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Förord

den här boken handlar om hur det svenska arbetsmarknadssystemet med 
sin betoning på kollektivavtal har kunnat hävdas inom EU. Det har va-
rit ett långt och mödosamt arbete för fackföreningsrörelsen med fram-
gångar och senare definitivt med motgångar. Med situationen i början 
av 2010-talet är arbetet på intet sätt avslutat.

Nationella traditioner och politiska grundvärderingar avgör hur man 
ser på olika arbetsmarknadssystem. Kollektivavtalens ställning och möj-
ligheterna till konfliktåtgärder har under lång tid och i olika frågor dykt 
upp på EUs dagordning. Syftet här är att dokumentera och kommentera 
den utvecklingen. De tre viktigaste händelserna är tillblivelsen av utsta-
tioneringsdirektivet och tjänstedirektivet samt Laval-fallet kopplat till 
flera andra fall i EU-domstolen.1

Beskrivningen är inte juridisk med alla de ingående resonemang om 
olika arbetsrättsfrågor som hade varit möjliga. Den är inte heller enbart 
politisk eller facklig. Tanken är att olika aspekter på händelseförloppet 
ska få sin plats. Man skulle kunna gå vidare med djupare juridiska reso-
nemang inom varje område. Det svenska arbetsmarknadssystemet står i 
centrum men den europeiska debatten om arbetsmarknadssystem och 
kollektivavtal finns också med, dock inte lika utförligt.

Att ta frågor i den ordning som de har varit på dagordningen har inte 
varit möjligt. Många frågor har löpt parallellt och dessutom haft direkt 
betydelse för varandra. För att undvika att bryta beskrivningen har varje 
fråga i stort sett samlats i ett avsnitt i stället för att behandla allt krono-
logiskt. Det faktiska händelseförloppet, åsikter från olika personer eller 
organisationer samt egna åsikter har blandats men förhoppningen är att 
det ändå går att skilja fakta från olika personers åsikter.

Med facit i hand kan man i flera fall finna klarsynta iakttagelser och 
förslag som när de fördes fram borde ha blivit mer uppmärksammade. 

1 Namnet EU-domstolen används eftersom det i och med Lissabonfördraget är det korrekta namnet, även om den tidi-

gare formellt hette EG-domstolen.
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En lärdom för Europas politiker borde vara att lyssna mer på facket och 
lära sig mer om den faktiska verkligheten på arbetsmarknaden. En lär-
dom för Europas fackföreningar är att man måste finna lösningar på 
fackliga frågor även när fakta och logik inte avgör de politiska besluten.

Förhoppningen är att läsaren, trots situationen i början av 2010-talet, 
kommer att känna att det är viktigt att fortsätta kampen med målet att 
återge de fackliga rättigheterna sin rätta plats i svensk och europeisk rätt.



8 | K O L L E K T I v A v T A L E n  O C h  E U

långt före Sveriges inträde

redan i det ursprungliga Romfördraget från 1957 fanns målet om att 
öka medborgarnas levnadsstandard och välfärd. Det fanns alltså en so-
cial målsättning från början. Tidigt lades också principen fast att de egna 
medborgarna och medborgare från andra medlemsstater ska behandlas 
lika i socialförsäkringssystemen samt att det som man tjänar in i ett land 
ska kunna flyttas med om man flyttar. Det var dock inte förrän under 
1970-talet som de sociala frågorna konkret hamnade på dagordningen. 
1972 tillkom det som kan kallas det första ”Sociala handlingsprogrammet”. 
Utifrån det programmet skapades en grund för arbetsrätten. Det handla-
de dels om arbetsmiljö, där successivt allt fler områden täckts in, dels om 
likalön, likabehandling, om kollektiva uppsägningar (anställningsskydd), 
lönegaranti och överlåtelsedirektivet (regler vid byte av entreprenör).

Under mitten av 1980-talet kom den förändring av fördraget som 
kallas Enhetsakten och som gjorde det möjligt att gå från kravet på en-
hällighet till beslut med kvalificerad majoritet. Det område där det fick 
störst betydelse var den inre marknaden. Även om idén om en inre mark-
nad hade funnits hela tiden hade man inte kommit överens om gemen-
samma regler. Vid mitten av 1980-talet beslutades om en vitbok med 
de regler som behövdes för att införa den inre marknaden. Målet var 
att det skulle vara klart 1992. Det lyckades i huvudsak men arbetet har 
fortsatt och framför allt har det handlat om att även få regler för han-
deln med tjänster.2

Den här beskrivningen kan tyckas ovidkommande när man behand-
lar sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor. Så är det inte, utan tvärt-
om. Vid den här tiden pågick en intensiv diskussion inom den europe-
iska fackföreningsrörelsen om vilken inställning man skulle ha till den 
inre marknaden. Europafackets stöd till den inre marknaden villkorades 
med kravet att den sociala dimensionen parallellt skulle utvecklas. Frå-

2 Grönbok och Vitbok är benämningar på dokument från EU-kommissionen. En grönbok innehåller en allmän diskus-

sion om ett nytt ämne. Den följs vanligen senare av en Vitbok där konkreta idéer presenteras av Kommissionen. Till sist 

kommer förslag till direktiv eller förordningar från Kommissionen för varje enskilt förslag.
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gan fanns ständigt på Europafackets dagordning under andra hälften av 
1980-talet. Europafacket fick ett löfte från den dåvarande presidenten i 
Kommissionen, Jacques Delors, om att en social dimension skulle åtfölja 
utvecklingen av den inre marknaden.

EUs ekonomiska och sociala kommitté3 fick ungefär samtidigt ett 
uppdrag från Delors som ledde till ett yttrande om Grundläggande so-
ciala rättigheter. När texten sedan antogs av EU fick den titeln Gemen-
skapens stadga om grundläggande sociala rättigheter för arbetstagare.

1989 års rättighetsstadga
I inledningen till denna stadga slås flera viktiga principer fast. Vid etable-
ringen av den inre marknaden ska samma betydelse läggas vid de sociala 
som vid de ekonomiska aspekterna så att de utvecklas på ett balanserat 
sätt. Fullbordandet av den inre marknaden måste ta full hänsyn till den 
sociala dimensionen inklusive arbetstagarnas rättigheter. Här slås också 
fast att när grundläggande rättigheter fastställs på EU-nivå får de rät-
tigheter som redan finns nationellt aldrig försämras på grund av de ge-
mensamma reglerna. I efterföljande EU-direktiv och avtal har detta ofta 
haft särskilt stor betydelse för ett land som Sverige. Denna stadga från 
1989 har tyvärr inte alltid styrt EUs agerande. Den borde, såsom grund 
för den sociala dimensionen, alltid tjäna som rättesnöre för beslutsfat-
tarna. Därför finns det all anledning att även i framtiden uppmärksam-
ma stadgan från 1989.

Gemenskapens stadga om grundläggande sociala rättigheter för arbetstagare 

innehåller följande områden: den fria rörligheten, rättvis lön, förbättrade arbets-

villkor angående arbetstiden, tillfälliga anställningar och deltid, socialt skydd, 

organisations- och förhandlingsrätt, yrkesutbildning, jämställdhet, informations- 

och medbestämmanderätt, arbetarskydd, särskilt skydd för barn och ungdomar, 

rätt till pension och åtgärder för funktionshindrade.

3 EUs Ekonomiska och Sociala Kommitté, numera Europeiska och sociala kommittén, EESK, bildades genom Romfördra-

get från 1957. Kommittén har tre grupper – arbetsgivare, arbetstagare och övriga intressen (bönder, konsumenter med 

mera). Den ska enligt fördraget lämna yttranden på de flesta av Kommissionens förslag och kan även avge yttranden 

på eget initiativ.
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Det finns principer i stadgan som har speciell betydelse för den svens-
ka arbetsmarknadsmodellen. Arbetsvillkoren ska fastställas i lagar eller 
kollektivavtal enligt systemet i varje land. Organisations-, förhandlings- 
och avtalsrätten ska tillämpas enligt nationell lagstiftning eller praxis. 
Strejkrätten ska följa nationell lagstiftning och kollektivavtal. Här finns 
de rättigheter som senare tagits in i rättighetsstadgan knuten till Lissa-
bonfördraget. Skillnaden är att de nu är lagligt bindande medan de 1989 
fanns i en högtidlig deklaration av stats- och regeringscheferna.

Det sociala handlingsprogrammet
Utifrån de rättigheter som beskrevs i stadgan utformade Kommissionen 
ett socialt handlingsprogram med 47 förslag till ny lagstiftning för arbets-
marknaden4. Flera av dessa ledde till nya EU-regler i början av 1990-talet 
medan andra tog mycket lång tid att förverkliga. Reglerna byggde vidare 
på arbetsrätten från 1970-talet. Grunden blev lagd för dagens arbetsrätts-
lagstiftning inom EU. En del nya frågor utöver handlingsprogrammet 
har tagits upp senare och även nya metoder för att arbeta fram förslag.

Bland handlingsprogrammets alla punkter har några haft särskilt stor 
betydelse för arbetsrätten, såsom vad som ska gälla vid utstationering och 
vid koncernfackligt samarbete samt arbetstidsregler.

Den sociala dialogens början
För att ge den sociala dimensionen en konkret form och ge arbetsmark-
nadens parter ett forum för diskussioner skapades den sociala dialogen. 
Det började under andra delen av 1980-talet med informella diskussio-
ner mellan Kommissionen och arbetsmarknadens parter inom EU. Dessa 
diskussioner ägde oftast rum innan Kommissionen lade fram sina förslag 
för arbetsmarknaden. Utöver den direkta kopplingen till Kommissionens 
arbete antog parterna under den här tiden en mängd resolutioner med 
gemensamma synpunkter. Inför det fördrag som antogs i Maastricht i 
december 1991 fick den sociala dialogen sin mer formella form. Mer om 
det senare.

Sådan var alltså situationen i början av 1990-talet – inre marknaden 

4 Programmet från 1970-talet glöms ofta bort så att programmet från 1989 ofta kallas det första sociala handlingspro-

grammet.
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höll på att formas med en kompletterande social dimension med rättig-
heter för arbetstagarna och med konkret lagstiftning. Trots en så ljus 
situation ur facklig utgångspunkt, speciellt jämfört med läget två de-
cennier senare, fanns det redan då orosmoln vad gällde den framtida 
utvecklingen.

1990-talets laval – rush Portuguesa
De då fattiga länderna i Sydeuropa – Spanien, Portugal och Grekland 
hade blivit medlemmar i den europeiska gemenskapen. Deras inträde i 
dåtidens EG liknar det senare inträdet för länderna i Central- och Öst-
europa. När en ny situation uppstår och följderna av den inte är förut-
sedd i EUs lagstiftning hamnar frågan i EU-domstolen. Så hände senare 
med Laval-fallet och vid den här tiden med Rush-Portuguesa-fallet. Ett 
portugisiskt byggföretag utförde arbete i Frankrike. Företaget tog med 
sig sina anställda och ville tillämpa portugisiska villkor. Historien om 
den fria rörligheten och arbetsmarknadssystemen började alltså inte 1995 
vid Sveriges inträde i EU.

Domstolen tog den 27 mars 1990 upp två huvudfrågor i Rush-Portu-
guesa-fallet – får man ta med sig sina anställda och vilka villkor ska till-
lämpas5. Att ett företag från ett annat land i EU (EG på den tiden) får ta 
med sig sina anställda var klart fastlagt i Romfördraget enligt domstolen. 
Man la till att arbetet i den stat där arbetet utförs ska ske ”på lika vill-
kor som landets egna medborgare”. Det senare utvecklades av domsto-
len med ”att Gemenskapens lagstiftning inte hindrar att en medlemsstat 
tillämpar sin egen lagstiftning eller de kollektivavtal som ingåtts mel-
lan arbetsmarknadens parter, på varje person som utför avlönat arbete 

– även tidsbegränsat – inom dess territorium oavsett vilken arbetsgiva-
rens etableringsstat än är. Gemenskapens lagstiftning hindrar inte hel-
ler de enskilda medlemsstaterna att påtvinga efterlevnad av dessa regler 
genom erforderliga medel.”

Domstolens formuleringar var denna gång helt entydiga. Arbetslands-
principen gäller – arbetslandets regler för villkoren på arbetsmarknaden 
gäller för samtliga som arbetar i det landet, oberoende av från vilket EU-
land man kommer. Med domstolens text kan detta brytas endast om det 

5 EUR-Lex 61989J0113.



12 | K O L L E K T I v A v T A L E n  O C h  E U

finns gemensam EU-lagstiftning. Någon sådan fanns inte 1990. Man 
kunde då alltså entydigt säga att Gemenskapens lagstiftning inte sätter 
några hinder i vägen för arbetslandsprincipen.
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Utstationeringsdirektivet

ett domstolsutslag inom EU följs ibland av ny lagstiftning. De regler 
som domstolen fastslår behöver formuleras med ny lagstiftning i form 
av förordningar eller direktiv. Att det skedde efter utslaget i Rush-Por-
tuguesa-fallet var ett krav från Europafacket. Ett direktivförslag kom 
också och det var utstationeringsdirektivet.

Lagstiftningsprocessen inom EU består av ett första kommissionsför-
slag till vilket Europaparlamentet och Rådet6 lägger formella ändrings-
förslag. Förslag kommer i det skedet i de flesta fall även från EUs eko-
nomiska och sociala kommitté och Regionkommittén. Kommissionen 
lägger ett nytt förslag där man redovisar vilka ändringsförslag man har 
accepterat och i svåra fall, som med utstationeringsdirektivet, blir det 
därefter förlikning mellan Rådet och Parlamentet, innan man kan enas 
om en gemensam text.

Kommissionens första förslag kom 1991 (KOM(91) 230). Det revide-
rade förslaget kom i juni 1993 (Kom (93) 225) och den slutgiltiga texten 
antogs och publicerades den 16 december 1996 med beteckningen 96/71/
EG. I detta fall hade medlemsstaterna därefter 3 år på sig att införliva 
direktivet i nationell lagstiftning, vilket i Sverige skedde genom utsta-
tioneringslagen. Utstationeringsdirektivet gäller alltså från och med den 
16 december 1999. Att det i detta fall tog över 8 år att få ett direktiv ge-
nomfört är en ovanligt lång tid – även inom EU – vilket visar på att det 
fanns stora åsiktsskillnader innan man kom överens.

Utöver att beskriva och diskutera den slutgiltiga texten är det intres-
sant att se hur texten ändrades under beslutsprocessen fram till det fär-
diga direktivet. Det ursprungliga förslaget tas inte upp särskilt. I stället 
beskrivs de ändringar som gjordes i den reviderade versionen främst på 
Europaparlamentets initiativ. De följande ändringarna var de mest vä-
sentliga för de svenska och danska arbetsmarknadssystemen.

 – Begreppet erga omnes (reglerna måste gälla samtliga arbetstagare) togs 

6 Det enklare begreppet Rådet används även om det formella namnet är Ministerrådet.
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bort då begreppet är okänt i flera medlemsstater (bland annat Sve-
rige och Danmark).

 – Utöver texten om allmängiltigförklarade avtal7, fördes en ny text in 
om alternativet med kollektivavtal som täcker en majoritet av företa-
gen. Nyckelfrågan var enligt Kommissionen att dessa kollektivavtal 
verkligen även gäller de utländska företagens inhemska konkurrenter. 
Medlemsstaterna måste se till att de utländska företagen kan få infor-
mation om vilka kollektivavtal som gäller, annars kan dessa avtal inte 
krävas för de utländska företag som tillfälligt utför tjänster i landet.

 – Ett stycke om att bättre arbetsvillkor kan krävas än de minimivill-
kor som finns i direktivet las till. Kommissionen hänvisar här i sina 
förklaringar till eventuella bättre arbetsvillkor i företagets hemland, 
motsvarande det som EU-domstolen senare använde i Laval-fallet. I 
själva direktivtexten finns dock ingen hänvisning till hemlandets reg-
ler. Eftersom begreppet ”tillämplig lag” används i texten måste det 
vid utstationering faktiskt vara arbetslandets lagar (kollektivavtal i 
det svenska fallet) som gäller.

 – I det första förslaget skulle direktivet gälla arbete i annat land efter 
tre månader. Det ändrades till efter en månad.

 – Det las också till att om olika personer avlöste varandra skulle den 
sammanlagda tiden beräknas.

 – Frågan om bemanningsföretag fördes bort från detta direktiv. Den 
blev sedermera en egen lång process fram till gemensamma regler 
inom EU.

Att det tog över tre år från den reviderade versionen fram till den slut-
giltiga berodde inte bara på svåra förhandlingar mellan Rådet och Par-
lamentet utan också på att det var ett val till Europaparlamentet 1994.

Under Rådets diskussioner gjordes det klart att direktivet inte inne-
bar att man skulle tvingas införa lagstiftning om minimilöner eller all-
mängiltigförklaring av kollektivavtal. Först ville Rådet åter införa kra-
vet på 100 procent täckning av företagen för kollektivavtalen. Det kra-

7 I flertalet EU-länder där man inte införlivar EU-direktiv via kollektivavtal har man allmängiltigförklaring. När ett kollek-

tivavtal har träffats mellan arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer i ett företag inom en bransch beslutar staten att 

det ska vara allmängiltigt, det vill säga automatiskt gälla alla företag inom den aktuella branschen. Metoden gör att 

kollektivavtalen uppfyller det juridiska kravet (erga omnes) och gäller lika för alla.
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vet lyckades Danmark åter få bort. Det fanns många andra stridsfrågor 
inom Rådet.

 – Om arbetslandets regler skulle gälla direkt, efter en eller tre månader eller till 

och med efter en ännu längre period fanns hela tiden med i diskussionerna.

 – Om listan med minimikrav som skulle gälla för utstationerade arbetstagare 

skulle vara sluten (inga andra krav skulle kunna ställas) eller öppen (man kunde 

ha krav utöver de som stod i direktivet) var en annan diskussionspunkt.

 – Om direktivet skulle gälla hela arbetsmarknaden eller bara byggnadsverksam-

het. Så småningom blev det olika regler. För byggverksamhet kom direktivets 

regler att gälla från första dagen. För montering av maskiner och liknande blev 

det arbetslandets regler först om arbetet tog mer än 8 dagar. För allt annat 

fick varje land fastställa om hemlandets regler skulle kunna gälla upp till en 

månads arbete.

En principiell skillnad mellan domstolsutslaget i Rush Portuguesa-
fallet och utstationeringsdirektivet är att medlemsstaterna i domstols-
utslaget fick rätt att kräva att vissa minimivillkor tillämpas även på ar-
betstagare som utstationerats. Det fanns dock ingen skyldighet. Med 
utstationeringsdirektivet blev det en skyldighet.

Domstolen hade tagit sitt beslut för länder med allmängiltigförkla-
ring och inte för länder med det nordiska kollektivavtalssystemet. Det 
var därför osäkert hur det skulle tolkas i ett sådant system. Med ett di-
rektiv om utstationering skulle reglerna gälla allmänt inom EU. Försla-
get till direktiv erkände kollektivavtal som metod och beskrev dessutom 
att det danska fallet där allmängiltighet inte förekommer är tillräckligt.

Problemet för Sverige och Danmark beror på att man hela tiden mås-
te få de beslutande inom EU att förstå och acceptera just vårt system. 
Kommissionärer, ministrar och ledamöter i Europaparlamentet byts ut 
med jämna mellanrum. Under årens lopp har det visat sig nödvändigt 
att föra en konstant dialog med alla dessa nya för att förklara vårt system.

Mer om utstationeringsdirektivet längre fram.
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europeiska förhandlingar och kollektivavtal får 
sin plats i fördragen

medan förhandlingarna om det kommande Maastrichtfördraget pågick 
förde arbetsmarknadens parter egna diskussioner. Man hade upplevt sto-
ra svårigheter med den lösa form som den sociala dialogen hade, det vill 
säga icke-bindande diskussioner. Om sådana kom till stånd var beroende 
på Kommissionens intresse av att höra parterna.

Den 31 oktober 1991 överlämnade parterna en överenskommelse om 
hur man ville se den sociala dialogen formellt fastlagd i fördraget. De 
viktigaste punkterna i överenskommelsen var:

 – att konsultationer alltid ska ske innan Kommissionen lägger fram 
förslag till lagstiftning om arbetsmarknaden,

 – att parterna om de önskar ska kunna förhandla i stället för att Kom-
missionen lägger fram förslag till lagstiftning.

 – att direktiv ska kunna införas inte bara via lagar i medlemsstaterna 
utan också via kollektivavtal.

De här idéerna skulle enligt förslaget arbetas in i fördraget. Men här 
fanns också motståndarna, den konservativa brittiska regeringen, som 
motsatte sig detta. Lösningen blev att de övriga 11 medlemsstaterna antog 
de nya reglerna som ett socialt protokoll knutet till fördraget. Det skul-
le gälla alla medlemsstater förutom Storbritannien. EUs hela maskineri 
med Kommission etc skulle dock kunna användas även för detta trots 
att det inte gällde Storbritannien.

Utöver de formella reglerna om den sociala dialogen utvidgades i 
Maastricht möjligheten till att använda kvalificerad majoritet – dittills 
endast arbetsmiljö inom arbetsrättsområdet – till att även gälla arbets-
villkor, jämställdhet och koncernfackligt inflytande. Socialförsäkringar 
kvarstod som nationell fråga där EU bara kan agera om det råder en-
hällighet. Dessutom, vilket för svensk del var mycket viktigt, fastslogs 
att EU inte ska kunna agera i frågor om löner samt organisations- och 
konflikträtt , en regel som är oförändrad i Lissabonfördraget. Den nu-
varande artikel 153 avslutas med ”Bestämmelserna i denna artikel ska 



e U r o p e I S k a  F ö r h a n d l I n g a r  o c h  k o l l e k t I v a v t a l  F å r  S I n  p l a t S  I  F ö r d r a g e n  | 17

inte tillämpas på löneförhållanden, föreningsrätt, strejkrätt eller rätt till 
lockout.”

Den formella processen för den sociala dialogen och fördraget kom 
åter upp vid förhandlingarna om ett nytt fördrag i Amsterdam. I Stor-
britannien hade just en Labourregering tillträtt. Nu fanns inget mot-
stånd mot att formellt föra in det sociala protokollet i fördraget. Det 
gäller alltså efter att Amsterdamfördraget trädde i kraft den första maj 
1999 i samtliga medlemsstater som en integrerad del av hela EU-proces-
sen. Glädjen över att detta blev formellt dämpades under efterföljande 
år när Labourregeringen kom att motsätta sig de flesta förslag som kom 
ut av den sociala dialogen.

Inför den regeringskonferens som ledde fram till Amsterdamfördra-
get lämnade LO flera förslag till den svenska socialdemokratiska reger-
ingen. LO var nöjd med att regeringen drev sysselsättnings- och jäm-
ställdhetsfrågor men ville även ha med fackliga rättigheter in i fördraget.

 – LO lämnade textförslag om hur det kunde skrivas in att EUs insti-
tutioner, inklusive domstolen, garanterat följde ILO-konventionerna 
87 och 98 om förenings- respektive förhandlingsrätt, liksom ILOs 
praxis runt dessa8.

 – För nya medlemsstater skulle ett krav finnas om att minst följa detta.
 – Ett tredje förslag kom att kallas den femte friheten – den femte ef-

tersom den skulle komplettera de fyra friheterna på den inre mark-
naden. Om rätt till sympatiåtgärder fanns i ett land skulle den även 
kunna användas för internationella sympatiåtgärder. Medlemsstater 
som inte hade rätt till sympatiåtgärder skulle införa sådana.

Med en inskriven skyldighet för domstolen att respektera ILO-konven-
tionerna hade Laval-fallet fått ett annat slut. Den femte friheten drevs 
av den svenska regeringen men det blev inget stöd från någon annan 
medlemsstat.

Sociala dialogen och facklig förhandlingsordning
Med det sociala protokollet infört i Amsterdamfördraget behövdes nya 

8 ILO (Internationella arbetsorganisationen) är FNs organ för arbetsmarknadsfrågor. Det består av tre parter – arbetsgiva-

re, arbetstagare och regeringar.
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regler för hur fackliga förhandlingar skulle gå till för europeiska kollek-
tivavtal. Svenska LO var nog den som var mest aktiv för att få en sådan 
reglering till stånd. När EU-kommissionen frågar parterna om de vill 
förhandla om ett ämne inom arbetsrätten sker det i två steg. Först frågar 
Kommissionen om parterna anser att det är en fråga som bör regleras. 
Om svaret blir ja, blir nästa fråga om parterna kan tänka sig att förhandla 
om ett avtal i stället för att Kommissionen lägger fram ett förslag. Med 
den nya fackliga förhandlingsordningen kan inte EFS-styrelsen svara di-
rekt utan att medlemsorganisationerna först tillfrågas och ger sitt god-
kännande. Det gäller svaren på båda dessa frågor. Om det blir förhand-
lingar tillsätts en förhandlingsdelegation med en representant per land. 
LO, TCO och Saco har turats om att ingå i sådana delegationer. Inom LO 
får förbunden yttra sig innan LO-styrelsen skickar in sina svar till EFS.
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Medlemskapsförhandlingarna

Situationen för kollektivavtalen före medlemskaps-
förhandlingarna
Studier av hur EUs arbetsrättsregler skulle kunna införlivas i Sverige ge-
nomfördes av såväl LO och TCO som den Socialdemokratiska riksdags-
gruppen innan förhandlingarna om medlemskap i EU startade. Med lag-
stiftning som huvudmetoden för arbetsrätt inom EU var det i högsta grad 
relevant att ställa sig frågan om det var möjligt att implementera dessa 
regler via kollektivavtal. Även om arbetsrättsreglerna inom EU i huvudsak 
gällde områden som även i Sverige reglerades med lag var det nödvändigt 
att överväga om kollektivavtalsmetoden var möjlig för framtida regler.

Vid den här tiden nämndes inte kollektivavtal som metod för imple-
mentering i EUs fördrag men det hade ändå accepterats av EU-domsto-
len. Men i bakgrunden fanns kravet på erga omnes – reglerna skulle gälla 
samtliga arbetstagare som omfattades av direktivet. Detta åstadkoms i 
flertalet EU-länder genom allmängiltigförklaringen. Någon sådan möj-
lighet fanns inte för Danmark. Där användes i stället metoden att kom-
plettera kollektivavtal med en lag som gällde alla som inte omfattades av 
kollektivavtalet. Den slutsats som LO i det här läget drog var att efter-
som kollektivavtalen inte har erga-omnes-effekt måste de kompletteras 
med lagstiftning för att gälla för samtliga arbetstagare.

Den dåvarande EU-kommissionären med ansvar för arbetsmarknads-
frågor, Padraig Flynn, sa i ett tal i Europaparlamentet och i ett brev till 
danska LO att kollektivavtal inte behöver vara allmängiltiga om kol-
lektivavtalen uppnår samma resultat som ett direktiv. Kommissionen 
nämnde en avtalstäckning på 85–90 procent som tillräcklig. Med tanke 
på att även icke-organiserade omfattas av kollektivavtal på en arbetsplats 
är den svenska och danska avtalstäckningen på den nivån. Europarådet 
och ILO har använt samma gräns.

En avgörande skillnad mellan olika direktiv är om de är harmonise-
ringsdirektiv (reglerna ska gälla i alla länder) eller minimidirektiv (man 
kan nationellt kräva bättre villkor). Tidigare direktiv var av den för-
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sta typen men till exempel arbetstidsdirektivet blev ett minimidirektiv. 
Uppfattningen redan före medlemskapsförhandlingarna var att mini-
mirättigheterna måste vara tvingande och uppnås i antingen lag eller 
avtal men att det inte finns några hinder för en reglering via avtal över 
miniminivån, det vill säga det som i juridiken kallas semidispositivitet.

Vad ansåg man då om stridsåtgärder vid den tiden? Följande är ett citat 
ur en rapport från LOs avtalssekreterare Erland Olauson till den socialde-
mokratiska riksdagsgruppen. ”Det är alltså inte tillåtet för ett medlems-
land att förbjuda ett företag att komma in i landet. Det är däremot tillå-
tet att ha en lagstiftning, som innebär att de utländska företagen tvingas 
följa samma lagar och kollektivavtal som värdlandets företag. Målet med 
Romfördragets bestämmelser är konkurrens på lika villkor.” Grunden 
för en sådan inställning var domstolsutslaget i Rush-Portuguesa-fallet. 
LOs uppfattning inför medlemskapsförhandlingarna var bland annat:

 – ”att Gemenskapen uttryckligen erkänner kollektivavtal enligt den 
nordiska modellen som tillräckligt medel att verkställa Gemenska-
pens direktiv utan att dessa avtal behöver bekräftas av myndigheter 
och

 – att svenska kollektivavtal i enlighet med detta ska kunna gälla allt ar-
bete som utförs i Sverige, även vid utländska entreprenader och från 
entreprenadens första dag.”

Parallella diskussioner om arbetsrätten – i Sverige och i eU
Genom ett AD-beslut 1989 blev det otillåtet att undantränga eller ändra 
ett redan existerande kollektivavtal på en arbetsplats. Genom en ändring 
i 42 § MBL (Lex Britannia) korrigerades detta så att den principen inte 
gäller när MBL inte är tillämplig på arbetsplatsen. Fackföreningen fick 
därmed rätt att vidta stridsåtgärder för att undantränga ett gällande ut-
ländskt kollektivavtal vid tillfällig utstationering av arbetstagare i Sverige.

Efter att en delegat från det dåvarande SAF i ILO sagt att Lex Britan-
nia strider mot ILO-konventioner tillsatte Bildtregeringen en utredning 
för att klargöra situationen. Utredningen tog också upp Lex Britannias 
förhållande till EUs krav på fri rörlighet. Utredningen avfärdade att re-
geln skulle strida mot några ILO-konventioner. Om den fria rörigheten 
inom EU sa utredaren att EU accepterar inskränkningar som införs för 
att förhindra social dumping. Eftersom svenska företag inte kan konkur-
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rera med dumpade löner på grund av den stora täckningen för kollek-
tivavtal kan inte de utländska företagen sägas bli diskriminerade. Hans 
brasklapp var dock att EU-rätten ständigt förändras och att man borde 
invänta framtida domar.

När Lex Britannia infördes hade de borgerliga partierna hävdat att 
det stod utom allt tvivel att den stred mot EUs regler. På hösten 1994, 
efter att utredningen presenterats, var det valrörelse och, trots vad man 
sagt tidigare, la man inte fram något förslag till ändring av Lex Britannia.

Medlemskapsförhandlingarna
Så här sa Europa- och utrikeshandelsminister Ulf Dinkelspiel i Bryssel 
den 1 februari 1993 då medlemskapsförhandlingarna inleddes. ”Vi väl-
komnar unionsfördragets sociala protokoll inklusive arbetsmarknadspar-
ternas förstärkta roll i utarbetandet och genomförandet av gemensamma 
åtgärder på arbetsmarknadsområdet. Vi utgår från att detta innebär att 
svenska kollektivavtal erkänns som tillräckligt medel att genomföra EGs 
direktiv.” Riksdagen hade gjort ett liknande uttalande när man godkände 
EES-avtalet, vilket Sverige omfattades av under 1994.

I oktober 1993 uppvaktade LO, TCO, dåvarande SAF och arbetsmark-
nadsdepartementet EU-kommissionen för att försäkra sig om att kollek-
tivavtal skulle kunna användas för implementeringen av EU-regler. Det 
fanns en total svensk samsyn på kollektivavtalsmetoden för implemente-
ring. Ett dokument från arbetsmarknadens parter överlämnades. I detta 
citerades Ulf Dinkelspiels och Riksdagens uttalanden. Men framför allt 
handlade det om att det är parterna som sedan 1930-talet förhandlar om 
löner och andra arbetsvillkor, eftersom Sverige inte har någon allmän-
giltigförklaring eller några regler om minimilöner. I och med att avtalen 
tillämpas på icke-organiserade i företagen och att många icke-organise-
rade företag tecknar hängavtal på gällande branschavtal kan avtalstäck-
ningen anses vara omkring 95 procent.

Strax därefter kom ett för Sverige formellt viktigt brev från kom-
missionären Flynn riktat till dåvarande arbetsmarknadsministern Börje 
Hörnlund. Här är det läge för ett par citat från brevet: ”om direktiv antas 
så är i vederbörlig ordning träffade kollektivavtal på nationell nivå ett sätt 
att införa dem … Avtalsbrott av företag eller enskilda kan i så fall lösas 
genom att tillgripa de normala procedurer som brukas på svensk arbets-
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marknad”. Han slutar med att jag ”garanterar er att Maastrichtfördraget 
inte på något sätt kräver att svensk praxis på arbetsmarknaden ändras”. 
I det läget var det Kommissionens tolkning, men det bekräftades sena-
re av Rådet och av att utstationeringsdirektivet innehöll sådana regler.

När förhandlingarna avslutades för det avsnitt i fördraget där arbets-
rätten finns anknöt Ulf Dinkelspiel till Flynnbrevet. Han sa att det svens-
ka systemet och de svenska traditionerna med frihet för arbetsmarkna-
dens parter att förhandla och sluta avtal om arbetsvillkoren i kollektiv-
avtal för allt arbete som utförs i Sverige och också, om det behövs, ta till 
konfliktåtgärder är väl i linje med det som förutses i framtiden i det so-
ciala protokollet. Dessa frågor hade, enligt Ulf Dinkelspiel, nyligen till-
fredsställande klargjorts i brevväxlingen mellan arbetsmarknadsminis-
tern och kommissionär Flynn. Han ville sedan att brevväxlingen kom 
med i protokollet från förhandlingarna. Så skedde också. Den fogades 
senare på svenskt initiativ även till slutakten till anslutningsfördraget.

Dessutom fogade Sverige en egen förklaring till denna slutakt om 
kollektivavtalens ställning. I förklaringen (nummer 47) sägs att genom 
skriftväxlingen ”fick Sverige garantier beträffande svensk praxis på ar-
betsmarknaden och då särskilt systemet med kollektivavtal mellan ar-
betsmarknadens parter om arbetsvillkor”.

Den stora betydelse som fästes vid skrivningarna i slutakten från för-
handlingarna kan beskrivas med en intervju med en dansk arbetsrättsex-
pert (Jesper Due). Han hade varit tveksam till om det brev som danskarna 
tidigare hade fått skulle kunna gälla allmänt. Han fruktade att domstolen 
kunde blanda sig i. Han sa att nu då detta i de svenska förhandlingarna i 
texten har fått Rådets godkännande kan knappast domstolen gå emot!!!

I TCOs utvärdering av förhandlingsresultatet påpekas att brevväx-
lingen på detta sätt får en juridisk betydelse genom att det binder Kom-
missionen i sin övervakning av implementeringen och att EU-domsto-
len måste beakta det i eventuella kommande prövningar. Få tänkte nog 
vid den tiden på hur avgörande TCOs sista mening i detta sammanhang 
skulle bli: ”Domstolen får dock det slutliga avgörandet ifall frågan på 
grund av något konkret fall skulle aktualiseras inför denna.”

lo och medlemskapsförhandlingarna
LOs kongress hade sagt ja till att Sverige skickade in en medlemskaps-
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ansökan. De för facket viktigaste frågorna inför förhandlingarna om 
EU-medlemskap diskuterades sedan med alla förbund i LOs dåvarande 
EG-kommitté. Även om förbunden hade olika uppfattning om ett med-
lemskap blev man överens om vilka krav Sverige måste ställa under för-
handlingarna. De handlade om kollektivavtalens ställning och om kol-
lektivavtal kan användas för implementering av direktiv.

Beträffande kollektivavtalets ställning pekade LO senare i sin utvär-
dering av förhandlingsresultatet på fakta som stödjer det svenska av-
talssystemet.

 – Lex Britannia togs upp i förhandlingarna och föranledde inga kom-
mentarer från övriga medlemsländer.

 – Ulf Dinkelspiels tal under förhandlingarna gav stöd för kollektivav-
talen.

 – Rush-Portuguesa-domen stöder principen om att man kan kräva ar-
betslandets kollektivavtal.

 – Det pågående arbetet med ett utstationeringsdirektiv går till och med 
längre än den domen då det blir en skyldighet att följa arbetslandets 
kollektivavtal.

 – I det sociala protokollet (senare infört i själva fördraget) stadgas att 
strejkrätten inte är en EU-fråga.

 – I det så kallade Flynnbrevet bekräftade Kommissionen sitt ja till att 
även kollektivavtal som inte är allmängiltigförklarade ska vara till-
räckligt för implementering av direktiv.

 – Denna inställning bekräftades genom protokollet från förhandling-
arna.

”När det gäller kravet på att kunna använda kollektivavtal för att inför-
liva EU-direktiv har det till fullo tillgodosetts i förhandlingsresultatet”, 
skrev LO i utvärderingen. LO-Tidningen uttryckte detta med att ”det 
gick bra för facket i EU-förhandlingarna. De krav LO hade när förhand-
lingarna inleddes är uppfyllda” (LO-Tidningen nr 8/1994). EU ansågs ha 
gått ifrån ”erga-omnes-principen” och accepterat att kollektivavtal som 
täcker mer än 80 procent av berörda anställda är ett fullgott alternativ 
till lagstiftning.

Hur man såg på relationen mellan beslut i Kommissionen, Rådet och 
EU-domstolen kan också beskrivas från LO-Tidningen. ”En viss osäker-
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het kvarstår dock. Så länge som EU-domstolen inte prövat om EU-lagar 
enligt EUs författning kan införas på nationell nivå enbart med kollek-
tivavtal är frågan inte helt avgjord. Men eftersom både EU-kommissi-
onen och samtliga medlemsländer tolkat EUs grundlag så att detta är 
möjligt är det osannolikt att domstolen kommer till en annan slutsats.”

Beträffande Lex Britannia hade EU-kommissionen redan i sin första 
bedömning av den svenska medlemskapsansökan sagt att den inte stod 
i strid med EU-rätten. Den togs sedan över huvud taget inte upp i för-
handlingarna.
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Åter till utstationeringsdirektivet

efter årsskiftet 1994/95 kunde Sverige agera fullt ut i Rådet. Här hem-
ma startade en trepartskommitté på arbetsmarknadsdepartementet där 
arbetsmarknadsparterna kunde följa Rådets diskussioner och lämna sina 
synpunkter. Det kan vara intressant att notera vilka synpunkter som där 
framfördes av dåvarande SAF. Utstationeringsdirektivet ska vara ett max-
imidirektiv, det vill säga man skulle inte få kräva mer än de ”minimikrav” 
som angavs i direktivet, karenstiden innan arbetslandets regler slår till 
bör vara 12 eller åtminstone 6 månader, listan ska vara sluten, det vill säga 
inga fler krav ska kunna ställas och alla delar av svenska kollektivavtal 
ska inte kunna tillämpas. Kopplingen till det senare Laval-fallet är tydlig.

Mot det fanns LOs krav på ett direktiv utan inskränkningar i den 
svenska konflikträtten med tydliga garantier för det svenska systemet. 
De artiklar som direktivet grundar sig på gäller endast den fria rörlighe-
ten och etableringsrätten, vilket kan komma att tolkas till arbetstagar-
nas nackdel av domstolen. LOs krav var:

 – Direktivets regler ska slå till från första dagen av utstationeringen. 
Om detta inte kan uppnås ska karenstiden vara så kort som möjligt.

 – Det måste finnas generella garantier för att direktivet inte inskränker 
konflikträtten. Listan på arbetsvillkor måste vara öppen.

 – Statistiskt gällande lönenivåer måste kunna krävas, inte bara avta-
lens lägstalöner.

 – Det måste vara helt klart att medlemsstaterna inte tvingas reglera lö-
nerna genom lagstiftning.

 – Inskränkningar i förhandlingsrätten skulle komma i konflikt med 
ILOs konventioner.

Sverige och Danmark som helt saknar allmängiltigförklaring drev i de 
slutgiltiga förhandlingarna och fick igenom en lydelse om att länder som 
saknar allmängiltigförklaring, om de så beslutar, i stället kan utgå från 
kollektivavtal som gäller allmänt inom en bransch (artikel 3.8). Den 
svenska regeringen uppfattade att de slutgiltiga formuleringarna inte 
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skulle hindra en fortsatt tillämpning av det svenska kollektivavtalssys-
temet. I ingressen till direktivet fick Sverige även igenom en text om 
att direktivet inte påverkar medlemsstaternas reglering av stridsåtgär-
der (punkt 22).

Med hjälp av ett antal citat från utstationeringsdirektivet kan man 
förstå att situationen för det svenska kollektivavtalssystemet, tillsam-
mans med resultaten i medlemskapsförhandlingarna, kändes minst sagt 
tillfredsställande.

”Artikel 2.2. I detta direktiv avses med begreppet arbetstagare det begrepp som 

tillämpas i rätten i den medlemsstat inom vars territorium arbetstagaren är utsta-

tionerad.

Artikel 3.1 Medlemsstaterna skall … se till att … företag på följande områ-

den garanterar de arbetstagare som är utstationerade inom deras territorium de 

arbets- och anställningsvillkor som i den medlemsstat inom vars territorium arbe-

tet utförs är fastställda

a.  längsta arbetstid och kortaste vilotid

b.  minsta antal betalda semesterdagar per år

c.  minimilön, inbegripet övertidsersättning (ej avtalspension)

d.  villkor för att ställa arbetstagare till förfogande, särskilt genom företag för 

uthyrning av arbetskraft

e.  säkerhet, hälsa och hygien på arbetsplatsen

f.  skyddsåtgärder … för gravida kvinnor och kvinnor som nyligen fött barn samt 

för barn och unga

g.  Lika behandling av kvinnor och män samt andra bestämmelser om icke-diskri-

minerande behandling.

I detta direktiv avses med minimilön … den minimilön som fastställs i nationell 

lagstiftning och/eller praxis i den medlemsstat inom vars territorium arbetstaga-

ren är utstationerad.

Artikel 3.7 Punkt 1–6 skall inte hindra tillämpning av anställningsvillkor som är 

förmånligare för arbetstagarna.

Ersättningar som hör ihop med utstationeringen skall anses utgöra en del av 

minimilönen, om de inte utbetalas som ersättning för utgifter som i själva verket 
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Utstationeringslagen
Innan utstationeringsdirektivet infördes i Sverige gjordes en utredning 
om hur det borde gå till. Utgångspunkten var att direktivet skulle ge-
nomföras med största möjliga anknytning till vårt kollektivavtalssystem. 
Lagen skulle enligt utredningen skrivas så att den inte bara gällde arbets-
tagare utstationerade från EES-länder (EU + Norge, Island och Liechten-
stein) utan även från övriga världen. Utredaren pekade på den fackliga 
kontrollen i Sverige av utländska företag som ett skäl till att några nya 
svårigheter inte borde uppstå i och med en ny utstationeringslag.

Utstationeringslagen9 trädde i kraft den 16 december 1999. Att di-
rektivet skulle börja gälla först efter en månads arbete finns inte i den 
svenska lagen. Sverige utnyttjade alltså möjligheten att låta direktivets 
regler börja gälla från första arbetsdagen. Undantaget för arbete som är 
på högst 8 dagar gäller i den svenska lagen endast för ett undantag från 
semesterlagen. De övriga lagarna gäller alltså från första dagen även vid 

9 I flertalet EU-länder där man inte införlivar EU-direktiv via kollektivavtal har man allmängiltigförklaring. När ett kollek-

tivavtal har träffats mellan arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer i ett företag inom en bransch beslutar staten att 

det ska vara allmängiltigt, det vill säga automatiskt gälla alla företag inom den aktuella branschen. Metoden gör att 

kollektivavtalen uppfyller det juridiska kravet (erga omnes) och gäller lika för alla.

har uppkommit till följd av utstationeringen, till exempel utgifter för resa, kost eller 

logi.

