Källström att parterna träffar ett nytt huvudavtal och däri reglerar frågan huruvida lex 

Britannia ska tillämpas som huvudregel även i internationella förhållanden.113   

 

Något som borde förbättras är enligt Källström Arbetsmiljöverkets information till utländska 

företag om vilka minimivillkor som gäller på svensk arbetsmarknad.114 Källström har enligt 

min mening helt rätt i att den informationen måste tydliggöras. 

 

Slutligen presenteras de mest drastiska alternativ som uppmärksammats. Från personer som är 

kritiska till det svenska medlemskapet i EU hörs röster om att det nu är dags för Sverige att 

lämna EU. Vänsterpartiet har framfört en åsikt om att svenska folket bör få folkomrösta om 

det nya fördraget, det s.k. Lissabonfördraget. Om Sverige inte godkänner fördraget skulle det 

enligt partiet ge Sverige ett starkt förhandlingsläge gentemot EU. Sverige skulle kunna kräva 

ett juridiskt bindande undantag för kollektivavtal och strejkrätt. Vänsterpartiet tror att 

liknande krav kan komma att ställas från fler länder, eftersom domslutet i Laval-målet har 

                                                 
111 Källström, K., intervju i Lag & Avtal. 
112 Hydén, H., ”Kollektivavtalen måste ändras”, i Sydsvenska Dagbladet. 
113 Källström, intervju i Lag & Avtal. 
114 Källström, intervju i Lag & Avtal.  
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skapat oro och upprördhet i Europas fackföreningsrörelse. Skulle så vara fallet, kanske en 

omförhandling av hela fördraget aktualiseras?115 

 

4.6 Svenska modellens framtid 
Det är i dagsläget mycket svårt att sia om den svenska arbetsrättens framtid och därmed också 

om den svenska kollektivavtalsmodellens framtid. I detta skede handlar det mycket om 

spekulationer kring möjliga lösningar för en anpassning av svenska regler till EG-rätten. Vad 

gäller Laval-målet har AD att slutligt avgöra tvisten, men den är bunden av EG-domstolens 

förhandsavgörande. Inga Åkerlund är ordförande i AD och ansvarig för målet (A 268/04). 

Ännu är inte klart hur behandlingen i domstolen kommer att se ut. Under våren följer 

muntliga förberedelser i AD. Leder dessa förberedelser till huvudförhandling, kommer den 

troligtvis att hållas först till hösten.116  

 

Svenska avtalsmodellens framtid och svaret på om denna kan komma att försvagas är således 

beroende av hur AD bedömer Vaxholmstvisten, och vilka åtgärder den svenska lagstiftaren 

vidtar. Claes Stråth, Medlingsinstitutets generaldirektör, har av regeringen utsetts för att 

utreda konsekvenserna av domslutet i Laval-målet. Han är av åsikten att arbetsmarknadens 

villkor i första hand ska regleras inom kollektivavtalsmodellen.117 

 

Flera politiker, däribland arbetsmarknadsminister Littorin, verkar vara övertygade om att den 

svenska avtalsmodellen inte är hotad.118 LO:s ordförande Lundby-Wedin och 

avtalssekreterare Olauson är också av åsikten att den svenska modellen inte alls är 

sönderslagen. De menar att effekterna av domen inte behöver bli stora. Det avgör vi själva.119 

Vänstern är dock mer oroade och menar att domen hotar kollektivavtalsmodellen och 

strejkrätten.120  

 

Maier menar att den flexibilitet som kännetecknar den svenska modellen kanske kan gå 

förlorad om den svenska lagstiftaren tvingas införa lagregler på fler områden. Flexibiliteten 

borde vara en tillgång på den inre marknaden. Det bästa vore enligt Maier om 

                                                 
115 Brink, J., ”Kräv undantag i EU-fördraget”, i ST Press. 
116 Örnerborg, E., ”Laval-målet tillbaka i AD”, i Lag & Avtal.  
117 Stråth, C., intervju i Lag & Avtal. 
118 Littorin, intervju i Lag & Avtal.  
119 Lundby-Wedin & Olauson, i DN debatt. 
120 Brink, J., ”Kräv undantag i EU-fördraget”. 
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arbetsmarknadens parter själva tar kommandot och på ett ansvarsfullt sätt anpassar 

kollektivavtalen till den internationalisering som numera är en realitet och till de 

förutsättningar som råder när utländska företag kommer till Sverige med egen personal. 

Riktlinjer för hur kollektivavtalen ska utformas borde utarbetas så att dessa kan anpassas även 

till de företag som utstationerar arbetstagare.121 Europafacket har också framfört att domen i 

Laval-målet innebär ett hot för flexicurity, vilket bygger på det svenska och nordiska 

systemen med kollektivavtal. Europafacket menar att domslutet kommer att göra det 

nödvändigt för dessa länder att ändra sina implementeringar av utstationeringsdirektivet. EG-

domstolens tolkning av direktivet kan få negativa följder för andra medlemsstater, inte bara 

för de nordiska. Beslutet hindrar fackföreningarna i deras arbete för likabehandling och skydd 

för arbetstagare, oavsett nationalitet. Det arbetet hotas nu av principen om tjänsters fria 

rörlighet.122  

 

Åsa Törnlund, EU-koordinator SEKO, skriver i sin analys av domen i Laval-målet, att det 

faktum att lex Britannia befanns diskriminerande kan innebära att utländska företag med avtal 

kan få fritt spelrum samtidigt som inhemska företag utan kollektivavtal kan utsättas för 

stridsåtgärder. Hur usla än avtalen må vara är de mer rättfärdigade än stridsåtgärderna, så 

länge avtalen inte är lagstridiga.123 Törnlund befarar att detta kan leda till ljusskygga avtal och 

överenskommelser mellan företag, där huvudsyftet är att pressa priserna. Kanske kommer det 

i framtiden finnas överenskommelser med listor mellan företagen på anställda som ”sken-

utstationeras” för att dumpa löner och sociala villkor. Eller kanske det bildas s.k. luft/pappers 

företag som har till uppgift att enbart utstationera arbetskraft mellan länderna?124 

 

Fackföreningarna utgör en viktig del av den svenska avtalsmodellen, och spelar således också 

en betydelsefull roll för avtalsmodellens framtid. För att inte riskera en försvagning av denna 

måste facken vara aktiva och ständigt arbeta för att finna de arbetstagare som anställts av 

oseriösa arbetsgivare utan kollektivavtal. På senare tid har det via media rapporterats om 

arbetstagare, uteslutande från andra (fattiga) länder och ofta illegalt vistandes i Sverige, som 

arbetat under slavliknande förhållanden mot minimal ersättning. Vad jag menar är alltså att 

facket måste vara ute på fältet, i verkliga livet och kontrollera arbetsplatser. De arbetsplatser 

som främst bör kontrolleras är de där det förekommer utländsk arbetskraft som utnyttjas, men 
                                                 
121 Maier, s 65. 
122 Örnerborg, E., ”Europafacket: Laval-domen ett hot för flexicurity”, i Lag & Avtal. 
123 Törnlund, Å., ”Internationell rapport januari-08”, s 4-5. 
124 Törnlund, s 7. 
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också de arbetsplatser (eller inom de branscher) där det finns anledning att anta att det finns 

arbetstagare från andra medlemsstater som arbetar under tveksamma förhållanden. Även om 

Sverige skulle införa ett system för att allmängiltigförklara kollektivavtal, är det ingen garanti 

för att samtliga arbetstagare verkligen omfattas av de villkor som följer av att ett 

kollektivavtal har träffats. Oseriösa arbetsgivare kommer att använda kollektivavtalet för att 

utåt, mot kunderna, bygga upp en falsk fasad för att vinna förtroende. För att den svenska 

avtalsmodellen inte ska riskera att haverera måste fackföreningarna vara aktiva och på så sätt 

säkerställa efterlevnaden av kollektivavtalen. Jag anser också att ett samarbete mellan 

fackföreningarna i de olika medlemsstaterna vore önskvärt för att komma till bukt med 

problemen. På så sätt kan man tipsa varandra om oseriösa arbetsgivare och lättare hitta och 

genomskåda dessa. Fuskare kommer alltid att finnas. Att arbetsgivaren har att respektera 

kollektivavtalens villkor och bestämmelser handlar också om respekt för de individer som 

arbetar i verksamheten, samt respekten för människovärdet.  

 

Hamskär skriver att för den svenska framgångsrika avtalsmodellen överlevnad, måste denna 

vårdas och utvecklas. Arbetsmarknadens parter har huvudansvaret för att så sker, men 

lagstiftaren och rättskiparen måste ge de grundläggande förutsättningarna, både nationellt och 

från EU:s sida.125  

 

4.7 Avslutande kommentarer och slutsatser 
Det avslutande avsnittet inleds med en kort diskussion för att återkoppla till vad som skrevs 

om internationaliseringen samt om jämställdhet och mångfald i avsnitt 1.3.  