Artikel 3.8 Om det saknas ett system för att förklara att kollektivavtal eller skil-

jedomar har allmän giltighet … kan medlemsstaterna, om de så beslutar, utgå 

ifrån

 – kollektivavtal eller skiljedomar som gäller allmänt för alla likartade företag 

inom den aktuella sektorn för det aktuella arbetet och inom det aktuella geo-

grafiska området och/eller

 – kollektivavtal som har ingåtts av de mest representativa arbetsmarknadsorga-

nisationerna på nationell nivå och som gäller inom hela det nationella territo-

riet, om det vid tillämpningen av dem på de företag som anges i artikel 1.1 vad 

gäller de områden som räknas upp i punkt 1 första stycket garanteras att dessa 

företag behandlas på samma sätt som de övriga företag som anges i detta 

stycke och som befinner sig i en likartad situation.”
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montering och installation i samband med varuleveranser. För byggverk-
samhet gäller även semesterreglerna från första dagen.10

Inom MBL gäller alltid 7, 8 och 10 §§ och, som det står i lagen, ”när 
kollektivavtal träffats med en svensk arbetstagarorganisation gäller även 
41 §”. Det förbindelsekontor som måste upprättas blev i Sverige Arbets-
miljöverket. Åter ett citat – ”för information om kollektivavtal som kan 
komma att bli tillämpliga ska Arbetsmiljöverket hänvisa till berörda kol-
lektivavtalsparter”.

Även om utstationeringslagen uppfattades som tillräcklig när den 
antogs så har utvecklingen för den fria rörligheten för tjänster visat att 
den i avgörande avsnitt var ofullständig. Det mest anmärkningsvärda är 
nog att lönebildning inte nämns överhuvudtaget. Hur direktivets krav 
på minimilön ska uppfyllas finns inte med. Att lönen enbart fastställs 
genom kollektivavtal anges inte. Situationen när de utländska arbetsgi-
varna har tecknat kollektivavtal beskrivs men inte vad som händer om 
de inte tecknar kollektivavtal.

LOs remissvar var mycket kortfattat och bestod egentligen bara av 
meningen – ”LO tillstyrker de förslag som betänkandet framför men vill 
på en punkt föreslå en ändring”. Den ändringen var att AMS och inte, 
det föreslagna, Arbetsmiljöverket skulle vara förbindelsekontor för de 
utländska företagen. I efterhand kan man konstatera att LO borde ha 
gått in mer i detalj i remissvaret.

Det svenska systemet för lönebildning behöver inte anges för svenska 
arbetsgivare då de känner till dem genom andra lagar och tradition. Hu-
vudmottagare för utstationeringslagen är dock de utländska arbetsgivare 
som utstationerar arbetskraft till Sverige. En utländsk arbetsgivare kan 
med utgångspunkt enbart från utstationeringslagen faktiskt med fog säga 
att Sverige inte utnyttjat möjligheten att uppfylla direktivet via vårt kol-
lektivavtalssystem. I direktivet står det ju att ett system med kollektiv-
avtal som inte är allmängiltigförklarade kan användas för implemente-
ringen om medlemsstaten så beslutar. Ingenstans i utstationeringslagen 

10 Utstationeringslagen började med att räkna upp lagar som gäller i sin helhet för utstationerade arbetstagare (arbets-

tidslagen i sin helhet samt specialregler för vissa vägtransporter och för flygpersonal, arbetsmiljölagen och lag om 

arbetsförmedling och uthyrning) och ett antal paragrafer i några andra lagar (semesterlagen, föräldraledighetslagen, 

jämställdhetslagen, lagarna mot diskriminering på grund av etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning, del-

tidsarbete och tidsbegränsade anställningar.
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står det att Sverige har beslutat om detta. Att det ska vara tydligt för de 
utländska arbetsgivarna vad som gäller framgår inte bara av direktivet 
utan även av flera tidigare utslag från EU-domstolen.

Regeln i direktivet om att arbetsgivaren kan tillämpa mer förmånliga 
villkor finns i lagen endast med vid utstationering av svenska arbetstagare 
till utlandet. Direktivet anger inte uttryckligen i det stycke som reglerar 
denna möjlighet om det gäller villkor som är mer förmånliga i företagets 
etableringsland eller i det land där arbetet utförs. Ända fram till domsto-
lens utslag i Laval-fallet var det den gängse uppfattningen att direktivet 
i huvudsak skyddade möjligheten att hävda bättre villkor i arbetslandet.

Den svenska inställningen om att man ska ändra så lite som möjligt 
vid införlivande av EU-direktiv ledde i praktiken till att man inte hel-
ler i utstationeringslagen informerade resten av EU om vad som gäller 
i vårt land!

Brist på förståelse inom Kommissionen
Genom de kanaler som det fackliga Brysselkontoret hade fick svensk 
fackföreningsrörelse och Europafacket i januari 1997 kännedom om ett 
planerat dokument från Kommissionen innan det hann publiceras. Det 
handlade om huruvida man kunde implementera EU-direktiv via kol-
lektivavtal.

Det fanns positiva delar i dokumentet såsom att kollektivavtal hade 
fått större betydelse för EUs politik till exempel genom det sociala pro-
tokollet. Med hänvisning till utslag i EU-domstolen var det fastställt att 
det är medlemsstaterna som bär ansvaret om ett EU-direktiv är felak-
tigt införlivat11.

Sedan kom i dokumentet det som efter utstationeringsdirektivets 
formuleringar och löftena i medlemskapsförhandlingarna var uteslutet 

– det krävdes att samtliga berörda arbetstagare inom en bransch täcks. 
Erga-omnes-principen återinförd alltså! De tjänstemän på Kommissio-
nen som hade skrivit detta dokument påstod till och med att det inte 
räckte med att alla arbetstagare täcktes i praktiken om det dessutom 
inte fanns någon lagstiftning som garanterade detta. Deras slutsats var 

11 Detta bröt senare AD mot när man krävde in ersättningar från Byggnads och Elektrikerna för Laval-fallet, trots att de 

följt det av staten implementerade utstationeringsdirektivet.
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att kompletterande lagstiftning var en nödvändighet. Man tar upp att 
såväl ILO som Europarådet anser att det räcker att flertalet arbetstagare 
täcks och avfärdar detta som omöjligt för EU att acceptera.

Lyckligtvis reagerade Europafacket kraftigt på detta dokument som 
man ju egentligen ännu inte sett. I brev till Kommissionen sades det 
tydligt att frågan om hur man använder kollektivavtal är en fråga för 
medlemsstaterna. Det är medlemsstaternas sak att finna den bästa me-
toden för implementering av EU-direktiv. Kommissionen uppmanades 
att överge alla initiativ med den innebörd som man hade i dokumentet. 
Dokumentet publicerades inte heller efter detta. Oförmågan inom Kom-
missionen att sätta sig in i och förstå kollektivavtalssystemen fanns dock, 
som vi ska se i flera fall, kvar.
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Från ingripandemekanism till Montiförordning

ett par år efter att den inre marknaden var sjösatt upplevde EU-kom-
missionen att den fria rörligheten för varor ibland hindrades. Exempel 
som nämndes var plötsliga importförbud, blockader eller förstörelse av 
importerade produkter. Det fanns inga regler för hur Kommissionen 
effektivt skulle kunna agera mot en stat som inte i sådana fall agerade 
för att garantera den fria rörligheten för varor. Med de regler som fanns 
skulle det ta mycket lång tid, upp till två år med ett domstolsförfarande, 
innan ett beslut kunde tas om brott mot fördragets regler om den inre 
marknaden.

Den utlösande faktorn för att Kommissionen presenterade ett för-
slag till förordning var en protestaktion i Frankrike där en transport 
av jordbruksprodukter från Spanien förstördes. Det Europeiska Rådet 
uppmanade Kommissionen att agera för att garantera den fria rörlighe-
ten för varor.

EU-kommissionen kunde i sådana fall inte agera gentemot de personer 
som hindrar den fria rörligheten utan bara mot stater som inte undanrö-
jer hinder för den fria rörligheten. Med det förslag som kommissionären 
för inre marknaden Mario Monti la fram skulle de processer som Kom-
missionen kan sätta igång med hjälp av en så kallad ingripandemekanism 
vara mycket snabba. Det rör sig om dagar både för när Kommissionen kan 
agera och när medlemsstaterna måste reagera på Kommissionens beslut.

Fyra veckor efter att förslaget till förordning lagts fram kom EU-dom-
stolen till beslut i det aktuella fallet med förstörda jordbruksprodukter. 
Utslaget var entydigt att Frankrike hade gjort sig skyldigt till fördrags-
brott då man inte agerat mot vandalismen.

I Kommissionens ursprungliga förslag fanns följande endast i moti-
veringen för förordningen. ”Bedömningen huruvida underlåtenhet fö-
religger kommer givetvis inte att beröra utövandet av de grundläggande 
rättigheterna som anges i de nationella rättsordningarna, exempelvis 
strejkrätten. Dessa rättigheter påverkas inte i sig av gemenskapsrätten.” 
Detta fanns sedan varken i förordningens artiklar eller i ingressen till 
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förordningen. Eftersom texten med motiveringarna försvinner när en 
förordning slutligen blir antagen har den inte något juridiskt värde.

EUs ekonomiska och sociala kommitté (EESK) var i sitt yttrande po-
sitiv till att man säkerställer den fria rörligheten men kunde ändå inte 
stödja Kommissionens förslag. Huvudskälet var att fördraget inte ger 
Kommissionen sådana befogenheter som den skulle få enligt förslaget. 
Kommittén undrade också varför förslaget bara gällde varor och inte 
tjänster, kapital och personer. Detta var minst sagt en relevant fråga när 
den fria rörligheten med Laval-fallet kom i centrum för hur den inre 
marknaden fungerar.

Med tanke på att förslaget till förordning inte mer än i motiveringen 
tar upp konfliktåtgärder var följande åsikt från EESK viktig. ”Den in-
gripandemekanism som Kommissionen föreslår för att säkerställa den 
fria rörligheten för varor får under inga förhållanden leda till att man 
ingriper i samband med konflikter på arbetsmarknaden. Det skulle vara 
problematiskt om EU-domstolen tvingades pröva huruvida arbetsmark-
nadskonflikter är lagliga och därigenom ingrep i nationella rättssystem. 
Detta skulle strida mot subsidiaritetsprincipen.”

Enligt förordningen skulle medlemsstaterna kunna använda till ex-
empel polisen mot protestaktioner som kunde hindra den fria rörlighe-
ten. LO och TCO uppvaktade den svenska regeringen, både om att det 
var mot fördraget att EU-kommissionen skulle kunna avgöra hur poli-
sen ska agera men naturligtvis också när det gäller fackliga stridsåtgärder. 

”Det finns en uppenbar risk för en glidning i rättstillämpningen när det 
gäller rätten att vidta fackliga stridsåtgärder som utgår ifrån att kravet 
på fri rörlighet av varor är överordnat den fria strejkrätten.”

Sverige och Danmark agerade så småningom i Rådet mot förslaget just 
eftersom de föreslagna insatserna skulle kunna inskränka konflikträtten 
och även yttrande- och demonstrationsrätten. Resultatet blev att kon-
flikträtten undantas från förordningens tillämpningsområde. När den är 
inblandad stannar ansvaret hos medlemsstaterna så att bara de nationella 
reglerna ska följas. I den slutgiltiga texten som antogs i december 1998 
nämndes undantaget för grundläggande rättigheter inklusive strejkrät-
ten i ingressen och även i själva förordningens artikel 2:

”Denna förordning får inte tolkas som att den på något sätt inverkar på 
utövandet av de grundläggande rättigheter, inklusive strejkrätt eller fri-
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het att strejka, så som de erkänns i medlemsstaterna. Dessa rättigheter 
kan också inbegripa rätt eller frihet att vidta andra åtgärder som omfat-
tas av de särskilda systemen för relationerna mellan parterna på arbets-
marknaderna i medlemsstaterna.”

Den här förordningen, där medlemsstaterna fick möjlighet att ingripa 
mot protestaktioner som kunde hindra den fria rörligheten för varor, 
kunde alltså inte användas mot fackliga konfliktåtgärder. I och med att 
andra konfliktåtgärder än strejk nämns omfattas även blockad och det 
är de nationella arbetsmarknadssystemen – inte EU – som avgör vilka 
rättigheter man har.

Med en återknytning till EESKs yttrande – Varför behandlas bara den 
fria rörligheten för varor i den här förordningen? Med en blick framåt 
till Laval-fallet så fanns med denna förordning principerna fastställda 
om att fackliga stridsåtgärder inte kunde påverkas av den fria rörlighe-
ten och att det var de nationella arbetsmarknadssystemen som avgjorde 
vilka åtgärder som var tillåtna. Någon motivering för att dessa principer 
skulle gälla den fria rörligheten för varor men inte för tjänster fanns inte.
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Kommissionens uppföljning av 
utstationeringsdirektivet 

Första meddelandet
Kommissionen är skyldig att övervaka implementeringen av direktiven. 
2003 gjordes en allmän genomgång av implementeringen av utstatione-
ringsdirektivet men utan formella uppmaningar till justeringar i med-
lemsstaterna.

När det gäller den svenska implementeringen (även om Sverige inte 
nämns vid namn) framgår att Kommissionen fäste stor vikt vid regeln 
att man måste ange i sin lagstiftning om man använder sig av kollek-
tivavtalssystem för att fullfölja direktivet. Har man inte gjort det kan 
man inte kräva av utländska arbetsgivare att de ska följa kollektivavta-
len. Kommissionen säger till och med att de nationella kollektivavtalen 
i dessa länder inte ska användas för utstationerade arbetstagare. Vid den 
här tiden uppfattades inte allvaret i Kommissionens åsikter, inte ens 
inom fackföreningsrörelsen.

Europafacket påpekade att arbetsmarknadens parter, varken på EU-
nivå eller nationellt hade involverats i utvärderingen. Kommissionen upp-
manades att göra en djupare analys med alla intressenter involverade. En 
annan kritik mot Kommissionen var att man enbart uppmärksammade 
de lagliga aspekterna. Hur direktivet fungerade i praktiken, det vill säga 
om det hindrar social dumping, fanns inte med.



k o M M I S S I o n e n S  U p p F ö l j n I n g  a v  U t S t a t I o n e r I n g S d I r e k t I v e t  | 35

andra meddelandet
Kommissionen kom med ett nytt meddelande. Här fanns de frågor som 
samtidigt var i centrum för den fackliga diskussionen om tjänstedirektivet.

 – Kan man kräva att det utstationerande företaget har en officiell re-
presentant i det land där arbete utförs? Kommissionen svarar nej mot 
bakgrund av tidigare domstolsutslag. Den formulering som används 
är att en representant bosatt i arbetslandet inte behövs för att kon-
trollera verksamheten. Ordet bosatt är centralt och det återkommer 
senare i olika sammanhang. Från facklig sida är kravet på en behörig 
representant ett absolut krav.

 – Kan man kräva någon form av registrering i förhand inför utstatione-
ring? Här blir svaret nej om det används för att neka en utstationering. 
Svaret blir dock ja om syftet är att kunna kontrollera arbetsvillkoren 
vid utstationering. Det går att kräva information om hur många, hur 
länge och vilken typ av arbete.

 – Kan man kräva att det finns dokument i arbetslandet? Ja, men bara 
för arbetstid och hälsa och säkerhet.

Kommissionen talar enbart om myndigheter och deras möjligheter att 
kontrollera. Det finns ingenting om den nordiska metoden med kollek-
tivavtal där de fackliga organisationerna sköter kontrollen.
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Första frågeformuläret med efterföljande rapport
Kommissionen återkom under 2004 med frågeformulär till de europeis-
ka arbetsmarknadsparterna och medlemsstaterna. Ny rapport 2005, mer 
utförlig än tidigare. En mängd frågetecken vid tolkningen av direktivet 
gicks igenom.

 – Kommissionen avvisade en gemensam definition av arbetstagarbegreppet.

 – Att fastställa en viss tidslängd för ”tillfällig” utstationering ansåg 

Kommissionen vara fel eftersom det inte finns någon naturlig tidsgräns.

 – Kommissionen konstaterade att det fanns flera metoder för att fastställa 

minimilöner, via staten, via allmängiltigförklarade kollektivavtal eller via 

lönebildningen i huvudsak genom kollektivavtal. Det bekräftades att det var 

medlemsstaterna som definierade begreppet minimilön. För länder helt utan 

allmängiltigförklaring sägs få ta konsekvenserna för hur deras system fullföljer 

direktivets krav på icke-diskriminering.

 – I en viktig passus skriver Kommissionen att det inte finns något i direktivet som 

hindrar fackföreningarna från att ta till sina nationella påtryckningsmedel för 

att nå sina mål.

 – Mer förmånliga villkor begränsas till att inte få vara mer förmånliga än villkoren 

för andra arbetstagare i landet där arbetet utförs. Ingen referens finns till bättre 

villkor i det land som den utstationerade kommer från.

 – Bättre information eftersträvas för de utstationerande företagen. Staten får inte 

systematiskt bara hänvisa till parterna.

 – Att kräva en representant i det land där arbetet utförs är enligt Kommissionen 

tillåtet endast om myndigheterna annars inte kan genomföra en effektiv kon-

troll. Detta grundade sig vid detta tillfälle på utslag från EU-domstolen. Där 

man även accepterat krav på att ha information tillgänglig om arbetstagare och 

arbetsvillkor.

 – Flera länder har system där det företag som anlitar underentreprenörer har 

ansvar även för villkoren hos underentreprenörerna. Enligt domstolsutslag kan 

det vara lämpligt för att genomföra direktivet men det är ingenting som krävs av 

direktivet.
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andra frågeformuläret
EFS ombads nu ge sina synpunkter på Kommissionens rapport. EFS i sin 
tur vände sig till sina medlemsorganisationer. Följande var de viktigaste 
svenska fackliga synpunkterna.

 – Att direktivet inte på något sätt får påverka vårt arbetsmarknadssystem.

 – Direktivets artikel 3.8 ansågs innebära att vårt kollektivavtalssystem accepteras.

 – Arbetstagarbegreppet ska definieras nationellt.

 – En rekommendation fanns nu om att anpassa kollektivavtal för utländska före-

tag som blir tillfälliga medlemmar i en svensk arbetsgivarorganisation.

 – Sverige borde ha utnyttjat möjligheten att införa den typ av deklarationer från 

utländska arbetsgivare som EU accepterar.

 – Problemet med falska egenföretagare nämndes samt att implementeringen i 

många andra länder var bristfällig.

EFS framhävde att direktivet ska skapa rättvis konkurrens och ga-
rantera de fackliga rättigheterna. Det är inte direktivets innehåll som 
är det stora problemet utan bristerna i implementeringen. De konkreta 
förslagen påminde starkt om de svenska synpunkterna12.

Den finska utstationeringslagen
En jämförelse med Finland är intressant att göra när det gäller implemen-
teringen av utstationeringsdirektivet. I den finska utstationeringslagen 
fastställs att det ska finnas en representant för företaget i Finland och det 
sägs att denna person inte behöver vara formellt bosatt i Finland. Vem 
denna person är ska innan arbetet påbörjas meddelas till den som har 
beställt arbetet. Det anges vilka typer av dokument som måste finnas i 

12 – Man bör utnyttja den möjlighet, som utslag från EU-domstolen har gett, till deklarationer i förväg av företag som 

kommer att utstationera arbetstagare.

 – Utan representanter på plats för företagen kan en effektiv kontroll inte utföras.

 – Huvudentreprenören bör ha ansvar för att underentreprenörerna följer det regelverk som finns.

 – Kommissionen bör mer aktivt arbeta för ett direktiv om bemanningsföretag.

 – Det behövs spelregler för miniminivåer, för likabehandling för löner och arbetsvillkor och för respekt för arbetslan-

dets arbetsmarknadssystem.

 – Medlemsstaterna ska vara tvingade att förse alla inblandade med tillräcklig information.

 – Kommissionen bör angripa problemet med falska arbetsgivare.
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Finland för utstationerade arbetstagare. Här nämns även lön, inte bara 
arbetstider som i Kommissionens meddelanden. Kollektivavtal nämns 
och om ett sådant inte finns ska lönen vara ”sedvanlig och skälig”. Situa-
tionerna både med och utan kollektivavtal har alltså täckts in.

europaparlamentets resolution
Parallellt med diskussionerna mellan Kommissionen, regeringarna och 
arbetsmarknadens parter pågick ett omfattande arbete i Europaparla-
mentet med en resolution om utstationeringsdirektivet.

I arbetet ingick bland annat en hearing i april 2006 där en av del-
tagarna var den finske arbetsrättsexperten Niklas Bruun. I sin rapport 
framförde han bland annat att Kommissionen dels underskattar beho-
vet av att ha övervakning av hur reglerna efterlevs, dels att de möjlighe-
ter till övervakning som finns via arbetsmarknadens parter inte tycks 
värdesättas av Kommissionen. En intressant slutsats från Niklas Bruun 
är också att de särskilda kollektivavtalen för tillfälliga medlemmar i en 
svensk arbetsgivarorganisation blir vägledande också för utländska före-
tag som inte är medlemmar. Om de inte uppfylls även av dessa blir det 
diskriminering mellan företagen.

När det gäller kravet på en representant i arbetslandet klargör han att 
det i domstolsutslagen i EU enbart har rört att kräva att representanten 
är ”bosatt” i landet. Representanten ska inte bara, som enligt Kommis-
sionens uppfattning, vara en förmedlare av information. Det ska vara 
en person som är behörig att skriva på kollektivavtal. Eftersom direk-
tivet har erkänt de nordiska kollektivavtalsmodellerna som tillräckliga 
för implementering har man också indirekt godkänt kravet på en behö-
rig representant. Beträffande Kommissionens idéer om att man inte kan 
kräva en registrering i förväg visar Bruun genom olika domstolsutslag 
att detta kan krävas i vissa fall, till exempel för bemanningsföretag. Be-
träffande de dokument som man kan begära för utstationerade arbets-
tagare blir Kommissionens förslag verkningslösa om man inte får kräva 
information om lönerna.

Bruuns argumentation för bland annat kravet på representant stöd-
des naturligtvis av ordföranden i Europaparlamentets arbetsmarknadsut-
skott, Jan Andersson. Som ett exempel på hur olik synen på en fråga kan 
vara mellan utskotten i Europaparlamentet kan man nämna att utskottet 
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för den inre marknaden uttalade sitt fulla stöd för de skrivningar som 
Kommissionen hade presterat. Vid den tiden var Cecilia Malmström så 
kallad skuggrapportör för yttrandet i utskottet för den inre marknaden.

Redan i det första utkastet till resolution från Parlamentet kritiserades 
Kommissionens slutsatser med motiveringen att de förhindrar medlems-
staternas möjligheter att stoppa illojal konkurrens. Det sägs att arbets-
marknadens parter spelar en viktig roll i genomförandet av direktivet. 
Registrering i förväg är nödvändig om man ska kunna kontrollera att fö-
retaget kommer att följa direktivets krav. En annan fråga som togs upp 
var hur det skulle gå att stoppa social dumping via ”falska” egenföreta-
gare. Minimikraven på arbetsvillkor för utstationerade arbetstagare gäl-
ler inte om de klassas som egenföretagare. Likaså ville man föra ansvaret 
för arbetsvillkoren hos underentreprenörerna till huvudentreprenören.

Arbetet med Europaparlamentets resolution pågick samtidigt med be-
handlingen av Laval-fallet i EU-domstolen. Laval-fallet beskrivs senare 
men vi tar här med ett citat från utkastet till resolution med en referens 
till utlåtandet av den så kallade generaladvokaten i EU-domstolen, som 
hade ett för facket förmånligt förslag till domstolsbeslut13:

”Europaparlamentet konstaterar att fackföreningarna i egenskap av 
avtalspart i många medlemsstater övertar självständiga övervaknings- 
och kontrolluppgifter och att Kommissionen i ett förhandsavgörande i 
EU-domstolen har klargjort att den särskilda svenska formen av kollek-
tivavtal är förenlig med EG-fördraget och utstationeringsdirektivet. Eu-
ropaparlamentet invänder därför mot Kommissionens åsikt att det inte 
är rimligt att det utstationerande företaget ska ha ett juridiskt ombud på 
platsen med befogenhet och ansvar för att sköta kollektivavtalsförhand-
lingar. Europaparlamentet konstaterar att målsättningen om omedelbart 
socialt skydd för arbetstagaren gör det nödvändigt att avtalsförhandling-
arna sköts av parter som kan ingå juridiskt bindande avtal”.

Ett problem inför slutbehandlingen var att få den konservativa grup-
pen (PPE) att acceptera skrivningarna om representant. Den text som 
den gruppen önskade var att en representant behövdes om det var nöd-
vändigt för samhällsnyttan (public policy provisions). Samtidigt ville 

13 Målen i EU-domstolen förbereds av en jurist som kallas generaladvokat. Denne skriver ett förslag till yttrande till de 

egentliga domarna i EU-domstolen. Vanligen men inte alltid följer domarna det förslaget.
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man ha en begränsande definition på vad som var samhällsnytta, det vill 
säga inget allmänt krav på representant.

De för facket väsentliga frågorna i utstationeringsdirektivet diskute-
rades inom Parlamentet parallellt med att man tog fram yttrandet om 
tjänstedirektivet. Mer om det senare.

Det förekom en kraftfull lobbying från EFS, där de svenska facken 
var särskilt aktiva. Det kan också nämnas att Kommissionen var mycket 
upprörd över att Parlamentet i resolutionen ifrågasatte Kommissionens 
tolkning av viktiga utslag från EU-domstolen. Den kommissionären som 
nu hade ansvaret för arbetsmarknadsfrågor, Spidla, försökte öppet på par-
tigruppsmöten få Parlamentet att ändra sin text, ett unikt sätt att agera. 
Parlamentet höll dock fast vid sin kritik.

I den slutgiltigt antagna resolutionen (26 oktober 2007) poängterade 
Parlamentet

 – att villkoren i direktivet är miniminormer och därmed inte hindrar krav på mer 

förmånliga arbetsvillkor,

 – att arbetslandet definierar arbetstagarbegreppet men att man samtidigt ska se 

till att definitionen ska göra det omöjligt med ”falska” egenföretagare,

 – att arbetsmarknadens parter kan spela en viktig roll i genomförandet av direk-

tivet och att dessa måste få kännedom om vilka företag som utstationerar 

arbetstagare,

 – att de krav på dokument som accepteras inte ska begränsas till arbetstider och 

arbetsmiljö,

 – att – med hänvisning till generaladvokatens yttrande i Laval-fallet – nordiska 

kollektivavtal anses förenliga med fördraget och utstationeringsdirektivet,

 – att det är nödvändigt med en person som kan agera som representant för före-

taget,

 – att det ska vara lättare att få reda på minimilönerna i kollektivavtal,

 – att huvudentreprenör och underentreprenör ska ha ett gemensamt ansvar för 

utstationerade arbetstagares arbetsvillkor (oklart hur ett gemensamt ansvar ska 

kunna utkrävas juridiskt) och

 – att man ska kunna kräva att det lämnas in en anmälan om utstationering.
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tredje frågeformuläret
Ännu ett frågeformulär till regeringarna och parterna från Kommissio-
nen. I början av 2007 lämnade LO och TCO ett gemensamt svar till EFS. 
Där beskrevs det svenska systemet. Den anmälan som utländska företag 
får lämna gäller vilken deras representant är i Sverige. Vikten av att ha 
en representant betonas. För dokument som ska finnas och lagar som ska 
följas fanns utförliga beskrivningar. Det fanns också en beskrivning som 
borde ha varit informativ för Kommissionen om lönebildningen. Vid den 
tiden fanns det omkring 570 branschavtal. I dessa finns inga egentliga 
minimilöner, bara minimilöner för ungdomar. Eftersom alla andra lö-
ner förhandlas fram kan information endast fås från arbetsmarknadens 
parter i den aktuella branschen. Det påpekas också att det enda sättet 
att kontrollera lönerna är genom kollektivavtalen och att de svenska par-
terna inte kan göra det via utländska kollektivavtal.

Sista meddelandet före laval-fallet
2007 var det så dags för ytterligare ett meddelande från Kommissionen. 
Sverige beskrivs på mindre än 2 sidor. Kollektivavtal nämns men ingen-
ting om att de inte är allmängiltigförklarade eller att hela lönebildningen 
sköts av arbetsmarknadens parter.

Bland det positiva i meddelandet kan nämnas att Kommissionen tar 
fasta på domstolens åsikt om att den fria rörligheten för tjänster kan be-
gränsas av tvingande hänsyn till allmänintresset och att skyddet av ar-
betstagarna hör till detta. Åtgärderna ska dock vara proportionella, det 
vill säga inte mer än nöden kräver. Man påpekar också att syftet med 
direktivet inte är att ifrågasätta olika sociala modeller. I en bisats näm-
ner man faktiskt att även arbetsmarknadens parter kan handha övervak-
ningen av arbetsvillkoren. Men denna bisats påverkar inte meddelandet 
i övrigt. Medlemsstaterna sägs vidare ha skyldigheten att se till att ar-
betarna får minimilönerna och att det kan tvingas fram med lämpliga 
medel. Ingen specifikation följer dock om vilka medel som är lämpliga.

Bland det mest negativa är att bara lagar och allmängiltiga kollek-
tivavtal nämns som vägar att se till att arbetsvillkoren uppfylls. Trots 
att den nordiska kollektivavtalsmodellen finns som en metod i direkti-
vet tycks den inte finnas i Kommissionens värld. Man håller fast vid att 
det bara går att kräva dokument om arbetstid och arbetarskydd. Trots 
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Parlamentets resolution finns ingenting med om löner. Kommissionen 
duckar inför den helt avgörande frågan vid utstationering – lönen. Lika 
nedslående är att Kommissionen benhårt håller fast vid sin negativa syn 
på representant i arbetslandet. Först konstaterar man att krav på repre-
sentant finns uttryckligen i 6 medlemsstater och implicit i ytterligare 3. 
Sedan fortsätter man med att krav på representant inte är befogat om 
den information som behövs inom en acceptabel tid kan fås från före-
tagets hemland. Det finns dels ingen åsikt om vilken väntan som man 
kan acceptera, dels ingenting om att representanten alltid behövs om 
man ska förhandla och teckna avtal.

europaparlamentet återkommer
Även på detta meddelande svarade Parlamentet med en resolution. Reso-
lutionstexten och till exempel debattinlägg av dåvarande ordföranden i 
arbetsmarknadsutskottet, Jan Andersson, var mycket tydliga i sitt stöd 
för kravet på representant och på att man måste respektera alla arbets-
marknadsmodeller. Här fanns beskrivningar om att kravet på represen-
tant inte bara avser myndigheternas kontroll utan att det är nödvändigt 
i länder med kollektivavtalssystem. Bland de frågor som Jan Andersson 
ställde till Kommissionen var: ”Kan Kommissionen bekräfta att den i 
frågor som berör utstationering kommer att respektera alla arbetsmark-
nadsmodeller som finns i Europeiska unionen?”

Frågan är om någon annan fråga har stötts och blötts så omfattande 
och så länge och med så stora svårigheter för de olika aktörerna på Euro-
pascenen att komma till gemensamma synpunkter. Hur viktigt det var 
att få gehör för fackliga krav visade sig tydligt både i framförhandlandet 
av tjänstedirektivet och i Laval-fallet. Här lämnar vi utstationeringsdi-
rektivet för tillfället men återkommer till det när Laval-fallet behandlas.
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Den sociala dialogen i funktion

genom fördraget i Maastricht hade nu Kommissionen blivit tvungen 
att först fråga arbetsmarknadens parter om man ville förhandla. Först 
om parterna inte ville förhandla eller inte kom fram till ett avtal kunde 
Kommissionen lägga fram arbetsrättsförslag. Den första fråga som ham-
nade på förhandlingsbordet var koncernfackligt samarbete. Nu skulle 
alltså den unika metoden användas där det i praktiken är parterna som 
stiftar lag.

Facket sa ja till förhandlingar men arbetsgivarna valde efter viss tve-
kan att säga nej till förhandlingsvägen. Kommissionen hade vid den här 
tiden en arbetstagarvänlig sammansättning. När Kommissionen därför 
la fram sitt förslag till direktiv om Europeiska koncernråd kom det att bli 
tämligen likt ett tänkt förhandlingsbud från facket. Efter den vanliga be-
slutsgången inom EU trädde ett direktiv sedan i kraft i medlemsstaterna 
i september 1996. Implementeringen skedde i Sverige via lagstiftning14.

I den här situationen fann arbetsgivarna det bäst att byta taktik. Det 
blev ja från båda parter till förhandlingar inom tre områden under de 
följande åren. Först kom ett europeiskt avtal om föräldraledighet i de-
cember 1995. Tillvägagångssättet blev nu, med den nya metoden enligt 
det sociala protokollet, att Kommissionen tog detta avtal och förelade 
det för Rådet för beslut. Alternativen är då för Rådet att säga ja eller nej 
till avtalet exakt som det är underskrivet av parterna. Inga ändringar kan 
göras i avtalet och Parlamentet är inte inblandat. Det blev ett ja och så 
småningom en lag i Sverige i juni 1998.

Efter detta följde förhandlingar och avtal om Deltidsarbete i juni 
1997 och om Visstidsanställningar i januari 1999. Båda dessa handlar om 
icke-diskriminering. Bortsett från längden på arbetstiden måste samma 
avtalsregler gälla för heltids- och deltidsarbetande. Bortsett från anställ-
ningsformen måste övriga villkor vara lika för tillsvidare- och visstidsan-

14 Senare har detta direktiv varit uppe till revidering. Även då diskuterades den först av arbetsmarknadens parter även 

om det åter blev lagstiftningsvägen inom EU som valdes.
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ställda. Även om lagstiftning var den formella metoden för implemen-
tering så måste den egentliga verkställigheten ske genom kollektivavta-
len. Dessa båda europeiska avtal är kanske de beslut inom EU som har 
haft den tydligaste positiva effekten på den svenska arbetsmarknaden. 
Den likabehandling som nu tvingades fram mellan deltids- och heltids-
anställda och mellan visstids- och tillsvidareanställda hade inte tidigare 
gått att förhandla fram.

Några frågor om förhandlingar under den här tiden valde dock ar-
betsgivarna att säga nej till. Vem som ska ha bevisbördan i jämställd-
hetsmål på arbetsplatsen samt hur man ska motverka sextrakasserier på 
arbetsplatsen var två sådana. Dessa ämnen har inte heller samma nära 
anknytning till arbetsrätt. Deras nej till förhandlingar om Information 
och konsultation för arbetstagarna var dock ett ämne som definitivt hör 
hemma inom arbetsrätten. Det direktivförslag från Kommissionen som 
lades fram fördes till ett politiskt avgörande under det svenska ordföran-
deskapet i EU under 2001.

Den politiska sammansättningen inom Kommissionen ändrades dra-
matiskt under några mandatperioder från en Kommission dominerad 
av socialister till att så småningom bestå av nästan enbart konservativa 
politiker. Det blev därför lättare för arbetsgivarna att säga nej till för-
handlingar. Kommissionens förslag kunde förväntas bli mer arbetsgivar-
vänliga. Kommissionen har också under 2000-talet i flera fall låtit bli att 
tillfråga parterna om de kunde förhandla trots att man enligt fördraget 
skulle ha gjort det.

Ett område där det inte blev förhandlingar var om Integritet inom da-
tapolitiken. Det blev också nej från arbetsgivarna i frågan om flyttbarhet 
för intjänade rättigheter inom avtalspensionerna. Den frågan har varit 
politiskt känslig och något avslut har ännu 2011 inte gjorts.

Känslig är också frågan om Bemanningsföretag. Efter förfrågan från 
Kommissionen inleddes förhandlingar 2001 men man kom inte fram till 
något avtal. Kommissionen la i stället fram ett direktivförslag som dis-
kuterades länge och som under 2011 ska implementeras i Sverige. (Det 
beskrivs senare.)

Genom det sociala protokollet från Maastricht och senare, från Am-
sterdam, motsvarande text i fördraget skapades ytterligare en väg till 
förhandlingar än den där Kommissionen frågar parterna om de vill för-
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handla. Parterna kan själva ta upp ämnen att diskutera och eventuellt 
lyckas komma fram till ”frivilliga” avtal. Sådana avtal står alltså parterna 
själva för och de går inte vidare inom EUs beslutsprocess. Implemente-
ringen i respektive medlemsstat hanteras av parterna nationellt.

Den första överenskommelsen kom 2002 om Kompetensutveckling. 
Den har flera gånger följts upp med beskrivningar av vad som har skett 
i respektive land.

Flera frågor har följt och lett till europeiska avtal mellan arbetsmark-
nadens parter. Speciellt bör man nämna det om Distansarbete. Det har 
samma uppläggning med icke-diskriminering som avtalen om Deltid 
och Visstid. Den som jobbar på distans ska inte ha andra villkor än den 
som finns på den reguljära arbetsplatsen.

Övriga ämnen har varit:
 – Arbetsrelaterad stress
 – Jämställdhet
 – Hot och våld på arbetsplatsen
 – En arbetsmarknad för alla (Inclusive Labour Markets)

Den här formen av frivilliga förhandlingar har mer eller mindre blivit 
reguljär verksamhet mellan arbetsmarknadens parter inom EU och in-
går i fleråriga arbetsplaner.

Flera av ämnena har också redan hunnit tas upp för revidering. Ett 
exempel är att avtalet om föräldraledighet har hunnit bli förstärkt i en 
revidering. Ett annat exempel är att direktivet om arbetstagarinflytande 
i Europabolag under 2011 har sänts till arbetsmarknadens parter för en 
tänkbar revidering.
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ett tidsdokument:  
arbetsrätten i eU – utvärdering 2005

för arbetslivsinstitutet skrev Niklas Bruun och Jonas Malmberg 2005 
en rapport om utvecklingen av arbetsrätten inom EU. Det är ett värde-
fullt tidsdokument över hur situationen uppfattades efter 10 års med-
lemskap och handlar om både Sverige och Finland. Det här avsnittet är 
ett referat av deras rapport.

När Sverige och Finland ansökte om medlemskap var arbetsrätten inte 
särskilt omfattande – ett fåtal regler från 1970-talet – men med reglerna 
om europeiska förhandlingar från Maastricht- och Amsterdamfördragen 
hade bättre möjligheter skapats för att utveckla arbetsrätten.

Vilken effekt har eUs regler haft på vår arbetsrätt?
Med borgerliga regeringar och nationella diskussioner om arbetsrätten 
kombinerat med krav på folkomröstningar om medlemskapet var reger-
ingarna känsliga inför de fackliga organisationernas inställning. Man 
uppfattade inte att det fanns några svårigheter att anpassa den nordiska 
arbetsrätten till EUs regler. De två frågor som nämndes i Riksdagens be-
handling där det fanns farhågor var utstationering och om det kunde bli 
försämringar för jämställdheten. Men det var ändå stor enighet mellan 
de politiska partierna och arbetsmarknadens parter om att EU-direktiv 
skulle kunna genomföras genom kollektivavtal. Det s. k. Flynnbrevet och 
den svenska förklaringen i anslutningsförhandlingen var avgörande för 
denna samlade uppfattning.

Såväl de arbetsrättsregler inom EU som fanns från 1970-talet som de 
nya som antogs utifrån det sociala handlingsprogrammet, inklusive ut-
stationeringsdirektivet, kunde till synes utan principiella problem inför-
livas i de nordiska länderna med kollektivavtalssystem. Redan 2005 kun-
de man dock konstatera att möjligheten att genomdriva EU-lagstiftning 
med kollektivavtal inte ens hade prövats. Det var hittills lagstiftning som 
hade använts. I Danmark genomförde arbetsmarknadens parter det man 
kunde med kollektivavtal, vilka sedan kompletterades med lagstiftning.

I praktiken ledde inställningen – att ändra så lite som möjligt – till en 
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del problem. Efter påpekanden från EU-kommissionen fick Sverige lov 
att justera lönegarantilagen, en lag som tidigare hade försämrats under 
den borgerliga regeringen. För arbetstidslagen blev det mer dramatiskt 
då Kommissionen stämde Sverige för bristfälligt genomförande. Föränd-
ringar i arbetstidslagen tvingades därför fram till 2005 för att uppfylla 
de krav i EUs direktiv som då var aktuella15.

En notering som Bruun/Malmberg gjorde 2005 kom senare att bli en 
viktig del i Laval-fallet. I utstationeringsdirektivet står det, som nämnts, 
att medlemsstaterna kan besluta om att använda kollektivavtal för att 
införliva EU-direktiv. I Sverige avstod man från att i lagen skriva in ett 
sådant beslut. Motiveringen, vilken senare visade sig vara en total felbe-
dömning, var att möjligheterna till stridsåtgärder är tillräckliga för att 
motverka social dumping! Formellt kan man påstå att Sverige har valt 
att inte använda kollektivavtalsmetoden för införlivande av EU-direktiv. 
Sensmoralen kan sägas vara att även självklarheter ska skrivas in i lagen.

Innan denna utvärdering gjordes hade ADs interimistiska beslut i 
Laval-fallet kommit. Med Bruuns/Malmbergs ord ”ger AD uttryck för 
tanken att Lex Britannia normalt inte strider mot reglerna om fri rörlig-
het för tjänster men att frågan måste bedömas mot bakgrund av bland 
annat de avtalskrav som den angripande parten ställer”. De fortsätter 
resonemanget med att det bara är om kraven är för långtgående för att 
motverka social dumping som en domstolsprövning kan ske.

Från de problematiska införlivandena till de positiva. De två direk-
tiven om förbud mot diskriminering i samband med deltid respektive 
visstidsanställningar gav tydliga förbättringar i kollektivavtalen för ar-
betstagarna.

Har vi kunnat påverka utformningen av eUs regler?
Från början hade begreppet påverkan en mycket snäv innebörd. Som 
Bruun/Malmberg uttrycker det om regeringarna: ”i praktiken förefaller 
’påverkan’ ofta innebära att man skall avvärja EU-regler som kan leda till 
att man måste ändra något i den nationella lagstiftningen”. En helt annan 
inställning beskrivs för arbetsmarknadsparterna: ”Här har de finska och 
svenska arbetsmarknadsparterna på bägge sidor aktivt medverkat i för-

15 Senare har nya frågor dykt upp i samband med detta direktiv.
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handlingsprocessen och också medverkat till att utveckla systematiska 
spelregler för hur förhandlingsprocessen går till med godkännande av 
förhandlingsmandat etc.”

En mer aktiv politisk inställning i Sverige kom med den socialdemo-
kratiska regeringen 1994 som ville verka för semidispositiva regler i di-
rektiven, värna om rätten att införliva direktiv med kollektivavtal och 
framhålla möjligheterna till stridsåtgärder. De tillägg som Sverige och 
Danmark drev igenom i utstationeringsdirektivet visar på en ny stark 
vilja att påverka och att försvara kollektivavtalssystemen. Rapporten från 
2005 ser inte några skäl till att ändra den positiva inställningen till vad 
som åstadkommits för detta direktiv. Även för direktivet om informa-
tion och samråd för arbetstagare drevs förändringar igenom som anpas-
sade direktivet till ett system med kollektivavtal.

Hur har domstolarnas arbete påverkats?
Vid den här tiden fanns rättighetsstadgan men den var inte bindande. 
Den kunde inte formellt bli grund för beslut i EU-domstolen. I fördraget 
fanns i stället en lydelse om att respektera rättigheterna i Europakon-
ventionen (Europarådets rättighetsstadga) men också en hänvisning till 
gemensamma konstitutionella traditioner i medlemsstaterna.

I rapporten understryks att EU-domstolens och Europadomstolens16 
rättspraxis gör det möjligt för fackföreningar att motverka social dum-
ping på arbetsmarknaden i dess helhet och inte bara ta hänsyn till sina 
medlemmars intressen.

Genom EU-domstolens rättspraxis, bland annat genom domar om 
överlåtelsedirektivet, var det klarlagt att arbetstagarbegreppet, vilket är 
fundamentalt vid tillämpningen av kollektivavtalsmodellen, ska tolkas 
enligt nationell rätt. Om de första 10 åren säger Bruun/Malmberg: ”Till 
största delen har det arbetsrättsliga systemet för konfliktlösning bevarats 
intakt och levt vidare som förr, lyckligt ostört av den ändrade rättskälle-
bilden och den komplicerade rättsmedelsstrukturen.” De fortsätter med 
att de nordiska systemen inte heller ska bedömas utifrån syd- och mel-
laneuropeiska frågeställningar, förhållanden och villkor. Att EU-dom-

16 Europadomstolen är knuten till Europarådet och behandlar Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Den ska 

alltså inte blandas ihop med EU-domstolen.
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stolens tolkning skulle bli vad den blev var omöjligt att förutse när de 
avslutar med: ”om man vill att domstolen faktiskt ska beakta finska och 
svenska förhållanden kan detta naturligtvis bäst ske i mål som härrör 
från dessa länder”.

Systemskifte?
EU-medlemskapet har lett till grundläggande förändringar. Det gäller 
kontrollen av arbetsmarknadssystemet. Det gäller förhållandet mellan 
arbetsrätt och ekonomisk rätt. Det gäller lagstiftningens betydelse jäm-
fört med domstolspraxis. De grundläggande rättigheterna har fått en 
ökad betydelse och påverkar arbetsrätten ytterligare om rättighetsstad-
gan blir bindande.

Här slutar vi detta referat.
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tjänstedirektivet

lissabonstrategin och förspelet till ett direktiv
Det som kom att kallas Lissabonstrategin med målet att EU 2010 skulle 
bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsekonomi 
var också starten för arbetet att få fram ett tjänstedirektiv. Det Europe-
iska Rådet uppmanade i Lissabon i mars 2000 Kommissionen att ta fram 
en strategi för att få bort hindren för den fria rörligheten för tjänster. 
Vid skapandet av den inre marknaden – fri rörlighet för varor, tjänster, 
kapital och personer – hade mycket lite åstadkommits inom tjänstehan-
deln. Att detta skulle utveckla sig till en av de största striderna inom EUs 
historia var svårt att inse vid den här tiden.

Den fria rörligheten för tjänster hade följande formuleringar i EUs 
fördrag (artikel 49): ”inom ramen för nedanstående bestämmelser skall 
inskränkningar att tillhandahålla tjänster inom gemenskapen förbjudas 
beträffande medborgare i medlemsstater som etablerat sig i en annan 
stat inom gemenskapen än mottagaren av tjänsten”. I artikel 50 klargörs 
att det här gäller tjänster som har ett pris för mottagaren. ”Som tjäns-
ter i detta fördrags mening skall anses prestationer som normalt utförs 
mot ersättning.”

Redan till december 2000 hade man utarbetat ”En strategi för tjäns-
ter på den inre marknaden”. Strategin innebar ett direktiv för samtliga 
tjänstesektorer. Först skulle alla hinder för tjänstehandeln sammanstäl-
las och därefter skulle man hitta lösningar för att få bort dem. Alla ak-
törer inom EU ställde upp på denna strategi, inte så underligt då den inte 
innehöll något politiskt kontroversiellt.

I juli 2002 kom ”Situationen på den inre marknaden för tjänster” med 
Kommissionens genomgång av dessa hinder och en första utvärdering av 
vilken betydelse hindren hade för den ekonomiska utvecklingen. Europe-
iska Rådet uttryckte vid flera tillfällen att arbetet med att få bort hindren 
hade hög prioritet. Med tanke på kommande diskussion inom framför 
allt Europaparlamentet kan man konstatera att vid den här tidpunkten 
ville Parlamentet att Rådet ”bekräftar att medlemsstaterna stöder prin-
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cipen om ursprungsland och ömsesidigt erkännande som en nödvändig 
och grundläggande bas för förverkligandet av den inre marknaden för 
varor och tjänster”.

Så här långt fanns det knappast någon diskussion utanför de EU-in-
stitutioner som normalt behandlar förslag från Kommissionen.

Kommissionens förslag till direktiv
För att tydligt se skillnaderna mellan Kommissionens ursprungliga för-
slag och det direktiv som slutligen antogs och för att förstå att det ska-
pade sådan debatt måste man gå igenom vad Kommissionen faktiskt fö-
reslog. Direktivet behandlar både när ett företag etablerar sig i ett annat 
land och när man utför tjänster där tillfälligt. Den del som handlar om 
etablering var okontroversiell och förorsakade ingen egentlig debatt. Här 
tas därför bara upp tillfälliga tjänster i ett annat medlemsland.

Eftersom direktivet skulle gälla alla tjänstesektorer var det nödvän-
digt, redan i det ursprungliga förslaget, med en hel del undantag för sek-
torer där allmänna regler inte kunde gälla.

Kommissionen föreslog en ursprungslandsprincip – den som tillfälligt 
tillhandahåller en tjänst i ett annat EU-land ska omfattas av lagar i det 
land där företaget är etablerat, ursprungslandet. Företaget skulle alltså 
inte behöva följa lagstiftningen i det land där arbetet utförs. Kommis-
sionen var naturligtvis medveten om att denna princip skulle bryta mot 
den motsatta principen – arbetslandsprincip – som sedan 1999 gällde en-
ligt utstationeringsdirektivet. Därför var det som regleras av utstatione-
ringsdirektivet undantaget från ursprungslandsprincipen. Innebörden i 
detta till synes självklara undantag, visade sig inte vara så självklart och 
det kom att stå i centrum för debatten.

Kommissionen kompletterade också sin ursprungslandsprincip med 
ett antal undantag för ”allmänintresset” och för områden där det redan 
fanns EU-regler. I övrigt föreslogs en skyldighet för medlemsstaterna att 
samarbeta och hjälpa varandra för att kunna kontrollera att företag som 
erbjöd tjänster i andra länder följde de regler som skulle gälla dem. För 
att inte tvingas sänka sig till den lägre skyddsnivån i vissa medlemsstater 
till exempel för konsumentskyddet skulle viss ny harmonisering behö-
vas, det vill säga gemensamma EU-regler. För områden där staterna inte 
har någon reglering uppmanades aktörerna att införa uppförandekoder.
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De svenska facken i första ledet
Ett så omfattande förslag som tjänstedirektivet handläggs ofta under 
lång tid inom Kommissionen. Med hjälp av Sven Svensson på Bryssel-
kontoret fick de svenska facken tillgång till ett preliminärt förslag till 
direktiv. I ett mail den 2 december 2003 noterade Sven Svensson att det 
var ett förslag som vi borde titta närmare på. Direktivförslaget publice-
rades officiellt den 13 januari 2004. Som svar på Svens e-mail hade Dan 
Holke på LO-TCO Rättsskydd de första svenska fackliga synpunkterna 
klara redan den 19 december 2003. De svenska facken kom alltså igång 
med diskussionerna om detta extremt viktiga förslag innan andra euro-
peiska fack över huvud taget noterade att det fanns ett förslag.

I Dan Holkes PM beskrevs mycket av det som senare kom att utgöra 
kärnan i diskussionen i Sverige och inom EU även om det var en preli-
minär version som han kommenterade.

 – Med övervakning av de utstationerande företagen i deras hemland blir en effek-

tiv tillsyn omöjlig.

 – Direktivet var helt inriktat på myndighetsutövning, ingenting om att det kan 

vara facken som sköter tillsynen av företagen.

 – Med ursprungslandsprincipen som huvudregel skulle utstationeringsdirektivet 

undergrävas.

 – Man skulle inte få ha ytterligare krav än de frågor som fanns angivet i direktivet. 

Listan i direktivet med frågor om minimilön med mera skulle alltså bli ”sluten”.

 – Det skulle inte finnas någon möjlighet att skydda arbetsvillkor för utstatione-

rade arbetstagare som inte skyddas av utstationeringsdirektivet.

 – Krav på auktorisation (som till exempel för bemanningsföretag) eller registre-

ring skulle inte tillåtas för utstationerande företag.

 – Inga dokument skulle kunna krävas i det land där arbetet utförs.

 – Slutligen det som omöjliggör verklig facklig verksamhet – man skulle inte 

kunna kräva att företaget hade en representant i arbetslandet.

Sven Svensson lyckades även få fram vad de olika direktoraten inom 
Kommissionen hade haft för synpunkter på utkastet från direktoratet 
för den inre marknaden. Direktoratet för rättsliga och inrikes frågor hade 
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en fundamental synpunkt men som inte verkar ha funnits med i den ef-
terföljande fleråriga debatten. Med ursprungslandsprincipen skulle andra 
länders lagstiftade regler vid utstationering komma att tvingas på andra 
länder. Enligt de interna kommentarerna inom Kommissionen strider 
det mot fördraget och medlemsstaternas rätt att stifta sina egna lagar. 
Man kan förundra sig över att inte bara detta räckte för att dödförklara 
ursprungslandsprincipen.

Inom det svenska regeringskansliet hamnade tjänstedirektivet hos 
UDs enhet för den inre marknaden. Här fanns sedan tidigare en ”tanke-
smedja” om tjänstesektorn. Den fick en delvis ny uppsättning deltagare 
och där kom en mycket intensiv debatt att föras under de kommande 
åren. Här fanns framför allt arbetsmarknadens parter och det är ingen 
överdrift att säga att framför allt LO men även TCO var mycket aktiva 
i diskussionerna. Före den första träffen om direktivförslaget valde dock 
UD att under februari 2004 träffa varje organisation separat. LO kunde 
på grund av möjligheten att diskutera förslaget längre än andra redan vid 
denna första träff lägga fram tämligen detaljerade kommentarer.

Den inledande diskussionen inom regeringskansliet handlade enbart 
om tjänstedirektivet som ett förslag inom den inre marknaden. Den för-
sta större diskussionen skedde vid en hearing anordnad av Kommerskol-
legium. Det enda som man var intresserad av var om det med direktivet 
gick att få bort hinder för den fria rörligheten för tjänster. På seminariet 
ställdes flera frågor från fackliga företrädare. Svaren från Kommissionens 
representant kan med erfarenhet av de kommande årens diskussioner 
kallas naiva. Enligt Kommissionen skulle ingenting inom arbetsrätten 
eller de nationella förhandlingssystemen påverkas.

Från UDs sida var men förvånad över att LO ansåg att delar av för-
slaget var helt oacceptabla. LO ifrågasatte hela idén med att ha regler 
på tjänstemarknaden i ett land som härrör från övriga medlemsländer. 
En effektiv tillsyn i arbetslandet blir omöjlig. Utstationeringsdirekti-
vets grundidé om en arbetslandsprincip urholkas genom tjänstedirekti-
vets ursprungslandsprincip. Det som hittills var huvudprincip blev ett 
undantag från en motsatt huvudprincip. Inga regler i avtal eller lag som 
inte täcks av utstationeringsdirektivet skulle kunna krävas för utstatio-
nerande företag. Förbuden mot att kräva representant, vissa dokument 
och registrering togs naturligtvis upp.
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Kärnan i dokument som LO överlämnade i detta tidiga skede kan 
sammanfattas av dessa citat. ”Klart är alltså att medlemsstaterna är för-
hindrade att ställa längre gående krav än vad som följer av utstatione-
ringsdirektivet, vilket i sig innebär en kraftig begränsning. Men den av-
görande frågan är hur direktivet ska tolkas när det gäller våra civilrätts-
liga kollektivavtal. Ett tvång att följa våra avtal kan påstås vara ett hin-
der för tjänsters fria rörlighet. Denna frågeställning är helt avgörande för 
den svenska arbetsmarknadsmodellens fortlevnad.” ”Tjänster är ingen 
vara och kan inte regleras efter samma principer som varor. En tjänst 
innebär alltid att ett arbete utförs, antingen av en egen företagare eller 
av anställd personal. Att såsom för varor utgå från hemlandsprincipen 
och myndighetsutövning skulle därför för tjänster få helt andra konse-
kvenser än för varor.”

eFS-styrelsen
Under våren fortsatte de interna diskussionerna inom den svenska fack-
liga rörelsen om såväl de övergripande principerna som alla detaljer i di-
rektivförslaget. Men den viktigaste arenan för diskussionen om det som 
berör europeisk arbetsrätt är naturligtvis EFS. I EFS’ beslut vid styrel-
semötet i mars 2004 finns den grundläggande fackliga idén om att ut-
vecklingen av den inre marknaden måste gå hand i hand med en social 
utveckling med fackliga rättigheter och förbättrade arbetsvillkor. Att 
ta bort byråkratiska hinder för handeln är naturligtvis berömvärt men 
EFS uttrycker oro för vad ursprungslandsprincipen skulle kunna inne-
bära. Den kan leda till social dumping och ett generellt tryck nedåt för 
arbetsvillkor. Direktivet skulle till och med bryta mot EUs fördrag där det 
står att samma villkor ska tillämpas vid arbete i annat land som de som 
gäller i arbetslandet. EFS tar upp ytterligare en fråga som diskuterades 
livligt i samband med direktivet, nämligen den fria rörligheten för hälso- 
och sjukvård, och efterlyser att man först klargör hur man ska skydda 
allmännyttiga tjänster. En viktig del av EFS-dokumentet behandlar de 
risker som finns för arbetsrätten, de nationella arbetsmarknadssyste-
men och att myndigheter i ursprungslandet och inte facket i arbetslan-
det ska sköta kontrollen av att regler på arbetsmarknaden efterlevs. EFS 
efterlyste grundligare analyser av vad direktivet skulle kunna leda till 
och slutar med att man inte kan stödja direktivet i dess nuvarande form.
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Under hela arbetet med tjänstedirektivet samlades regelbundet en 
särskild arbetsgrupp inom EFS för att diskutera utvecklingen för direk-
tivet. Att LO var en aktiv deltagare i den gruppen kanske inte ens behö-
ver påpekas. LO förde bland annat in några juridiska frågor. I branscher 
som bara delvis har harmoniserats av EU kan medlemsstaterna ha egen 
reglering av det som inte är harmoniserat. Med en artikel (16) i förslaget 
kan den möjligheten försvinna. Oacceptabelt. I ett förslag från EU ska 
alltid en eller flera artiklar i fördraget anges som man grundar förslaget 
på. Kommissionen angav emellertid inte direkt de artiklar som handlar 
om den fria rörligheten för tjänster (49 och 50) eller den som gäller eta-
bleringsfriheten. Hade man då en tillräcklig rättslig grund för förslaget?

I Sverige informerades det med jämna mellanrum om arbetet i tanke-
smedjan på UD och inom EFS till LOs styrelse. Hela tiden kom nya as-
pekter fram som kunde tas upp i de täta diskussionerna med främst UD. 
Debatten inledningsvis inom fackföreningsrörelsen gällde alternativen 
att försöka stoppa direktivet eller att försöka ändra det så att det blev ac-
ceptabelt. Inriktningen blev det andra alternativet men misslyckade änd-
ringsförsök skulle naturligtvis åter kunna väcka det första alternativet.

Parlamentets första utkast
I Europaparlamentet fanns ett första utkast till yttrande i mars 2004. 
Rapportör i sysselsättningsutskottet som tagit fram den första texten var 
Anne Van Lancker, en belgisk socialist. Parlamentet ställde sig bakom 
tanken på att minska byråkratin inom tjänstehandeln. Kritiken i det-
ta första dokument bestod mest av att man uttryckte oro. Vad blir följ-
derna för reglerade yrken? Vad blir effekten för den sociala ekonomin? 
Hur ska kontrollen fungera vid utstationering när det är skillnader i de 
nationella reglerna? Det behöver skrivas in skydd för tjänster i allmän-
hetens intresse (socialt, kultur, sjukvård med mera). Det föreslogs en so-
cial utvärdering tillsammans med arbetsmarknadens parter om sociala 
frågor och effekter på arbetsmarknaden.

I jämförelse med den debatt och de skrivningar som skulle komma 
senare från Parlamentet var detta första dokument trevande. Parlamentet 
hade två hearings där dock kritiken mot direktivförslaget var omfattande.

Det kan noteras särskilt att byggfacken och de europeiska byggar-
betsgivarna hade gjort ett gemensamt uttalande. De europeiska byggar-
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betsgivarnas representant var mycket tydlig under en av dessa hearings: 
”I vår bransch är produkten oflyttbar men arbetskraften flyttar. Det går 
inte att ha samma regler som för varor där produktionsställena är fasta 
och produkten exporteras.” ”Direktivet underminerar det mesta av det 
vi uppnått i branschen. Det öppnar för socialt och skattemässigt fusk. 
Branschen vill ha en level-playing-field”.

Allt arbete avstannade i Parlamentet under valrörelsen 2004 tills ett 
nytt parlament hade valts. Parlamentet började om från början under 
hösten 2004.

los analys
I maj 2004 var LO klar med sin analys av tjänstedirektivet – 25 sidor med 
principiella ställningstaganden och en genomgång av samtliga 48 artiklar.

Det fanns i Kommissionens ursprungliga förslag många frågor att 
kommentera och ifrågasätta. Redogörelsen om utvecklingen för tjänste-
direktivet på de kommande sidorna koncentreras på det som anknyter 

 – Effekterna av direktivet var inte tillräckligt undersökta – inget om hur stor del av 

tjänstemarknaden som faktiskt berörs med tanke på alla sektorer som undan-

tas, inget om hur stor del av värdet av tjänsterna som består av arbete och inget 

om effekter på sociala villkor.

 – Ursprungslandsprincipen finns inom till exempel finanssektorn och e-handel. 

Där utförs arbetet i ursprungslandet. Då passar ursprungslandsprincipen. Där 

arbetet inte utförs i företagets hemland är den principen helt felaktig. Reglerna 

i det land där arbetet utförs ska gälla i båda fallen.

 – Konkurrens via effektivitet är riktig konkurrens. Konkurrens via sämre nationella 

regler är ojust konkurrens.

 – Regler från ursprungslandet, när arbete sker i ett annat land, är ett ingrepp i 

landets nationella lagstiftning och ett brott mot rättsstaten.

 – varför har Kommissionen inte använt paragraferna i fördraget om rörligheten 

för tjänster? Där är stödet för arbetslandsprincipen entydigt. (Artikel 50: ”Utan 

att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i kapitlet om etableringsrätt 

får den som tillhandahåller en tjänst tillfälligt utöva sin verksamhet i det land 

där tjänsten tillhandahålls på samma villkor som landet uppställer för sina 

egna medborgare.”)
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till vårt system med kollektivavtal. Det betyder att en mängd kommen-
tarer, även fackligt intressanta, inte tas upp.

Valrörelsen 2004
I början av 2004 hade den svenska regeringen knappast uppmärksammat 
de kontroversiella inslagen i direktivet och bara följt den inre-marknads-
positiva syn som UD förde fram. Så småningom ändrades det. Vid det 
möte mellan arbetsmarknadens parter och statsministern som traditio-
nellt sker före EUs toppmöte i mars förde bland annat LO fram fack-
liga och juridiska tveksamheter i förslaget. Efter toppmötet var Göran 
Persson en av de deltagare som uttalade att Tjänstedirektivet var en av 
de viktigaste partiskiljande frågorna under den kommande valrörelsen. 
Som kontrast kan man minnas att Cecilia Malmström, då ledamot i Eu-
ropaparlamentet, i TV kallade LOs farhågor beträffande tjänstedirekti-
vet för hjärnspöken.

LO var mycket aktiv i valrörelsen. Redan i mars (valet var i juni) skrev 

 – Tjänstedirektivet i sin helhet ska inte gälla för elektroniska tjänster, finansiella 

tjänster och transporttjänster där EU-reglering redan finns. vidare finns 23 

undantag från själva ursprungslandsprincipen, utstationeringsdirektivet och 

bland annat el-, gas- och posttjänster. Att ange var principen inte gäller gör det 

svårt att veta när den faktiskt gäller.

 – Med ursprungslandsprincipen ska kontrollen av att företagen efterlever hem-

landets regler ske i hemlandet, trots att verksamheten sker i ett annat land. Att 

kontrollen i Sverige sker genom facket och inte genom myndigheter nämns inte 

i förslaget.

 – Regler för auktorisation eller registrering förbjuds för företag som tillfälligt 

utför arbete i Sverige. Man får inte kräva en behörig representant. Att inte få ha 

någon att förhandla med är ett brott mot ILO-konvention 98 om förhandlings-

rätt. Svenska myndigheter, Arbetsmiljöverket till exempel, skulle inte heller ha 

någon att vända sig till.

 – Om man inte får ställa högre krav än i utstationeringsdirektivet blir direktivet 

ett maximidirektiv i stället för ett minimidirektiv. Om tjänstedirektivet hade gått 

igenom med den lydelsen skulle Laval-fallet ha varit kört redan utan beslut i 

EU-domstolen.
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LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin och avtalssekreterare Erland Olau-
son en artikel i Aftonbladet om tjänstedirektivet. Den övergripande in-
vändningen var att människor inte får bli handelsvaror. Arbetslandsprin-
cipen ska gälla, inte ursprungslandsprincipen. Med den senare kan dom-
stolen komma att sätta den fria rörligheten före sociala hänsyn. Hur ska 
man kunna förhandla om det inte finns någon representant för företaget?

Socialdemokraterna skrev bland annat följande. ”Kollektivavtalen är 
den svenska modell vi valt för att förhindra konkurrens med låga löner 
och dåliga arbetsvillkor. Därför kommer vi att hålla emot och slåss för 
en reformering av förslaget till tjänstedirektiv tills vi vet att vi klarar 
trygga jobb i Sverige. Vi är oroliga för arbetsrätten. Vi är oroliga för kol-
lektivavtalen. Vi är oroliga för den offentliga servicen. Vi ska inte ha ett 
tjänstedirektiv som är så oklart formulerat att EU-domstolen kan tolka 
det hur som helst.”

Ett exempel från valrörelsen är ett uttalande från Centerpartiets 
Maud Olofsson. ”Den stundande striden om direktivet är ett tungt skäl 
att rösta på centern i valet till Europaparlamentet. Den fria rörligheten i 
EU bygger ju på konkurrens. Kan ett polskt företag göra jobbet lika bra 
som ett svenskt är det jättebra. Då får våra konsumenter billigare bostä-
der.” Här finns ingen insikt om hur detta åstadkoms genom löner lägre 
än de svenska kollektivavtalen och vad det skulle betyda för den fram-
tida svenska lönebildningen.

Ett rejält övertramp var när en talesman för Kommissionen jämförde 
de belgiska fackens åsikter med åsikter hos det invandrarfientliga fran-
ska partiet Front National. Det facket sagt var, med liknande argument 
som svenska facket, att direktivförslaget hotade den belgiska sociala mo-
dellen och att det kunde stå i strid med EU-rätten. Talesmannens utta-
lande ledde till en stor facklig demonstration i Belgien mot direktivet.

I juni kom även Europafacket med ett mer utförligt yttrande om 
tjänstedirektivet som anknöt till händelsen i Belgien och förde fram 
argument mot ursprungslandsprincipen, förbudet mot att kräva repre-
sentant, krävde att allt som hade inverkan på reglerna i utstationerings-
direktivet skulle bort och att hälso- och sjukvård, som ansågs vare en 
nationell fråga, skulle undantas från direktivet.

En aspekt som LOs avtalssekreterare Erland Olauson tog upp i flera 
artiklar var att inte bara arbetstagarna utan också de svenska småföreta-
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gen borde vara starkt bekymrade över direktivförslaget. De behöver ha 
konkurrens på lika villkor med utländska företag, något som i praktiken 
motarbetades genom Svenskt Näringslivs stöd för förslaget och dess ur-
sprungslandsprincip.

Mitt i valrörelsen pågick LOs kongress. Om tjänstedirektivet skrev 
kongressen bland annat. ”En dynamisk inre marknad inom EU, även för 
arbetskraft och tjänster, är en viktig förutsättning för tillväxt och nya 
jobb i Sverige och Europa. En nödvändig förutsättning är dock stabila 
spelregler även för löntagarna, som gör det möjligt att hävda löntagar-
nas och konsumenternas intressen och se till att reglerna inte hotar till 
exempel svenska välfärdssystem och kollektivavtal”.

Kontinuerliga diskussioner med UD
Under de mycket täta träffarna mellan UD, Kommerskollegium och ar-
betsmarknadens parter diskuterades inte bara de principiella frågorna 
såsom ursprungslandsprincipen. Det skedde också en grundlig genom-
gång artikel för artikel i direktivförslaget. UD meddelade vilken artikel 
som skulle diskuteras vid nästa träff i rådsarbetsgruppen inom Rådet. 
Den artikeln diskuterades sedan i förväg vid träffarna på UD. Efter på-
tryckningar från LO försågs samrådsgruppen på UD med de svenska 
skriftliga instruktionerna inför rådsarbetsgruppen och dokumentation 
om diskussionerna efter mötena. Alla möjligheter fanns då att föra fram 
och diskutera invändningar mot Kommissionens förslag och de alter-
nativ som fanns på rådsarbetsgruppens bord. Träffarna var mycket täta 

– ofta varje vecka. I juni 2004 hade alla artiklar gåtts igenom en första 
gång och därefter startade man om processen med de artiklar som var 
mest kontroversiella.

Träffarna på UD kompletterades efter ett tag med särskilda arbets-
rättsträffar på Näringsdepartementet. Det var med andra ord en mycket 
öppen process gentemot arbetsmarknadens parter17.

Att den svenska regeringens inställning till de för facket viktiga frå-
gorna i tjänstedirektivet snabbt ändrades kan man se till exempel i en an-
visning över svenska ståndpunkter från maj 2004. ”… att den arbetsrätts-
liga modellen i Sverige med kollektivavtal inklusive fackliga rättigheter 

17 Från LOs sida deltog Lars Nyberg samt Annett Olofsson från Rättsskyddet i de flesta av alla dessa träffar.
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tillämpas på dem som arbetar i Sverige. Detta område får inte påverkas. 
Sverige kommer att verka för en fullständig förståelse för det system vi 
använder oss av och som ligger till grund för den svenska arbetsmark-
naden”. Ungefär samtidigt gick Kommissionen vid ett möte i rådsarbets-
gruppen med på ett förslag från Sverige och Danmark: ”Detta direktiv 
inverkar inte på den rättsliga regleringen i medlemsstaterna när det gäl-
ler rätten att vidta fackliga stridsåtgärder för att försvara yrkesintressen.”

relationerna till utstationeringsdirektivet granskas särskilt
Efter alla frågetecken omkring relationen mellan tjänstedirektivet och 
utstationeringsdirektivet skrev Kommissionen i juni 2004 ett dokument 
med sina förklaringar. I huvudsak innehöll det upprepningar av fakta om 
utstationeringsdirektivet till exempel att det är i arbetslandet man ska 
kontrollera regler som utgår från utstationeringsdirektivet. Något om att 
facket och inte myndigheter kan sköta den kontrollen fanns inte. Inte 
heller något om att det finns regler för en utstationerad arbetstagare som 
inte täcks av utstationeringsdirektivet och att kontrollen av dessa enligt 
tjänstedirektivet skulle skötas från ursprungslandet. Möjligheten att ha 
kollektivavtal som inte är allmängiltigförklarade nämns men strax där-
efter återkommer förbudet att kräva en representant. Nu dyker det för-
slag upp som sedan finns med i debatten hela tiden. Kommissionen sä-
ger att ingenting hindrar att man kräver att en av de utstationerade ska 
kunna ta emot förfrågningar och korrespondens till företaget. Förståel-
sen för att en sådan ”representant” inte kan förhandla för arbetsgivaren 
saknas helt. Om man i arbetslandet ska kunna kontrollera att alla regler 
enligt utstationeringsdirektivet följs måste man ha uppgifter om lönerna. 
Inget sägs om detta, bara att man kan kräva uppgifter om arbetstiderna.

LO lämnade utförliga skriftliga kommentarer på Kommissionens do-
kument till UD och Näringsdepartementet. Kommissionens synpunkt 
att aktuell artikel (24) i tjänstedirektivet är ett komplement till utsta-
tioneringsdirektivet är fel. Den begränsar undantaget från ursprungs-
landsprincipen. När Kommissionen skriver att det är i arbetslandet som 
man ska kontrollera utstationeringsdirektivet måste man skriva in att 
det kan skötas av facket. I en förklarandesats till direktivet, ej nämnt i 
Kommissionens dokument, står att arbetsvillkor utanför utstationerings-
direktivets område inte får tvingas på utstationerande företag. Direkti-
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vet avser endast minimilön, bara en del av de arbetstidsregler som finns 
med flera begränsningar. Det betyder att tjänstedirektivet i motsats till 
den lydelse som finns i utstationeringsdirektivet, med den vedertagna 
tolkningen före domstolsutslaget i Laval-fallet, eliminerade en del av våra 
kollektivavtal för utstationerande företag. ”LO kan aldrig acceptera att 
bestämmelser i svenska kollektivavtal skulle kunna angripas av utländ-
ska tjänsteföretag med stöd av tjänstedirektivet” skrev LO.

Här kan också nämnas en artikel av arbetsrättsprofessor Tore Sige-
man där han fastställer att bland det som kallas tvingande hänsyn till 
allmänintresset (ordre public) finns internationellt tvingande regler. Han 
nämner då förenings- och förhandlingsrätt. Detta är ett starkt stöd för 
att EU inte genom ett tjänstedirektiv kan omintetgöra nationella regler 
inom dessa områden.

Svenska fackliga förslag till Parlamentet
Under hösten 2004 kom den första studien av vilken ekonomisk effekt 
tjänstedirektivet skulle kunna få. Det var ett holländskt institut som fått 
uppdraget att ta fram sådana uppgifter. Man kom fram till att tjänste-
handeln inom EU kunde öka med mellan 15 och 35 procent. Med tanke 
på att den handeln endast utgör 10 procent av all handel blir effekten på 
den totala handeln inom EU blygsamma 1–3 procent.

Svenskt Näringsliv och deras Europaorganisation, Businesseurope (ex-
klusive byggarbetsgivarna), stödde fullt ut Kommissionens förslag. En av-
vikare var UEAPME, Europaorganisationen för småföretag, som också 
ville ta bort ursprungslandsprincipen.

I september 2004 fick de svenska facken en direkt linje till kommis-
sionär Bolkestein, ansvarig för direktivet. Han träffade de svenska facken 
vid ett möte i Stockholm och fick en redogörelse för den svenska fack-
liga inställningen till tjänstedirektivet. En skriftlig beskrivning av det 
svenska kollektivavtalssystemet skickades i ett efterföljande brev.
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Om man nu läser UDs instruktioner inför förhandlingarna under 
hösten ser man att de fackliga frågorna är tydligt införda. Efter Rådets 
möte i november uttryckte sig Thomas Östros på följande sätt. ”Vi ac-
cepterar inte ett förslag som riskerar att försvaga svenska lösningar på 
arbetsrättens område. Vi tänker slå vakt om kollektivavtalets ställning 
och rätten att vidta fackliga stridsåtgärder.” Som pendang till detta kan 
man ta Göran Hägglunds (KD) åsikt som avser såväl tjänstedirektivet 
som det nu aktuella Laval-fallet. ”Jag tycker att man ska kunna utföra 
jobb i andra länder, utifrån de villkor som gäller i ens hemland.” Precis 
som i citatet från Maud Olofsson tidigare finns här knappast någon för-
ståelse för hur den svenska arbetsmarknaden fungerar.

Det som diskuteras från och med nu i Rådet är inte Kommissionens 
ursprungliga förslag utan de alternativa texter som successivt läggs fram 
av ordförandeländerna. Där fanns bland annat svenska förslag om kol-
lektivavtalssystem och om konfliktåtgärder. En kommentar till den för-
sta nya texten från Rådet är att trots det svenska fackliga brevet till Bol-
kestein ändrades inte förbudet mot att kräva en representant.

 – De svenska facken är för att ta bort byråkratiska hinder för tjänstehandeln men 

kräver att samtidigt föreningsrätt, förhandlingsrätt och konflikträtt garanteras.

 – Efter en beskrivning av det svenska systemet krävdes en garanti för att arbets-

tagarnas kollektiva rättigheter (förenings-, förhandlings- och konflikträtt) inte 

påverkas av tjänstedirektivet.

 – Det måste klargöras att direktivet inte begränsar möjligheten att ha kollektiv-

avtalens förmånligare arbets- och anställningsvillkor och att gå utöver minimi-

löner.

 – För att kunna fullgöra de förpliktelser som arbetstagarorganisationerna har i 

Sverige fordras att det finns en representant med fullmakt att förhandla och det 

måste gå att få fram alla handlingar som hör ihop med arbetet för att kunna 

sköta tillsynen.

 – Att nationellt definiera arbetstagarbegreppet måste säkerställas.

 – En utgångspunkt för dessa krav var också att EU ska försvara grundläggande 

rättigheter i arbetslivet såsom i ILOs konventioner och i EUs stadga om grund-

läggande rättigheter. Detta kan sammanfattas i en deklaration från 1944 som 

ingår i ILOs konstitution: ”Arbete är ingen handelsvara.”
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Efter valet till Europaparlamentet återupptog Parlamentet sin be-
handling av tjänstedirektivet. Anne Van Lancker var fortsatt rapportör 
för Sysselsättningsutskottet. Huvudutskott var Inremarknadsutskottet 
där det också var en kvinnlig socialistisk rapportör, Evelyne Gebhardt 
från Tyskland. Vid en av de hearings som anordnades deltog den finske 
arbetsrättsprofessorn Niklas Bruun. Bland Niklas iakttagelser fanns att 
detta tjänstedirektiv skulle omvandla utstationeringsdirektivet till ett 
maximi- i stället för minimidirektiv, ursprungslandsprincipen måste tas 
bort, kravet på lönedokumentation måste tillåtas liksom på behörig re-
presentant, en klausul måste införas om att direktivet inte kan begränsa 
de grundläggande rättigheterna. Behoven av socialt skydd och arbetar-
skydd måste läggas till som en grund för direktivet. Hans dokument var 
ett starkt stöd för fackliga krav. Men han var inte ensam. En annan pro-
fessor angrep den juridiska grunden för förslaget och ytterligare en an-
nan ansåg att det inte tog hänsyn till skyddet av arbetstagarna. Europa-
fackets representant på hearingen ställde frågan: vilka är vi som i Brys-
sel ska säga åt Sverige hur de ska reglera villkoren på sin arbetsmarknad?

Inom LO, TCO och LO-TCO Rättsskydd fortsatte arbetet med kon-
kreta textförslag som skulle göra tjänstedirektivet fackligt acceptabelt.

Diskussionen gällde framför allt

 – att utstationeringsdirektivet inte omfattar all arbetsrätt varför ett undantag från 

ursprungslandsprincipen för detta direktiv inte räcker,

 – att en bättre utgångspunkt var formuleringen i Montiförordningen där grundläg-

gande fackliga rättigheter nämndes och även andra konfliktåtgärder än strejk,

 – att det måste bli tydligt att inte bara lagar om arbetsvillkor täcks in utan även 

kollektivavtal,

 – att lydelsen om att arbetstagarbegreppet fastställs nationellt måste vara kvar,

 – att övervakningen kan skötas av facket, inte bara av myndigheter,

 – att dokument som kan krävas från de utstationerande förtagen ska inkludera 

löner och

 – att man ska kunna kräva en behörig representant med vilken man kan sluta kol-

lektivavtal, inte en person bara för information och korrespondens.
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Det fackliga arbetet i Sverige bedrevs nu mer konkret än någonsin 
tidigare. Inte bara synpunkter på vad som borde ändras togs fram utan 
även direkta alternativ till Kommissionens texter eller till de alternativa 
texter som diskuterades inom Rådet. Med den form som EU-direktiv har 
måste man oftast föreslå liknande ändringar både i själva artikeltexten 
och i beaktandesatserna18. En målsättning var att artikeltexterna skulle 
vara så tydliga att de inte behövde kompletterades med kommentarer i 
beaktandesatserna. Det blev ändå fråga om cirka 20 textförslag. Dessa 
översattes till engelska.

Utgångspunkt, förutom kravet att det nordiska kollektivavtalssyste-
met inte skulle försämras, var att hålla fast vid principen i EUs fördrag 
om att diskriminering på grund av nationalitet är förbjuden. Direktiv-
förslaget i Kommissionens tappning skulle genom ursprungslandsprin-
cipen bryta mot den principen. Följande var förslagen i korthet, utan att 
ange själva textförslagen:

18 Alla EU-direktiv inleds med de skäl som man anser finns för att föreslå ett direktiv. Därefter följer själva direktivtexten. 

Här används den formella benämningen – beaktandesats – inte skäl. Använder man det mer naturliga ordet skäl kan 

det i vissa sammanhang missförstås som det vanliga begreppet ”skäl”.

1. I stället för att säga att medlemsstaterna ska följa fördragets bestämmelser om 

fri etablering och fri rörlighet för tjänster måste hänvisningen gälla ”bestäm-

melserna i fördraget”. Syftet är att få direktivet balanserat så att även sociala 

hänsyn ska kunna tas.

2. Texten från Montiförordningen (om fri rörlighet för varor) förs in även i tjänste-

direktivet så att direktivet inte ska påverka de grundläggande rättigheterna 

inklusive strejkrätten och andra konfliktåtgärder enligt arbetsmarknadssyste-

men i respektive land. Med en vedertagen text från ett annat direktiv behöver 

man inte försöka konstruera nya texter. I en beaktandesats kompletteras med 

att det gäller föreningsfrihet, förhandlingsrätt, rätt att teckna kollektivavtal och 

rätt att vidta stridsåtgärder.

3. Där kommissionsförslaget gör utstationeringsdirektivet till ett undantag från 

ursprungslandsprincipen finns en mening och även ett tillägg i ordförande-

landets textförslag som skulle göra utstationeringsdirektivet till ett maximi-

direktiv. De stryks och ersätts av en mening om att man i arbetslandet för att 



t j ä n S t e d I r e k t I v e t  | 65

Detta dokument med juridiskt korrekta formuleringar, vilket skulle 
förvandla tjänstedirektivet till ett direktiv som skulle skydda i stället för 
att riskera att försämra den svenska arbetsmarknadsmodellen skulle nu 
spridas inom Europaparlamentet. Innan detta skedde hade författaren 
till den här boken på plats i Parlamentet och Sven Svensson på det fack-
liga Brysselkontoret ett långt telefonsamtal. Sven lyckades med överty-
gande argument få LO att ändra taktik. Dokumentet lämnades inte in 
som ett svenskt förslag utan lämnades över till Europafacket. Det gick 
sedan därifrån i februari 2005, med endast en mindre ändring, som ett 

undvika diskriminering har rätt att ge utstationerade arbetstagare samma 

villkor som de i landet boende arbetstagarna.

4. En komplettering föreslås så att det framgår att tjänstedirektivet inte påverkar 

till exempel Romkonventionen om val av vilket lands lagar som ska gälla i olika 

situationer.

5. Med en justering görs det tydligt att arbetstagarbegreppet fastställs av arbets-

landets lagar, kollektivavtal eller praxis.

6. Genom att byta ut hänvisningarna till utstationeringsdirektivet mot hänvis-

ning till anställnings- och arbetsvillkor enligt lagar, kollektivavtal eller praxis 

i arbetslandet täcks hela arbetsrätten in, inte bara den del som behandlas i 

utstationeringsdirektivet. Ändringar med den effekten föreslogs på flera ställen.

7. Det kompletteras med en mening om att tjänstedirektivet inte begränsar de 

grundläggande fackliga rättigheterna i arbetslandet.

8. I en ny artikel föreslås medlemsstaterna få göra undantag om det gäller all-

mänintresset.

9. För kontroll som kan utföras i arbetslandet läggs ”enligt kollektivavtal och prax-

is” till, inte bara enligt lagstiftning. I en annan artikel förs det in att kontroll 

behövs både i arbetslandet och i ursprungslandet, inte bara i det sistnämnda.

10. Punkterna i den artikel som begränsar möjligheterna att kräva en representant, 

dokument och registrering byts ut mot en text där det klargörs att man har rätt 

att kräva en behörig representant som bland annat kan ingå kollektivavtal, att 

man har rätt att kräva dokument även om löner och att krav på registrering ska 

tillåtas. Denna text skulle då gå rakt emot Kommissionens förslag.

11. Förbudet i kommissionsförslaget att i arbetslandet kontrollera tredjelandsmed-

borgare som medföljer vid utstationering stryks.
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förslag från hela Europafacket. Med Europafackets stora kontaktnät kun-
de det spridas till många fler.

Samtidigt betalades en svensk facklig jurist, Claes-Mikael Jonsson, av 
LO för att arbeta på Europafacket under den här tiden. Det är en metod 
som fackföreningar från andra länder ibland utnyttjar för att stödja Eu-
ropafackets arbete. Det var första gången som det användes från svensk 
sida. Kunskaperna om de nordiska arbetsmarknadsmodellerna fanns då 
på plats inom Europafacket.

Kontakter togs från Europafacket med en mängd personer inom Parla-
mentet, främst men inte bara inom socialistgruppen. Även om Parlamen-
tet redan i nya texter från inremarknads- och sysselsättningsutskotten 
var kritiska bland annat till ursprungslandsprincipen var det viktigt att 
sprida förståelse för de fackliga aspekterna och då speciellt de problem 
som kunde uppstå för system som bygger på kollektivavtal. Med färdig-
skrivna nya texter underlättades också parlamentarikernas arbete avse-
värt. Texterna hade skrivits enligt den mall som används i Parlamentet 
så att de kunde gå direkt in i maskineriet. I Parlamentets dokument hade 
man ännu inte kommit så långt. Denna omfattande lobbyverksamhet 
blev tveklöst mycket framgångsrik.

Under hela tiden som tjänstedirektivet diskuterades följde Europa-
fackets särskilda grupp utvecklingen framför allt i Parlamentet. De svens-
ka facken deltog aktivt. Genom Sven Svenssons kontakter fick vi täta 
rapporter om nya skrivningar och diskussioner från Parlamentet. Na-
turligtvis använde vi samtidigt i Sverige samråden på UD och Närings-
departementen för att få in våra textförslag även i diskussionerna inom 
Rådet. Intensiva diskussioner där och i Parlamentet pågick parallellt. Den 
svenska regeringen la fram förslag i Rådet om arbetsrättsfrågor. De val-
de dock egna skrivningar som var mer juridiska och hade fordrat tolk-
ning i efterhand. Beträffande representant för företaget hade man vid 
den här tiden fallit för formuleringen om att man kan utse en av de an-
ställda som representant, en omöjlig situation då en anställd aldrig kan 
förhandla och skriva på avtal som arbetsgivare.

Första färdiga yttrandet om tjänstedirektivet
Det blev den Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK) 
som blev först med ett färdigt yttrande om tjänstedirektivet. Det var 
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en tysk ledamot från gruppen ”övriga intressen” som var rapportör men 
Ernst Erik Ehnmark, ledamot från SACO, var medrapportör och kunde 
därmed agera för svenska synpunkter redan i den studiegrupp som tog 
fram yttrandet. När texten kom till det utskott som behandlar frågor 
om inre marknaden fanns dock inte de delar med om fackliga rättighe-
ter som ingick i texterna från de svenska facken/Europafacket till Parla-
mentet. Genom de flesta av de ändringsförslag (Lars Nybergs) som fördes 
fram på utskottsmötet kom dock yttrandet att omfatta texter om att de 
fackliga rättigheterna inte fick påverkas av direktivet, att utstationerade 
arbetstagare inte får diskrimineras, att löner och arbetsvillkor ska följa 
arbetslandets regler, att reglerna kan vara bättre än minimiregler och att 
kontrollen av arbetsvillkoren måste ske på arbetsplatsen.

Ändringarna antogs och till EESKs plenum den 10 februari 2005 åter-
stod bara från svensk sida att få en korrekt skrivning om att man kan 
kräva att företaget utser en behörig representant att förhandla med och 
att arbetstagarbegreppet definieras nationellt. Yttrandet hade nu i de 
delar som berörde arbetsmarknaden fått en svensk ”touche”. Yttrandet 
antogs med en stor majoritet men hela arbetsgivargruppen röstade emot.

Yttrandena från EESK brukar inte väcka så stort intresse, utöver att 
de läses av berörda handläggare på Kommissionen. Den här gången var 
det annorlunda. Vid det samråd på UD som följde efter EESKs plenum 
var tjänstemännen mycket ivriga att få en redogörelse och få dokumen-
tet för läsning. Det skulle ju dröja länge än innan Rådet och Parlamentet 
var färdiga med sina texter.

europaparlamentet visar klorna
Det skulle bli för omfattande att beskriva hur skrivningarna utveckla-
des successivt från en textversion till nästa i Rådet och i Europaparla-
mentet. Det blir bara några nedslag speciellt om vad som hände med de 
svenska textförslagen.

Den 1 februari 2005 hade socialistgruppen i Europaparlamentet ett 
seminarium om tjänstedirektivet som ett led i sina förberedelser. Dan 
Holke från Rättsskyddet medverkade och beskrev våra ändringsförslag. 
Även Jan Andersson från Parlamentet och Anders Karlsson från Riks-
dagen var på plats så våra idéer fick stor uppmärksamhet.