 

Uppsatsen har genomgående haft ett internationellt perspektiv då för uppsatsen relevant EG-

rätt har behandlats. Vårt medlemskap i EU medför att vår nationella rätt ständigt påverkas av 

EG-rättens bestämmelser. Gränserna har öppnats och en gemensam marknad utvecklas som 

en del i det växande europeiska samarbetet. Den gemensamma marknaden möjliggör för bl.a. 

utländska företag att komma till Sverige och utföra arbeten. I de fall arbetsgivare från andra 

medlemsstater utstationerar arbetstagare i Sverige innebär det att vi får grupper med 

arbetstagare av utländsk härkomst verksamma på den svenska arbetsmarknaden. I uppsatsen 

har fackförbundet Byggnads varit i blickfånget som en av parterna i Vaxholmstvisten. För ett 

antal år sedan var den utbredda uppfattningen att de svenska byggarbetarna utgjorde 

                                                 
125 Hamskär, debatt på www.europaportalen.se. 
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stereotypen för en ”Svenssonrasist”. Under lång tid anklagades Byggnads för att vara 

”Sveriges mest rasistiska fackförbund”. Dessa fakta återfinns i en artikel som skrevs 2003. I 

artikeln beskrivs vidare hur Byggnads har arbetat för få bort den bilden av byggarbetarna och 

hur arbetet mot rasism har fortskridit. Byggnads antog sommaren 2003 ett policydokument, 

”Byggnads mot rasism och för integration”. Därmed togs tydligt avstånd från rasism och 

främlingsfientlighet. Byggnads vänder sig emot det utnyttjande av svart arbetskraft under 

täckmanteln ”egna företagare” som förekommer. Tilly, ordförande i Byggnads, menar att 

syftet bakom denna hantering är att skapa ett B-lag av arbetare som kan utnyttjas för att sänka 

löner och kringgå arbetsmarknadslagstiftningen. Tilly berättar vidare att Byggnads har många 

exempel på hur oorganiserad arbetskraft lockas till Sverige och t.ex. får hantera hälsofarliga 

material utan någon som helst skyddsutrustning.126 Jag var inte medveten om att Byggnads 

var först av LO-förbunden med att utarbeta en plan mot rasism. Vetskapen om detta är 

glädjande då det inom byggbranschen är särskilt vanligt förekommande med arbetskraft som 

tillfälligt utstationeras i Sverige. Oftast handlar det om arbetstagare från de baltiska staterna 

och Polen. Jag är av uppfattningen att arbetsgivarna inom byggbranschen har tvingats ”öppna 

famnen” och på så vis blivit mindre främlingsfientliga. Detta beror enligt mig på att anlitandet 

av utländsk arbetskraft ofta kan vara förenligt med lägre kostnader. 

 

För att belysa några av de omständigheter som tas upp i uppsatsen ur ett 

jämställdhetsperspektiv, beskrivs könsfördelningen i byggbranschen och hur bl.a. denna kan 

antas påverka antalet kvinnor som utstationeras för att utföra bygg- och anläggningsarbeten. 

Byggbranschen är helt klart mansdominerad. Av dem som arbetade inom branschen 2005 var 

7 % kvinnor. Majoriteten av kvinnorna hade tjänster som innebär högskoleutbildning, som 

t.ex. byggnadsingenjörer och byggnadstekniker. Endast ett fåtal av kvinnorna arbetade som 

byggnadsträarbetare eller inredningssnickare.127 Enligt min mening kan antas att statistiken är 

liknande i andra medlemsstater inom EU. Det är t.o.m. troligt att det förhåller sig så att 

könsrollerna är än mer befästa i flertalet av dessa länder, och att antalet kvinnor inom 

byggbranschen således är ännu färre. Utstationering av arbetstagare, som alltså är särskilt 

vanligt inom byggbranschen, innebär att arbetarna är hemifrån under längre perioder. 

Varaktigheten av tillfälligt arbete kan vara ända upp till ett år. Möjligheterna att åka hem 

varierar säkerligen. Enligt min mening påverkar detta förhållande, förutom att kvinnor inte 

                                                 
126 Larsson, S., ”Byggnads först med strategi mot rasism”, 
http://www.sverigemotrasism.nu/templates/svNormal____2793.asp.  
127 SCB, På tal om kvinnor och män 2006, s 64. 
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tenderar att välja jobb som byggarbetare, kvinnors möjlighet att erhålla ett arbete som innebär 

utstationering i någon annan medlemsstat. Traditionellt har kvinnan haft huvudansvaret för 

hushåll och barn, medan mannen har ansetts vara familjeförsörjare. Att arbeta på en 

byggarbetsplats är säkert också fysiskt tungt, men idag finns väl utvecklade hjälpmedel, precis 

som inom industrin. Den fria rörligheten gäller samtliga unionsmedborgare. Men den situation 

uppsatsen beskriver handlar främst om män. Krasst skulle man kunna uttrycka sig som så att 

den svenska arbetsrätten måste anpassas till EG-rättens bestämmelser om fri tjänsterörlighet 

för män.  