Ungefär vid den här tiden kom det propåer även från Kommissionen 
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att man var villig att diskutera ändringar i sitt förslag. Det var tämligen 
naturligt då inte bara Parlamentets diskussioner utan även textförslag i 
Rådet innebar stora förändringar, där bland annat Frankrike och Tysk-
land sagt sig vara emot ursprungslandsprincipen. Den ansvarige kommis-
sionären, McCreevy, pekade på att ändringarna skulle gälla att arbetsta-
garnas rättigheter och villkor inte ändras, att hälso- och sjukvård inte ska 
behandlas i direktivet och en omarbetning av ursprungslandsprincipen. 
Första slaget var vunnet, som Göran Persson uttryckte det.

Inremarknadsutskottets yttrande var Parlamentets huvudbetänkan-
de. Före själva utskottsbehandlingen fanns flera förslag från rapportö-
ren, Gebhardt, för informella diskussioner. Där föreslogs att arbetsrät-
ten inte skulle påverkas av tjänstedirektivet. Jämfört med de texter som 
de svenska facken föreslagit var förslaget till och med mer långtgående 
då undantaget skulle gälla hela direktivet, inte bara ursprungslandsprin-
cipen. Mer långtgående var även att ta bort den artikel som behandlar 
relationen till utstationeringsdirektivet. Med den metoden blir det inga 
försämringar men det kan inte heller bli några förbättringar gentemot 
gällande praxis. De svenska förslagen innebar förbättringar genom att 
fastställa att det är tillåtet att kräva en representant och lönedokument. 
Rapportören ansåg i motsats till Kommissionen att kontroll av de ut-
stationerande företagens verksamhet i huvudsak ska ske i arbetslandet. 
Dock nämner hon fortfarande bara kontroll via myndigheter. Att ar-
betstagarbegreppet ska definieras nationellt vill hon införa. I stället för 
ursprungslandsprincipen tar hon in ömsesidigt erkännande, den princip 
som används för varor som exporteras inom EU. Även för den principen 
görs undantag för arbetsrätt, särskilt lön, arbetsvillkor och arbetsmiljö.

Yttrandet från sysselsättningsutskottet skulle i slutändan arbetas in i 
huvudyttrandet. Där hade rapportören redan från början med en del av de 
fackliga förslagen. När det stod att arbetsrätten inte skulle påverkas fanns 
texten från Montiförordningen med ordagrant med undantagen för både 
arbetsrätt och fackliga rättigheter. Den svenska fackliga texten om att 
arbetstagarbegreppet ska definieras nationellt hade hon med. Hon följde 
även förslaget att hänvisa till hela fördraget, inte bara till vissa artiklar.

I det parallella arbetet i Rådet hade man inte alls kommit lika långt 
för fackliga frågor även om man hade en mängd andra ändringar i Kom-
missionens förslag. För representant hade man nu skrivit att en av de an-



t j ä n S t e d I r e k t I v e t  | 69

ställda skulle kunna utses att sköta detta. Vad gäller förhandlingsrätt, rätt 
att sluta avtal och att vidta konfliktåtgärder hade man lyckats få med att 
dessa frågor inte skulle påverkas av direktivet.

Den 12 juli 2005 var det dags för omröstning i sysselsättningsutskot-
tet. Det var en sann glädje att som representant för de svenska facken 
kunna följa utskottsbehandlingen. I omröstningarna vann den fackliga 
uppfattningen klart, ibland med texter direkt tagna från de svenska 
fackliga förslagen. Bland de få som röstade emot fanns den moderata le-
damoten Anna Ibrisagic.

 – Kommissionen hade ursprungligen gjort ett undantag från ursprungslands-

principen för utstationeringsdirektivet. Med det fackliga förslaget vidgades 

det till samtliga arbets- och anställningsvillkor. Sysselsättningsutskottet gick 

ytterligare ett steg och undantog arbetsrätten från hela tjänstedirektivet. Att 

arbetsrätten trots undantaget i utskottets förslag även nämndes på flera andra 

ställen i texten tolkades som en säkerhetsåtgärd om det generella undantaget 

skulle röstas bort senare.

 – Montiförordningens text, föreslagen av facket, som ger fackliga rättigheter före-

träde framför friheterna på inre marknaden fanns med.

 – Tjänstedirektivet skulle inte påverka befintliga regler för valen av vilket lands 

lag som skulle gälla enligt de så kallade Rom-konventionerna.

 – För kontrollen av de utstationerande företagen nämndes både ursprungslandet 

och arbetslandet. Texten var dock inte ”glasklar”.

 – Med den artikel som beskriver relationen mellan utstationerings- och tjänstedi-

rektiven borttagen, blev tyvärr en effekt att inget nämns om krav på represen-

tant och dokument.

 – Ytterligare en förbättring som fortfarande behövdes var att få med en text om 

facklig kontroll liksom de svenska texterna om ”enligt lag, kollektivavtal eller 

praxis”.

 – För arbetstagarbegreppet var texten identisk med det svenska fackliga förslaget. 

Dock bröt man mot principen om nationellt bestämmande genom att det fördes 

in en passus om ”falska arbetstagare”, med text som följer EU-domstolens 

utslag.
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Under tiden som parlamentsbehandlingen pågick arbetade de svens-
ka och danska regeringarna med att finna textförslag att föreslå inom 
Rådet. För de fackliga frågorna inriktade de sig på samma problem som 
i de svenska fackliga förslagen. Det som försvårade var de egna formu-
leringarna. Dit hörde att man inte ens fick ett korrekt engelskt namn 
på arbetsrätt, i en text som anknyter till Montiförordningen använder 
man inte den befintliga texten och man hänvisar till EU-lagar trots att 
EU inte har någon kompetens på dessa områden (fackliga rättigheter). 
Ingenstans finns ”lag, kollektivavtal eller praxis” och ändringen om re-
presentant var att man kunde utse en av de anställda.. Det var bra att 
tjänstemännen nu drev de fackliga frågorna men det hade varit bättre 
om de också hade förstått att förlita sig på förslagen från dem som kan 
frågorna bäst.

Till den text som rapportören presenterat för inre-marknads-utskot-
tet kom det till slut cirka 1 600 ändringsförslag. Innan det var dags för 
själva utskottsdiskussionen presenterade rapportören en mängd förslag 
till kompromisser mellan sina egna texter och dessa ändringsförslag. Se-
dan deadline hade passerats för egna ändringsförslag kom partigrupperna 
(som fortfarande kunde komma med förslag) för Konservativa (M och 
KD) och Liberaler (FP och C) med nya ändringsförslag. Under en och 
en halv timme diskuterade utskottets presidium och en representant för 
respektive partigrupp den uppkomna situationen. Utskottet beslutade 
därefter att skjuta på hela behandlingen.

När utskottet skulle samlas igen den 22 november 2005 fanns kom-
promissförslag från rapportören. Socialisterna och De gröna skrev en ap-
pell inför behandlingen där de motsatte sig Kommissionens ursprungliga 
förslag om ursprungslandsprincipen vilken kunde leda till social-, skatte-, 
konsument- och miljödumping. De uppmanade till stöd för:

 – att utesluta fler tjänsteområden från direktivet,
 – att gällande konventioner om vilket lands lag som ska gälla inte ska 

påverkas,
 – att värdlandets arbetsrätt, inklusive kollektivavtal, inte ska påverkas.
 – att krav ska kunna ställas på tjänsteföretag utifrån allmänintresset,
 – att ta fram ett alternativ till ursprungslandsprincipen och
 – att en lagstiftningsprocess bör startas för krav på tjänsteutövare.
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Listan med alla ändrings- och kompromissförslag var på 194 sidor. Ut-
skottets 314 omröstningar tog 4,5 timme. Resultatet var tvetydigt.

 – Det mest positiva var att arbetsrätten undantogs från direktivet och att kollek-

tivavtal och rätten att vidta stridsåtgärder nämndes. Det var dock inte exakt de 

texter som facket och sysselsättningsutskottet föreslagit. Fortsatt agerande för 

en förbättrad text var på sin plats.

 – Texten som motsvarade Montiförordningen togs inte in av inre-marknads-

utskottet. här fanns det behov att agera för sysselsättningsutskottets text.

 – Arbetslandet får inte ålägga de utstationerande företagen särskilda skyldighe-

ter. nu fördes det in en passus om att kollektivavtal inte kunde anses som en 

sådan skyldighet, vilken var förbjuden. Detta gällde generellt för kollektivavtal. 

En sådan lydelse innebär dock inte ett skydd för allt som kan ingå i ett kollek-

tivavtal.

 – Utöver att undanta utstationeringsdirektivet så kom nu undantag från reglerna 

från Rom-konventionerna.

 – I stället för att lägga till fördragets artiklar om sociala frågor som grund för 

tjänstedirektivet tog detta utskott helt sonika bort artikeln med fördragsgrund. 

Eftersom något måste stå om grund i fördraget för ett direktiv blev det nödvän-

digt att åter ta upp frågan under plenum.

 – Det mest negativa var att detta utskott ville ha ursprungslandsprincipen kvar 

även om den på flera sätt nu var begränsad jämfört med Kommissionens 

ursprungliga förslag.

 – Förbudet att kräva en representant i det land där tjänsten utförs blev för det här 

utskottet kvar i artikeln om ursprungslandsprincipen. De två utskottens förslag 

om kravet på representant kom därför att stå emot varandra i plenum.

 – Bland alla de sektorer som man ville undanta från ursprungslandsprincipen 

fanns i inremarknadsutskottet inte bemanningsföretag med. Aktiviteter behöv-

des inför plenum även för detta undantag.

 – En del frågor i direktivförslaget röstade bara det ena utskottet om. I de fall där 

man röstade om samma frågor föll de förslag som sysselsättningsutskottet 

antagit. I sysselsättningsutskottet hade alla partier röstat för alla förslag till 

förändringar, förutom yttersta högern och den svenska moderata ledamoten. I 

inremarknadsutskottet var det hela tiden röstning efter partitillhörighet och 

socialister, de gröna och vänstern var i minoritet.
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Efter de två utskottsbehandlingarna hade alltså direktivet förbättrats 
men någon slutgiltig seger för de fackliga kraven hade inte nåtts. Frågan 
skulle alltså avgöras först vid Parlamentets plenum och troligen inte ens 
där eftersom det bara var den så kallade första läsningen i Parlamentet.

Strax efter utskottsmötet var det möte i Rådet. Det var en diskussion 
utan ställningstaganden. Den gängse proceduren är att Rådet antar vad 
som kallas ”gemensam position” om Kommissionens förslag. Nu valde 
man i stället att vänta in Parlamentet och låta Kommissionen komma 
med sitt reviderade förslag innan Rådet sa sin mening. Rådet lämnade i 
praktiken walk over.

En som inte var nöjd med Rådets agerande var den franske presiden-
ten Jacques Chirac, som ansåg att arbetsrätten är en nationell fråga, fler 
sektorer måste uteslutas från ursprungslandsprincipen och den princi-
pen måste omarbetas. De ställningstaganden som hans partivänner gjort 
i Parlamentet var alldeles för konservativa för den franska regeringen.

Slutstriden
Inför behandlingen i Parlamentets plenum gjorde Europafacket en lista 
med de viktigaste frågorna för fortsatt påverkan: starkare text om undan-
taget för arbetsrätten, arbetslandet ska ha tillsyn över hur arbetet utförs, 
innan ursprungslandsprincipen används ska det finnas en grundharmo-
nisering uppåt, bemanningsföretag och bevakningsföretag ska undantas 
och inte bara tjänster av allmänt intresse utan även tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse ska undantas.

I det svenska fackliga agerandet återstod främst att argumentera för 
den ”Montitext” som sysselsättningsutskottet antagit, att få in kravet på 
representant bland huvudargumenten hos EFS, att få in begreppen ”na-
tionella bestämmelser” och ”praxis” samt att övervakning kan skötas av 
facket. Många agerade, bland annat skickade NFS ett brev till de nord-
iska europaparlamentarikerna där förslag lämnades på texter. Dessa var 
i princip de förslag som härrörde från de svenska facken, vilka inte tagits 
av inremarknadsutskottet.

I och med att Rådet hade lämnat walk over och att Kommissionen 
sagt att man var beredd att ändra sitt förslag blev Parlamentets omröst-
ning i den första läsningen helt avgörande för vad som skulle hända med 
tjänstedirektivet. Till plenum hade rapportören arbetat med den stora 
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konservativa partigruppen EPP för att försöka få fram kompromisser. 
Under dessa diskussioner var Europafacket en stark spelare, där perso-
nerna från kansliet försökte påverka sina ”kamrater” i olika partigrup-
per. Vid plenum var det nu framför allt Liberalerna som la fram alterna-
tiv. Annars var den stora frågan om EPP skulle lyckas hålla ihop under 
omröstningarna.

Den 16 februari 2006, nästan exakt två år efter det att Kommissio-
nen presenterat sitt förslag, röstade Parlamentet om tjänstedirektivet i 
sin första läsning. Det blev efter alla delomröstningar omkring två tred-
jedels majoritet för Parlamentets text. Vad blev då de stora ändringarna 
jämfört med Kommissionens förslag?

 – Arbetsrätten blev undantagen från hela direktivet.

 – Lagvalen enligt Rom-konventionerna ska inte påverkas.

 – Artikeln som kunde innebära förändringar i utstationeringsdirektivet var borta 

liksom de andra formuleringarna som kunde ha inneburit förbud mot att kräva 

representant.

 – när man räknar upp vad som omfattas av allmänintresset nämns skyddet av 

arbetstagare.

 – De fackliga rättigheterna är inskrivna, dock med en tveksam formulering i en av 

beaktandesatserna.

 – Ytterligare sektorer är undantagna från direktivet: tjänster av allmänt intresse, 

bemanningsföretag, bevakningsbranschen och hälso- och sjukvård. Undantaget 

för transporter blev utvidgat.

 – Sist men inte minst – ursprungslandsprincipen är borta och ersatt med en text 

om den fria rörligheten för tjänster där det fastställs vilka hinder som tillåts och 

vilka som förbjuds. Ett hinder får inte vara diskriminerande (på grund av företa-

gets nationalitet), det måste vara nödvändigt för det syfte det har för säkerhet, 

miljö med mera och det måste vara proportionellt.

Ett exempel från artikeltexterna är begreppet arbetstagare: Det hade 
fått exakt den lydelse som från början hade föreslagits av de svenska fack-
en. Lydelsen i Montiförordningen togs inte exakt men allt som krävts 
av de svenska facken kom med och i vissa fall till och med med starkare 
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formuleringar. Kvar att agera för var den ovan nämnda formuleringen i 
en av direktivets beaktandesatser om de fackliga rättigheterna och vad 
som ska hända med tjänster av allmänt ekonomiskt intressen.

Europafackets kommentar var att ”Europaparlamentet hade lyckats 
finna en kompromiss som öppnar upp tjänstesektorn samtidigt som man 
säkrar den europeiska sociala modellen. Beslutet är en verklig seger för 
Europas arbetare”.

Intressant för fortsättningen var den ansvarige kommissionären Mc 
Creevys kommentar. ”Med det breda samförstånd som har nåtts om 
nyckelfrågor i förslaget har Europaparlamentet gett oss en fast grund 
för att gå vidare. Det är ett verkligt framsteg som ingen hade trott möj-
ligt för 12 månader sedan … Jag väntar mig nu att Rådet avslutar det ar-
bete som har gjorts av Parlamentet.”

De offentliga arbetsgivarna sa att det var ett viktigt beslut men att 
man avsåg att driva vidare frågan om tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse. Småföretagarnas organisation välkomnade beslutet medan ar-
betsgivarnas organisation UNICE (senare Businesseurope) sa att ”Europa-
parlamentet har berövat direktivet det mesta av dess kapacitet att skapa 
tillväxt och jobb. För många sektorer är undantagna. Undantaget för ar-
betsrätten var inte nödvändigt då utstationeringsdirektivet var undan-
taget.” Detta följdes upp av Svenskt Näringslivs Urban Bäckström som 
kallade det ”ett skott i foten”. Folkpartisten Cecilia Malmström som i 
slutändan röstade ja till kompromissen uttryckte sig trots det på följan-
de sätt. ”I stället för att ta ett brett grepp och liberalisera tjänstesektorn 
har en ohelig allians av konservativa och socialdemokrater kraftigt be-
gränsat tjänstedirektivets ambitioner och omfattning.”

För LO och TCO fick nu fokus flyttas till Rådets fortsatta behandling. 
Ett antal frågor att beakta i Rådets förhandlingar beskrevs i ett gemen-
samt brev. Den nya principen ”Frihet att tillhandahålla tjänster” måste 
testas för vad den kan göra för att ta bort byråkrati och protektionistis-
ka hinder. Det generella undantaget för arbetsrätten är nödvändigt lik-
som strykningen av de artiklar som behandlar utstationeringsdirektivet. 
Beaktandesatsen som anknyter till Montiförordningen måste tas bort 
eftersom den strider mot artikeln som behandlar det. I en annan beak-
tandesats tolkas arbetstagarbegreppet. Det måste bort eftersom det be-
greppet ska bestämmas nationellt. I ytterligare en beaktandesats finns en 
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uppräkning av delar av utstationeringsdirektivet. Den måste också bort 
eftersom arbetsrätten och därmed utstationeringsdirektivet är undanta-
get. Att bemanningsföretagen inte omfattas av tjänstedirektivet måste 
gälla. Ett av flera skäl är att trycket för att åstadkomma ett särskilt direk-
tiv för bemanningsföretagen annars skulle försvinna. Även bevaknings-
branschen måste vara utanför direktivet då reglerna för den sektorn är 
mycket olika i medlemsstaterna. Beskrivningarna av den sociala sektorn 
är inte entydiga i Parlamentets förslag och måste förtydligas. Begreppet 
allmänintresset måste få den vida omfattning som Parlamentet har valt.

Den 4 april 2006 kom Kommissionens reviderade förslag. Man följde i 
större utsträckning än väntat Parlamentets text. Parlamentets princip om 
den fria rörligheten för tjänster hade fått ersätta ursprungslandsprinci-
pen och det generella undantaget för arbetsrätten fanns med. Jämförel-
ser med Kommissionens ursprungliga förslag var nu meningslöst att göra.

De fackliga kraven på ytterligare borttagningar som fanns efter Parla-
mentets text fanns kvar för uppräkningen med EU-domstolens text om 
arbetstagarbegreppet och för en beaktandesats som likställde de ekono-
miska friheterna med de fackliga rättigheterna. I en beaktandesats om 
utstationeringsdirektivet behövdes som hos Parlamentet en justering för 
att göra det tydligt att det direktivet är ett minimidirektiv. Möjligheten 
att ha facklig kontroll behövde också vara kvar på listan över fackliga 
krav på tjänstedirektivet. Utöver dessa krav tillkom med Kommissionens 
text att man måste ta bort ”enligt EU-rätten” för att åter göra undanta-
get för arbetsrätten heltäckande.

Kommissionen accepterade alla nya undantag för olika branscher. För 
sociala tjänster skrev man dock in exempel och begränsade därmed un-
dantaget till just dessa exempel. Det skulle kunna åtgärdas genom att läg-
ga in ett ”bland annat”. Det ologiska med att först ha ett generellt undan-
tag för arbetsrätten och sedan göra undantag för utstationeringsdirek-
tivet i artikeln om den fria rörligheten för tjänster fanns också med hos 
Kommissionen. När det generella undantaget hade accepterats behövdes 
inte längre det mer begränsade undantaget för utstationeringsdirektivet.

Det var en i det närmaste ofattbar utveckling från situationen två år 
tidigare med alla nedlåtande omdömen från Kommissionen om de som 
kritiserade det ursprungliga förslaget med ursprungslandsprincipen fram 
till det reviderade förslaget från Kommissionen. Slaget om principerna 
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var vunnet och nu gällde det att också vinna diskussionen om formule-
ringarna – både i Parlamentets och i Kommissionens förslag.

Enligt de samråd som skedde på UD var Rådets diskussioner om Kom-
missionens nya förslag tämligen kaotiska. Rådsarbetsgruppen hade inte i 

För de för facket viktigaste frågorna gällde följande:

 – Kommissionen hade undantaget för arbetsrätten i två punkter i artikel 1. 

Skillnaden mot Parlamentet var att rätten till stridsåtgärder bara nämns i den 

ena av dem. Upprepningen i sig hade knappast något värde.

 – Ett avgörande problem tillfördes av Kommissionen genom ett tillägg om ”enligt 

EU-rätten”. Frågan blir då vad som gäller för den arbetsrätt som inte har har-

moniserats inom EU-rätten. Det gäller merparten av arbetsrätten. var detta ett 

försök av Kommissionen att återinföra att undantaget enbart skulle gälla för det 

som regleras inom utstationeringsdirektivet?

 – Det fanns flera skillnader i formuleringar, där den praktiska betydelsen var svår 

att se. Parlamentet talar om rätten att strejka och vidta stridsåtgärder medan 

Kommissionen bara talar om rätten att vidta stridsåtgärder. Eftersom det omfat-

tar strejk hade det förmodligen ingen betydelse. Parlamentets formulering var 

att tjänstedirektivet inte ska tillämpas på eller påverka arbetsrätten medan 

Kommissionens enbart var påverkan på arbetsrätten. hos Parlamentet fanns 

alla steg av förhandlingar – förhandla, ingå, utsträcka och tillämpa kollektivav-

tal. hos Kommissionen fanns inte utsträcka med. Då det begreppet förmodligen 

är synonymt med allmängiltigförklaring kunde det vara ett viktigt ord för en del 

andra medlemsstater.

 – Kommissionen följde Parlamentet och tog bort artiklarna om utstationeringsdi-

rektivet. högersidans försök i Parlamentets beslut att i en annan artikel återin-

föra förbudet mot att kräva representant påverkade inte Kommissionen.

 – Kommissionen argumenterade för att inte ha med en definition av arbetstagare 

men sedan behöll man ändå beaktandesatsen med EU-domstolens beskrivning 

av det begreppet.

 – Kommissionen tog också med att tjänstedirektivet inte ska påverka den inter-

nationella privaträtten, vilket lands lag som ska gälla men nämner inte Rom-

konventionerna.

 – Precis som hos Parlamentet ges huvudansvaret för tillsyn och kontroll till 

arbetslandet.
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grunden gått igenom skillnaderna mellan Parlamentet och Kommissio-
nen eller de nya smärre justeringar som Rådets ordförandeskap föreslagit.

En alternativ formulering från ordförandeskapet om undantaget för 
arbetsrätten skulle enligt den svenska regeringen leda till att man i ett 
EU-direktiv tog upp vad som kan ingå i ett kollektivavtal. Ordförande-
skapets formulering om kollektivavtal täckte inte heller in de svensk-
danska systemen. Den beaktandesats som talade om att likställa de eko-
nomiska friheterna och de fackliga rättigheterna hade av ordförandeska-
pet fått en formulering som innebar att de fackliga rättigheterna skulle 

”stämma överens med” de ekonomiska friheterna. Alltså, ett sätt att un-
derordna de fackliga rättigheterna. Den svenska regeringen framförde 
att denna beaktandesats skulle tas bort och i andra hand att den nya 
formuleringen skulle utgå. Regeringen framförde likaså att undantaget 
för utstationeringsdirektivet borde utgå, på grund av det generella un-
dantaget för arbetsrätten.

Inom Rådet fanns fortfarande mycket delade meningar. Det fanns 
till och med medlemsstater som ville återinföra ursprungslandsprinci-
pen. Redan vid mötet 29 maj kom man dock fram till en politisk över-
enskommelse. När en sådan granskats språkligt och juridiskt omvandlas 
den formellt till en gemensam ståndpunkt, vilket är det formella nam-
net i det här skedet av beslutsprocessen. Den togs den 24 juli. Efter detta 
är i praktiken Kommissionens textförslag borta ur bilden i och med att 
Kommissionen inte invände mot vad Rådet kom fram till. Det fanns nu 
bara två nästan samstämmiga alternativ – Parlamentets respektive Rå-
dets. Att både Kommissionen och Rådet la sig så nära Parlamentets be-
slut uppfattades i europeiska massmedia som en stor seger för Parlamen-
tet. Den text som slutligen kan antas måste ligga inom ramen för de två 
alternativa texterna. Med ursprungslandsprincipen borta, omfattande 
undantag för vissa tjänstesektorer, undantag för arbetsrätten, kontroll 
av tillfällig verksamhet i arbetslandet och inget förbud mot att kräva re-
presentant kunde man redan i det här skedet konstatera att det också var 
en stor seger för den fackliga och den socialistiska rörelsen.

Vilka skillnader fanns då kvar mellan de två texterna? De flesta fanns 
i beaktandesatserna och inte i artiklarna i direktivet. Om det finns en 
skillnad mellan artikel och beaktandesats dömer EU-domstolen alltid 
efter vad som står i artikeln. Den största skillnaden rörde en icke-facklig 
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fråga. Rådet förde in något som kom att kallas screening. Det var ett krav 
på att alla medlemsstater skulle gå igenom sin lagstiftning för att hitta 
eventuella hinder för den inre marknaden för tjänster. Det betydde att 
man kunde hitta hindren direkt i stället för att vänta in att någon kla-
gade och med en efterföljande process i EU-domstolen.

De fackliga tankarna inför slutbehandlingen rörde mest beaktande-
satserna. Där det fanns viktiga textskillnader i en artikel, var i artikel 
1. Parlamentet talade om nationella regler och Rådet om nationella la-
gar. Parlamentets text var naturligtvis att föredra. Kommissionens text 

”enligt EU-rätten” hade av Rådet ändrats till ”som respekterar gemen-
skapslagstiftningen”. Rådets text var juridiskt sett mindre begränsande. 
Eftersom EUs rättighetsstadga vid det tillfället ännu inte hade antagits 
kunde den inte nämnas som bindande, enligt Rådet.

Rådet hade i två olika beaktandesatser med en uppräkning av utsta-
tioneringsdirektivet som gjorde det till ett maximidirektiv. Detta var 
nödvändigt att ta bort enligt facket och ersättas av Parlamentets text. 
Där relationen mellan de ekonomiska friheterna och de fackliga rättighe-
terna beskrivs skiljde sig texterna åt. För facket var alternativ ett att det 
helt tas bort och alternativ två att man åtminstone inte tog Rådets text: 
Den gör snarast de fackliga rättigheterna underordnade. Hänvisningen 
till texten från EU-domstolen om arbetstagarbegreppet måste likaså tas 
bort. Under förhandlingarna i Rådet hade de nya medlemsstaterna fö-
reslagit ett tillägg om att kollektivavtal skulle få krävas bara om de var 
icke-diskriminerande, nödvändiga och proportionella. Det skulle ha gjort 
att domstolen kunde gå in och ta bort den fria förhandlingsrätten19. Ef-
ter diskussionen var ”kollektivavtalen” borta och icke-diskriminerande, 
nödvändiga och proportionella gällde bara lagstiftning. Även om för-
handlingsrätten räddades på detta ställe var det absurt att föra in texter 
om arbetsrätt när hela arbetsrätten nu var undantagen från direktivet.

Nu var frågan tillbaka hos rapportören i Parlamentet, Evelyne Geb-
hardt, som hade att hitta kompromisser bland idéerna i de två alternati-
ven. Nya idéer kunde inte föras in i den andra läsningen.

De svenska facken (nu även Saco) formulerade åter förslag till juste-
ringar på engelska och i Parlamentets vanliga uppställning. Europafack-

19 Detta kan jämföras med motsvarande krav i Viking-fallet i EU-domstolen, vilket beskrivs senare.
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et gjorde sedan ett inspel till Parlamentet med förslag som i huvudsak 
handlade om att från Rådets text gå tillbaka till Parlamentets text. I ar-
tikel 1 ville man ha tillbaka texten om respekt för kollektivavtal i alla 
dess aspekter och rätten till stridsåtgärder och i den del som även hos 
Rådet nämner de fackliga rättigheterna måste ”enligt EU-lag” bort och i 
stället bör man skriva att man respekterar EU-rätt och nationell rätt och 
praxis. I anslutande beaktandesats måste Parlamentets text in igen om 
att arbetsrätten inte ska påverkas. När utstationeringsdirektivet nämns 
i en beaktandesats föreslog Europafacket ett tillägg om att bättre villkor 
inte är ett hinder. Hela beaktandesatsen där det stod om att arbetsvill-
kor ska vara icke-diskriminerande, nödvändiga och proportionella måste 
bort enligt de svenska facken och Europafacket.

När rapportörens första nya texter togs upp i Parlamentet mötte de 
starkt motstånd, även om de till att börja med var mycket få, bland an-
nat för artikel 1. Grupperna för Konservativa och Liberaler verkade nu 
vara ute efter att stödja Rådets text. Rådets ordförandeskap, som nu var 
finskt, sa att Rådets text var en skör kompromiss som inte fick röras. 
Ändringsförslagen togs först upp i inremarknadsutskottet innan direk-
tivet åter hamnade i Parlamentets plenum. Vilka ändringar som rappor-
tören föreslog till utskottet beskrivs inte eftersom de samtliga röstades 
ned av den borgerliga majoriteten i utskottet. Rapportörens förslag låg 
närmare den text som Parlamentet med stor majoritet antagit i början 
av året. Nu valde de borgerliga ledamöterna hellre Rådets text än den 
som de själva röstat för tidigare.

När det stod klart att en omröstning i plenum skulle få samma resul-
tat ändrade Socialistgruppen taktik. Man la inte fram några ändringsför-
slag till plenum och bestämde sig för att rösta mot alla andra ändringar 
som kunde läggas fram. Tanken bakom detta var att man vunnit i alla 
principiella frågor i Parlamentets första läsning, vilka sedan accepterats 
av Kommissionen och Rådet. Om man fortsatte att strida för mer pre-
cisa och tydliga formuleringar skulle inte Parlamentets beslut i den an-
dra läsningen bli en slutpunkt. Om det finns olika förslag från råd och 
parlament i den andra läsningen går frågan till förlikning. Det var bäst 
att inte riskera att hela arbetet föll, vilket det kunde göra om man inte 
blev överens där. De gröna och Vänstergruppen valde att fortsätta att 
driva ändringsförslagen med motiveringen att tydligare regler ger EU-
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domstolen mindre makt och röstade därmed i slutröstningen mot det 
nu föreliggande förslaget. En sådan taktik kunde ha lett till att det inte 
blev något direktiv, varvid EU-domstolen hade fått behålla alla de möj-
ligheter den hade före detta tjänstedirektiv.

Socialistgruppen ställde dock krav på fem förklaringar från Kom-
missionen om de mest diskuterade avsnitten. Kommissionen levererade 
sina förklaringar. Vad gälle undantaget för arbetsrätten var förklaringen 
mycket tydlig. Det är nationella lagar och praxis för kollektivavtal som 
ska gälla20. Även om det som bekant är EU-domstolen som tolkar i rätts-
tvister så kom Kommissionen här med sin inställning. Den var definitivt 
inte densamma som man uttryckt i samband med att man presenterat 
ursprungsförslaget till tjänstedirektiv.

Den 15 november 2006, nästan tre år efter att förslaget lagts fram av 
Kommissionen, tog Parlamentet sitt beslut med en mycket stor majoritet. 
Då det var exakt detsamma som Rådets beslut var därmed tjänstedirekti-
vet antaget. Jan Andersson med flera beklagade dock Rådets inställning 
att inte acceptera ändrade formuleringar för att rätta till tvetydigheter. 
Jan Andersson med flera talare tackade Europafacket för den hjälp som 
man fått. Socialistgruppens ordförande skickade efter mötet ett offici-
ellt tackbrev till Europafacket. Kommissionär McCreevy sa i ett press-
meddelande att beslutet var en milstolpe i Europaparlamentets historia 
speciellt mot bakgrund av den ledande roll som Parlamentet hade spelat 
i lagstiftningsprocessen.

Det antagna tjänstedirektivet har ingen ursprungslandsprincip, ar-
betsrätten är undantagen, liksom viktiga tjänstesektorer och det har inget 
förbud mot att kräva en representant i arbetslandet. Som en talare ut-
tryckte det i plenum: ”Du får inte alltid det du älskar men du bör älska 
det du får.”

20 ”The Commission wants to state unambiguously that the Services Directive does indeed not affect labour law laid 

down in national legislation and established practices in the Member States and that it does not affect collective 

rights which the social partners enjoy according to national legislation and established practices. The services Direc-

tive is neutral as to the different models in the Member States regarding the role of the social partners and the organ-

isation of how collective interests are defended according to national law and practices. Of course Community law and 

in particular the Treaty continues to apply in this field.”



g r ö n b o k e n  o M  a r b e t S r ä t t  | 81

Grönboken om arbetsrätt

ungefär samtidigt som Parlamentet och Rådet slutligen antog tjänstedi-
rektivet lade Kommissionen fram en Grönbok om ”En modern arbetsrätt 
för att möta 2000-talets utmaningar”. Några år tidigare hade Kommis-
sionen skrivit en Grönbok om ett närliggande ämne för diskussion – Ar-
betsorganisation. Den hade väckt en kort och inte särskilt omfattande 
debatt för att sedan försvinna från dagordningen. Ett liknande öde drab-
bade grönboken om arbetsrätt. Dock var den här grönboken, till skillnad 
från den tidigare, negativ för facket. Debatten blev mer intensiv med 
motstridiga reaktioner från arbetsgivare och arbetstagare.

Trots att ämnet direkt berörde arbetsmarknadens parter och därmed 
enligt fördraget skulle ha riktat sig till dem valde Kommissionen att läg-
ga fram det som en grönbok med en allmän offentlig debatt ”över nätet”. 
Inriktningen på grönboken var att kombinera ökad flexibilitet med att 
skapa så stor trygghet som möjligt. Metoden kunde vara att ändra avta-
len på arbetsmarknaden om uppsägningstider, kostnader under uppsäg-
ningsperioden och definitionen av uppsägning. Med de exemplen var det 
lätt att se hur arbetsrätten skulle ändras för att få mer flexibilitet men 
hur anställningstryggheten samtidigt skulle bevaras var inte alls lika 
tydligt. Det som man nämnde var att underlätta övergångar mellan oli-
ka jobb, livslångt lärande och hur man kunde stimulera arbetstagarnas 
kreativitet. När texten blev mer konkret var det tydligt att tryggheten 
för tillsvidarejobben skulle reduceras för att skillnaden i trygghet mellan 
heltidsjobb med tillsvidareanställning och tillfälliga jobb ofta med deltid 
skulle minskas. Det skulle bli lättare att omvandla tillfälliga jobben till 
fasta jobb men att öka tryggheten i de tillfälliga jobben fanns inte med. 
I en passus säger Kommissionen att kollektivavtalen är ett viktigt kom-
plement till lagstiftningen men i övrigt rör sig diskussionen kring lag-
stiftning. Med hög arbetslöshetsersättning och satsning på arbetsmark-
nadspolitiska åtgärder behöver inte tryggheten minska även om uppsäg-
ningstiden förkortas. Med en sådan kommentar från Kommissionen kan 
man med en välvillig tolkning se en önskan om att fler EU-länder inför 
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de nordiska metoderna. Då rör det sig dock inte bara om arbetsrätt. För 
de positiva delarna fordras en politik som inte alls säkert följer efter en 
ändring av uppsägningsreglerna.

Fokus för Kommissionen var på arbetsrättens effekter på den enskilda 
individen. I grönboken tog man också upp ansvarsfördelningen mellan 
huvudentreprenör och underentreprenörer. En fråga från Kommissionen, 
som är förvånande, är att man undrar vem som ska fastställa definitio-
nen av arbetstagare – just sedan detta klargjorts genom tjänstedirektivet.

Till Kommissionen kom det in 450 svar på den allmänna förfrågan 
om grönboken. Bland de som lämnade svar fanns Europafacket och LO. 
Det fanns en klar övervikt även i andra svar för den typ av invändningar 
som facket kom med.

LO började med att hänvisa till fördragets dåvarande artikel 137 där 
det fastställs att löner och fackliga rättigheter inte hör till EUs kompe-
tens. Sådana frågor regleras i utstationeringsdirektivet där arbetslands-
principen råder. LO fortsatte med nästa fördragsartikel där det står att 
Kommissionen ska rådfråga parterna i arbetsmarknadsfrågor. Så hade 
inte skett i detta fall när arbetsrätt diskuterats i grönboken. Dessutom 
är grönboken mycket begränsad. Även om den sägs behandla arbetsrätt 
finns ingenting om kollektiva rättigheter. En utförlig beskrivning över 
hur det svenska arbetsmarknadssystemet är uppbyggt runt kollektivav-
talen fanns också i LOs inlägg. Efter det kom svaren på frågorna i grön-
boken:

 – EU borde koncentrera sig på att öka skyddet för dem som har minst skydd på 

arbetsmarknaden.

 – Direktivet om bemanningsföretag bör antas.

 – Kollektivavtalen är ett sätt att förena flexibilitet och trygghet.

 – EUs regler måste alltid vara minimiregler och dessa fastställs bäst genom den 

sociala dialogen.

 – Medinflytandet för de anställda är centralt särskilt i tider av omställning. De 

olika EU-regler som finns om detta bör samordnas och förstärkas.

 – Flexibilitet som är viktig för den anställde berörs inte i grönboken. Det är 

sådant som flexibel arbetstid, regler för småbarnsföräldrar och de äldre på 

arbetsmarknaden.
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 – Reglerna för arbetsrätten ska vara desamma oberoende av företagens storlek.

 – Rätt att ta ledigt för att pröva nya jobb är en metod att öka rörligheten på 

arbetsmarknaden.

 – Utgångspunkten för trygghet på arbetsmarknaden ska inte vara att skydda job-

ben utan att skydda den anställde.

 – Kompetensutveckling som är nödvändig för att klara jobbet ska vara arbetsgi-

varens ansvar.

 – Arbetstagarbegreppet ska definieras nationellt.

 – ILOs regler om saklig grund för uppsägning måste vara grunden för alla regler 

om anställningstrygghet. Det är dags för EU att fastställa detta i ett direktiv.

 – huvudentreprenören ska ha ansvar också för att underentreprenörerna följer 

lagar och avtal.

 – Tillsynen av reglerna på arbetsmarknaden måste kunna skötas också av arbets-

marknadens parter.

Europafacket började med att uttrycka sitt missnöje med att arbets-
rätten inte först och främst behandlades inom den sociala dialogen. EU 
ska se till att medlemsstaterna respekterar de grundläggande rättigheter-
na och hindra diskriminering men de konkreta reglerna på arbetsmark-
naden är en fråga för förhandlingar mellan parterna. Utöver ett antal 
konkreta förslag ansåg Europafacket att Kommissionens analys hade fel 
grund när man sätter de som står utanför arbetsmarknaden (outsiders) 
mot dem som finns på arbetsmarknaden (insiders). Att minska skyddet 
för dem som finns på arbetsmarknaden för att få in fler är fel metod. I 
stället ska skyddet öka för dem med osäkra anställningsförhållanden. 
Tillsvidareanställning är inget omodernt begrepp. Arbetsrätten kan inte 
moderniseras utan att man tar med den kollektiva arbetsrätten. I stället 
för att öka flexibiliteten genom försämrad trygghet borde den interna 
flexibiliteten inom företagen stå i centrum för att öka möjligheten att 
möta förändringar. För att underlätta övergångar på arbetsmarknaden 
bör större vikt läggas vid alla de aktiva insatser som samhället kan göra 
i stället för på minskad anställningstrygghet.

Även arbetsgivarnas organisation inom EU pekade på att arbetsrätt 
är en nationell fråga och att kollektivavtalen är en bra metod för att öka 
flexibiliteten. Det som skiljer är att de endast talade om ökad flexibilitet 
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inte om tryggheten. De ansåg att Kommissionen gav en för negativ bild 
av flexibilitet och inte tillräckligt betonade betydelsen av egenföreta-
gande. Skyddet för arbetskraften bör bli mindre beroende av arbetsrätt 
och mer av utbildning.

Europaparlamentet sa i sitt yttrande bland annat att en modernise-
ring av arbetsrätten måste innehålla ett tillräckligt skydd för de anställ-
da, jämställdhet och krav på kvalitet i arbetet även för dem med osäkra 
anställningar samt att tillsvidareanställning ska fortsätta att vara nor-
men på arbetsmarknaden.

Även om diskussionen denna gång var mer intensiv än för grönboken 
om arbetsorganisation blev åter resultatet att debatten inte avslutades 
utan man gick vidare med en något ändrad inriktning. Nu hade begrep-
pet flexicurity (flexibility and security) fått fotfäste och det kom nya do-
kument från Kommissionen om detta. Det var ofta det danska systemet 
för arbetsmarknaden som stod i centrum för debatten. Ställningstagan-
dena från olika håll blev i mångt och mycket desamma som i samband 
ned grönboken om arbetsrätt och åter utan att debatten fick ett riktigt 
slut. För att inte upprepa argumenten tas den diskussionen inte upp här.
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lissabonfördraget

lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009. Föregångaren, 
Nicefördraget, hade kommit till tämligen snabbt för att möjliggöra EUs 
utvidgning med Central- och Östeuropa. Det blev därför nödvändigt 
att göra en grundligare genomlysning av EUs fördrag. Lissabonfördra-
get kom till efter en omfattande process med ett konvent, i många fall 
långa och hätska diskussioner och flera folkomröstningar. Här behand-
las inte hela den processen utan endast de förändringar tas upp som har 
betydelse för arbetsmarknaden, speciellt arbetsrätten.

Många av dessa förändringar var inte alls givna utan det krävdes en 
lång kamp för att få med flera av dem. Den största frågan gällde den rät-
tighetsstadga som hade utarbetats parallellt med Nicefördraget men då 
inte kunnat göras bindande för EU. Nu blev lösningen att inte skriva in 
hela stadgan men att med en text i fördraget göra den bindande.

Principiellt viktigt var det också att få med begreppen full sysselsätt-
ning och social marknadsekonomi. Det gick inte i början men under Eu-
ropafackets kongress i Prag, som pågick under diskussionerna om fördra-
get, meddelade ordföranden för konventet om fördraget (Valery Giscard 
D’Estaing) via en TV-sänd intervju direkt till en jublande kongress att 
dessa begrepp nu var inskrivna. Förändringarna i fördraget påverkar arbets-
marknaden och arbetsrätten både via ändringarna i själva fördragstexten 
och genom att Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättighe-
terna (rättighetsstadgan) är bindande. Effekterna kan komma på två vägar.
1. Kommissionen måste alltid grunda sina förslag på någon artikel i 

fördraget. När artiklarna förändras ska också Kommissionens poli-
tik påverkas.

2. EU-domstolens bedömningar ska i första hand grundas på fördraget, 
EUs primärrätt. Övrig EU-lagstiftning är egentligen komplement el-
ler förklaringar till primärrätten. Mot bakgrund av de senaste årens 
utslag i EU-domstolen är nog ur facklig synvinkel Lissabonfördragets 
effekt på kommande utslag den viktigaste förändring som det nya 
fördraget kan leda till.
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Ändringar i fördraget
Den första förändringen finns i artikel 2 om unionens mål där full sys-
selsättning och social marknadsekonomi nämns. De tidigare benämning-
arna var hög sysselsättning och öppen marknadsekonomi.

Full sysselsättning är målsättningen nationellt och motsvarar en strä-
van att få så låg arbetslöshet som möjligt. Uttrycket hög sysselsättning 
är inget använt begrepp, vilket däremot hög sysselsättningsgrad är. Det 
begreppet finns inte i fördraget. Det positiva med full sysselsättning som 
ett mål för EU försvagas dock av att orden ”hög sysselsättning” finns kvar 
i den andra delen av fördraget (funktionsfördraget).

När begreppet social nu kopplas ihop med marknadsekonomi måste 
åtgärder som påverkar marknadsekonomin – den inre marknaden i för-
sta hand – också bedömas efter sina sociala effekter. Detta blir särskilt 
viktigt i EU-domstolens arbete. Även här finns den gamla formulering-
en – öppen marknadsekonomi – kvar i den senare delen av fördraget.

Med de dubbla begreppen lämnas till domstolen att avgöra vilken 
betydelse som förändringarna får. Om domstolen agerar juridiskt och 
inte politiskt ska de nya formuleringarna i fördragets målsättningar väga 
tyngst, eftersom de finns i den första principiella delen av fördraget.

I början på fördragets andra del, funktionsfördraget finns två portal-
paragrafer, den ena om att bekämpa all diskriminering (artikel 10) och 
den andra om sociala villkor och med anknytning till arbetsmarknaden 
(artikel 9):

”Vid fastställandet och genomförandet av sin politik och verksamhet ska 
unionen beakta de krav som är förknippade med främjandet av hög sys-
selsättning, garantier för ett fullgott socialt skydd, kampen mot social 
utestängning samt en hög utbildningsnivå och en hög hälsoskyddsnivå 
för människor.”

Denna nya artikel är delvis en upprepning av de inledande målformule-
ringarna. Syftet bör ses som en understrykning av att unionens arbete 
inom alla områden enligt funktionsfördraget ska kännetecknas av dessa 
sociala hänsyn.

Denna artikel föreslogs i slutarbetet med fördraget av den dåvarande 
belgiska regeringen för att ge de sociala frågorna mer tyngd. Den kall-
las ofta ”social klausul”. Detta ska inte blandas ihop med den ”social 
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progress clause” som Europafacket har drivit som komplement till Lis-
sabonfördraget, vanligen kallad socialt protokoll på svenska. Den stora 
skillnaden är att i den nu befintliga klausulen nämns inte arbetsvillkor 
eller löner specifikt.

Dialogen med arbetsmarknadens parter fanns i fördraget sedan tidi-
gare. Med en ny artikel utökades det med en anknytning till de natio-
nella systemen (artikel 152):

”Unionen ska erkänna och främja arbetsmarknadsparternas betydelse på 
unionsnivå och därvid ta hänsyn till skillnaderna i de nationella syste-
men. Den ska underlätta dialogen mellan arbetsmarknadens parter med 
respekt för deras självständighet. Det sociala trepartstoppmötet för till-
växt och sysselsättning ska bidra till den dialogen.”

När EU ska främja arbetsmarknadens parters samarbete görs det nu sär-
skilt tydligt att man accepterar olika nationella system för dialogen mel-
lan parterna och att parterna är självständiga. Dialogen mellan parterna 
är EUs sätt att uttrycka relationerna på arbetsmarknaden och den regle-
ras hos oss av arbetsrätt och traditioner. Detta måste EU nu med tydlig-
het respektera. De försök till inblandning i den nationella lönebildningen 
som har upplevts i många krisländer under våren 2011 måste tolkas som 
ett brott mot fördragets nya krav på respekt för parternas självständighet.

Mot bakgrund av erfarenheterna av EU-domstolens agerande kan 
det vara skäl att särskilt uppmärksamma de förändringar som görs för 
domstolen.

Dels krävs det nu bara kvalificerad majoritet i stället för enhällighet 
för att inrätta särskilda avdelningar inom EU-domstolen. Parlamentet 
har dessutom fått medbeslutanderätt. Detta skulle kunna utnyttjas för 
att få till stånd en särskild avdelning för arbetsmarknadsfrågor. Domsto-
len skulle då kunna få de kunskaper som hittills har saknats om arbets-
marknaden och olika nationella system. En sådan avdelning har länge 
förespråkats av Europafacket.

Dels ska det nu ske en granskning av nya ledamöter i domstolen i en 
särskild kommitté. Den ska bestå av 7 personer varav en från Parlamen-
tet. På det sättet kommer man ifrån att varje medlemsstat självständigt 
kan utse sina ledamöter i domstolen.
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rättighetsstadgan
Rättighetsstadgans hela text är alltså inte inskriven i Lissabonfördraget 
men blev juridiskt bindande genom artikel 6 i fördraget:

”Unionen erkänner de rättigheter, friheter och principer som fastställs i Eu-
ropeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna” och den 

”ska ha samma juridiska värde som fördragen”.

Enligt texten i övrigt blir den bindande för unionens institutioner, or-
gan och byråer samt för medlemsstaterna när de tillämpar unionsrätten. 
Detta innebär för medlemsstaterna att rättighetsstadgan gäller då uni-
onsrätten är inblandad men inte för övrig nationell lagstiftning.

I fördraget står att man vid tolkningen av stadgan ska ta ”vederbörlig 
hänsyn till de förklaringar som det hänvisas till i stadgan”. Förklaringarna 
ger en tydligare bild av hur rättigheterna i praktiken kan komma att tol-
kas då själva artiklarna i stadgan ofta är mycket principiella. Här liksom 
i flera frågor återstår att se vilken vikt EU-domstolen kommer att fästa 
vid dessa förklaringar.

Det viktigaste med rättighetsstadgan är att den nu blir primärrätt 
inom EU. Alla rättigheter som finns i stadgan har inte tidigare funnits i 
fördraget. De kan finnas i direktiv eller förordningar eller EU-domsto-
len kan ha hänvisat till dem på ett icke-bindande sätt. Med Lissabonför-
draget kommer EU-domstolen att vara tvungen att se på rättigheterna 
i rättighetsstadgan med samma tyngd som andra områden i fördraget. 
Det mest intressanta spänningsområdet blir naturligtvis rättigheterna i 
relation till den fria rörligheten på inre marknaden.

Bland de rättigheter som har särskild betydelse för arbetsrätten nämns 
några i faktarutan på nästa sida.

Omnämnandet av nationell lagstiftning och praxis vid förhandlingar 
har den största vikten. Med tanke på den ovanligt stora betydelsen av 
traditioner för de svenska relationerna på arbetsmarknaden bör betydel-
sen av att praxis nämns poängteras. Dessutom ska praxis och nationell 
lagstiftning, och inte bara EU-lagstiftningen, vara grund för strejkrätten. 
Det borde bli svårt för EU-domstolen att helt upprepa domen i Lavalfal-
let i eventuella kommande fall.

EU kräver att stadgans rättigheter finns men varje land får utforma 
dem enligt sin lagstiftning och praxis. Det finns dock ett golv för nivån 
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på skyddet. I artikel 53 sägs att medlemsstaternas och EUs rättigheter 
inte får vara lägre än de som finns i internationell rätt eller i internatio-
nella konventioner som samtliga medlemsstater har skrivit under. Detta 
ska naturligtvis kopplas till ILOs konventioner.

Inom många områden kan man se att EU-regler inte helt lever upp 
till ILOs krav. Ett exempel är begreppet «saklig grund för uppsägning» 
som inte finns inom EU-regleringen. Begreppet förs nu in via rättighets-
stadgan och bör då så småningom få en reglering som minst uppfyller 
ILOs konvention om anställningsskydd.

 – Jämställdheten (artikel 23). Tidigare har bara lika lön för lika och likvärdigt 

arbete kunnat grundas på fördraget. Artikeln om jämställdhet är nu bredare 

genom att nämna både anställning, arbete och lön.

 – Anställningsskyddet kommer att grundas på samma tydliga princip som 

används inom ILO: ”rätt till skydd mot uppsägning utan saklig grund” (artikel 

30).

 – ILOs grundläggande konventioner om förenings- och förhandlingsrätt, mot 

barn- och tvångsarbete och för jämställdhet har motsvarigheter i artiklarna i 

rättighetsstadgan.

 – I artikeln om förhandlings- och konflikträtt står det: ”Arbetstagare och arbets-

givare, eller deras respektive organisationer, har i enlighet med unionsrätten 

samt nationell lagstiftning och praxis rätt att förhandla och ingå kollektivavtal 

på lämpliga nivåer och att i händelse av intressekonflikter tillgripa kollektiva 

åtgärder för att försvara sina intressen, inbegripet strejk” (artikel 28).

 – Även artikel 52 anknyter till detta: ”Nationell lagstiftning och praxis ska beaktas 

fullt ut i enlighet med vad som anges i denna stadga.”

 – Det finns flera frågor inom arbetsrätten som inte av ILO räknas till de grundläg-

gande rättigheterna men som i rättighetsstadgan får lika hög dignitet: informa-

tion och samråd för arbetstagarna, säkra arbetsförhållanden, begränsning av 

arbetstiden, rätt till semester, rätt till ersättning vid sjukdom, arbetslöshet med 

mera och kostnadsfri arbetsförmedling.
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Implementering i Sverige
Den månad när det var dags att anta Lissabonfördraget i Riksdagen var 
också den månad då Laval-utredningen skulle presenteras. I Socialde-
mokraternas reservation när propositionen om Lissabonfördraget skulle 
beredas i Riksdagen fördes kravet fram att Laval-utredningen skulle vara 
redovisad före Riksdagens beslut. Här fanns också kravet på ett socialt 
protokoll till fördraget för att klargöra balansen mellan den fria rörlig-
heten och konflikträtten och rätten att teckna avtal.

Reservationen betonade vikten av att regeringen slår vakt om den 
svenska kollektivavtalsmodellen genom att under det kommande svenska 
ordförandeskapet föra fram kraven på ett socialt protokoll och en revi-
dering av utstationeringsdirektivet. Även förändringar som gjordes för 
EU-domstolen togs upp.

Från LOs yttrande om Lissabonfördraget pekar följande citat på be-
hovet av fortsatt agerande.

”Ratificeringen av Lissabonfördraget kan inte ses isolerat. Fördraget 
anger hur beslut fattas, inte deras konkreta innehåll. Den politiska dis-
kussionen om de frågor som behandlas inom EU måste därför föras kon-
tinuerligt. Den senaste tidens utveckling, då vi särskilt ser på Lavaldo-
mens effekter, visar nödvändigheten av att agera såväl medan de nuva-
rande fördragen gäller som när Lissabonfördraget med den bindande 
rättighetsstadgan har trätt i kraft”.
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laval-fallet

nu kommer vi till den EU-fråga som hittills nog har varit mest avgöran-
de för svensk och europeisk fackföreningsrörelse – Laval-fallet. Det bör-
jade i Vaxholm och kallades Vaxholmsfallet innan det hamnade i EU-
domstolen. Där får fallen sina namn efter de parter som är inblandade, 
i det här fallet det lettiska företaget Laval un Partneri och de svenska 
fackföreningarna Byggnads och Elektrikerna. Därav namnet Laval-fallet.

I Laval-fallet strålar alla de tidigare viktigaste fackliga EU-frågorna 
samman – främst utstationeringsdirektivet, löftena vid medlemskaps-
förhandlingarna, tjänstedirektivet och diskussionerna om ett nytt EU-
fördrag. I och med att flera fall vid ungefär samma tid hamnade i EU-
domstolen kan man i domsluten se en förskjutning av hela EU-politiken. 
Inom svensk politik fanns det ett totalt samförstånd under medlem-
skapsförhandlingarna där en borgerlig regering tillsammans med arbets-
givarna och fackföreningarna drev försvaret för den svenska kollektiv-
avtalsmodellen. Situationen hade sedan successivt förändrats så att det 
under Laval-fallet vänts till sin motsats – total konfrontation mellan ar-
betsmarknadens parter. De svenska arbetsgivarna och fackföreningarna 
stod på varsin sida inför EU-domstolen.

Det hela började alltså i Vaxholm där arbetare inhyrda från Lettland 
påbörjade ett skolbygge i juni 2004. Det svenskregistrerade byggbolag 
som hade vunnit upphandlingen hade samma ägare som det lettiska fö-
retag som hyrde ut arbetskraften. Det lettiska bemanningsföretaget var 
inte bundet av något svenskt kollektivavtal. I avtalet med Vaxholms kom-
mun stod att det för att bli giltigt krävdes att man tecknade ett svenskt 
kollektivavtal. Det är märkligt att detta inte på något sätt uppmärksam-
mades i hela den process som följde. Det anbud som det lettiska företaget 
lämnat in grundade sig säkerligen inte på lönenivån i ett svenskt kollek-
tivavtal för byggsektorn. Med tanke på fortsättningen är det intressant 
att konstatera att bolaget hade varit bundet av ett svenskt kollektivav-
tal året före och alltså kände till svenska förhållanden och svenska avtal. 
Lettland hörde till de 10 nya medlemsstaterna i EU från och med 1 maj 
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2004. Effekten av medlemskapet på arbetsmarknaden blev med andra 
ord omedelbar.

Redan i juni började Byggnads diskussioner för att teckna avtal. Den 
15 september hölls formella förhandlingar. Dagen innan tecknade före-
taget ett lettiskt hängavtal med det lettiska byggnadsarbetsgivareför-
bundet. Tidigare hade man inte ens haft något lettiskt avtal. 19 oktober 
varslade Byggnads om blockad med syftet att driva fram ett avtal. Dagen  
efter skrevs ett tillägg till det lettiska avtalet om att det också skulle gälla 
utstationerade arbetare.

Turerna var märkliga runt vilken lönenivå som krävdes i förhandling-
arna och vilka löner som betalades. Byggnads krävde 145 kronor i timmen, 
vilket då var den genomsnittliga lönen i Stockholmsområdet för bygg-
nadsarbetare. I byggnadsavtalet finns en så kallad stupstocksregel som 
inträder då man inte blir överens om vilket lönesystem som ska tillämpas. 
Den låg på 109 kronor. Laval uppgav att de betalade 78 kronor i timmen. 
Enligt flera källor, bland annat skattemyndigheterna, var den lön som 
faktiskt betalades ut runt 50 kronor. Det bolag, NCC, som i slutändan 
slutförde bygget, betalade 163 kronor i timmen till sina byggnadsarbetare.

Stridsåtgärderna trädde i kraft den 2 december och sympatiåtgärder 
från Elektrikerna den 3 december. Laval vände sig den 7 december till 
svenska AD och ville få stridsåtgärderna förklarade som olovliga. Man 
ville också ha skadestånd och att frågan hänsköts vidare till EU-domsto-
len. Lavals advokater hävdade att stridsåtgärderna stred mot EUs fördrag 
om den fria rörligheten för tjänster och att det innebar diskriminering.

Fackliga stridsåtgärder har i Sverige starkast tänkbara juridiska skydd 
då de är reglerade i grundlagen. I regeringsformens 2 kapitel 17 § står det: 

”Förening av arbetstagare samt arbetsgivare och förening av arbetsgiva-
re äger rätt att vidta fackliga stridsåtgärder, om annat ej följer av lag el-
ler avtal.” Den begränsning som finns i lagstiftningen är att man enligt 
MBL inte får använda stridsåtgärder för att tränga undan ett annat kol-
lektivavtal. Genom tillägget till MBL, Lex Britannia, infördes 1991 ett 
undantag från denna regel. För arbetsplatser där MBL inte gäller, vilket 
är fallet för arbetstagare utstationerade från andra EU-länder, finns inte 
denna begränsning av stridsrätten. Utländska kollektivavtal kunde då 
undanträngas. Logiken är tydlig – omfattas men inte av en lag så om-
fattas man inte heller av någon av delarna i den lagen. Stridsåtgärden i 



l a v a l - F a l l e t  | 93

Vaxholm var därför laglig enligt arbetstagarparten (Byggnads och Elek-
trikerna) och dittillsvarande svensk praxis.

Arbetstagarparten hävdade vidare att det inte kunde vara diskrimine-
ring enligt EU-rätten då det var exakt samma avtal som man tecknade 
med svenska företag. Stridsåtgärder hör enligt fördraget inte till EUs be-
hörighet och utstationeringsdirektivet ska, enligt direktivet, inte påverka 
ländernas regler för strejkrätt. Om en åtgärd skulle åsidosätta den fria 
rörligheten så kan den ändå vara tillåten, nämligen om den motiveras av 

”allmänintresset”. Enligt EU-domstolens praxis kan skydd av arbetstagare 
vara ett sådant allmänintresse. Staten kan enligt utstationeringsdirek-
tivet lämna över till arbetsmarknadens parter att sköta lönebildningen, 
vilka därmed kan göra det nationella kollektivavtalet gällande även för 
utstationerade arbetstagare.

Som vi ska se senare kunde EU-domstolens argumentation i vissa de-
lar bygga på brister i den svenska implementeringen av direktivet och 
därigenom bryta sönder en del av den fackliga sidans argument utifrån 
utstationeringsdirektivet.

En genomläsning av Laval-advokaternas diskussion om utstatione-
ringsdirektivet avslöjar stora brister i kunskaperna. Att Arbetsmiljöver-
ket hänvisar till arbetsmarknadens parter beträffande löner sägs sakna 
stöd i direktivet, vilket är helt fel. Att staten överlåter till parterna att 
bestämma lönerna påstås bryta mot EU-fördraget. När man tar upp kost-
nader för bostad, mat, resor med mera såsom kostnader som motiverar 
lägre lön bortser man från att just sådana kostnader inte ska räknas med 
när man jämför lönen för utstationerade arbetstagare med inhemska ar-
betstagares lön.

Det omfattande juridiska arbete som dessa jurister la ned på att före-
träda det lettiska företaget kunde inte bekostas av det företaget. Svenskt 
Näringsliv gick in och la troligen ned mycket stora summor på detta. I 
en omfattande debatt på Europaportalen skrev LOs avtalssekreterare Er-
land Olauson: ”Svenskt Näringsliv använder nu sina resurser för att be-
kämpa samma avtal som Svenskt Näringslivs medlemmar är bundna av. 
Jag är förvånad över att inte fler av organisationens medlemmar reagerat 
mot detta.” Rättvisa villkor för arbetstagarna har också en annan sida – 
sund konkurrens mellan företagen. Detta togs upp av Ingemar Hamskär, 
TCOs chefsjurist, i samma debatt. ”Svenskt Näringslivs approach i denna 
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fråga är kontraproduktiv och kortsiktig. De av Svenskt Näringslivs före-
tag som vill ha sund och rättvis konkurrens för det arbete som utförs i 
vårt land av utländska företag håller förstås med om detta.”

Den 22 december beslutade AD att skicka frågan vidare till EU-dom-
stolen för ett så kallat förhandsavgörande innan ett slutgiltigt beslut 
kunde fattas av AD. I avvaktan på behandlingen där tog man dock ett 
interimistiskt beslut. Stridsåtgärden ansågs laglig enligt svensk rätt då 
de anställda inte omfattades av MBL. Dock ansåg AD att relationen mel-
lan Lex Britannia och utstationeringsdirektivet var oklar med tanke på 
hur implementeringen gjorts i Sverige. De frågor som AD skickade till 
EU-domstolen handlade om huruvida de fackliga stridsåtgärderna i detta 
fall var förenliga med den fria rörligheten för tjänster och förbud mot 
diskriminering på grund av nationalitet. AD önskade att EU-domstolen 
skulle behandla frågan med skyndsamhet men tog själv 9 månader på 
sig att formulera sina frågor.

De från Lettland utstationerade arbetstagarna åkte hem för julledig-
het och kom sedan inte tillbaka.

En av de direkta följderna av konflikten i Vaxholm blev att LO och 
Svenskt Näringsliv träffades för att diskutera om man kunde finna ge-
mensamma regler för hur framtida liknande situationer skulle hanteras. 
En rekommendation antogs under hösten 2005 med speciella regler för 
företag från andra EU-länder om de blir tillfälliga medlemmar i Svenskt 
Näringsliv. Ett svenskt kollektivavtal gäller med vissa justeringar bland 
annat för försäkringarna. I och med att ett svenskt kollektivavtal då gäl-
ler råder fredsplikt.

Några av de politiska kommentarerna under det inledande skedet 
kan vara intressanta att notera och jämföra med senare uttalanden. Det 
finns anledning att upprepa ett citat från DNs nätupplaga (2004-12-02): 
Jag tycker att man ska kunna utföra jobb i andra länder, utifrån de vill-
kor som gäller i ens hemland (Göran Hägglund). Kanske att företag som 
inte verkar här permanent får jobba under lite andra regler – givet att 
de inte lönedumpar (Fredrik Reinfeldt). En lämplig följdfråga hade varit 
vad andra regler är och om inte lägre löner än de gängse lönerna i Sve-
rige är lönedumping.

Över gränsen i dubbel bemärkelse gick ett antal borgerliga politiker 
som i juni 2005 satte in en annons i en lettisk tidning där de bad om ur-
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säkt för de svenska fackens och den svenska regeringens protektionis-
tiska agerande. De svenska facken sades använda enorma summor för att 
förhindra etablering av utländska byggnadsföretag i Sverige.

Även i Lettland fanns det politiska aktiviteter. Den lettiske premi-
ärministern skrev till Barroso och berättade om att lettiska företag har 
problem i Sverige.

Utvecklingen i Laval-fallet ledde också till att det togs särskilda kon-
takter mellan svenska LO och dess motsvarighet i Lettland – LBAS. Re-
sultatet blev ett samarbetsavtal. Där står bland annat att det vid utsta-
tionering inte ska ske en anpassning efter de lägsta lönenivåerna och de 
sämsta arbetsförhållandena. LO och LBAS ville med detta avtal förhin-
dra att människor utnyttjas genom att arbeta till löner och villkor som 
är sämre än de som arbetsmarknadens parter kommit överens om. Det 
var även i övrigt en kompakt uppslutning bakom de svenska facken från 
den europeiska fackföreningsrörelsen.

Kommissionär McCreevy i Stockholm
Den 5 oktober 2005 talade kommissionär Charlie McCreevy, ansvarig för 
den inre marknaden, i Stockholm. Hans tal skapade stor uppståndelse 
inom EU, främst inom facket och den politiska vänstern. Några av de 
meningar som refererades i tidningarna var. ”Den skandinaviska typen av 
kollektivavtal strider mot EUs lagstiftning om den fria rörligheten. När 
Sverige har implementerat utstationeringsdirektivet har minimilönerna 
utelämnats. EU-kommissionen kommer att föra talan mot Byggnads när 
tvisten mot det lettiska byggföretaget Laval prövas i EU-domstolen. Vi 
anser att det var ett brott mot den fria rörligheten för arbetskraft och 
kommer att argumentera mot Sverige.”

Redan dagen därpå fick han ett brev från den svenske näringsminis-
tern Thomas Östros. Han beskrev att det svenska lönebildningssyste-
met, där allt sköts av arbetsmarknadens parter, har fungerat i decennier. 
Sverige välkomnar alla företag att konkurrera på lika villkor, enligt ut-
stationeringsdirektivet. Östros fann det anmärkningsvärt att en kom-
missionär uttalade att Kommissionen skulle agera mot Sverige på grund 
av att arbetsmarknaden regleras annorlunda än i andra medlemsstater.

Europafacket agerade också direkt med ett brev till Barroso. Det är 
en plikt för alla kommissionärer att inte bara följa utvecklingen för den 
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inre marknaden utan också den sociala dialogen och att subsidiariteten 
gör merparten av arbetsrätten nationell. Målen måste vara att höja lev-
nadsstandarden och arbetsvillkoren samt respektera de nationella arbets-
marknadsrelationerna. En inre marknad förutsätter sund konkurrens, 
sunda arbetsvillkor och likabehandling av arbetarna.

LOs styrelse gjorde ett uttalande och pekade på att McCreevy nu hade 
brutit mot överenskommelsen om kollektivavtalen i de svenska medlem-
skapsförhandlingarna21. När kommissionären avser att stödja Laval agerar 
han i strid mot utstationeringsdirektivet och för ursprungslandsprinci-
pen. LO krävde efter detta att den svenska regeringen återställer respek-
ten för överenskommelsen om de svenska kollektivavtalen och arbetar 
mot ursprungslandsprincipen i tjänstedirektivet och motsätter sig att den 
via Laval-fallet genomförs via domstolsbeslut. Barroso avkrävdes ett be-
sked om Kommissionen delar kommissionär McCreevys uppfattningar.

Den moderate europaparlamentarikern Gunnar Högmark förneka-
de sig inte utan påstod sig i en artikel i European Voice veta att de avta-
lade lettiska lönerna var högre än svenska ”minimilöner”, att de lettiska 
lönerna stämde med svenska löneavtal och att den svenska regeringens 
verkliga avsikt var att framkalla en konflikt med Kommissionen.

Kommissionär McCreevy ś tal i Stockholm ledde till att den borger-
liga danska regeringen tog avstånd från sina egna partivänner i Europa-
parlamentet och stödde den socialdemokratiska linjen.

Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet anklagade 
Kommissionen för att inte hålla ihop sina kommissionärer. Man krävde 
att McCreevy och Barroso skulle komma till Europaparlamentet och för-
klara sig. Den kristdemokratiska gruppen tyckte att det räckte med Mc 
Creevy. Beslutet blev att båda kallades in för att förklara sig. McCreevy 
sa vid det tillfället att varje land bestämmer sitt eget arbetsmarknads-
system. Han sa att Kommissionen ännu inte hade en uppfattning i det 
aktuella Laval-fallet. Även om detta kan ses som en rättelse under gal-
gen var hans betoning på den inre marknaden tydlig. Hans förståelse för 

21 Så här skrev LO den 3 mars 1993. ”Såväl i fråga om den generella kollektivavtalsrätten och strejkrätten som införlivan-

de av EG-direktiv med kollektivavtal har EG garanterat att man inte vill störa eller ingripa i den svenska arbetsrättstradi-

tionen, vilket kommer att framgå av förhandlingsprotokollet. Landssekretariatet (namnet på LOs styrelse vid den tiden) 

konstaterar därför också att vad gäller dessa grundläggande arbetsrättsliga frågor tillfredsställande resultat har upp-

nåtts.”
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vad Laval-fallet gällde verkade inte så stor när han sa att även de lettiska 
fackföreningarnas intressen måste tillvaratas, inte bara de svenska. Att 
det svenska LO och det lettiska LBAS kunde komma fram till ett sam-
arbetsavtal fanns nog inte i hans värld.

Barroso sa att Kommissionen skulle studera frågan sedan domsto-
len yttrat sig. Då skulle man analysera utslaget. Kommissionens roll är 
att värna både de sociala frågorna och den inre marknaden. Han ”strök 
medhårs” genom att säga att den svenska modellen har varit framgångs-
rik och att den svenska modellen leder till stabilitet. I inlägget efter den 
allmänna debatten sa han att strejkrätten är en grundläggande rättighet 
och att den skandinaviska modellen är förenlig med den inre marknaden.

Parternas argumentation inför eU-domstolen
Båda parter får göra såväl skriftliga som muntliga inlägg. Bara de direkt 
berörda parterna har denna rätt. Europafacket har ingen möjlighet att 
göra formella inlägg i EU-domstolen. Däremot får de 27 regeringarna 
avge yttranden. För att få så många sådana yttranden som möjligt till 
förmån för den fackliga sidan skrev LO till sina kamrater i Europafack-
ets medlemsorganisationer och bad dem agera för att regeringarna skul-
le göra sådana interventioner. Yttranden från medlemsstaterna, positiva 
för facket, kom från EU-länderna Sverige, Finland, Danmark, Frankrike, 
Österrike, Tyskland, Spanien, Irland och Belgien. De tre baltiska stater-
na och Polen stödde Laval både skriftligt och muntligt. Storbritannien 
som inte lämnat in någon skriftlig inlaga yttrade sig i den muntliga för-
handlingen och pekade på att fackliga sympatiåtgärder inte är tillåtna i 
alla medlemsstater. Då kan det inte ses som en grundläggande rättighet 
enligt Storbritanniens Labourregering!

Inga handlingar som lämnas in till domstolen är offentliga. Den som 
lämnar in ett yttrande kan dock själv välja att offentliggöra innehållet. 
De båda parterna får dock ta del av samtliga inlagor på sitt eget språk. 
Utöver de två parterna har Kommissionen rätt att komma med ett for-
mellt yttrande. Kommissionens yttrande publicerades inte. Yttrandets 
huvudlinje blev dock känt genom en presskonferens med Margot Wall-
ström. Hon sa att det inte fanns några motsättningar mellan den svenska 
kollektivavtalsmodellen och EG-rätten. Hon sa också att det är i Sverige 
som man ska avgöra om de fackliga kraven går utöver reglerna i utstatio-
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neringsdirektivet. Kommissionens yttrande hade utarbetats av rättsav-
delningen medan Kommissionen själv bara hade informerats.

Följande var de viktigaste delarna i arbetstagarpartens (Byggnads och 
Elektrikernas) inlaga till EU-domstolen. De åtgärder som man vidtagit 
var för att åstadkomma att svenska och lettiska företag och arbetstaga-
re behandlas lika – lika lön för lika arbete. Denna princip finns även i 
EUs fördrag och lagstiftning. Diskriminering på grund av nationalitet 
är förbjuden av EU. Rätten att vidta konfliktåtgärder finns i den svenska 
grundlagen och är även en grundläggande rättighet enligt EU. Denna 
rätt måste ha företräde när den kolliderar med principen om fri rörlighet. 
Som en andra försvarslinje angavs att artiklarna om den fria rörligheten 
inte har någon direkt effekt på arbetsmarknadens parter utan bara mot 
medlemsstaterna. Fackliga stridsåtgärder regleras, enligt EG-rätten, av 
medlemsstaterna och inte av EU. Kraven mot Laval från Byggnads var 
exakt desamma som man kräver av svenska företag. Lex Britannia har 
inte påståtts bryta mot EG-rätten. Syftet är likabehandling. Den är till 
för att skydda arbetstagarna och förhindra social dumping. Den uppnår 
samma syften som minimilön och allmängiltigförklaring. Genom ar-
betsmarknadens parter säkras arbetsfreden utan statlig inblandning. I 
utstationeringsdirektivet har den svensk/danska modellen godtagits och 
i Sverige sätter parterna på arbetsmarknaden gränserna för de fackliga 
stridsåtgärderna utan något behov av att domstolarna reglerar den frågan.

Eftersom Laval-fallet fördes till EU-domstolen ansåg arbetstagarpar-
ten det nödvändigt med ovanstående argumentation. Det var emellertid 
av två skäl felaktigt att hänvisa frågan dit. För det första hade Laval ett 
dotterbolag etablerat i Sverige som var skyldigt att följa svenska regler. 
Det var egentligen inte ett fall för den fria rörligheten. För det andra kan 
de EU-bestämmelser som AD frågar om inte användas mot en facklig 
organisation. Det handlar om medlemsstaternas skyldigheter.

Den svenska regeringen gav en tydlig beskrivning av det svenska ar-
betsmarknadssystemet i sin skriftliga inlaga. När det var dags för den 
muntliga föredragningen hade det blivit regeringsskifte. I budgetproposi-
tionen efter valet 2006 skrev den nya borgerliga regeringen: ”Regeringen 
slår vakt om den svenska modellen där förhållandena på arbetsmarkna-
den i första hand regleras i avtal mellan arbetsmarknadens parter” och att 

”regeringen anser att grunderna för arbetsrätten bör bestå också framö-
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ver”. Man ska även komma ihåg att utstationeringslagen antogs enhäl-
ligt av Riksdagen. Under den muntliga föredragningen i EU-domstolen 
argumenterade också den nya regeringens representant för det som stod 
i den förra regeringens inlaga. För arbetsmarknadsministern Sven-Otto 
Littorin var det ”självklart att vi försvarar den svenska linjen att svenska 
kollektivavtal ska gälla i Sverige”. Han sa även att ”Det var enighet om 
detta på regeringens sammanträde”.

Den muntliga föredragningen från parternas sida följde i stort de 
skriftliga inlagorna.

Den 23 maj 2007 kom generaladvokatens yttrande. I detta yttrande, 
den juridiska genomgången av fallet innan domarna behandlar frågan, 
ansåg generaladvokaten att rätten att vidta fackliga stridsåtgärder är en 
del av gemenskapsrättens allmänna principer. Tillämpningen av gemen-
skapsrätten ska inte hindra tillämpningen av den arbetsmarknadsmodell 
som finns i Sverige. I sin genomgång tog han utöver fördraget och ut-
stationeringsdirektivet upp Europakonventionen och EUs olika stadgor 
om rättigheter men inte ILOs konventioner. Det som inte gillades av ar-
betstagarparten var att fördraget i detta fall ska tolkas som att det finns 
en så kallad horisontell direkt effekt. Då är det i detta fall inte bara re-
geringen i ett land som direkt berörs av en EU-regel utan även arbets-
marknadens parter.

Även om det fanns en hel del i generaladvokatens argumentation 
som inte följde arbetstagarpartens resonemang var slutsatsen ett klart 
stöd för Byggnads och Elektrikernas agerande i Vaxholm. Vid samma 
tid som generaladvokatens yttrande publicerades pågick Europafackets 
kongress i Sevilla i Spanien. Vid en presskonferens kunde LOs Wanja 
Lundby-Wedin och Erland Olauson och Europafackets John Monks ut-
trycka sin glädje över generaladvokatens rekommendation. Hans reso-
nemang var mer grundat på juridik än vad domstolens slutgiltiga avgö-
rande skulle komma att bli. Även om det tidigare fanns fall då domsto-
len gått emot sina generaladvokater var det inte många som oroade sig 
för det vid detta tillfälle.

EU-domstolens avgörande kom den 18 december 2007. För många 
fackliga företrädare kom utslaget som en chock. Situationen blev extra 
svår när det under kort tid kom fyra utslag som tillsammans innebar 
en principiellt ny situation. De övriga fallen beskrivs efter Laval-fallet.
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Generaladvokatens slutsatser var:

 – Utstationeringsdirektivet hindrar inte att svenska kollektivavtal tillämpas på 

utstationerande företag, inte heller om de redan är bundna av ett kollektivavtal 

från hemlandet.

 – För att man ska kunna vidta stridsåtgärder för fackliga krav som inte finns med i 

uppräkningen i direktivet måste det gälla tvingande hänsyn till allmänintresset.

 – Utstationeringsdirektivet kan inte tillämpas på andra frågor än arbets- och 

anställningsvillkor.

 – Att hävda att man inte ska ta hänsyn till den fria rörligheten för tjänster när den 

kommer i konflikt med en grundläggande rättighet (framfört av Sverige och 

Danmark) accepterar han inte. Båda principerna måste beaktas och stridsåt-

gärderna kan formellt vara en inskränkning i friheten att tillhandahålla tjänster 

enligt artikel 49 i fördraget.

 – var syftena med stridsåtgärderna sådana att det kan motivera en inskränkning? 

Syftena var skydd för arbetstagare och motarbetande av social dumping. han 

godtar att den svenska implementeringen medger att facket kan ha sådana syf-

ten med stridsåtgärder.

 – EUs domstol har i tidigare domar sagt att skyddet av arbetstagare och att mot-

verka social dumping kan utgöra tvingande hänsyn till allmänintresset.

 – Förhandlingar och kollektivavtal är mer flexibelt och alltså ett mindre restriktivt 

krav än en statligt fastställd lönenivå.

 – han invände inte mot att Byggnads först ville få ett hängavtal undertecknat för 

att därefter förhandla om den exakta lönenivån. Laval hade möjligheten att 

stranda förhandlingarna om lönen och därmed hamna på 109 kronor i timmen i 

stället för de begärda 149.

 – Till slut skrev han att utstationeringsdirektivet eller fördragets artikel 49 inte 

utgör ett hinder för fackliga organisationer att genom stridsåtgärder försöka 

förmå ett företag från ett annat medlemsland att tillämpa lön enligt ett svenskt 

kollektivavtal under förutsättning att det har till mål att skydda arbetstagarna 

och att motarbeta social dumping. Om stridsåtgärderna kan betraktas som pro-

portionella i förhållande till målen och om försäkringsavgifterna i kollektivavta-

len ska betalas lämnade han till AD att avgöra.
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eU-domstolens dom i laval-fallet
Efter beskrivningen av domstolens resonemang och beslut görs en alter-
nativ analys där tvivelaktigheterna i domen tas upp.

Beslutet från de tretton domarna i EU-domstolen var att EUs reg-
ler i form av fördraget (artikel 49) och utstationeringsdirektivet (artikel 
3) förbjuder fackliga stridsåtgärder i form av blockad för att förmå ett 
tjänsteföretag från en annan medlemsstat att inleda förhandlingar om 
lönen för de utstationerade arbetstagarna. Detta gäller kollektivavtal som 
innehåller krav som går utöver utstationeringsdirektivets minimiregler 
eller krav som inte är reglerade där. Fördraget förbjuder (som i Lex Bri-
tannia) sådana stridsåtgärder för att undanröja kollektivavtal även om 
MBL inte är tillämpligt.

Domstolens utslag är ett förvånansvärt kort dokument – själva tex-
ten är på cirka 17 sidor. Om man läser beslutet först och därefter doku-
mentet från början kan det kännas som om beskrivningen av tillämpliga 
bestämmelser borde ha lett till motsatt utslag från domstolen.

I en mängd citat från utstationeringsdirektivet finns de avsnitt med 
som fram till detta fall tolkades som försvar för de svenska fackens age-
rande och deras rätt att ta till stridsåtgärder.



102 | K O L L E K T I v A v T A L E n  O C h  E U

Direktivets innehåll beskrivs bland annat med följande.

 – krav på tvingande regler för minimiskydd.

 – dessa tvingande regler i arbetslandet hindrar inte arbets- och anställningsvill-

kor som är förmånligare för arbetstagarna,

 – direktivet påverkar inte rätten att vidta fackliga stridsåtgärder,

 – uppräkningen av olika villkor för arbetstagarna ska garanteras av medlemssta-

ten där arbetet utförs,

 – minimilön kan fastställas genom lag eller genom praxis,

 – om det saknas system för allmängiltigförklaring av kollektivavtal kan medlems-

staterna om de så beslutar i stället utgå från antingen kollektivavtal som gäller 

allmänt inom sektorn och det aktuella geografiska området eller de kollektivav-

tal som ingåtts av de mest representativa arbetsmarknadsorganisationerna och 

som gäller nationellt,

 – de utstationerande företagen behandlas då på samma sätt som de nationella 

företagen,

 – direktivet hindrar inte att medlemsstaterna ålägger företagen villkor som inte 

regleras i utstationeringsdirektivet om de avser tvingande hänsyn till allmänin-

tresset,

 – information om arbets- och anställningsvillkor ska vara allmänt tillgänglig.

Hur denna reglering fungerar i Sverige beskrivs i fyra punkter: in-
förlivandet av utstationeringsdirektivet, rätten att vidta fackliga strids-
åtgärder, byggnadsavtalet och lönebildningen.
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 – Beträffande införlivandet påpekas att det saknas regler om minimilön samt att 

det är Arbetsmiljöverket som fått i uppdrag att informera om kollektivavtalens 

innehåll.

 – Beträffande rätten att vidta fackliga stridsåtgärder nämner man att det regleras 

i grundlagen, att fredsplikt enligt MBL råder om det finns kollektivavtal och 

att Lex Britannia ger rätt att vidta stridsåtgärder om företaget inte har någon 

anknytning till Sverige genom MBL.

 – Byggnadsavtalet är utförligt om delar som inte är reglerade i utstationerings-

direktivet, bland annat försäkringar och alla som skriver på ett kollektivavtal är 

bundna av dessa.

 – För lönebildningen använder domstolen det som den svenska regeringen skrev 

om att den har anförtrotts arbetsmarknadens parter, att det inte finns någon 

minimilön utan bara lägstalöner för dem utan utbildning och utan yrkeserfa-

renhet, att prestationslön tillämpas inom byggnadsområdet, vilket medför att 

löneöverenskommelser träffas för varje objekt och att stupstockslön inte är 

minimilön utan endast tillgrips när man inte kan komma överens om lönen.

Därefter beskriver EU-domstolen vad tvisten vid AD gällde. Det är 
en kortfattad beskrivning men tämligen korrekt. Att AD inte hävde 
stridsåtgärderna nämns. Ett förhållande som inte nämns är att de avtal 
som tecknades i Lettland tillkom efter framställan om förhandlingar 
från Byggnads.

Innan domstolen går in på ADs två frågor avfärdar man arbetstagar-
partens första invändning, nämligen att det egentligen inte handlade om 
utstationering22. EU-domstolen kunde med bakgrund i fördraget säga att 
eftersom frågan skickats dit av AD var de tvungna att ta upp den.

Angående ADs frågor påpekas att Sverige saknar bestämmelser om 
minimilön, att Byggnads avtal har förmånligare bestämmelser och be-
stämmelser utanför utstationeringsdirektivets reglering.

EU-domstolen anser att artikel 12 i fördraget som förbjuder diskri-
minering på grund av nationalitet inte är aktuellt i detta mål. Det sägs 
ha ”konkretiserats” genom att artikel 49 reglerar frihet att tillhandahålla 

22 Laval var ett bemanningsföretag som försåg bolaget Baltic bygg (etablerat i Sverige) med arbetskraft. Båda hade sam-

ma ägare, samma ställföreträdare och borde därför anses som en juridisk enhet och i och med Baltic byggs etablering 

i Sverige som en vanlig tvist på den svenska arbetsmarknaden.
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tjänster. Detta märkliga argument gör att man inte anser sig behöva ta 
upp artikel 12.

När domstolen pekar på en beaktandesats i utstationeringsdirektivet 
där det talas om behovet av tvingande regler om minimiskydd säger man 
också att detta inte betyder harmonisering. Reglerna om minimilön på-
stås vara det enda där svenska regler avviker från utstationeringsdirek-
tivet. Regeln i utstationeringsdirektivet om att man kan använda sig av 
kollektivavtal om man inte har allmängiltigförklaring gäller endast om 
medlemsstaten så beslutar. Det står enligt EU-domstolen klart att Sveri-
ge inte har använt sig av denna möjlighet. Ändå påpekar man att inlagan 
från Sverige beskriver hur arbetsmarknadens parter har anförtrotts upp-
giften att via kollektivavtal fastställa lönerna. Enligt domstolen kan man 
inte åberopa utstationeringsdirektivet för att begära högre löner än mini-
milöner, eftersom endast minimilöner regleras i utstationeringsdirektivet.

Så länge som man tillämpar alla minimibestämmelser enligt direktivet 
finns enligt domstolen inte någon illojal konkurrens. Social dumpning 
finns, enligt domstolens resonemang, endast när man går under arbets-
landets minimivillkor. I Byggnadsavtalet finns bestämmelser för till ex-
empel arbetstid och semester som är förmånligare än de svenska lagreg-
lerna. Domstolens tolkning av direktivets regler om förmånligare villkor 
är att det gäller villkor i ursprungslandet! Det är dessutom frivilligt för 
företaget att gå med på det. När det gäller krav på områden som inte reg-
leras i direktivet accepteras de bara om de rör tvingande hänsyn till all-
mänintresset. Domstolen ger emellertid inte någon möjlighet för arbets-
marknadens parter att åberopa sådana krav. Endast offentligrättsliga or-
gan kan göra det. Domstolen eliminerar därmed, för Laval-fallet, tidigare 
domslut om att skyddet av arbetstagarna kan innefattas i detta begrepp.

Den artikel i fördraget som säger att EUs krav på medlemsstaterna 
– i det här fallet kravet på frihet att tillhandahålla tjänster – inte får på-
verka rätten till fackliga stridsåtgärder anser domstolen inte gälla i detta 
fall. Orsaken är att en fråga påverkas som finns inom EUs kompetens-
område – den fria rörligheten för tjänster.

Att fackliga stridsåtgärder hör till de grundläggande rättigheterna 
erkänner domstolen och hänvisar till ILOs konvention 87, Europakon-
ventionen, EUs stadga om arbetstagarnas grundläggande sociala rättig-
heter från 1989 och även till Rättighetsstadgan från 2000. Man fortsät-
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ter sedan med att säga att det icke desto mindre finns begränsningar för 
dessa rättigheter. För den svenska strejkrätten som är grundlagsskyddad 
pekar man på att den även där har en begränsning – ”om inte annat föl-
jer av lag eller avtal”. Stridsåtgärderna måste vidare vara proportionella 
mot det som man kräver. Avslutningen av resonemanget är att de fack-
liga stridsåtgärderna inte faller utanför EU-rätten.

Var åtgärderna i Laval-fallet en inskränkning i den fria rörligheten för 
tjänster och om i så fall kunde den vara motiverad? Man tar fasta på att 
Byggnads krav gäller villkor som är förmånligare än de minimikrav som 
regleras i utstationeringsdirektivet och även gäller områden som inte reg-
leras där. Eftersom det då blir mindre lockande att utföra verksamheten 
i Sverige är det en inskränkning i den fria rörligheten. Detta kan endast 
accepteras om det är motiverat av tvingande hänsyn till allmänintresset 
och att åtgärden behövs för att uppnå det syftet.