 

Slutligen vill jag sammanfatta min uppfattning om hur den svenska arbetsrätten kan komma 

att förändras, som en konsekvens av domslutet i Laval-målet och som en anpassning till EG-

rättens regler om fri tjänsterörlighet. För det första bör ett avskaffande av lex Britannia ske. 

EG-domstolen bedömer att bestämmelsen särbehandlar utländska företag bundna av 

kollektivavtal i hemlandet, och därmed är den diskriminerande. Strejkrätten är dock en 

grundläggande mänsklig fri- och rättighet, och ska givetvis respekteras. Fackföreningarna 

måste även i fortsättningen arbeta mot social dumpning och kämpa mot oseriösa arbetsgivare. 

För detta viktiga arbete krävs verkningsfulla instrument, och där utgör hot om eller 

vidtagande av stridsåtgärder ett viktigt påtryckningsmedel. Risken är dock, om lex Britannia 

avskaffas, att de svenska fackföreningarnas inflytande minskar, vilket skulle innebära en 

försvagning av den svenska avtalsmodellen.  

 

För att uppnå bästa möjliga balans mellan arbetsmarknadens parter bör, för det andra, en 

proportionalitetsprincip införas i svensk arbetsrätt. En tillämpning av principen för 

bedömningen av stridsåtgärders lovlighet stämmer också väl överens med EG-domstolens 

synsätt.  

 

För det tredje är det mest troliga att ett system med allmängiltigförklarade sektorsvisa 

kollektivavtal införs i Sverige. Våra traditioner på arbetsmarknaden torde inte inbjuda till 

lagregler om lön, utan det måste fortfarande vara upp till arbetsmarknadens parter att avtala 

om sådana villkor. Ett system där kollektivavtal allmängiltigförklaras är förmodligen det bästa 

alternativet för den svenska lagstiftaren att uppfylla utstationeringsdirektivets regler om 

implementering. Vidare är det viktigt att värna om förutsebarheten. Vårt medlemskap i EU 

innebär ett erkännande av och deltagande i den inre marknaden med fri rörlighet för varor, 

personer, tjänster och kapital. Det medför att vi måste underlätta för näringsidkare från andra 
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medlemsstater att nyttja sina rättigheter att komma hit och utföra arbete av tillfällig karaktär. 

EG-rätten har att garantera den fria konkurrensen, och precis som utläses i uppsatsens 

inledning, är en innebörd av den fria konkurrensen att det är viktigt att ha regler som 

motverkar att medlemsstaterna konkurrerar med varandra genom låga löner och dåliga 

anställningsvillkor, s.k. social dumpning. En stor framgång för arbetstagarorganisationernas 

kamp mot social dumpning var att ursprungslandsprincipen, dvs. att gästande företag ska följa 

regelverket i hemlandet, togs bort ur förslaget till det tjänstedirektiv som senast 2010 ska ha 

införlivats i nationell rätt. Tjänstedirektivet syftar till att skapa en gemensam tjänstemarknad 

inom EU, med fri konkurrens som huvudregel.128 

 

Den fria rörligheten inom EU måste alltså respekteras, samtidigt som alla arbetstagare inom 

den inre marknaden måste garanteras ett visst minimiskydd. Likabehandling är viktigt för en 

lojal konkurrens, dvs. att utländska gästföretag ger sina anställda sådana förmåner som 

motsvarar värdlandets minimivillkor enligt reglerna för ämnena inom den hårda kärnan. Det 

är inte önskvärt med en arbetsmarknad där utstationerade arbetstagare har sämre villkor än de 

arbetstagare som anställts av svenska företag. En sådan situation kan leda till motsättningar 

mellan olika grupper av anställda på den svenska arbetsmarknaden, och lönerna kan komma 

att pressas nedåt. Vilka åtgärder Sverige kommer att vidta för en anpassning till EG-rätten, 

samtidigt som den svenska modellen värnas och motarbetandet av social dumpning 

fortskrider, är ännu inte klarlagt. En förändring av svensk arbetsrätt är dock oundviklig. 

 

Avslutningsvis finns skäl att påminna om att Laval-målet ännu inte är avgjort. AD har att ta 

ställning till bevisfrågorna i tvisten. En fundering som har väckts och som också TCO:s 

chefsjurist Hamskär framför är vad som skulle ske om facket skulle kunna visa att Laval var 

etablerad i Sverige? I ett sådant fall gäller inte EG-domstolens slutsatser. Det skulle innebära 

att svensk arbetsrätt ska tillämpas fullt ut i målet, dvs. att AD kan avgöra målet på en annan 

grund än EG-domstolens avgörande.129 Framtiden har som sagt mycket att utvisa.  

 

 

 

 

 

                                                 
128 http://eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Fri-rorlighet/Tjanster/Tjanstedirektivet/.   
129 Hamskär, debatt på www.europaportalen.se. 
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