Att skydda arbetstagarna kan, som sagts, utgöra en sådan tvingande 
hänsyn till allmänintresset. Skälet är bland annat att EU också ska främ-
ja ”en hög nivå i fråga om sysselsättning och socialt skydd”. Att EU inte 
har enbart ett ekonomiskt utan även ett socialt mål påpekas alltså även 
av EU-domstolen. I princip ställer domstolen upp på att stridsåtgärder-
na kan vara motiverade. Dock gäller detta inte för de krav som finns i 
Byggnadsavtalet. Till detta läggs de utländska företagens svårigheter att 
få kännedom om villkoren i kollektivavtalet.

Beträffande Lex Britannia säger domstolen att den är diskrimine-
rande eftersom den behandlar utländska företag som har kollektivavtal 
i sitt hemland på samma sätt som inhemska företag som inte har kol-
lektivavtal. Man avfärdar syftena med de svenska reglerna, det vill säga 
att åstadkomma löner och andra arbetsvillkor som är brukliga i Sverige 
för att skapa en sund konkurrens, med att de inte avser allmän ordning, 
säkerhet eller hälsa. Det är endast sådana syften som tidigare har accep-
terats av domstolen.

ett annat domslut möjligt
Som man kan se av generaladvokatens resonemang är det inte juridiskt 
givet att man ska komma fram till det negativa beslut som EU-domstolen 
gjorde. Om man går igenom de avvägningar mellan olika möjligheter som 
domstolen gjorde och även argument som inte togs upp, blir det tydligt 
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att domslutet inte bara var juridiskt utan även politiskt. Tillsammans 
med de andra tre målen som var aktuella vid domstolen vid samma tid 
är det tydligt att de innebär en ny inriktning för domstolen.

Historielöshet
Domstolens beslut i Rush-Portuguesa-fallet och tillkomsten av utsta-
tioneringsdirektivet finns inte med i domstolens bakgrund till beslutet 
i Laval-fallet, trots att det var det hittills enda fall i EU-domstolen som 
berört relationen mellan den fria rörligheten för tjänster och de fackli-
ga rättigheterna. Om man, som EU-domstolen gör, fattar motsatt beslut 
jämfört med dittillsvarande rättspraxis borde det vara ett krav att man 
utgår från det tidigare fallet. Varför man kommer fram till ett motsatt 
beslut borde därmed vara huvudpunkten i domslutet.

Det finns vidare ingenting om att det svenska kollektivavtalssystemet 
accepterades av såväl Kommissionen som Rådet under medlemskapsför-
handlingarna. Har EU accepterat något ska EUs institutioner också kän-
na till det, inklusive domstolen. Den svenska modellen för lönebildning 
borde därför inte ha varit uppe för diskussion i detta domstolsfall. Om 
domstolen fann att den svenska implementeringen av utstationeringen 
inte var korrekt skulle det ha påpekats och Sverige uppmanats att kor-
rigera detta. Det var därmed implementeringen och inte stridsåtgärden 
som var problemet.

Även om det inte var formell ”historia” än så anknöt domstolens re-
sonemang inte på något sätt till diskussionen om tjänstedirektivet. Att 
ursprungslandsprincipen eliminerades från det direktivet på grund av 
dess potentiellt skadliga effekter för de grundläggande fackliga friheterna 
hördes tydligen inte till domstolslokalerna i Luxemburg.

Minimidirektiv eller maximidirektiv
De två egentliga skälen till att man inte accepterade stridsåtgärderna var 
att Byggnads krävde mer än minimivillkor och att man hade krav som 
inte fanns med i utstationeringsdirektivet.

Under de 11 år som hade gått sedan utstationeringsdirektivet antogs 
hade ingen tidigare ifrågasatt krav på förmånligare villkor än minimi-
skydd i direktivet. Formellt betyder ett minimidirektiv att EU inte har 
någon åsikt om vad man kräver utöver dessa miniminivåer. Tyvärr finns 
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ingenting i ordalydelsen i direktivet som formellt stöder den ena eller 
andra tolkningen av ”förmånligare villkor”. Det var med andra ord en 
omtolkning som passade domstolen med tanke på det beslut som man 
avsåg att ta.

Att man inte kan ha krav som inte behandlas i utstationeringsdirek-
tivet, är snarare en utvidgning av EUs kompetens än en omtolkning. Av-
sikten med direktivet var att ge medlemsstaterna skyldighet att se till att 
villkoren för de utstationerade arbetstagarna minst uppfyller direktivets 
minimikrav. Om man hade haft ytterligare krav på arbets- och anställ-
ningsvillkor borde de ha funnits med i uppräkningen. Områden där EU 
inte har regler är generellt nationell kompetens. Utstationeringsdirekti-
vet är då inte tillämpligt på några andra områden än de som är uppräk-
nade i direktivet. De arbets- och anställningsvillkor som inte uppräknas 
skulle inte ha ingått i EU-domstolens bedömningar i Laval-fallet.

Genom tolkningarna av direktivet och därmed av omfattningen av 
EUs behörighet omformade domstolen utstationeringsdirektivet från ett 
minimidirektiv till ett maximidirektiv. Inget talar för att denna ändring 
var lagstiftarnas avsikt när direktivet antogs.

Dispositivitet
Att de svenska parterna på arbetsmarknaden självständigt sköter löne-
bildningen är inte den enda delen i det svenska kollektivavtalssystemet. 
Arbets- och anställningsvillkor är mycket mer än bara lön. I den svens-
ka utstationeringslagen anges olika lagar och paragrafer i dem som ska 
gälla för arbetstagare utstationerade till Sverige. Men det räcker inte att 
stadga detta. Många regler i dessa lagar är disponibla för parterna att be-
handla i sina kollektivavtal antingen i sin helhet, dispositiva, eller öpp-
na för bättre villkor, semidispositiva. Om EU-domstolen inte, som man 
borde, kände till detta borde man ha undrat varför Byggnadsavtalet till-
läts innehålla så fördelaktiga villkor. Med förståelse för och acceptans av 
dispositiviteten hade domstolens resonemang inte kunnat leda fram till 
de beslut som man gjorde.

Tvingande hänsyn till allmänintresset
Det enda som enligt domstolen kan göra att man accepterar att den fria 
rörligheten för tjänster hindras är tvingande hänsyn till allmänintresset. 
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Detta begrepp kan ges en vid eller snäv tolkning. Domstolen inskränker 
detta när man säger att arbetsmarknadens parter inte kan använda sig av 
ett sådant begrepp. Man omyndigförklarar det svenska systemet där det 
är arbetsmarknadens parter som sköter lönebildningen, vilket inklude-
rar arbets- och anställningsvillkor. Med domstolens tolkning definierar 
man i praktiken bort hela begreppet tvingande hänsyn till allmänintres-
set för arbetsmarknaden i Sverige.

Att Sverige saknar bestämmelser om minimilön
När det gäller frågan om minimilöner i Sverige går domstolen helt på 
förhållandet att det inte står i den svenska utstationeringslagen att det är 
parterna på arbetsmarknaden som sköter lönebildningen. Därmed finns 
enligt domstolen ingen uppföljning av den delen av utstationeringsdi-
rektivet. Beskrivningarna i de svenska inlagorna har ingen betydelse för 
domstolens bedömning. En 70-årig tradition tar man inte hänsyn till. I 
praktiken stannar domstolen här i sin bedömning. Man kan tolka dom-
stolens resonemang som att den ”stupstockslön” som finns i Byggnads-
avtalet skulle kunna accepteras av domstolen om det bara i utstatione-
ringslagen hade nämnts om parternas roll.

Fackliga stridsåtgärder – en grundläggande rättighet
Att den fria rörligheten för tjänster är överordnad de fackliga rättighe-
terna är för domstolen ett faktum som inte ens behöver diskuteras. Den 
fria rörligheten är för domstolen ett mål för EU. En sådan tolkning kan 
man inte göra utifrån fördraget. Den fria rörligheten är ett medel för att 
uppnå de olika mål som anges i fördraget. Bland målen finns till exem-
pel det sociala skyddet.

Att det kan finnas hinder för den fria rörligheten, som kan accepte-
ras, medges av domstolen. Ett resonemang hade då varit naturligt utifrån 
Montiförordningen där det klart slås fast att fackliga stridsåtgärder är 
hinder som accepteras för den fria rörligheten för varor. Något sådant re-
sonemang finns inte. Det är omöjligt att hitta ett argument för att fack-
liga stridsåtgärder tillåts stoppa rörligheten för varor men inte för tjänster.

Att de fackliga rättigheterna är grundlagsfästa i Sverige och även i fle-
ra andra länder konstateras men utan att ge detta dess rätta värde. Man 
nämner EUs rättighetsstadga. Om man nämner den bör man också se 
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på dess innehåll. Där hör medlemsstaternas nationella konstitution till 
EUs primärrätt, det vill säga finns på samma nivå som EUs fördrag. Det 
gör att de fackliga rättigheterna inte kan underordnas den fria rörlighe-
ten, i alla fall inte utan starka skäl.

Man avfärdar fördragets text om att löner, strejk- och lockouträtt inte 
hör till EUs kompetensområde och påstår i stället att de ingår i kompe-
tensen om de påverkar en annan fråga där EU har kompetens. Därmed 
vidgar man teoretiskt EUs kompetens till att kunna gälla samtliga na-
tionella frågor om dessa anses påverka en fråga där EU har kompetens. 
Detta är onekligen en tolkning som de nationella politikerna i Rådet, 
vilka beslutat om fördraget, knappast hade tänkt sig.

Domstolen nämner i sin uppräkning av de olika grunderna för fack-
liga rättigheter även ILOs konvention nummer 87 om rätten att bilda 
fackföreningar. Konvention 98 om förhandlingsrätten som här bör vara 
den viktigaste konventionen nämns inte. Det finns inget resonemang 
om hur en ILO-konvention skulle kunna påverka ett beslut inom EU. 
EUs domstol vill inte ens diskutera vad det betyder för Laval-fallet att 
samtliga medlemsstater har ratificerat dessa konventioner. Inte nog med 
att de är ratificerade. För bland annat Sverige skedde det före 1957 när 
Romfördraget kom till. I fördraget slås det fast att konventioner som har 
skrivits på före detta datum är överordnade fördraget.

Kritik av Byggnadsavtalet
Domstolen kritiserar också Byggnadsavtalet, utöver det som gäller mer 
förmånliga krav än minimikrav och krav på fler områden än de som reg-
leras i utstationeringsdirektivet. Visst finns det en del i ett vanligt na-
tionellt avtal som kanske inte är tillämpligt för utländska avtal. Genom 
tidigare domstolsutslag är det reglerat att man inte kan ta ut försäkrings-
avgifter för sådant som redan är betalt i ursprungslandet. Sådana delar i 
ett kollektivavtal kan naturligtvis diskuteras men de är inte av den dig-
niteten att de kan påverka lagligheten för en stridsåtgärd som i Laval-
fallet. Olika detaljer i Byggnadsavtalet tas upp men inte de frågetecken 
som man kan sätta för motpartens agerande23.

23 Företaget hade skrivit på Byggnadsavtalet för tidigare uppdrag i Sverige. I kontraktet med Vaxholms kommun fanns 

krav på svenska kollektivavtal. Kollektivavtalen i Lettland kom till efter att Byggnads hade begärt förhandlingar. De lö-

ner som man faktiskt betalade var inte de som uppgavs i förhandlingarna.
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Icke-diskriminering och sund konkurrens
I artikel 12 i EUs fördrag förbjuds diskriminering på grund av nationali-
tet. Domstolens avfärdande av denna paragraf med att frågan är regle-
rad genom utstationeringsdirektivet är ett alltför enkelt sätt att komma 
ifrån att det utländska företaget i praktiken gynnas. Det är företagets 
svenska konkurrenter som diskrimineras. Det blir inte sund konkurrens 
på den inre marknaden. Var finns de utkonkurrerade svenska byggföre-
tagen i domstolens resonemang?

Den efterföljande debatten
Debatten efter Lavaldomen blev livlig. Den kommer att fortsätta, kanske 
inte med samma frenesi, till dess att det kommer ett nytt fall för dom-
stolen att ta ställning till.

Ingemar Hamskär (TCO) var tidigt ute på Europaportalen, redan 
dagen efter domen. ”Det är därför viktigt att den svenska regeringen 
tillsammans med arbetsmarknadens parter sätter sig ner och analyserar 
den uppkomna situationen och gör de ändringar som är nödvändiga. Ut-
gångspunkten och målet är givet – partsautonomin och kollektivavta-
lens ställning måste förtydligas och stärkas.” Han fortsätter med att det 
är ”rimligt att det svenska kollektivavtalssystemet görs mer transparent 
och förutsägbart för utländska företag”. En annan synpunkt från Ingemar 
var ”En ursprungslandsprincip som vi tillbakavisat under demokratiska 
former i arbetet med ett välavvägt tjänstedirektiv har nu återinförts till 
viss del av EU-domstolen”. (LO-Tidningen 8/2 2008)

”Problemet finns … i utformningen av våra nationella lagar, den så kall-
lade utstationeringslagen och Lex Britannia. Avgörandet ligger alltså i 
händerna på regering och Riksdag i Sverige.” ”Utstationeringslagen måste 
alltså ändras för att ge utrymme för en reglering i kollektivavtal. Dessut-
om måste Lex Britannia modifieras. EU-domstolen tycks tro att svensk 
fackföreningsrörelse har intresse av att undantränga avtal i de utländska 
företagen som är bättre för löntagarna än de svenska. Så är det givetvis inte. 
LO är därför villigt att diskutera en förändring så att lagen tydligt anger 
att ingen undanträngning av avtalen är aktuell om det skulle innebära 
en försämring för de anställda … Det är inte i första hand jurister i Lux-
emburg som avgör hur vi utformar vår arbetsmarknad. Det bestämmer vi 
själva.” (LOs Wanja Lundby-Wedin och Erland Olauson i DN 18/1 2008)
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Europaparlamentarikern Jan Andersson skrev i sitt nyhetsbrev:
”Jag tycker att det är otroligt att den diskussion och de förändringar 

som gjordes vid tjänstedirektivets tillkomst så totalt har förbigått dom-
stolens ledamöter. Lika obegripligt är att det senaste årets diskussion om 
flexicurity förbigått domstolen. I domen angrips ett system som setts som 
en förebild för flexicurity. I stället pekar domstolen på mer gammaldags 
modeller. Domstolen kan inte hävda att EUs regelverk tvingade dem till 
domslutet. Generaladvokaten intog i sitt yttrande en helt annan stånd-
punkt. Det är nu på tiden att ta upp EU-domstolens bristande kompe-
tens i arbetsrätt och den bristande öppenhet och kontakt med den po-
litiska diskussionen som domstolen uppvisar. Förändringar behövs helt 
klart i domstolens sätt att arbeta. Jag är trots den negativa domen opti-
mist. Genom justeringar i svensk lagstiftning och kanske också i EUs 
lagstiftning och genom att anta ett nytt fördrag där kollektivavtal och 
strejkrätten blir juridiskt bindande kan vi behålla den nordiska model-
len och delta i ett samarbete där social dumping bekämpas och där goda 
villkor på arbetsmarknaden gäller i hela EU. Vi får inte likt vänsterpar-
tisterna göra frågan till enbart en svensk nationell fråga. Det är den inte. 
Hela EUs arbetsmarknad påverkas och därför behövs gemensam hand-
ling. Det handlar då inte om att säga nej eller att enskilda länder ska söka 
undantag utan att skapa ett gemensamt regelverk med goda villkor på 
den gemensamma arbetsmarknaden.”

Europaparlamentets sysselsättningsutskott kallade i februari 2008 till 
en särskild hearing. Ett av inläggen gjordes av den svenske juristen Jonas 
Malmberg. Han sa att beslutsfattarna inom EU måste ha blivit förvåna-
de när domstolen gjorde miniminivåerna, golven, till tak. Direktivets 
avsikt var inte att harmonisera nivåerna. Avsikten var inte att ingripa i 
lönebildningen. Det har blivit ett skifte från att skydda likabehandling 
till att skydda miniminivåer. Han pekade också på att Sverige och Dan-
mark inte har utnyttjat hela potentialen i utstationeringsdirektivet vid 
implementeringen.

Ett inlägg gjordes också av Europafackets generalsekreterare John 
Monks. Han var tydlig med att domarna har en massiv betydelse för 
hela den europeiska fackliga rörelsen. Domstolen har ifrågasatt tjänste-
direktivet. Strejkrätten som rättighet är under hot när den görs mindre 
grundläggande än den fria rörligheten. Men med Lissabonfördraget och 
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rättighetsstadgan blir situationen bättre för strejkrätten. Han förde nu 
också fram Europafackets två viktigaste svar på de nya domarna: det be-
hövs en klausul om sociala framsteg kopplad till fördraget som behandlar 
möjligheten till konfliktåtgärder och utstationeringsdirektivet behöver 
stärkas. Det behövs också en motsvarighet för tjänstesektorn till Monti-
förordningen, vilken skyddar de fackliga rättigheterna för varuhandeln.

Under den första diskussionen om effekterna av Laval-domen var inte 
alla säkra på att domen hade några effekter utanför Norden. Med John 
Monks inlägg var det bekräftat att det fanns avgörande effekter för hela 
den europeiska fackföreningsrörelsen.

Att utstationeringsdirektivet gick från att vara ett minimidirektiv 
till ett maximidirektiv, att likabehandling byttes ut mot att man bara 
kan kräva direktivets minimivillkor, att flera delar av direktivet omde-
finierades av EU-domstolen, att domstolen i praktiken återinförde ur-
sprungslandsprincipen och att de ILO-konventioner som alla EU-länder 
undertecknat kördes över av domstolen har allt betydelse för hela EU 
inte bara för de länder vars arbetsmarknad nästan uteslutande regleras 
via kollektivavtal.

Vid vårens styrelsemöte 2008 i Europafacket behandlades Laval-do-
men utförligt och där fanns även en tänkbar formulering för en klausul, 
eller protokoll som det också kan kallas. Inom Europafacket anlitades 
den numera avlidne brittiske arbetsrättsexperten Brian Bercusson till 
att studera Lavaldomen.

Det följande är de viktigaste av Brian Bercussons kommentarer.

 – Domstolen kunde avfärda det svenska kollektivavtalssystemet genom att 

utstationeringslagen inte tillräckligt hade reglerat detta system. Genom att inte 

använda en sådan reglering var Sverige redan dömt.

 – Att tjänstedirektivet i en definition säger att kollektivavtal inte kan vara ett hin-

der för den fria rörligheten har inte uppmärksammats.

 – Domstolens utslag vittnar om bristande kunskap om arbetsmarknadsrelationer. 

Att säga att förhandlingarna skapar osäkerhet för de utländska företagen visar 

på total brist på förståelse för förhandlingssystemet. Osäkerhet är en funda-

mental del i förhandlingarna. Ingen vet resultatet förrän förhandlingarna är 

klara. Dessutom är situationen densamma för inhemska företag.
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24 En sådan finns i flera enskilda direktiv och har varit ett viktigt svenskt argument för att gå med på flera av dessa direktiv.

 – Kunskapsbristen är ett skäl för att inrätta en särskild avdelning för arbetsmark-

nadsfrågor inom EU-domstolen.

 – I ett annat fall (Albany) ansåg domstolen att kollektivavtal inte var underord-

nade konkurrenspolitiken.

 – EU-domstolen hävdade så kallad horisontell direkt effekt av utstationerings-

direktivet, vilket innebär att det inte bara är riktat mot medlemsstaterna utan 

också som i detta fall mot fackföreningarna. Då ska de ha både skyldigheter 

och rättigheter enligt direktivet. när man sedan inte erkänner att kollektivavta-

len motsvarar lagar motsäger man sig själv.

 – Eftersom arbetsmarknadens parter har en särställning i EUs fördrag borde de 

också ha rätten att lämna synpunkter i EU-domstolen, vilket Europafacket förvä-

grades i Laval-fallet.

 – Domstolens tolkning motsäger lagstiftarnas mål med utstationeringsdirekti-

vet. För att motverka det kan: 1) Regeln om man så beslutar ändras så att det 

blir ett likvärdigt alternativ till allmängiltigförklaring. Då behövs inget särskilt 

nationellt beslut. 2) Lagar och kollektivavtal göras likvärdiga för att förverkliga 

kraven i direktivet. 3) Domstolens tolkning ändras av i vilket land de bättre 

villkoren ska finnas. 4) En, ”non-regression principle”, icke-försämrings-princip 

kan införas i EUs socialpolitik, det vill säga att en EU-regel inte kan leda till för-

sämringar i medlemsländerna24.

 – Ta hänsyn till att ursprungslandsprincipen förkastades av tjänstedirektivet.

 – Den likabehandlingsprincip som nu finns i direktivet om bemanningsföretag 

borde kunna tillämpas även på utstationerade arbetstagare.

 – Införlivandet av tjänstedirektivet blir ett tillfälle att utmana EU-domstolens tolk-

ning av grundläggande rättigheter och den fria rörligheten.

 – Fördragets artikel 307 gör att till exempel ILOs konventioner 87 och 98 inte 

ska påverkas av regler utifrån EU-fördraget. Det är alltså klarlagt i fördraget att 

internationell arbetsrätt inte kan påverkas av den fria rörligheten.

 – Domstolens användning av begreppet proportionalitet – effekterna är allvarliga 

(viking) eller allt över miniminivåerna (Laval) – stämmer inte med några tolk-

ningar inom den internationella arbetsrätten.



114 | K O L L E K T I v A v T A L E n  O C h  E U

EU-kommissionen svarade på domslutet med att publicera en Rekom-
mendation om implementeringen av utstationeringsdirektivet. Bättre 
administrativt samarbete skulle leda till bättre skydd för de utstatione-
rades rättigheter. Att bara föreslå bättre administrativt samarbete måste 
karakteriseras som en naiv respons på EU-domstolens beslut. En sådan 
beskrivning svarar också mot Barrosos uttalande då Rekommendationen 
presenterades om att det inte finns någon motsats mellan principen om 
den fria rörligheten och att försvara arbetstagarnas rättigheter. Rättighe-
terna är inte underordnade den inre marknaden och domen hotar inte ar-
betsmarknadssystemen, inte heller den nordiska varianten, enligt Barroso.

Laval-domen ledde också till ett antal interpellationer från (S) och 
debatt i den svenska riksdagen. Den vanligaste frågan var om arbets-
marknadsministern ansåg att svensk lagstiftning borde ändras så att de 
svenska kollektivavtalen kan hävdas. I riksdagsdebatten var också kraven 
på förändringar av framför allt utstationeringsdirektivet starka.

Det positiva i arbetsmarknadsminister Littorins svar var att Lissabon-
fördraget genom den bindande rättighetsstadgan stärker arbetstagarnas 
rättigheter. Han trodde emellertid inte att man skulle komma någon-
stans genom att öppna utstationeringsdirektivet för revidering. Det är 
fortfarande upp till varje land att definiera minimilöner. Att domstols-
utslaget gjorde att man inte kan kräva mer än minimilönerna nämnde 
han dock inte. Kunskapen om domen var inte heller fullständig då han 
hävdade att vi även i fortsättningen skulle kunna undantränga utländska 
kollektivavtal. I stället för att svara på flera av frågorna återvände han 
hela tiden till de eventuella faror som skulle finnas med att öppna utsta-
tioneringsdirektivet. Domens konsekvenser kan lösas med ändringar i 
den svenska lagstiftningen. Någon klausul kopplad till EUs fördrag be-
hövs inte. Ett påstående som nedvärderade engagemanget i frågan och 
också väckte berättigad ilska var ”Jag förstår naturligtvis att det är lock-
ande som uppspel inför EU-parlamentsvalet och valrörelsen där att för-
söka identifiera någon fråga som kan öka valdeltagandet och mobilisera 
de egna styrkorna”.
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lo-kongressen 2008
På LO-kongressen i juni 2008 diskuterades det nya Lissabonfördraget 
tillsammans med effekterna och åtgärderna på grund av Laval-domen. 
Ett uttalande antogs där det främsta skälet för Lissabonfördraget ansågs 
vara att Rättighetsstadgan blir bindande. Om EU-domstolens utslag i de 
nu tre domarna (Laval-, Viking- och Rüffert) sa kongressen att de står i 
konflikt med politiska ställningstaganden inom EU. Både europeisk och 
svensk arbetsrätt måste som en följd ändras. Kongressen krävde att den 
nu tillsatta Laval-utredningen skulle vara klar innan Riksdagen tog ställ-
ning till Lissabonfördraget. Bland de konkreta kraven fanns också krav 
på ett socialt protokoll enligt Europafackets förslag och en ändring av ut-
stationeringsdirektivet så att man kan kräva svenska kollektivavtal i Sve-
rige. Med arbetslandsprincipen ska kollektivavtalen kunna upprätthållas 
och stridsåtgärder kunna vidtas. LO ska verka för att nationella och in-
ternationella lagar inte motverkar den svenska arbetsmarknadsmodellen.

europaparlamentets yttrande  
– Utmaningar för kollektivavtalen i eU
Jan Andersson (S) blev rapportör i parlamentet för ett yttrande om de 
nu fyra domsluten i EU-domstolen med bäring på fackliga rättigheter 
(Viking, Laval, Rüffert och Luxemburg).

Yttrandet behandlades under två möten i arbetsmarknadsutskottet. 
Under det första fanns stora motsättningar. Bland annat ansåg moderaten 
Charlotte Cederschiöld att likabehandling inte behövs mellan löntagare 
av olika nationalitet och att man kan bortse från ILO-konventioner om 
de står i motsättning till EG-rätten. När man sedan kom till det andra 
och beslutande utskottsmötet blev röstsiffrorna 38 för, 0 mot och 5 som 
avstod. Den Konservativa gruppen där Moderaterna ingår röstade alltså 
inte mot yttrandet.

I yttrandet från sysselsättningsutskottet fanns ett tydligt stöd för ett 
socialt protokoll, men det nämndes inte vid namn. Det slås fast att lika 
lön för lika arbete är en huvudprincip och utstationeringsdirektivet ska, 
som före Laval-beslutet, tolkas som ett minimidirektiv.
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När yttrandet behandlades i parlamentets plenum blev det en stor 
majoritet inklusive det konservativa EPP för yttrandet. I LOs pressmed-
delande om beslutet kan man läsa, ”Europaparlamentet vill se ett åter-
upprättande av likabehandlingsprincipen mellan utstationerade arbetsta-
gare och inhemska arbetstagare. Vidare anser Europaparlamentet att det 
råder obalans mellan EUs grundläggande rättigheter, däribland rätten att 
vidta stridsåtgärder, och den fria rörligheten. För att åtgärda detta måste 
EUs primärrätt förändras så att det blir jämvikt mellan EUs ekonomiska 
och sociala dimension. Europaparlamentet beslutade att revideringen av 
utstationeringsdirektivet ska föregås av konsekvensanalyser i medlems-
länderna”. Om det sistnämnda, infört inför yttrandets behandling i ple-
num, sa LOs Wanja Lundby-Wedin: ”Detta får inte bli ett svepskäl för att 
dra de nödvändiga förändringarna i utstationeringsdirektivet i långbänk.”

Det förtjänar att nämnas att när EPP gick med på dessa skrivning-
ar om revidering av utstationeringsdirektivet fick moderaten Charlotte 
Cederschiöld med sig några EPP-are på ett motförslag där de styckena 
i yttrandet skulle strykas. Hennes ändringar fick lyckligtvis inte stöd i 
plenum.

Yttrandet innehåller vidare bland annat:

 – att arbetsrätten, inklusive förhandlingar och kollektivavtal, hör till medlemssta-

ternas och arbetsmarknadens parters kompetens,

 – att Kommissionen måste komma med förslag till justeringar av utstationerings-

direktivet så att domstolens omtolkningar jämfört med politikernas intentioner 

inte kan upprepas, framför allt att man kan kräva bättre villkor än minimivillko-

ren och att alla existerande arbetsmarknadsmodeller respekteras,

 – välkomnande av att Kommissionen sagt att de fackliga rättigheterna inte är 

underordnade den fria rörligheten och att man ska undersöka den inre markna-

dens effekter på de fackliga rättigheterna,

 – att rättigheterna enligt EUs rättighetsstadga och ILO-konventionerna inte får 

riskeras,

 – att de grundläggande rättigheterna inte är underordnade de ekonomiska frihe-

terna måste bekräftas i primärrätten (samma nivå som fördraget).
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Den danska laval-utredningen
Den danska Laval-utredningen var klar redan under sommaren 2008. 
Den förhandlades fram i samförstånd. Trots likheten med borgerliga 
regeringar i båda länderna var situationen ändå helt olik den svenska.

Det som ansågs behövas var förtydliganden om den danska konflikt-
rätten. De kollektivavtal som man kräver att de utländska arbetsgivarna 
ska skriva under ska vara ingångna av de mest representativa arbetsmark-
nadsparterna i Danmark och gälla i hela Danmark. De mest representa-
tiva parterna på arbetsmarknaden är det begrepp som används i utsta-
tioneringsdirektivet och som varken Danmark eller Sverige hade skrivit 
in i sin lagstiftning. För dessa avtal ska man kunna tillgripa konflikt-
åtgärder och de ska garantera att likabehandling vad gäller lön uppnås. 
Det skrivs också in i den danska lagen att det tydligt ska framgå vilken 
lön som ska betalas. Man hade tidigare kunnat kräva även andra former 
av avtal men nu blir det alltså bara riksavtal som kan krävas. En mycket 
liten eftergift enligt danskarna.

De regler som finns i Sverige i Lex Britannia om att man kan undan-
tränga utländska avtal men inte svenska finns inte i Danmark. Därför 
har man inte samma bekymmer med den delen av domen. I Danmark 
kan man ta till konflikt för ett kollektivavtal även om ett inhemskt fö-
retag redan har ett avtal.

Den svenska laval-utredningen
Den 10 april 2008 tillsattes den svenska Laval-utredningen med Claes 
Stråth som utredare. Till sin hjälp hade han bland annat en referensgrupp 
med arbetsmarknadens parter. Det fanns tre uppdrag i direktiven – be-
höver Lex Britannia ändras, behöver utstationeringslagen ändras genom 
hänvisning till kollektivavtal samt en kontroll om utstationeringslagen 
hänvisar till mer än kärnan i utstationeringsdirektivet. Uppdraget skulle 
vara slutfört den 15 december samma år.

Även om man också kan diskutera regeringens bakgrundsbeskrivning 
går vi direkt till utredningen. Domstolens slutsatser ansågs givna och de 
svenska lagarna skulle ändras så att den diskriminering som domstolen 
hade konstaterat kunde undvikas. Att i utstationeringslagen hänvisa till 
kollektivavtal är naturligtvis en första nödvändig förändring. När man 
säger att lagen hänvisar till områden utanför den hårda kärnan fanns 



118 | K O L L E K T I v A v T A L E n  O C h  E U

inget av resonemanget ovan om att detta är nationell kompetens. Det 
borde finnas anledning för en nation att ifrågasätta domstolens utvidg-
ning av EUs kompetens. Det är rätt att lämna till arbetsmarknadens 
parter att se till att avtalen blir mer transparenta. Men när man tror att 
parterna lätt ska kunna göra avtalen mer förutsebara har man inte för-
stått det mått av osäkerhet om slutresultatet som finns i alla förhand-
lingar. I genomgången av den svenska arbetsmarknadsmodellen nämner 
man att lagarna kan förändras genom avtal via dispositiviteten. Den lo-
giska slutsatsen om att detta tydligt måste framgå av utstationeringsla-
gen drar man dock inte.

Utredningen konstaterar rakt upp och ned att ”när det är fråga om 
den fria rörligheten för tjänster är det i stället företagen som ska lika-
behandlas”. Med ett sådant påstående las utredningen fram två veckor 
innan tjänstedirektivet började gälla i Sverige. Hur kan man i en svensk 
offentlig utredning presentera påståenden som inte gäller två veckor efter 
det att utredningen har lagts fram? Enligt utredningen är det bara om 
man kan hänvisa till tvingande hänsyn till allmänintresset som denna 
regel kan brytas. En sådan begränsning av tjänstedirektivets tillämp-
ning av ”arbetslandsprincipen” är verkligen inte enligt andemeningen 
i tjänstedirektivet.

Avsaknaden av en beskrivning av att det i Sverige inte finns några mi-
nimilöner förklaras med att lagstiftaren utgått från att utstationerings-
direktivet var ett minimidirektiv och att rätt att vidta stridsåtgärder för 
att få till stånd ett kollektivavtal skulle fortsätta att gälla. Av samma skäl 
infördes det inte heller något om semester, arbetstider med mera i kol-
lektivavtal, det vill säga dispositiviteten förklarades inte.

Beträffande Lex Britannia hade det varit på sin plats i utredningen 
med ett djupare resonemang inom utredningen om allmängiltigförkla-
ring. Hade ett ”allmängiltigförklarat” avtal gällt även om det fanns ett 
ingånget kollektivavtal i företagets hemland? Med allmängiltigförkla-
ring behövs ingen stridsåtgärd. Troligen hade det varit möjligt för EU-
domstolen att acceptera Lex Britannia som metod inom ett sådant sys-
tem. Utan att ha kollektivavtalssystemet inskrivet kan man inte efter 
domstolens resonemang hävda att domstolen diskriminerar vårt system. 
Om en beskrivning av vårt system hade skrivits in i lagen hade vi kunnat 
hävda att domstolen diskriminerade vårt system, jämfört med ett med 



l a v a l - F a l l e t  | 119

allmängiltigförklaring, om de inte också accepterade Lex Britannia. Utan 
den kan inte vårt kollektivavtalssystem hävdas fullt ut.

Utredningen missar att konstatera att EU-domstolens beslut om di-
rekt horisontell effekt, det vill säga att kraven inte bara gäller staten utan 
i det här fallet även arbetsmarknadens parter, inte är konsekvent. Det 
gäller skyldigheterna enligt direktivet men inte rättigheterna. Med en 
fullständig tillämpning av direkt horisontell effekt måste även arbets-
marknadens parter kunna åberopa tvingande hänsyn till allmänintres-
set. Det skulle i sin tur innebära att arbets- och anställningsvillkor inte 
bara i lagar utan även i kollektivavtal utanför den hårda kärnan kan an-
ses skydda arbetstagarna.

När utredningen konstaterar att domstolen anser att Lex Britannia 
är diskriminerande då den strider mot EU-fördragets artikel 49 om den 
fria rörligheten för tjänster, finns ingenting om att Lex Britannia inte 
ansågs strida mot fördraget utan fullt ut accepterades vid Sveriges an-
slutning. Någon form av förklaring om vad som nu men inte då gjorde 
den oacceptabel hade varit på sin plats.

I konstaterandet om konsekvenserna av Lavaldomen abdikerar utred-
ningen. Domen innebär att bara miniminivåerna i direktivet kan begäras 
och inget utöver den hårda kärnan även om Sverige ändrar utstatione-
ringslagen så att det kan ske via kollektivavtal och inte bara via lag. Domen 
innebär också att situationen för undanträngande av kollektivavtal slutna 
i utlandet återgår till situationen före Lex Britannia. Här finns absolut 
ingenting om att ändra formuleringarna i de svenska lagarna för att omöj-
liggöra för EU-domstolen att komma till samma slutsatser i framtida fall.

Vad föreslog då utredningen? Man föreslog inte minimilön i lag eller 
allmängiltigförklaring eftersom det i praktiken skulle innebära att vi 
bytte arbetsmarknadsmodell. Återstod då att använda sig av artikel 3.8 
i utstationeringsdirektivet. Där finns dock två alternativ. Utredningen 
valde det första – kollektivavtal som gäller allmänt för alla företag i en 
likartad situation inom den aktuella sektorn inom det aktuella geografis-
ka området. I Danmark valde man det andra alternativet – kollektivavtal 
som ingåtts av de mest representativa arbetsmarknadsorganisationerna 
på nationell nivå gällande inom hela landet. Enligt den svenska utred-
ningen var det första alternativet infört i direktivet för att tillgodose de 
svensk/danska intressena.
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Båda alternativen har fördelar och nackdelar. Det första medger att 
man har olika lönenivåer i olika geografiska områden, vilket Byggnads 
krävde i Laval-fallet. Men avtalet ska gälla för alla företag i en likartad si-
tuation och det kan knappast uppfyllas i någon bransch. Det finns alltid 
företag utan kollektivavtal. Det andra alternativet har inte den nackdelen 
eftersom det bara hänvisar till de mest representativa organisationerna. 
Där kan å andra sidan bara nationellt täckande avtal krävas.

Med erfarenhet av EU-domstolens bokstavstolkning i Laval-fallet 
känns alternativet med geografiska avtal riskabelt. Om domstolen i kom-
mande fall fastnar på ordet ”alla” företag i en likartad situation kan inte 
detta alternativ utnyttjas som stöd för en stridsåtgärd. Hur kan man få 
ett avtal att gälla samtliga företag i en bransch, förutom i mycket specifi-
ka branscher med bara ett par stora företag, utan allmängiltigförklaring? 
Däremot känns det danska valet EG-domstolssäkert. Det går alltid att 
finna de mest representativa organisationerna. Att endast få använda sig 
av rikstäckande avtal är ett väsentligt framsteg jämfört med att tvingas 
acceptera lettiska lönenivåer, som i Laval-fallet. Utredningen förde inte 
något sådant resonemang utan föreslog bara det ena alternativet.

Villkor utanför den hårda kärnan kan bara gälla tvingande hänsyn 
till allmänintresset och det kan bara åberopas av staterna. Villkor inom 
den hårda kärnan kan krävas upp till miniminivån. Dessa båda dom-
stolskrav accepteras av utredningen. När man skriver in att stridsåtgärder 
kan tillgripas för att få kollektivavtal underskrivna kan det bara göras 
för att få upp villkoren till miniminivån. Det som man vinner är dels 
det formella att villkoren kan regleras i kollektivavtal och inte bara i lag, 
dels att man ersätter ursprungslandets miniminivå med den svenska 
miniminivån. Ingen stridsåtgärd i framtiden kan gälla något mer än de 
svenska miniminivåerna.

När man så här i efterhand läser vad som redan står i utstationerings-
lagen kan man förvånas över en del formuleringar. Utstationeringsdi-
rektivet skriver om möjligheten att tillämpa bättre villkor än minimi-
villkoren enligt uppräkningen i direktivet. När det formulerades i den 
svenska utstationeringslagen står det att arbetsgivaren inte är hindrad att 
tillämpa bättre villkor. Den formuleringen stämmer mer med vad EU-
domstolen sa än med vad som faktiskt står i utstationeringsdirektivet. 
Där står inget om arbetsgivaren.
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Det som utredningen inte har löst är att tydliggöra dispositiviteten. 
Formuleringen är att man kan kräva minimilön och minimivillkor i öv-
rigt i kollektivavtal om de är bättre än de angivna lagarna. Det finns inte 
någon beskrivning i den föreslagna lagtexten om att det är dispositivitet 
som avses och att lagstiftaren i dessa fall lämnat över till arbetsmark-
nadens parter att kunna komma fram till bättre villkor. Det är svårt att 
utan en sådan förklaring se hur EU-domstolen och de utländska arbets-
givarna ska kunna acceptera bättre villkor i kollektivavtal när de går ut-
över minimivillkoren i lagstiftningen. Att kräva villkor utöver minimi-
villkoren är ju inte tillåtet. Just dispositiviteten är en ingrediens som gör 
vårt arbetsmarknadssystem mer flexibelt, anpassat till varje bransch och 
till förmån för såväl arbetstagare som företag. Dessa fördelar får varken 
de utstationerade arbetstagarna eller de utländska företagen del av med 
utredningens förslag.

När man kommer till förändringen av Lex Britannia minskar värdet 
av förslagen som finns i utstationeringslagen om rätt att kräva kollek-
tivavtal. Man kommer inte att kunna vidta stridsåtgärder om arbetsgi-
varen påstår att de utstationerade arbetstagarna har en lön motsvarande 
den svenska minimilönen. I detta sammanhang framförde LO att man 
skulle kunna kräva att de tecknar ett kollektivavtal med en svensk or-
ganisation som bekräftar villkoren i det utländska avtalet. Därigenom 
skulle man få möjlighet till tillsyn. Utredningen avvisade detta och på-
stod att det inte var tillåtet enligt EG-rätten.

Det som utredningen föreslog och som påstods täcka in även det sist-
nämnda kravet från LO var att följande tre moment skrivs in i utstatio-
neringslagen:
1. En formulering som motsvarar utstationeringsdirektivets artikel 3.8 

andra stycket första alternativet.
2. Villkoren ska vara minimilön och minimivillkor, tydliga och förmån-

ligare för arbetstagaren än i ursprungslandet.
3. Arbetsgivaren ska kunna visa att arbetstagarna redan har minst så-

dana villkor.

Utredningen säger att första momentet motsvarar våra vanliga rikstäck-
ande branschavtal. Den föreslagna lagtexten innehåller ”allmänt tilläm-
pade” och inte som i utstationeringsdirektivet tillämpas av alla likartade 
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företag. Man kan fråga sig om en sådan formulering kommer att anses 
uppfylla direktivets krav. Å andra sidan, om kravet verkligen är alla fö-
retag, då är det detsamma som en allmängiltigförklaring och det är ett 
annat typfall.

Utredningen menar att det andra momentet även gäller vid disposi-
tiva regler, även om man inte nämner begreppet. Det är en så väsentlig 
del av det svenska systemet att det på något sätt borde finnas med i lag-
texten. Utredningen hänvisar till att det i direktivet står att varje land 
definierar vad man menar med minimilön. Därmed sägs att begreppet 

”minimilön” inte bara behöver innefatta grundlön, utan utöver lönen även 
andra ersättningar i stil med obekväm arbetstid samt att man ska kunna 
differentiera minimilönen utifrån arbetsuppgifter, erfarenhet och kom-
petens. Visst bör det vara så men om inget av detta nämns i utstatione-
ringslagen har EU-domstolen inga underlag vid kommande domstolsfall. 
Dessutom, hur ska den utländske arbetsgivaren kunna känna till det. Var 
finns transparensen som domstolen efterfrågat?

Även för det sista momentet kan man ställa sig frågan om reglering-
en är tillfyllest. Att det står i utredningen att arbetsgivaren ska kunna 
visa dokument för löner, kollektivavtal eller enskilda anställningsavtal 
räcker inte.

Utredningen kontrollerade också om det fanns något i lagstiftningen 
för arbetsmarknaden utanför direktivets hårda kärna som utländska ar-
betsgivare kunde tvingas följa med motivet ”tvingande hänsyn till all-
mänintresset”. Något sådant fann man inte. Utredningen gick dock inte 
in på EU-domstolens förnekande av rätten för arbetsmarknadens parter 
att hävda tvingande hänsyn till allmänintresset. Att ifrågasätta detta 
förnekande från domstolens sida vore intressantare.

Utredningen menade att bland reglerna i utstationeringslagen inte 
fanns något om nattarbete, rätt till pauser och besked om ändring av ar-
betstidsförläggning viss tid i förväg, varför dessa inte hade någon grund i 
utstationeringsdirektivet. Hänvisningarna till dessa föreslogs då bli bort-
tagna. Det var väl en juridiskt korrekt åtgärd men var den nödvändig som 
en följd av ett domstolsutslag från EG som inte hade kommenterat detta?

Att utstationeringslagens bestämmelser om vilken roll Arbetsmiljö-
verket ska ha för att informera utländska arbetsgivare om svenska kol-
lektivavtal inte är tillräckliga noterades även av Laval-utredningen. Ar-
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betsmiljöverket får nu en tydligare uppgift att hjälpa utländska företag 
att skaffa information. Dessutom ska fackförbunden meddela Arbets-
miljöverket de kollektivavtal som man kan använda stridsåtgärder för 
att få undertecknade.

Utländska arbetstagare har ingen möjlighet att hävda sina rättigheter 
om de inte är medlemmar i en svensk fackförening när deras arbetsgi-
vare har skrivit på ett avtal med en svensk fackförening. För att lösa det 
föreslogs en lydelse i utstationeringslagen om att man ska ha den rätten 
även om man inte är medlem i en svensk fackförening.

Ändringarna i Lex Britannia är fråga om begränsningar av de möj-
ligheter som ges där till att undantränga utländska kollektivavtal. Det 
är egentligen endast följdändringar på grund av ändringarna i utstatio-
neringslagen.

Synpunkter från de fackliga experterna
De fackliga representanterna i den referensgrupp som fanns till utred-
ningen (Claes-Mikael Jonsson och Ingemar Hamskär) lämnade ett antal 
synpunkter under utredningens gång.

 – Internationella åtaganden, i huvudsak ILO-konventioner har inte tagits upp i 

utredningsdirektiven. Det gäller inte bara de grundläggande konventionerna 

om förenings- och förhandlingsrätten utan även konventioner om till exempel 

offentliga upphandlingar (nr 94). Såväl konventionerna som praxis borde ligga 

till grund för utredningens överväganden. ”Sverige har inte enbart förpliktelser 

gentemot EU. Flera av förpliktelserna gentemot ILO är betydligt äldre än de mot 

EU.” I ett väntat meddelande från EU uppmanas medlemsländerna att ratificera 

alla ILO-konventioner som ILO klassat som up-to-date, bland annat konvention 

nummer 94.

 – För Lex Britannia-problemet har de flera förslag. Den danska lösningen med 

att kräva det bästa kollektivavtalet är en enkel lösning. En sådan regel måste 

då gälla även mellan svenska avtal inom en bransch. Ett alternativ är att tillåta 

stridsåtgärder för att undantränga sämre kollektivavtal, det vill säga kollektivav-

tal som understiger det allmänna kollektivavtalet i branschen.



124 | K O L L E K T I v A v T A L E n  O C h  E U

 – Den svenska översättningen om bättre villkor är vilseledande. Den för tankarna 

till villkor som har sin grund i tvingande hänsyn till allmänintresset. villkoren 

ska i stället ses som påtvingade av internationella regler.

 – Att som EU-domstolen gör tolka utstationeringsdirektivet som ett maximidirek-

tiv innebär att underkänna vår svenska semidispositivitet.

 – Kollektivavtalens tydlighet för utländska företagare är en fråga för arbetsmark-

nadens parter men myndigheterna bör bättre informera om avtalens innehåll.

 – Utredningen bör uppmärksamma att kontroll av arbetsvillkor sköts av de fack-

liga organisationerna. I direktivet talas om ”lämpliga metoder” för att se till att 

direktivets skyldigheter följs.

Debatten sedan utredningsförslagen lagts fram
När utredningen lagts fram var fortfarande de fackliga arbetsrättsjuris-
ternas kritik omfattande. De ansåg att utredningen inte hade behövt 
lägga sig platt för EU-domstolens tolkning av utstationeringsdirektivet. 
Exemplet Danmark visade att det finns en kollektivavtalsmodell som 
förenar företagens behov av flexibilitet och löntagarnas behov av trygg-
het. Många av de problem som Laval-domen har lett till måste i stället 
lösas i EG-rätten. Domstolens tolkning har bland annat gjort ett golv för 
arbetsvillkoren till ett tak, och har alltså brutit mot direktivets ord om 
att det inte skulle påverka konfliktåtgärderna. Detta kan bara återföras 
till tolkningen före Laval-domen genom att direktivet ändras. Att dom-
stolen använder domen till att i praktiken harmonisera arbetsvillkoren 
kallar arbetsrättsjuristerna för domstolsaktivism.

Om utredningens förslag verkställs bryter Sverige mot ILO-konven-
tionerna 87 och 98. Praxis ger facken rätten att avgöra vad som ska av-
talsregleras. Med utredningens förslag kommer regler för nattarbete som 
gäller svenska arbetstagare inte att gälla utländska arbetstagare. De får 
inte heller samma starka skydd vid arbetsplatsolyckor.

Ulf Edström, som var LOs representant i ILOs föreningsrättskom-
mitté under 12 år ansåg med erfarenhet av hundratals fall i den kommit-
tén att inskränkningarna i konflikträtten strider mot ILO-rätten. Han 
saknade vidare helt referenser till ILOs rättspraxis i Stråth-utredningen. 
Det är medlemsstaterna som ratificerar ILO-konventioner. EU har ing-
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en roll enligt ILOs stadgar. Då kan man inte som utredningen säga att 
detta är en fråga för EU och ILO. Ulf hänvisade också till att även ut-
redningen skriver (sidan 140) att avtal ingångna före EU-medlemskapet 
inte ska påverkas. EG-rätten får inte hindra medlemsstaterna från att 
följa ingångna internationella avtal.

En del av debatten efter utredningen kom att gälla hur de utländska 
arbetsgivarna ska bevisa vilka arbetsvillkor som de har för sina arbetsta-
gare. Facket ges ingen möjlighet att kontrollera arbetsvillkoren. De kan 
enligt utredningen även finnas i muntliga enskilda anställningsavtal.

Det fanns naturligtvis andra åsikter. Lars Gellner från Svenskt Nä-
ringsliv skrev på Europaportalen. ”EU-domstolen har i Laval-domen gjort 
en rimlig avvägning mellan de två motstående rättigheterna, strejkrät-
ten å ena sidan och den fria rörligheten för tjänster å den andra sidan. En 
utvidgning av strejkrätten medför att utrymmet för den fria rörligheten 
för tjänster minskar och det medför en risk för en försämrad ekonomisk 
utveckling inom den gemensamma marknaden.” Man kan ju fråga sig 
för vem det blir en bättre ekonomisk utveckling efter Laval-domen och 
strejkrätten utvidgas inte, den inskränks.

Hillevi Engström, då riksdagsledamot för Moderaterna, skrev även 
hon på Europaportalen. ”Utstationeringsdirektivet togs fram som ett 
viktigt verktyg för att förhindra ojusta arbetsvillkor som lönedumpning, 
farligt arbete och annat … Ökad rörlighet och frihandel … får inte ske på 
de utstationerades eller de inhemska arbetstagarnas bekostnad.” Detta 
sägs i en artikel som inte kritiserar vare sig Laval-domen eller Laval-ut-
redningen. Moderat logik?

los och tCos remissvar
LO och TCO undrar om inte EU-domstolen gått utanför EUs kompe-
tens när den inte accepterar utstationeringsdirektivet som ett minimi-
direktiv, vilket inte ska påverka de fackliga rättigheterna, och när man 
inte accepterar garantierna vid Sveriges EU-inträde. Principen om lika 
lön för lika arbete är tvingande såväl nationellt som enligt EU. Med tanke 
på den debatt som förs inom EU är det enligt LO och TCO ”av yttersta 
vikt att det även framöver finns en beredskap att justera svensk rätt med 
hänsyn till utvecklingen i gemenskapsrätten”.

Rättsstaten vilar på grundvalen att allting som inte är förbjudet är 
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tillåtet. Utredningen tycks när det gäller gemenskapsrätten i stället vila 
på den motsatta principen om att allt som inte uttryckligen är tillåtet är 
förbjudet. De danska förslagen borde ha lyfts fram som exempel på hur 
man vidmakthåller handlingsutrymmet.

Laval-domen är inte bara politiskt kontroversiell. Det går inte heller 
att utifrån den entydigt läsa ut vilka åtgärder som måste vidtas i svensk 
lagstiftning för att följa domstolens utslag.

Alla de problem som Laval-domen skapat går inte att lösa nationellt. 
Utredningen gör en för snäv tolkning av möjligheterna att gå utanför 
utstationeringsdirektivets hårda kärna.

Särskilt kritiskt är att Sverige kommer att bryta mot ratificerade ILO-
konventioner och den praxis som finns om utredningen genomförs fullt 
ut. LO- och TCO-synpunkterna kompletteras med ett uttalande från ett 
europeiskt regionalt ILO-möte. ”It is of key importance to ensure that 
the interpretation and implementation of freedom of association and 
collective bargaining at regional and subregional level is fully consistent 
with international labour standards and the ILO supervisory system.” 
Detta är en tydlig kritik av Laval-domen från ILO.

Utöver ILO är EUs medlemsstater också bundna av Europarådets kon-
vention om mänskliga rättigheter. Trots att EU-domstolen slagit fast att 
denna konvention är en del av EG-rätten tar den ingen hänsyn till dess 
innehåll i Laval-domen.

Eftersom det finns branscher där det förekommer dubbla avtal eller 
skenavtal skulle arbetstagarna bli rättslösa om det räcker med en för-
säkran från arbetsgivaren. Ingen övervakning av arbetsvillkoren skulle 
kunna ske via facket. Eftersom ingen myndighet i Sverige har någon 
sådan övervakningsskyldighet blir det ett brott mot utstationeringsdi-
rektivets krav om att medlemsstaterna ska vidta åtgärder mot brott mot 
direktivet. LO och TCO kritiserar starkt att utredningen i ett antal fall 
går längre än vad som krävs av Laval-domen.
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 – Utredningen talar inte bara om kollektivavtal utan accepterar också individuella 

anställningsavtal som bevis för arbetstagarnas arbetsvillkor. För detta finns 

ingen grund i Laval-domen.

 – Det finns inte heller någon grund i Laval-domen för att de svenska reglerna om 

nattarbetsförbud och om pauser inte ska gälla utstationerade arbetstagare. 

Utredningen har utgått från den artikel i direktivet som enligt domen inte till-

låter längre gående krav om arbetstiden än minimireglerna. Det är i stället lätt 

att motivera dessa regler om man utgår från punkten om säkerhet, hälsa och 

hygien på arbetsplatsen. LO och TCO vill därför åter hänvisa till aktuella para-

grafer (12 och 15) i arbetstidslagen.

 – Inte heller finns det någon grund för att facken inte ska kunna kräva försäkring-

ar som är förmånligare i arbetstagarens hemland. För försäkringarna vill LO och 

TCO ha in en hänvisning till försäkringarna TFA och TGL. Dessa bör dessutom 

anses ingå i skyddet för minimilönen då de ersätter utebliven lön vid arbets-

skada respektive sjukdom.

Det anses positivt att lagförslagen gör det möjligt att för lagregler, 
som är semidispositiva, kräva bättre villkor än de som finns i lagen. Dock 
påpekas inte, vilket förmodligen kan angripas av EU-domstolen, att det 
knappast kan utläsas av lagtexten av en utländsk arbetsgivare att det är 
detta som avses.

LO och TCO accepterar diskussionen om att minimilön bestäms na-
tionellt, i Sverige av parterna på arbetsmarknaden. De opponerar däremot 
mot att förslaget talar om miniminivå för arbetsvillkor i övrigt. Dessa kan 
sällan uttryckas som miniminivåer till exempel i arbetstidsregler. Där-
för ville LO och TCO stryka ”minimi” i det sammanhanget. Domstolen 
förbjuder krav på kollektivavtal med lägre villkor än lagen. Utredningen 
förbjuder i stället krav på kollektivavtal som ligger på samma nivå. Även 
om de är på samma nivå blir, enligt LO och TCO, övervakningen av vill-
koren effektivare om man kan sluta ett svenskt kollektivavtal.

I EU-sammanhang ser man inte på förarbeten till en lag. Det är lag-
texten som gäller. Av den anledningen behöver alla förändringar till 
följd av Laval-domen vara fullt synliga i själva lagtexten. Detta leder 
till problem till exempel när man väljer den första och inte den andra 
strecksatsen i artikeln i utstationeringsdirektivet som motiv för kollek-
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tivavtal som implementeringsmetod. Orsaken till valet måste klargöras 
i lagtexten, till exempel om den är att det kan finnas flera kollektivav-
tal på en arbetsplats.

LO och TCO accepterar att de förändringar som behöver ske i Lex 
Britannia ska vara i form av hänvisningar till de förändringar som införs 
i utstationeringslagen. Reglerna för företag som kommer från andra län-
der än EES-länder bör bli oförändrade.

Det vore lämpligare att ge informationsplikten för utländska företag 
till Medlingsinstitutet där kunskaperna finns om de svenska kollektiv-
avtalen än till Arbetsmiljöverket, enligt LO och TCO.

laval och debatten inför europaparlamentsvalet
Inför valet till Europaparlamentet i juni 2009 antog Europafacket ett 
manifest. Utgångspunkten var dels det positiva med EU – hälsa och sä-
kerhet, jämlikhet och arbetsrätt – dels det negativa – EU-domstolens se-
naste utslag. Manifestet innehöll punkterna: anta ett socialt protokoll 
(kopplat till fördraget) och ändra utstationeringsdirektivet för att stärka 
arbetstagarnas rättigheter, en ”social deal” mot den ekonomiska krisen 
med full sysselsättning, starkare välfärdsstater och reglering av finans-
marknaden, skapa en europeisk social union, ge förhandlingarna en star-
kare roll för arbetstiderna, skydd mot otrygga jobb, en ny industripolitik, 
minskade koldioxidutsläpp, nya initiativ för jämställdhet, åtgärder mot 
rasism och främlingsfientlighet samt respektera den offentliga servicen.

Det blev naturligtvis punkten om domstolsutslagen, främst Laval, 
som drevs av LO och Socialdemokraterna i den svenska valrörelsen. Det 
fackliga Brysselkontoret hade en serie med inlägg från de svenska parti-
erna om deras syn på fackliga frågor.

Moderaterna ansåg att en översyn av utstationeringsdirektivet skulle 
sätta den svenska modellen på spel genom att öppna för mer lagregle-
ring. Ett socialt protokoll skulle sätta den fria rörligheten ur spel. Fack-
liga stridsåtgärder och den fria rörligheten står inte i motsats till varan-
dra. (Efter Laval-domen kan väl ett sådant påstående kallas för struts-
beteende.)

Centerpartiet ville inte att utstationeringsdirektivet ska öppnas för 
omförhandling. Det viktiga är att se till att det implementeras korrekt. 
Angående socialt protokoll sa man att det var för tidigt att ställa krav på 
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fördragsförändringar. (Ett protokoll ändrar inte fördraget utan kan ses 
som en tolkning av fördraget.) Centern ville inte ha någon EU-lagstift-
ning med minimiregler på arbetsmarknaden och ansåg att följderna av 
Laval-domen kan hanteras nationellt.

Folkpartiet sa bland annat att ”inget medlemsland ska kunna ställa 
sig utanför Lissabonfördragets rättighetsstadga”. Att strejkrätten skyd-
das där och sambandet med Laval-domen nämndes inte. Något värde i 
ett socialt protokoll såg man inte. FP utnyttjade i sitt svar om justering 
av utstationeringsdirektivet att Europaparlamentet inte direkt krävt det. 
Att parlamentets syn på likabehandling gör att EU-domstolens tolkning 
inte accepteras och att det i praktiken leder till krav på justering nämn-
des förstås inte.

Kristdemokraterna lämnade vissa öppningar. Men man kan undra 
vad som skulle behövas för att de ska ändra sin aktuella uppfattning? 
De kräver ingen översyn av utstationeringsdirektivet men ”Visar det sig 
i kommande domar att det är nödvändigt kan vi dock komma att ändra 
uppfattning”. ”Uppkommer det ett behov av ett socialt protokoll stänger 
vi inga dörrar men för närvarande ser vi inget sådant behov med anled-
ning av Laval-domen.” ”Domslutet ger enligt vårt synsätt ingen anled-
ning till oro för att den svenska modellen inte ska kunna behållas. Det är 
dock viktigt att arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer aktivt deltar i 
arbetet med att utforma ett hållbart regelverk som omgärdar utländska 
företag som tillfälligt utstationerar personal i Sverige”.

Miljöpartiet uttalade ett tydligt stöd för såväl en förändring av utsta-
tioneringsdirektivet som ett socialt protokoll till fördraget. Bland an-
nat skrev man: ”Frågan ställdes på sin spets i Laval-domen. Det stod då 
klart att rätten att vidta fackliga stridsåtgärder kan underkastas vissa 
begränsningar, såsom EUs krav på fri rörlighet för tjänster. Miljöpartiet 
anser att utländska företag som verkar i Sverige ska följa samma regler 
som svenska företag.”

Socialdemokraterna sa ja till både en ändring av utstationeringsdirekti-
vet och till ett socialt protokoll. ”Utstationeringsdirektivet måste ändras 
för att säkra möjligheten att med kollektivavtal upprätthålla principen 
om lika lön för lika arbete.” ”Den fria förhandlingsrätten, konflikträt-
ten och vår rätt att bibehålla den svenska modellen måste överordnas 
den fria rörligheten på den inre marknaden. Vi vill att EU inför ett so-
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cialt protokoll som bättre skyddar de fackliga rättigheterna. Rätten att 
vidta fackliga stridsåtgärder över gränserna måste göras till en lagstad-
gad rättighet i EU.”

Vänsterpartiet har samma grundinställning och skriver att det i ett 
socialt protokoll måste ”tydligt framgå att fackliga och sociala rättighe-
ter står över marknadsfriheterna”. Ett protokoll ”som säger att det bara 
ska råda balans mellan marknadsfriheterna och de sociala rättigheterna 
skulle bara bekräfta nuvarande situation med allt vad det har inneburit 
av löntagarfientliga avgöranden från EU-domstolen”. ”Sedan kan man 
ändra utstationeringsdirektivet i konsekvens med detta.”

Under valrörelsen skrev moderaterna Gunnar Hökmark och Sven 
Otto Littorin i SvD den 1 maj 2009. ”För att den svenska modellen ska 
kunna bevaras är det avgörande att arbetsmarknadspolitiken utformas 
i varje medlemsstat. EU ska inte bestämma löner eller ange i detalj 
hur enskilda arbetsplatser ska planera arbetstider”. Det låter väldigt bra 
men det ingrepp i svensk lönebildning som Lavaldomen gjorde borde 
då leda till krav på ändringar framför allt av utstationeringsdirektivet. 
Eller som TCOs ordförande Sture Nordh uttryckte det samma dag på 
Europaportalen. ”Men vi får inte förringa det faktum att de krav som 
de fackliga organisationerna kan ställa på gästande företag begränsas. 
Lavaldomen innebär i så måtto ett allvarligt ingrepp i partsautonomin 
och undergräver den likabehandlingsprincip som tillämpas i kollektiv-
avtal på svensk arbetsmarknad för företag och deras anställda – och det 
oavsett nationalitet.”

laval-lagen
När regeringen la fram lagförslaget till följd av Stråth-utredningen i no-
vember 2009 försökte oppositionen få beslutet uppskjutet ett år. Denna 
möjlighet har Riksdagen om förslaget rör mänskliga rättigheter. Efter 
beslut i Riksdagen gick frågan till Konstitutionsutskottet (KU). KU i 
sin tur skickade den till Lagrådet för bedömning. Lagrådet uttalade sig 
först inte om huruvida förslaget rörde de mänskliga rättigheterna.

Efter en ny runda i Riksdagen fick Lagrådet avge ännu ett yttrande. 
Lagrådet anknöt då till en dom i Europadomstolen som hade klargjort 
att rätten att förhandla och ta till stridsåtgärder är en väsentlig del i 
föreningsfriheten. Anledningen till domen var ett fall i Turkiet och 
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att Europakonventionen om mänskliga rättigheter nämner förenings-
frihet men inte rätten till fackliga stridsåtgärder. Lagrådets slutsats av 
detta var dock att Regeringsformens möjligheter till uppskjutande av 
riksdagsbeslut bara skulle grundas på svenska regler. I den paragraf som 
talar om ett sådant uppskjutande nämns föreningsfrihet medan rätten 
till fackliga stridsåtgärder finns i en annan paragraf. Alltså fanns ing-
en juridisk rätt till att skjuta upp beslutet. Europadomstolens domar är 
inte bindande, varför en sådan tolkning är möjlig. Det juridiskt korrekta 
känns inte alltid som det politiskt mest korrekta.

Det finns skäl att också ta upp ADs yttrande över Stråth-utredning-
en. Där tar man upp de två möjligheterna i utstationeringsdirektivet för 
andra arbetsmarknadssystem än allmängiltigförklaring. AD finner skäl 
för båda alternativen och pekar på att det i direktivet mellan dessa två 
står ”och/eller”. Man är alltså inte tvingad att välja mellan dessa. AD 
förordade att man kombinerade dem i lagen. AD tyckte också att det 
borde övervägas ytterligare om man skulle stryka de delar av lagarna 
som handlade om nattarbete med mera.

Lavallagen antogs därefter och började gälla den 15 april 2010. Om det 
hade blivit en rödgrön seger i Riksdagsvalet 2010 hade lagen rivits upp.

Det som regering och Riksdag ändrades i lagtexten jämfört med Stråth-utredning-

en var:

 – Enligt utredningen skulle förändringarna avse endast EES/EU-länderna medan 

regeringen tog bort den begränsningen. Även en arbetsgivare från ett land 

utanför dessa länder ska nu kunna freda sig från stridsåtgärder på samma sätt 

som de arbetsgivare som finns inom området. Förändringarna fick därmed en 

större räckvidd än vad som kunde krävas av utslaget från EU-domstolen.

 – Möjligheten för en utstationerad arbetstagare som inte är medlem att ändå 

vända sig till en svensk fackförening för att få hjälp med att se till att minimivill-

koren i ett svenskt kollektivavtal uppfylls togs bort. Regeringen ansåg att facket 

ändå bevakar att kollektivavtalen även tillämpas för dessa arbetstagare.

Det senare hade dessutom inneburit att man skapat en ny skillnad 
mellan icke fackanslutna svenska respektive utstationerade arbetstagare. 
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För att få hjälp av facket måste man vara medlem. Inte heller AD ansåg 
att utredningens förslag var lämpligt.

En mening från regeringens diskussion om lagförslaget förtjänar sär-
skilt att citeras. ”ILO-kommittén (med reservation från arbetstagarle-
damöterna) anser att övervägande skäl talar för att förslaget inte strider 
mot någon ILO-konvention.” Detta bör sättas i relation till ILOs egen 
syn. (Se senare avsnitt om ILO.)

Både utredningen och regeringen tar upp att kollektivavtal enligt ut-
stationeringsdirektivet (§ 3.8) ska gälla ”allmänt”. Täckningsgraden var 
2006/2007 inklusive hängavtal 91 procent av de anställda, inom bygg-
branschen hela 95 procent. Det är då knappast någon tvekan om att ut-
stationeringsdirektivets syfte med ordet ”allmänt” är uppfyllt.

aDs beslut om skadestånd från Byggnads och elektrikerna
Efter EU-domstolens beslut i Laval-frågan återstod för AD att ta ställ-
ning till eventuella skadestånd för olovliga stridsåtgärder, betalning för 
rättegångskostnaderna och företaget Lavals krav på ersättning. Det sist-
nämnda sa AD i sin dom den 2 december 2009 nej till eftersom Laval 
inte hade kunnat komma med en beskrivning av den ekonomiska skada 
man drabbats av. Men AD dömde Byggnads och Elektrikerna att betala 
550 000 kronor i skadestånd till Laval och 2 miljoner kronor plus ränta i 
rättegångskostnader. Tre av ADs sju ledamöter anmälde avvikande me-
ningar om beslutet.

Eftersom Svenskt Näringsliv hade stått för Lavals rättegångskostna-
der kan man också undra i vems ficka dessa pengar i praktiken hamnar.

”Det är obegripligt att facket ska betala skadestånd när vi har följt 
svensk rätt och beslut i AD” var kommentaren från Byggnads ordförande 
Hans Tilly. Man kan förstå frustrationen när det till och med i ADs eget 
beslut står att Arbetsdomstolen har ”konstaterat att det finns en regel 
i medbestämmandelagen som medför att stridsåtgärderna trots kollek-
tivavtalsbundenheten i detta fall var tillåtna”.

LO-Tidningen skrev: ”Alla ansåg när blockaden ägde rum att den var 
förenlig med EG-rätten. Det ansåg AD-ledamöterna själva när de avvi-
sade Lavals fredspliktsinvändning. Ingen har någonsin bestritt att kon-
flikten när den ägde rum var fullt i överensstämmelse med då gällande 
svensk lag. Men om några skadestånd alls ska dömas ut i denna sak så 
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ska de betalas av den svenska staten. Det är ju enligt EU-domstolen den 
svenska staten som infört en lag som förvandlar medborgare som följer 
svensk lag till brottslingar. AD-domen är ett solklart fall av retroaktiv 
lagstiftning. Sådan lagstiftning är uttryckligen förbjuden i svensk grund-
lag. I grunden är domen ett hot mot rättsstatens krav på lagstiftningens 
förutsebarhet.”

Ytterligare en spik i kistan för rättssäkerheten är att AD i detta fall är 
både första och sista instans. Det fanns dock en liten möjlighet att un-
danröja denna ”politiska” dom, genom att till HD anmäla de rättegångs-
fel som AD gjort och att domslutet strider mot svensk lag. Det gjorde 
LO i maj 2010.

LO fann 10 fel i ADs behandling som grund för att hD borde undanröja domen.

1. AD påstår att det finns en princip inom EG-rätten om att enskilda ska kunna 

dömas till skadestånd i fall som Laval med ”horisontell direkt effekt”. någon 

sådan dom finns inte från EU-domstolen.

2. när det är oklart vad som gäller, vilket understryks av att det fanns olika 

meningar inom AD, ska förhandsavgörande inhämtas från EU-domstolen. Detta 

gjordes inte.

3. De principer som gäller för skadestånd för staterna har AD tillämpat på de fack-

liga organisationerna. Speciellt felaktigt när det var den nationella implemente-

ringen som var felaktig.

4. Fackets överträdelse av EG-rätten sägs vara ”klar”. Fel. Även AD ansåg i sitt 

interimistiska beslut att facket gjorde rätt. Följande står i utstationeringsdirek-

tivets ingress: ”Detta direktiv inverkar inte på den rättsliga regleringen i med-

lemsstaterna vad gäller rätten att vidta fackliga stridsåtgärder för att försvara 

yrkesintressen.”

5. Enligt EU-domstolens regler ska den svenska versionen av domen tillämpas 

eftersom det är ett svenskt fall. AD använder sig av de felaktiga översättning-

arna till danska och engelska.
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6. Enligt den svenska (och franska) versionen har EU-domstolen tagit ställning 

till om den svenska lagstiftningen stämmer med EG-rätten. Lagen ger facket 

möjlighet till åtgärder såsom i Laval-fallet och alltså anser EU-domstolen att 

lagen måste ändras. AD säger att det är de aktuella stridsåtgärderna som 

prövats som det står i de två andra översättningarna. Detta är ett brott mot 

EU-domstolens regel om val av språk.

7. Enligt AD har EU-domstolen sagt att det var ”ett allvarligt fördragsbrott” som 

”inte var proportionerligt”. några sådana påståenden finns inte.

8. Facket har följt MBL. Det döms facket till skadestånd för. Att dömas retroaktivt 

enligt kommande lagändringar är rättsvidrigt.

9. Enligt svenska regler fordras det att man har varit ”oaktsam” för att dömas till 

skadestånd. AD har inte gjort någon sådan bedömning.

10. Facket får efter ADs beslut betala skadestånd för att de har försökt uppnå lika-

behandling, vilket är avsikten med Lex Britannia och utstationeringslagen.

HD beskriver i korthet dessa brister i ADs behandling och påstår se-
dan att AD visat att några fel inte begåtts. Någon argumentation från 
HDs sida finns inte. Man säger bara rakt upp och ned att ”det saknas 
grund för Högsta Domstolen att anse att Arbetsdomstolens rättstillämp-
ning i ovan angivna avseenden uppenbart strider mot lag. Inte heller 
finns grund för Högsta Domstolen att anse att Arbetsdomstolens bedöm-
ningar i övrigt har innefattat en uppenbart lagstridig rättstillämpning”.

EU-domstolens metod att sidsteppa de politiska avsikter som ligger 
bakom EU-direktiv var facket vid den här tidpunkten väl medvetet om. 
Den 6 juli kom HD med en ny chock vad gäller intern svensk rättstil-
lämpning. Man kan dömas till skadestånd retroaktivt även om man föl-
jer gällande svensk lag. Hur ska man bedöma HDs ovilja att fundera över 
vilken betydelse beslutet får när det gäller svensk rättssäkerhet? Hur ska 
man veta om annan svensk implementering av EU-regler är korrekt och 
huruvida man kan ådömas skadestånd om man följer denna implemen-
tering? Finns möjligheten egentligen kvar att en ”högre” instans prövar 
en lägre instans sätt att döma?
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Med laval och ytterligare tre domar i  
eU-domstolen – ett annat eU

Viking
En vecka före utslaget om Laval i december 2007 kom EU-domstolens 
dom i det fall som kallas Viking-fallet. Det handlade om ett finskt rederi, 
Viking, som ville registrera ett fartyg i Estland i stället för i Finland för 
att sänka lönekostnaderna. Företaget krävde att få använda sig av den 
fria etableringsrätten inom EU. Det internationella transportarbetareför-
bundet och finska Sjömansunionen krävde fortsatta finska avtal. Facket 
ville ta EU-domstolens tidigare utslag där de fackliga rättigheterna an-
sågs vara överordnade EUs konkurrenspolitik som utgångspunkt även 
för den fria etableringsrätten.

Även om, som i Finland (och Sverige) strejkrätten är garanterad i grund-
lagen, kan den inte rättfärdiga strejker om de bryter mot EUs lagstiftning 
enligt EU-domstolen. Inte heller kan de grundläggande rättigheterna över-
ordnas de ekonomiska friheterna på grund av de senares rang i fördraget. 
Att konkurrenspolitiken kunde underordnas rättigheterna beror, enligt 
domstolen, på att den finns på samma nivå i fördraget som rättigheterna.

Det är medlemsstaterna som ska garantera etableringsrätten. Normalt 
ska man kunna åberopa den rätten gentemot staterna. Men med detta 
utslag av domstolen kan ett företag åberopa den även mot en fackfören-
ing. Etableringsrätten fick då med Viking-fallet horisontell direkt effekt.

Domstolen erkände rätten till stridsåtgärder som en grundläggande 
rättighet inom EU men begränsade möjligheten att använda den. Före-
tagen kan åberopa fackliga stridsåtgärder som hinder för den fria eta-
bleringsrätten. För att en konfliktåtgärd inte ska anses som ett hinder 
måste en nationell domstol först konstatera:
1. att sysselsättning eller arbetsvillkor verkligen hotas,
2. att åtgärden kan motiveras utifrån tvingande hänsyn till allmänin-

tresset,
3. att det är möjligt att uppnå målet för konfliktåtgärden och
4. att facket först har använt alla andra åtgärder som har mindre effekt 

på den fria etableringsrätten.
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Det sammanfattande begreppet för detta är att åtgärden är proportio-
nell mot dess målsättning. Den effekten av Viking-fallet är det som har 
diskuterats mest och har stor betydelse i framtiden.

rüffert
Domstolens utslag i Rüffertfallet kom den 3 april 2008. I den tyska del-
staten Niedersachsen krävdes att kollektivavtalens minimilön för den 
delstaten tillämpades för all offentlig upphandling inklusive hos under-
entreprenörer. När ett tyskt företag använde en polsk underentreprenör 
för ett bygguppdrag kom det fram att detta företag betalade under hälf-
ten av minimilönen. Kontraktet hävdes då.

EU-domstolen underkände den tyska mekanismen att kräva att loka-
la (delstatens) kollektivavtal användes för utstationerade arbetstagare. I 
EUs direktiv för offentlig upphandling finns möjlighet till krav på sociala 
villkor (inklusive lön), som gäller på den ort där verksamheten sker, och 
även på miljövillkor. Med domstolens utslag har detta begränsats till en-
bart nationellt fastlagda arbets- och miljövillkor. I ett land som Tyskland 
är det en kraftig begränsning med tanke på all lagstiftning som faktiskt 
sker i delstaterna. Det politiska syftet med direktiven för upphandling 
var att lokala villkor skulle kunna krävas. När domstolen inte tar fasta 
på den politiska avsikten med ett förslag måste utslaget anses vara mer 
politiskt än juridiskt. Ytterligare ett skäl för domstolen att säga nej till 
lagen i Niedersachsen var att det handlade om krav ställda på en under-
entreprenör. Upphandlingen var enligt domstolen inte längre offentlig 
eftersom det var det privata företaget som fått bygguppdraget som an-
vände sig av en underentreprenör.

Domen går även emot EUs fördrag eller som LO uttryckte det i sitt 
pressmeddelande efter domen. ”Detta är helt i strid med vad som sägs 
i EG-fördraget om att syftet med unionen är att förbättra levnadsvill-
koren och att harmoniseringen av arbetsvillkor i Europa ska ske uppåt, 
inte nedåt.” Europafacket tog i sin kommentar upp hur domstolen tolkar 
utstationeringsdirektivet. Domstolen skriver att detta direktiv särskilt 
försöker genomföra friheten att erbjuda tjänster. Därmed ignorerar man 
det syfte med direktivet som står i direktivet självt om att främjandet 
av transnationella tjänster kräver ett klimat med sund konkurrens och 
åtgärder som garanterar respekten för arbetstagarnas rättigheter. Detta 
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kan vidare jämföras med att domstolen skriver att lagen i Niedersach-
sen hindrar de utländska arbetsgivarna att ”utnyttja sin kostnadsfördel i 
konkurrensen”. Med domstolens syn har den fria rörligheten för tjänster 
blivit en rättighet för att kunna dumpa lönerna!

Man kan diskutera vad som är mest anmärkningsvärt med domstolens 
agerande. Mot bakgrund av utslagen i Laval- och Viking-fallen kunde 
man vara beredd på domstolens syn på utstationeringsdirektivet. Men 
Rüffert-fallet handlar om offentlig upphandling och domstolen nämner 
inte ens de direktiv inom EU som reglerar offentlig upphandling. Att 
man inte heller tar upp den internationellt gällande ILO-konvention 94 
om offentlig upphandling är lika förvånande.

Såsom i Laval-fallet var även i Rüffert-fallet generaladvokatens syn 
den motsatta jämfört med domstolens. Han tog upp direktiven om of-
fentlig upphandling i sitt förberedande yttrande och han ansåg att lagen 
i Niedersachsen inte stred mot utstationeringsdirektivet.

Vid en juridisk granskning några år senare förde Niklas Bruun med 
flera arbetsrättsprofessorer fram kraftig kritik mot EU-domstolen. Kri-
tiken gällde framför allt att domstolen inte beaktat ILOs konvention 
94. Enligt den får löner, arbetstider med mera inte vara sämre än de som 
gäller på det aktuella området. Man kan då invända att Tyskland hör till 
de länder som inte har skrivit under den konventionen. Men enligt en 
ILO-deklaration ska den gälla ändå för löner och arbetsvillkor.

luxemburg
Det mörka halvåret i EU-domstolens historia avslutades den 19 juni 2008 
när utslaget kom i ett fall mellan EU-kommissionen och staten Luxem-
burg. Luxemburg krävde att utländska företag med utstationerade ar-
betstagare följde det mesta av Luxemburgs arbetsrätt, till exempel kol-
lektivavtal och indexering (automatisk uppräkning) av kollektivavtalens 
löner med mera. Här fanns även kravet på att ha en representant för det 
utländska företaget bosatt i Luxemburg.

EU-domstolen fastslog att Luxemburg brutit mot fördraget och ut-
stationeringsdirektivet genom att kräva av de utländska företagen att de 
skulle uppfylla nationella villkor utöver de som var fastlagda i utstatio-
neringsdirektivet. Detta utslag gör det i det närmaste omöjligt att krä-
va något som går utöver listan i detta direktiv (den hårda kärnan) och 
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motivera det med att det är på grund av tvingande hänsyn till allmän-
intresset. För att kunna göra det måste staten enligt utslaget bevisa att 
kraven gäller alla personer som befinner sig i landet, oberoende av deras 
nationalitet, och att de är nödvändiga för att skydda den politiska, so-
ciala eller ekonomiska ordningen. Att tillfredsställa EU-domstolen i en 
sådan test är nog omöjligt.

I Laval-fallet underkände domstolen när facket använde argumentet 
tvingande hänsyn till allmänintresset och hänvisade till att det bara var 
staterna som kunde använda sig av det argumentet. I Luxemburg-fallet 
går man vidare och fastställer att ett enskilt land inte kan göra sin egen 
tolkning av vad som kan omfattas av detta begrepp.

En del av de krav på utstationerande företag som ställdes i Luxem-
burg var reglerade av EU i andra direktiv (bland annat kravet på anställ-
ningsbevis och kravet på likabehandling av deltidsanställda). Domstolens 
svar var att alla dessa var krav som gäller alla medlemsstater och därmed 
ska de anses genomförda i det utstationerande landets egen lagstiftning.

Luxemburg krävde att ett utstationerande företag har ett ombud bo-
satt i Luxemburg som kan förvara de handlingar som myndigheterna 
kan behöva. Domstolen ansåg inte att det var befogat att kräva en fy-
sisk person bosatt i landet för att förvara handlingar. Att kräva att en av 
arbetstagarna är den som har med sig handlingarna var en metod som 
domstolen skulle acceptera. Fallet i Luxemburg hade en helt annan di-
mension än den svenska diskussionen. Att förvara handlingar är något 
annat än att ha behörighet att företräda arbetsgivaren i förhandlingar.



d e n  S v e n S k a  I M p l e M e n t e r I n g e n  a v  t j ä n S t e d I r e k t I v e t  | 139

Den svenska implementeringen av 
tjänstedirektivet 

Det gällande tjänstedirektivet
Det treåriga arbetet med att förändra tjänstedirektivet handlade mest 
om att få bort för facket negativa delar och att förbättra formuleringarna. 
Men vad blev kvar som ska införas i alla medlemsstater? Efter de tre årens 
arbete är det inte särskilt mycket som har en specifik facklig betydelse.

Kommissionen skrev en handbok om hur implementeringen skulle gå 
till som var mer än dubbelt så lång som direktivet. Dokumentet handlar 
mer om vad Kommissionen vill se genomfört än vad som är krav att in-
föra enligt direktivet. Ibland leder det som ska vara klarlägganden sna-
rast till ytterligare förvirring. Bevakningsföretagen är till exempel un-
dantagna men i handboken sägs att installationen av säkerhetsutrustning 
inte är det. Man kan fråga sig om det inte är bevakningsföretagen som 
är ansvariga för installationen av sin utrustning. När handboken skriver 
om konflikten mellan de ekonomiska friheterna och de fackliga rättig-
heterna påstås en av beaktandesatserna i direktivet klargöra att det inte 
finns någon sådan konflikt. Lyckligtvis tycktes handboken inte på något 
sätt påverka den svenska implementeringen.

lag om tjänster på den inre marknaden
Tre år efter att tjänstedirektivet publicerades i EUs officiella tidning skul-
le det vara infört i alla medlemsstater – den 28 december 2009. Det prak-
tiska arbetet inför införandet i Sverige leddes från UD. Det fick en myck-
et långsam start. Så småningom kom en inventering från alla departe-
ment om vilka regler som kunde strida mot direktivet och borde ändras.

UDs tankesmedja som hade följt arbetet med direktivet på ett inten-
sivt och föredömligt sätt hade lagts ned och i stället kallades 20–30 or-
ganisationer till ett Forum för implementering av tjänstedirektivet. Nya 
personer hade fått uppdraget att leda implementeringen och det visade sig 
att de inte hade någon känsla för att involvera arbetsmarknadens parter.

I inventeringen av nödvändiga förändringar hade endast två facklig 
bäring.
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I Plan- och bygglagen ska facket höras innan vissa byggnadsåtgärder 
kan vidtas. När Rättsskyddet kontrollerade detta visade det sig att det 
handlade om att skyddsombud skulle yttra sig om arbetsmiljön i arbets-
lokaler och personalrum. Då det är ägaren av fastigheten som har skyl-
digheten att höra facket är det i praktiken ingen tillfällig verksamhet. 
Facket ansåg alltså att det inte fanns något skäl att ändra den här regeln. 
Arbetsmiljö räknas dessutom i direktivet in i verksamhet som kan ha 
tvingande hänsyn till allmänintresset och där kan man ha särskilda krav 
även om det hindrar gränsöverskridande verksamhet. Det blev ingen re-
spons på dessa argument från den svenska lagstiftaren.

Den andra förändringen rörde ett av de ämnen som diskuterades 
genom  hela behandlingen av tjänstedirektivet. Får man kräva en repre-
sentant? Det fanns enligt slutversionen av direktivet inget förbud mot 
detta. Däremot förbjöd EU-domstolen detta i Luxemburg-fallet om det 
fanns krav på ”bosättning” i landet för representanten. Ordet bosatt 
fanns i den svenska Filiallagen. Det fanns alltså skäl att ändra detta uti-
från domstolsutslaget. Då handlade det om hur denna förändring skulle 
göras.

LO och TCO lämnade i sitt remissvar på utredningen om genom-
förandet av tjänstedirektivet ett textförslag som skulle göra det möjligt 
att kräva en behörig representant utan krav på bosättning. Utländska 
företag  med tillfällig verksamhet i Sverige skulle anmäla en representant 
med en adress i Sverige där representanten kunde nås. Representanten 
skulle vara behörig att företräda företaget i Sverige. Formuleringarna 
valdes  så att EU-domstolens krav i Luxemburg-fallet skulle kunna följas25.

I remissvaret ställde sig facken bakom metoden att implementera 
tjänstedirektivet med en så kallad horisontell lag kompletterad med smär-
re förändringar i vissa befintliga lagar. Utöver förslaget om representant 
ansåg facken att det i förslaget till lag fattades viktiga delar från tjänste-
direktivet. Det som står i det slutgiltiga tjänstedirektivet om att arbets-
rätten inte påverkas av detta direktiv och att kollektivavtal inte ska an-
ses som ett krav som kan förbjudas, borde föras in i den svenska lagen. 

25 ”Företag etablerat i utlandet eller näringsidkare bosatt utomlands ska under den tid som företaget eller näringsidkaren 

bedriver näringsverksamhet i Sverige till registreringsmyndigheten anmäla en representant med adress i Sverige som 

har behörighet att företräda företaget eller näringsidkaren och att företa de rättshandlingar som verksamheten i Sve-

rige kräver. Detsamma gäller företag etablerat i Sverige vars företrädare är bosatt utomlands.”
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Likaså  skulle det stå i den svenska lagen vilka sektorer som är undantagna 
dels från hela direktivet, dels från ”friheten att tillhandahålla tjänster”.

När ett direktiv implementeras i ett medlemsland ersätter imple-
menteringen direktivet. I Sverige ska man då via implementeringen se 
till att direktivets krav uppfylls. Direktivet självt finns inte juridiskt i 
respektive medlemsland. Om implementeringen inte är korrekt är det 
framför allt Kommissionens sak att påpeka det och i slutänden driva det 
till EU-domstolen. Speciellt med tanke på den (åtminstone enligt EU-
domstolen) otillräckliga implementeringen av utstationeringsdirektivet 
borde noggrannheten i processen öka.

Remissvaren och kritik under riksdagsdebatten ledde inte till några 
av dessa förändringar när lagen antogs. Uppräkningen av undantagna 
områden var inte fullständig. Inte med ett ord nämns att arbetsrätten 
inte ska påverkas av tjänstedirektivet och därmed inte heller vid imple-
menteringen. Den gamla lydelsen om representant blev kvar för företag 
som kommer från länder utanför EES-länderna (EU plus Norge, Island 
och Liechtenstein) medan alla krav på att det ska finnas representant för 
länderna inom EES togs bort. I regeringens argumentation sas att det be-
rodde på krav från tjänstedirektivet. Detta efter att de delar som hand-
lade om representant strukits från slutversionen av direktivet!

Frågan om representant är särskilt intressant att sätta i samband med 
den förändrade inställningen under 2011, bara ett och ett halvt år senare. 
Mer om det under avsnittet Är 2011 vändpunkten?

I EUs lagstiftningsprocess ingår att man utvärderar lagarna efter en 
viss tid. För tjänstedirektivet kommer en sådan utvärdering i slutet av 2011. 
I det meddelande som Kommissionen skrivit om den förestående utvär-
deringen talas det endast om vilka hinder som finns kvar för tjänstehan-
deln. De fackliga frågorna, som till exempel hur de utländska företagen 
ska få kontakt med och information från facket, lyser med sin frånvaro.
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eU efter domarna – åt vilket håll?

en ny strategi för den inre marknaden
Den tidigare kommissionären Mario Monti fick i uppdrag av Kommis-
sionen att komma med förslag om förbättringar för den inre marknaden. 
I hans utredning fanns intressanta delar om konflikten mellan fackliga 
rättigheter och den fria rörligheten.

Han ställde frågorna om utstationeringsdirektivet fortfarande är en 
tillräcklig bas med det ökande flödet av tillfälligt arbete över gränserna 
och hur arbetstagarnas rättigheter kan skyddas på den inre marknaden 
med sin fria rörlighet. Hans åsikt var tydlig att lösningen på frågorna inte 
kan lämnas till EU-domstolen utan måste lösas politiskt. I centrum satte 
han Lissabonfördragets nya begrepp ”social marknadsekonomi”.

Tvetydigheterna i tolkningen och implementeringen av utstatione-
ringsdirektivet måste minskas. Åtgärder på europanivån är nödvändiga 
och det behövs bättre insatser mot missbruk. Han pekar särskilt på kam-
pen mot brevlådeföretag och att de utstationerade arbetstagarna måste 
få bättre möjligheter till lagliga åtgärder mot missbruk av deras rättig-
heter i arbetslandet.

Det viktigaste i hans resonemang är att han pekar på att EU-dom-
stolens utslag kom innan Lissabonfördraget trädde i kraft. Med ”social 
marknadsekonomi” och Rättighetsstadgan är det en ny rättsordning där 
arbetstagarnas rättigheter förhoppningsvis får en bättre lösning.

Han tar upp det fackliga förslaget om en ”social progress clause” och 
kopplar det till den så kallade Montiförordningen, där arbetstagarnas rät-
tigheter fick en överordnad ställning gentemot den fria rörligheten för va-
ror. Med en sådan klausul även för tjänster skulle enligt Mario Monti strejk-
rätten bli immun mot påverkan från den inre marknadens regler. Detta har 
kommit att kallas Monti-II. Med en sådan på plats anser han att man inte 
behöver en klausul à la EFS. Det är enligt Monti ingen lösning på kort sikt 
eftersom den fordrar en fördragsändring. Han missar då att det fackliga 
förslaget är att foga ett protokoll till det befintliga Lissabonfördraget. Det 
kan ske i samband med ett anslutningsfördrag vid en utvidgning av EU.
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Hans förslag skulle dock troligen på kort sikt tillfredsställa de fack-
liga kraven. Han föreslår en ny förordning för transnationella tjänster 
som utformas som Montiförordningen för varor. Rätten att vidta fack-
liga åtgärder skulle med den inte heller påverkas för tjänster vid tillfäl-
ligt arbete i andra EU-länder. Rättighetsstadgan är grunden för att kräva 
detta. Han hänvisar även till den nästan likalydande regeln som infördes 
i tjänstedirektivet. När konflikter uppstår om fackliga rättigheter vid ut-
stationering av arbetstagare vill han också ha en möjlighet till förlikning 
innan man tar till domstolsvägen.

Montis utredning innehöll en mängd andra konkreta förslag för att 
få fart på den inre marknaden men det var de nämnda idéerna om fack-
liga rättigheter och den inre marknaden som väckte nytt hopp inom 
den fackliga rörelsen.

Vad hände när Kommissionen tog emot denna utredning och drog 
sina slutsatser i ett eget dokument? Av uttalanden från olika kommis-
sionärer framgår att man var oense om hur man skulle agera. Det finns 
dokument som säger att det var de svenska och brittiska regeringarna 
som påverkade Kommissionen till att inte ta med någon Monti-II i sina 
förslag. De 50 förslag som Kommissionen la fram i Single Market Act 
tog mer formen av uttalanden än konkreta förslag.

Kommissionen skrev i ett Meddelande att man med Single Market Act 
ville förbättra informationen mellan företagen och EU-ländernas myn-
digheter vid utstationering av arbetstagare och stärka kontroll och kamp 
mot missbruk framför allt vad gäller arbetstagares rättigheter. Frågan 
blir då om och när Kommissionen uppfattar att någon bryter mot dessa 
rättigheter. Det låter lovande när man poängterar att rättighetsstadgan 
nu har samma rättsliga ställning som fördraget och dessutom nämner 
kollektiva åtgärder i enlighet med nationell lagstiftning och praxis. Na-
turligtvis lägger man till ”samt EU-lagstiftningen” vilket för oss tillba-
ka till ruta ett vad gäller vilket som har företräde. Positivt är att Kom-
missionen säger att arbetsmarknadens parter ska få bättre möjligheter 
att framföra sina synpunkter om den inre marknaden. Det förtjänar att 
upprepas att något förslag om en Monti-II enligt Mario Montis förslag 
inte kom från Kommissionen.

LO yttrade sig till regeringen om Kommissionens initiativ för den inre 
marknaden. LO ansåg att Kommissionens förslag inte var tillräckliga. På 
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lång sikt måste ett socialt protokoll kopplas till fördraget och utstatione-
ringsdirektivet revideras. Mot bakgrund av EU-domstolens tolkning av 
detta direktiv krävs det att medlemsstaternas självständighet och kompe-
tens för lönebildning och arbetsrätten totalt återupprättas. Detta fordras 
för ett fortsatt fackligt stöd till en fördjupning av den inre marknaden.

Kommissionen säger sig i ett av förslagen se till att rättigheterna (t ex 
rätten att vidta kollektiva åtgärder) i rättighetsstadgan respekteras och 
att man kommer att analysera de sociala konsekvenserna av alla lagstift-
ningsförslag för den inre marknaden. Att implementera rättighetsstad-
gan och att göra sociala analyser är självklarheter efter det nya fördraget, 
enligt LO, och knappast förslag i en handlingsplan. Den enda metoden 
att verkligen garantera detta är enligt LO att i ett socialt protokoll till 
fördraget fastställa att grundläggande rättigheter har företräde framför 
ekonomiska friheter.

I ett andra förslag från Kommissionen som har anknytning till rät-
tigheterna finns två delar – genomförandet av utstationeringsdirektivet 
ska förbättras samt utövandet av de grundläggande rättigheterna inom 
den inre marknaden ska förtydligas. Att bara se på implementeringen 
av utstationeringsdirektivet räcker inte. Domstolens tolkning måste tas 
med och det måste leda till en revidering, enligt LO. LO anknyter till 
vad Barroso lovade inför Parlamentet då han skulle återväljas. Med det-
ta svaga förslag bryter han löftet om att ta upp både implementeringen 
och tolkningen av direktivet.

För den andra delen ser LO ingen annan metod än att Kommissionen 
presenterar en förordning som reglerar relationen mellan de ekonomiska 
friheterna och de grundläggande rättigheterna (Monti-II). I den ska det 
åter bli i medlemsstaterna som man gör proportionalitetsbedömningen 
av konfliktåtgärder, tröskeln måste höjas för när en konfliktåtgärd be-
traktas som ett hinder för den fria rörligheten och det måste skapas ett 
informationssystem för konfliktåtgärder som har effekter över gränserna.

Bland övriga krav från LO kan nämnas att ILOs konvention num-
mer 94 bör vara grund för den översyn som Kommissionen tänker göra 
av reglerna vid offentlig upphandling. LO pekar också på att Kommis-
sionen har brutit mot andan i fördraget när man inte har använt sig av 
artikel 154 om att konsultera arbetsmarknadens parter innan man kom-
mer med nya förslag som rör arbetsmarknaden. Till exempel betraktades 
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Kommissionen förslag om migrerande arbetskraft som ett förslag som 
enbart gällde migration och inte var en arbetsmarknadsfråga.

Innan några konkreta förslag har lagts fram av Kommissionen gjor-
de Barroso i april 2011 ett uttalande om den kommande genomgången 
av utstationeringsdirektivet. Konflikten mellan den fria rörligheten och 
de fackliga rättigheterna måste bort. Även facket måste kunna ställa sig 
bakom de kommande förslagen. Detta är lovande uttalanden. Samtidigt 
säger Barroso saker som att den fria rörligheten ska fortsätta att vara 
grundläggande. Huruvida Kommissionen tar till sig något av den svens-
ka och den europeiska fackliga kritiken av de tänkta förslagen om den 
inre marknaden kan man därför inte sia om. Först måste förslagen ligga 
på bordet. Erfarenheten säger dock att fortsatta försök till påverkan sä-
kert kommer att bli nödvändiga.

Ändring av utstationeringsdirektivet?
Ändring av utstationeringsdirektivet diskuteras inte enbart i samband 
med fördjupningen av den inre marknaden. Kommissionens förslag bör 
också sättas i samband med utfrågningen i Europaparlamentet inför valet 
av ny kommissionsordförande. När Barroso lovade att presentera förslag 
om att förbättra tolkning och implementering av utstationeringsdirekti-
vet förordade han en Förordning. Orsaken var att en sådan måste följas 
helt i medlemsstaterna. En ändring av ett direktiv ger alltid möjlighet till 
nationell anpassning. Man ska komma ihåg att han också sa (egen över-
sättning) ”om vi upptäcker under utarbetandet av Förordningen att det 
finns områden där vi åter behöver ta upp själva direktivet, kommer jag 
inte att tveka att göra så”. Att utstationeringsdirektivet skulle finnas på 
dagordningen för den nya Kommissionen var också ett krav från Parla-
mentet för omval av Barroso.

Parternas gemensamma rapport
I oktober 2008 bad Kommissionen arbetsmarknadens parter att försöka 
komma fram till gemensamma synpunkter om situationen efter EU-
domstolens domar. Resultatet var klart i maj 2010.
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Man var överens om uttalanden såsom: Principen om ickediskrimi-
nering och lika behandling är en nyckelprincip för den inre marknaden 
för både arbetare och företag. Tjänsteföretag kan tillfälligt utföra ar-
bete i andra EU-länder under samma villkor som det landets egna före-
tag. Samma regler ska gälla i jämförbara situationer. Arbetsvillkoren ska 
primärt bestämmas enligt nationella regler i lagstiftning, kollektivavtal 
och praxis. Utstationeringsdirektivet ska sätta upp minimivillkor men 
man är inte överens om ifall det är möjligt efter EU-domstolens utslag. 
Åsikterna är likaledes, inte oväntat, olika om ifall direktivets hårda kär-
na är den korrekta definitionen av minimivillkoren och om möjligheten 
att gå utöver dessa villkor. Arbetsgivarna kunde inte ens gå med på att 
Rüffert-domen hade begränsat möjligheterna att hävda sociala krav vid 
offentlig upphandling. En fråga som man dock var överens om var att 
missbruk av brevlådeföretag är ett problem.

Logiken i arbetsgivarnas argumentation kan ibland vara svår att följa. 
Man anser att domstolsutslagen inte har lett till att de grundläggande 
rättigheterna har underordnats de ekonomiska friheterna på den inre 
marknaden. Senare säger man att den nya rättighetsstadgan har för-
stärkt rättigheterna. Logiskt sett, är därmed i framtiden rättigheterna 
överordnade! Något som de naturligtvis skulle förneka. De går med på 
att de ekonomiska friheterna kan begränsas om skyddet av arbetstagarna 
kan karakteriseras som tvingande hänsyn till allmänintresset men lägger 
till att åtgärderna måste vara ”proportionella”. Man säger även att kraven 
på den typen av proportionalitet finns hos ILO, vilket inte är korrekt.

1. Som grund för utstationeringsdirektivet ska även anges fördragets artikel om 

”social policy”. En artikel behövs i själva direktivet som klargör direktivets syfte 

att skydda arbetstagarna och att främja rättvis konkurrens på inre marknaden. 

Idag finns det endast i en beaktandesats.

2. För in en artikel med samma innehåll som i Monti-förordningen för att detta 

direktiv inte på något sätt ska påverka de grundläggande rättigheterna så 

som de erkänns i respektive medlemsstat. Rätt till kollektiva förhandlingar och 

strejk nämns.
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3. Definitionerna om direktivets räckvidd behöver bli tydligare så att missbruk av 

brevlådeföretag stoppas. Utförande av tjänster ska vara huvuduppgift för före-

taget. verksamheten i ett annat EU-land än ursprungslandet får inte vara före-

tagets huvudsakliga ändamål. De utstationerade arbetstagarna ska vara per-

manent anställda av företaget. De får inte utstationeras för att ersätta en annan 

utstationerad person för att komma runt reglerna om tillfällig verksamhet.

4. ”Minimi” framför lön och tid för semester tas bort. Där det står om möjlig-

heten till bättre villkor ska både ursprungslandet och arbetslandet nämnas. 

Rättigheterna om förhandlingar och stridsåtgärder för bättre villkor tas upp. 

Rätten att ha krav på arbetsvillkor som inte nämns i direktivets uppräkning, 

både genom statliga åtgärder och genom kollektivavtal, nämns.

5. Den artikel som talar om kollektivavtal via de mest representativa organisatio-

nerna utökas till att utöver nationell nivå nämna andra relevanta nivåer, kol-

lektivavtal för en viss region eller för en viss bransch. De svenska och danska 

systemen ska klart och tydligt omfattas av de nya formuleringarna. Även situa-

tionen med flera avtal på samma arbetsplats täcks in (LO, TCO och Saco). Det 

sägs inte heller att alla nationella företag ska omfattas av samma villkor utan 

en majoritet.

6. Direktivets regler ska även gälla vid offentlig upphandling då ytterligare villkor 

kan regleras. hänvisning sker till EUs direktiv om offentlig upphandling.

7. I den artikel som hänvisar till allmänt intresse ska det även stå om sociala 

frågor, vilket vidgar möjligheterna utöver EU-domstolens restriktiva tolkning 

av allmänintresset. Skyddet av arbetstagarna, likabehandling, förhindrande av 

social dumping och krav på rättvis konkurrens nämns uttryckligen.

8. De krav i direktivet som idag kan begränsas till byggsektorn ska göras obliga-

toriska för alla sektorer. Medlemsstaterna ska garantera att det finns effektiva 

sanktioner mot dem som inte följer direktivets regler. De ska även vidta åtgär-

der för att underentreprenörer följer reglerna. Staten eller arbetsmarknadens 

parter ska för sin kontroll ha tillgång till anställningskontrakt, tidsscheman, 

löner med mera och även namn på en representant för företaget. Facket ska 

kunna agera i domstol även om det inte finns någon anställd som ”vågar” stäl-

la upp och berätta om villkoren. Ett land ska kunna kräva information om löner 

och anställningsvillkor i förväg.
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Även arbetsgivarna pekar på att EU-domstolen i dessa domar för för-
sta gången erkänner att fackliga stridsåtgärder är en grundläggande rät-
tighet. Detta är ett vanligt påpekande även från fackliga företrädare. En 
personlig undran är varför sådan vikt läggs vid detta. Att det är en grund-
läggande rättighet har ju tidigare fastlagts på ett flertal ställen i olika 
statuter inom EU. EU-domstolen kan helt enkelt inte ha en annan upp-
fattning. Det som i stället måste diskuteras och där skilda åsikter kom-
mer fram är när och hur utövandet av dessa rättigheter kan begränsas.

Till slut fastslår arbetsgivarna: Utstationeringsdirektivet behöver inte 
revideras. EU-domstolens utslag var orsakade av brister i implemente-
ringen av direktivet.

Europafackets slutsatser
Parallellt hade Europafacket internt gått igenom sitt kommande agerande 
med tanke på EU-domstolens utslag. Det togs upp i en rapport till mars-
styrelsen 2010. Utgångspunkten är att EUs lagstiftning inte får tolkas som 
begränsningar för de grundläggande rättigheterna så att medlemsstater-
na tvingas bryta mot sina åtaganden enligt internationella regler (ILO).

En effekt av Viking-domen är att osäkerheten om rättigheterna har 
ökat kraftigt. Fackliga stridsåtgärder kan nu, innan de har påbörjats, av 
arbetsgivarna föras till domstol för att den ska bedöma deras laglighet. 
Rättigheterna har ”juridifierats”. När lönebildningen vilar på kollektiva 
förhandlingar blir detta ett direkt ingrepp i det nationella systemet. Om 
proportionaliteten i alla varsel om stridsåtgärder ska prövas av domstol 
blir det svenska förhandlingssystemet en omöjlighet.

Europafackets svar på utmaningarna är en ”Social Progress Clause” 
där det klargörs att de grundläggande rättigheterna måste respekteras 
när man genomför de ekonomiska friheterna, att utstationeringsdirek-
tivet revideras så att det återfår sin karaktär av minimidirektiv och res-
pekterar olika nationella system samt att EU möjliggör för alla medlems-
stater att ansluta sig till ILO-konvention 94 om offentlig upphandling.

I en expertgrupp där bland annat LO-juristen Claes-Mikael Jonsson 
ingick slutfördes Europafackets arbete med att formulera exakt vilka 
förändringar som krävs i utstationeringsdirektivet för att det ska upp-
fylla sina ursprungliga mål om att garantera skydd för arbetstagarna och 
rättvis konkurrens.
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Kommissionen
När detta skrivs har Kommissionen ännu inte kommit med några konkre-
ta lagförslag. De är planerade till slutet av 2011 och ska ”stärka genomföran-
det, tillämpningen och den praktiska efterlevnaden av direktivet om ut-
stationering av arbetstagare samt … klarlägga utövandet av etableringsrät-
ten, rätten att tillhandahålla tjänster och de grundläggande rättigheterna.”

Kommissionen talar om lagstiftning för att uppnå detta. Det i sig ger 
viss tyngd men någon förändring av själva utstationeringsdirektivet eller 
i de tolkningar som EU-domstolen har gjort är svårt att finna i Kommis-
sionens hittillsvarande ordval.

Oberoende av hur långtgående eventuella förslag blir kommer debat-
ten om dessa att bli viktig och avgörande för fortsättningen av EUs syn 
på den fria rörligheten för tjänster, utstationering av arbetstagare och 
grundläggande rättigheter. Danmark kommer att få de här förslagen un-
der sitt ordförandeskap i EU under första halvåret 2012.
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Ilo

Ilos yttrande om BalPa
I ett rättsfall i Storbritannien som kommit att kallas BALPA efter nam-
net på det brittiska pilotförbundet blev effekterna av EU-domstolens 
utslag i Viking- och Laval-fallen på den fria förhandlingsrätten (ILO 
87) tydliga.

De brittiska piloterna hade utlyst en strejk mot ett förslag från Bri-
tish Airways om att flytta verksamhet till nybildade dotterbolag i andra 
EU-länder. Flygbolaget svarade med att fördelarna för de anställda inte 
var så stora som förlusterna av strejken för bolaget. Det var kravet på pro-
portionalitet som användes av bolaget. Om strejken trädde i kraft tänkte 
man kräva skadestånd med ett belopp som skulle sätta pilotförbundet i 
konkurs. Strejken avlystes då. Pilotförbundet förde i stället frågan vidare 
till ILO och hävdade att tolkningen av Viking- och Laval-fallen hindrade 
strejker som följde reglerna i ILO-konvention 87.

Frågan behandlades på ILOs så kallade arbetskonferens 2010. Sva-
ret gavs av den expertkommitté som årligen granskar efterlevnaden av 
konventionerna 87 och 98. Där säger man att ILO aldrig har använt sig 
av begreppet proportionalitet i frågor om etableringsrätt eller tjänste-
handel. När proportionalitet har använts har det gällt effekter på tredje 
part (alltså inte på arbetsgivaren som i BALPA-fallet). ILO-kommittén 
ser ingen anledning att ändra uppfattning och anser att tolkningen av 
Viking- och Laval-fallen har skapat en situation där arbetstagarnas rät-
tigheter inte kan utövas. Pilotförbundets existens stod på spel. Storbri-
tannien uppmanas ändra den brittiska lag som styr den här typen av fall.

Expertkommittén anser att den doktrin som skapas i dessa domar 
från EU-domstolen i praktiken tydligt begränsar möjligheten att utöva 
strejkrätten, vilket strider mot konvention 87. ILO kan principiellt inte 
acceptera att ekonomiska hänsyn ska begränsa konflikträtten.

EU har i sina handelsavtal numera krav på att länderna uppfyller 
ILOs grundläggande konventioner, framför allt förenings- och förhand-
lingsrätten. I det sammanhanget är EUs situation minst sagt besvärlig 
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när EU-domstolens domar faktiskt underkänns av ILO såsom brott mot 
några av ILOs grundläggande konventioner.

lo och tCo kommenterar lavallagen och konventionerna 87 
och 98
Det är Sverige som stat som är ansvarigt inför ILO för att följa ILO-kon-
ventioner oberoende av vad som är grundorsak till att de inte kan följas. 
ILO kan formellt inte kritisera EU och EU-domstolen eftersom det är 
staterna som ratificerar ILO-konventionerna. Därför är det först sedan 
Laval-lagen trätt i kraft som den faktiska situationen i Sverige kan be-
skrivas och bedömas av ILO.

Inför diskussionen inom ILO om årsrapporten för 2011 från ILOs Ex-
pertkommittén skickade LO och TCO in synpunkter på Lavaldomen och 
om den svenska Laval-lagen. Här beskrivs hur Laval-domen och Laval-
lagen har minskat fackens möjligheter att utöva sina rättigheter enligt 
ILO-konventionerna 87 och 98. Begränsningen till den hårda kärnan 
i utstationeringsdirektivet är en begränsning av parternas möjligheter 
att själva välja vad man vill reglera i kollektivavtalen. Vilken stridsåt-
gärd man väljer ska också enligt ILOs rättspraxis vara upp till parterna 
att bestämma.

LO och TCO har senare skickat in kompletteringar till ILO. Där be-
skrivs utförligare effekterna av Laval-lagen. Det går inte att kräva för-
säkringar mot sjuk- och olycksfall. Det går bara att kräva minimilön och 
miniminivåer på andra arbetsvillkor i kollektivavtalen för utstationerade 
arbetstagare. De minimilöner som finns i avtalen är i Sverige avsedda för 
ungdomar och personer utan erfarenhet i yrket. Stridsåtgärder kan inte 
vidtas om den utländske arbetsgivaren påstår att de anställda har ersätt-
ningar i linje med miniminivåerna. I praktiken har det skapats kollek-
tivavtalsfria zoner. Eftersom det inte finns några lagar om löner är lönen 
inte reglerad om det inte finns kollektivavtal. Utöver detta kunde LO 
och TCO nu beskriva ADs beslut att utkräva skadestånd och andra er-
sättningar. Stridsåtgärden i Laval-fallet bedömdes som olaglig retroaktivt 
trots att den vid den tidpunkt när den ägde rum även enligt AD var laglig.

Effekterna av ADs dom har varit tydlig. Inom byggnadsområdet skrivs 
nu jämfört med före Laval-lagen bara en tredjedel så många kollektivav-
tal under av utländska arbetsgivare. På grund av osäkerheten över om en 
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åtgärd skulle anses som laglig har inte ens några varsel om stridsåtgärder 
mot utländska arbetsgivare kommit efter lagen.

Även Europafacket har skickat in synpunkter och då på både Laval- 
och BALPA-fallen. Diskussionen om dessa frågor kommer på ILOs ar-
betskonferens i juni 2012.

europadomstolen om turkiet
Europadomstolens dom angående strejkrätten i Turkiet har redan nämnts. 
Det var redan i november 2008 som Europadomstolen med denna dom 
faktiskt ändrade sin praxis. Föreningsfriheten skyddas av Europakonven-
tionen om mänskliga rättigheter. I domen säger domstolen att rätten till 
kollektivavtalsförhandlingar är en väsentlig del i föreningsfriheten. Det 
betyder att också förhandlings- och därmed konflikträtten är skyddade 
av Europakonventionen trots att de inte nämns i själva konventionen.

Motivet till att nu till skillnad mot i en tidigare dom inkludera för-
handlings- och konflikträtten i skyddet var att ta hänsyn till den ut-
veckling som har skett i den Europeiska sociala stadgan (Europarådet) 
och EUs stadga om grundläggande rättigheter. Den tolkning som Euro-
padomstolen nu har gjort ansluter till den inställning som sedan länge 
har funnits inom ILO.
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ekonomisk styrning  
– ett nytt hot mot kollektivavtalen

med först finanskrisen och sedan statsskuldskrisen skakar grundvalar-
na för EU. Det är dock inte huvudtemat här. Det är i stället de idéer om 
ingrepp i lönebildningen som har blivit ett följdproblem.

Vid EUs vårtoppmöte 2010 ledde den ekonomiska krisen med skuld-
tyngda stater till krav på en mer kraftfull ekonomisk styrning inom EU. 
Efter att en specialgrupp med Rådets ordförande van Rompuy lagt fram 
en rapport om förstärkning av den ekonomiska styrningen kom Kom-
missionen med ett paket med sex olika förslag. Det som särskilt berör 
fackliga rättigheter och kollektivavtalen är det som handlar om att rätta 
till makroekonomiska obalanser.

Den bakomliggande analysen var välbehövlig mot bakgrund av hur 
en del av EUs medlemsstater hade skötts under tidigare år. Att ha upp-
sikt över hur handelsbalansen utvecklas och då också se på konkurrens-
kraften är nödvändigt. Likaså att konkurrenskraften främst beror på 
produktiviteten och lönerna (sammantaget mätt med det som kallas 
enhetsarbetskostnad, ”relative unit labour cost”). En del som dock ofta 
har saknats i diskussionen är betydelsen av förändrad struktur inom pro-
duktionen, till exempel från varu- till tjänsteproduktion.

Problemet var inte att man pekade på betydelsen av produktivi-
tet och löner som viktiga för ett lands ekonomiska situation utan det 
sätt som Kommissionen gjorde det på och de botemedel som fördes  
fram. I korthet handlade det om att staterna skulle gripa in i lönebild-
ningen.

Små och tillfälliga obalanser i handelsutbytet inom en valutaunion 
finns alltid. När de blir för stora och långvariga måste de korrigeras. Så 
långt är allt korrekt. Dock görs ett fundamentalt misstag när allt ska 
åtgärdas av de stater som har underskott i sin handelsbalans. De har 
till exempel haft för stora löneökningar i förhållande till sin produkti-
vitetsökning. Men samtidigt kan man se att framför allt Tyskland har 
haft en löneutveckling som har varit lägre än produktivitetsökningen. 
Löneökningar för de tyska arbetarna skulle få motsvarande effekt som 
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lönesänkningar i Grekland med flera länder. Detta har så gott som varit 
helt borta från den europeiska diskussionen.

Naturligtvis reagerade Europafacket med ilska mot Kommissionens 
förslag om ingrepp i den fria förhandlingsrätten. Ekonomisk tillväxt får 
inte bygga på attacker mot arbetsrätt och kollektivavtalssystem. Spräng-
kraften i att staterna skulle gripa in i lönebildningen blev knappast min-
dre när de exempel som gavs var återhållsamhet med löneökningarna 
(”wage moderation”), decentralisering av lönebildningen, flexiblare an-
ställningsformer och frysning av lönerna i den offentliga sektorn. Det 
sistnämnda var både med avsikt att minska de offentliga utgifterna och 
att det skulle leda till lägre lönekrav från andra grupper.

Med den övervakning och beslutsstruktur som föreslogs skulle fi-
nansministrarna sköta allt detta. Även om frågorna hör hemma under 
arbetsmarknadsministrarna skulle de inte vara inblandade. Och någon 
kontakt med arbetsmarknadens parter fanns inte med i förslagen. De 
fina orden i Lissabonfördraget om utvecklingen av kontakterna med 
parterna tycktes klinga ohörda.

Debatten inom EU försvårades av att Angela Merkel och Nicolas Sar-
kozy la fram ett eget förslag till en Konkurrenspakt, senare omdöpt till 
euro-pakt. Här fanns till exempel även förslag mot de system som en del 
medlemsstater har med indexuppräknade löner, vilket bäddade för hårda 
diskussioner inom Europeiska rådet. När pakten kom upp till diskussion 
i Europaparlamentet reagerade samtliga partigrupper, även Merkels och 
Sarkozys EPP, både mot innehållet i pakten och mot att den skulle bildas 
genom ett avtal mellan medlemsstater och inte som ett vanligt EU-beslut.

I Sverige hade regeringen tankar på att frivilligt ansluta Sverige till 
pakten. Facket var starkt kritiskt mot detta med tanke på det svenska 
kollektivavtalssystemet. Denna idé stoppades då en riksdagsmajoritet var 
emot. Parallellt med diskussionerna om Kommissionens förslag till för-
ordning om makroekonomiska obalanser har diskussionerna om pakten 
fortsatt trots att de behandlar ungefär samma frågor. Fyra länder däri-
bland Sverige deltar inte i de diskussionerna.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet ville att Fredrik Reinfeldt skul-
le agera för garantier mot att ekonomiska förslag skulle kunna påverka 
den svenska lönebildningen. Det ställde han först inte upp på genom 
att bland annat peka på att EU enligt fördraget ska ”ta hänsyn till skill-
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naderna i de nationella systemen” (artikel 152). Bland dem som invände 
mot denna syn fanns Gustav Fridolin (MP) som sa att det väl inte borde 
vara svårt att upprepa kravet på garantier då de redan finns!

I EUs fördrag anges också i artikel 153 att EU inte kan reglera ”löne-
förhållanden, föreningsrätt, strejkrätt och rätt till lockout”. Detta bör 
vara ett starkt skäl till att motsätta sig de förslag som fördes fram för den 
ekonomiska styrningen. Dock kan man efter EU-domstolens utslag på-
stå att den regeln inte gäller om frågor som EU har beslutanderätt över 
samtidigt påverkas. För EU-domstolen var det den fria rörligheten för 
tjänster. Den här gången är det den ekonomiska styrningen av ekono-
mierna. Med domstolens nuvarande syn verkar det omöjligt att få gehör 
för en övergripande garanti via den lydelsen i fördraget. När detta debat-
terades i Riksdagens EU-nämnd hade det med andra ord varit väsentligt 
att Reinfeldt hade fört fram krav på garantier.

Lyckligtvis fanns även denna gång Europaparlamentet. När Kommis-
sionens förslag om makroekonomiska obalanser behandlades i Parlamen-
tet uttalade det ekonomiska utskottet att den bedömning som görs av 
makroekonomiska obalanser inte får påverka grundläggande rättigheter, 
särskilt rätten att förhandla och teckna kollektivavtal. Utskottet ansåg 
också att arbetsmarknadens parter ska finnas med i diskussionen om de 
makroekonomiska obalanserna.

Det kan finnas skäl att påpeka att dessa uttalanden stöddes av den 
liberala gruppen i Parlamentet. Folkpartisten Olle Schmidt sa att man 
nu (tillsammans med Olle Ludvigsson (S)) fått till en skrivning som vär-
nar de svenska kollektivavtalen och att det är parterna som beslutar om 
lönebildningen.

Såsom vid behandlingen av tjänstedirektivet skickade de svenska fack-
en in förslag på texter. Parlamentets förslag till artikel 1b innehöll delar 
av dessa förslag. ”Tillämpningen av förordningen ska till fullo respekte-
ra artikel 152 i EUF-fördraget26 och de rekommendationer som utfärdas 
inom ramen för denna förordning ska respektera nationell praxis och 
de nationella systemen för lönebildning. Förordningen ska beakta arti-
kel 28 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 
och ska därför inte påverka rätten att förhandla om, ingå och tilläm-

26 Beteckning på den andra delen av Lissabonfördraget, ofta kallat Funktionsfördraget.
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pa kollektivavtal samt att vidta stridsåtgärder i enlighet med nationell 
lagstiftning och praxis.” I det avsnitt där förordningen beskriver utfär-
dandet av rekommendationer lägger Parlamentet till att dessa också ska 
respektera fördraget och rättighetsstadgan. Ytterligare ett tillägg var att 
arbetsmarknadens parter ska konsulteras när förslag till åtgärder dis-
kuteras med medlemsstaterna. Till sist har Parlamentet en mer utförlig 
beskrivning av de indikatorer som man ska använda. Det talas inte bara 
om löner utan om alla beståndsdelar i produktivitetsutvecklingen och 
bland annat investeringar nämns.

Den artikel som slår fast parternas rätt att förhandla och besluta om 
kollektivavtal lär ha fått stöd även av den svenska regeringen i Rådets 
behandling. Oviljan att lida nederlag i Riksdagen tycks ha fått allt större 
betydelse för regeringen.

Med samma beslut i Parlament och Råd var den fria förhandlingsrät-
ten säkrad. En brasklapp måste läggas in. Detta är formellt den första läs-
ningen och om man inte blir överens om övriga frågor inom hela paketet 
om ekonomisk styrning kan det bli en ny runda under en andra läsning.
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Är 2011 vändpunkten?

eU-domstolen och lissabonfördraget
Rättsläget har på flera sätt ändrats efter att EU-domstolen tog sina fyra 
beslut. Det mesta är en följd av att Lissabonfördraget trädde i kraft den 
1 december 2009. Med en bindande rättighetsstadga, som beskriver de 
fackliga rättigheterna, hamnar dessa på samma höga juridiska nivå som 
fördraget.

Detta måste rimligen påverka hur man ser på relationen mellan de 
ekonomiska friheterna och arbetstagarnas rättigheter. Man kan se på 
hur EU-domstolen har motiverat sina ställningstaganden i relation till 
fördraget. Å ena sidan sa man att de grundläggande rättigheterna kan 
gå före EUs konkurrenspolitik då de ligger på samma nivå i fördraget. 
Domstolen visade med det beslutet faktiskt på att man satte ett högt 
värde på dessa rättigheter. Å andra sidan kunde man säga att den inre 
marknaden och den fria rörligheten kunde överordnas de fackliga rättig-
heterna eftersom de senare fanns på en lägre nivå i fördraget. Nu finns 
de åtminstone på samma nivå som den fria rörligheten.

Eftersom även Europarådets stadga om mänskliga rättigheter, Eu-
ropakonventionen, nu nämns i EUs fördrag måste utslag från Europa-
domstolen få en starkare ställning vid EU-domstolens bedömningar. Då 
kan man naturligtvis peka på Europadomstolens dom angående Turkiet 
där nu även förhandlings- och konflikträtten skyddas av Europakonven-
tionen. Därför kan man redan nu säga att även denna förändring i EUs 
fördrag måste betyda ett starkare skydd för de fackliga rättigheterna i 
kommande utslag från EU-domstolen.

EU-domstolen behöver större kunskaper om arbetsmarknaden, kan-
ske ännu mer nu än tidigare eftersom de fackliga rättigheterna har fått 
en starkare ställning. Trycket på att inrätta en särskild avdelning för ar-
betsmarknadsfrågor behöver därför öka. Med Lissabonfördraget kräver 
ett sådant beslut inte enhällighet utan kan tas med kvalificerad majoritet. 
Med Lissabonfördraget kom det dessutom till en särskild kommitté som 
ska granska nya domare. En ledamot från Europaparlamentet ska ingå.
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I EU har domstolen kommit att spela en större roll än vad som var 
tänkt. Politikernas oförmåga att komma till beslut och, när de väl kom-
mer till beslut, få dem lättförståeliga har lett till att EU-domstolens tolk-
ning av EUs lagar i många fall blivit avgörande. När politikerna inte 
kommer till beslut är domstolen tvingad att själv sätta spelreglerna om 
samarbetet ska fungera. Principen måste vara att den juridiska makten 
är underordnad den politiska makten. Med det förbättrade rättsläget 
för de fackliga rättigheterna bör i praktiken även den juridiska makten 
kunna förväntas agera mer rättvist än tidigare.

Det finns dock behov av fler politiska förändringar för att ytterligare 
stärka rättsläget. Ett socialt protokoll kopplat till fördraget, har nämnts 
flera gånger, där det stadgas att de fackliga rättigheterna inte får under-
ordnas de ekonomiska friheterna.

Några faktiska förändringar för EU-domstolen borde finnas med när 
hela fördraget tas upp till prövning nästa gång. Regeln om att en kom-
mitté ska granska nya domare bör stärkas så att nya domare, precis som 
kommissionärerna, utfrågas av parlamentet. Arbetsmarknadens parter 
bör ges en allmän rätt att lämna sina synpunkter till domstolen i frågor 
som rör arbetsmarknaden. Likaså behöver öppenheten öka inom domsto-
len. Med all hemlighet runt de handlingar som ligger till grund för dom-
stolens beslut är det ibland omöjligt att förstå domstolens motiveringar.

Under sista kvartalet 2011 lägger Kommissionen fram sitt förslag om 
implementeringen och tolkningen av utstationeringsdirektivet. Hur 
Kommissionen har tagit till sig dessa nya förutsättningar för att skydda de 
grundläggande fackliga rättigheterna från att underordnas de ekonomis-
ka friheterna på den inre marknaden får vi då en första uppfattning om.

Deras förslag ska nu grunda sig på följande text som i och med den 
bindande rättighetsstadgan finns på samma juridiska nivå som de eko-
nomiska friheterna:

”Arbetstagare och arbetsgivare, eller deras organisationer, har i enlighet med uni-

onsrätten och nationell lagstiftning och praxis rätt att förhandla och ingå kollektiv-

avtal på lämpliga nivåer och att i händelse av intressekonflikter tillgripa kollektiva 

åtgärder för att försvara sina intressen, inbegripet strejk.”
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laval-lagen åter i riksdagen
Under våren 2011 återkom Laval-lagen till Riksdagen. Den kallas numera 
allmänt Lex Laval. Ett flertal motioner till Riksdagens arbetsmarknads-
utskott behandlades i ett omfattande yttrande. Diskussionerna mynnade 
ut i tre förslag med uppmaningar till agerande från regeringen. Dessa 
antogs i juni av Riksdagen i plenum.

Det första var att Riksdagen uppmanade regeringen att tillsätta en ut-
redning om ändringar i Lex Laval. Riksdagen var orolig för att de svens-
ka kollektivavtalen inte med nuvarande lagstiftning kan hävdas på den 
svenska arbetsmarknaden. Tanken är att lagändringar ska värna den 
svenska modellen i ett internationellt perspektiv. Deadline för utred-
ningen sattes till den 1 september 2012.

Det andra var att regeringen uppmanas ta politiska initiativ på EU-
nivå om utstationeringsdirektivet. Här är avsikten att ändringarna i di-
rektivet ska leda till att direktivet i framtiden ska tolkas som ett golv 
och inte som ett tak.

Det tredje var att Sverige ska ratificera ILOs konvention 94 om of-
fentlig upphandling. Med stöd av den konventionen ska de anställda ga-
ranteras kollektivavtalsenlig lön vid offentlig upphandling.

Med dessa tre beslut tar viktiga stridsfrågor inom arbetsrätten ett stort 
steg framåt. Bollen hamnar i och med detta hos regeringen.

Med ett litet steg bakåt tidsmässigt hittar vi ytterligare ett förslag som 
kan ha påverkat Riksdagen att komma till dessa beslut. Det handlade då 
om den så kallade Filiallagen.

Personligen förstod jag aldrig varför Filiallagen kopplades till imple-
menteringen av tjänstedirektivet. Filiallagen handlar om etablering via 
en filial till ett utländskt företag. Den fria rörligheten för tjänster gäller 
inte etablering utan endast tillfällig verksamhet. Att använda reglerna i 
Filiallagen som reglering för tillfällig verksamhet blir teoretiskt detsam-
ma som att förbjuda fri rörlighet för tjänster. Vid implementeringen av 
tjänstedirektivet togs alltså kravet på representant bort i Filiallagen vid 
tillfällig tjänsteverksamhet.

Den felaktiga kopplingen mellan Filiallagen och implementering-
en av tjänstedirektivet kom så småningom upp till ytan. Kommissio-
nen kom med ett påpekande om tjänstedirektivets implementering och  
regeringen tillsatte därför, redan ett år efter att tjänstedirektivet imple-
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menterats, en utredning om Filiallagen och EG-rätten. Den blev klar i 
juni 2010.

De två huvudförslagen i utredningen var att för arbeten som ska pågå 
mer än 6 månader ska en anmälan ske till Bolagsverket och att en kon-
taktperson ska utses om arbetet pågår mer än 8 dagar. Den personen ska 
vara behörig att ta emot delgivningar och kunna visa var handlingar för-
varas. Det kan vara en av de utstationerade arbetstagarna – en lösning 
som diskuterades men försvann under diskussionen om tjänstedirektivet.

De fackliga organisationerna framförde i sina remissvar åter krav på 
behörig representant för utländska företag med verksamhet i Sverige. Ut-
redningen hade visat att det inte fanns några hinder i EUs lagstiftning 
mot att kräva en representant, bara mot att kräva att personen är bosatt 
i landet. Regeringen hade tidigare vid implementeringen av tjänstedi-
rektivet sagt att det inte var säkert att EU-rätten tillät en representant.

Om man följer LOs förslag gäller reglerna på samma sätt för svenska 
företag som för företag med utstationerade arbetstagare. ”Representan-
ten behöver inte vara anställd av företaget eller näringsidkaren och inte 
heller vara bosatt i Sverige. Däremot ska representanten ha en arbets-
plats i Sverige där vederbörande normalt kan nås.”

Vidare sa LO, vilket hade tydlig effekt på regeringens förslag: ”LO 
anser inte att regleringen om behörig representant nödvändigtvis bör 
införas just i Filiallagen utan det kan ske i annan lagstiftning, exempel-
vis i utstationeringslagen.”

Det som föranleder rubriken för det här kapitlet är följande respons 
om riksdagsbesluten och utredningen från regeringen.

”Regler om anmälningsskyldighet eller om anmälan av kontaktperson 
i Sverige bör inte införas i lagen om utländska filialer med mera. Reger-
ingen anser att frågor om arbetsgivares representant hör hemma i den 
arbetsrättsliga lagstiftningen och avser därför att i särskild ordning ut-
reda möjligheten att införa sådana regler i den lagstiftningen.”

När parterna inför implementeringen av tjänstedirektivet förde fram 
kravet på behörig representant fick man inget gehör. Ett och ett halvt år 
efter att Filiallagen ändrats som följd av tjänstedirektivet genom att kra-
vet på representant togs bort skriver regeringen: ”Regeringen har dock 
förståelse för de fackliga organisationernas behov av att få kontakt med 
utländska näringsidkare som bedriver verksamhet i Sverige.” Om fackets 
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krav på att representanten ska vara behörig att förhandla och ingå kol-
lektivavtal säger man nu att det ”finns anledning att närmare undersöka 
möjligheten att tillgodose arbetstagarorganisationernas intressen i detta 
hänseende särskilt mot bakgrund av att de … föreslår att ett krav på be-
hörig representant bör införas i lagen om utstationering av arbetstagare. 
I detta sammanhang bör även nämnas den kritik som förts fram att Sve-
rige riskerar att bryta mot ILO-konventionerna nr 98 och nr 154.” Man 
beskriver även hur denna fråga har lösts i de andra nordiska länderna.

Under behandlingen av Filiallagen hade de svenska facken skrivit till 
regeringen om att kraven på behörig representant bör föras in i utstatione-
ringslagen. Nu kom kravet på representant inte bara att handla om imple-
menteringen av utstationeringsdirektivet utan även av bemanningsdirek-
tivet. Facken ville även ha utrett om gränsdragningen mellan etablering 
och tillfällig verksamhet, en gräns som hittills aldrig kunnat dras politiskt 
eller juridiskt. Likaså behöver möjligheten utredas om att omtolka be-
greppet utstationeringsdirektivets ”hårda kärna”. Framför allt måste sjuk- 
och olycksfall kunna omfattas av ”tvingande hänsyn till allmänintresset”.

När detta skrivs är frågan om hur regleringen via utstationeringsla-
gen ska gå till alltså åter under utredning.

Plötsligt råder till synes enighet mellan partierna om behovet av be-
hörig representant för att facket ska kunna förhandla. Vad förklaringen 
är till att regeringen bytt åsikt och ställer upp på oppositionens krav har 
inte kommit fram? Är det ett faktiskt byte av åsikt eller är det endast 
taktik för att inte förlora med den nya sammansättningen i Riksdagen 
efter valet 2010? Någon egentlig massmedierapportering har tyvärr inte 
skett om denna förändring.

Implementeringen av bemanningsdirektivet
Med en utredning och en riksdagsbehandling kommer beslut om utsta-
tioneringslagen att dröja några år. Emellertid kan kravet på likabehand-
ling komma tillbaka i svensk lag före det. Det bemanningsdirektiv som 
omnämnts blev så småningom antaget. Här måste implementering ske 
senast den 5 december 2011.

Fackets krav om att uthyrd arbetskraft ska behandlas på samma sätt 
som de anställda i det företag dit de hyrs ut blev tillgodosett i direktivet. 
Principen om likabehandling återupprättas. Den princip som med Laval-
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domen ersattes av principen om minimilön. Direktivet grundas på målet 
i EUs fördrag att förbättra levnads- och arbetsvillkoren för arbetstagarna.

I den utredning som har föregått implementeringen föreslås en sär-
skild lag om uthyrning av arbetstagare. Den möjlighet som direktivet 
ger att reglera hur uthyrningsverksamhet ska begränsas föreslås dock 
inte i den svenska lagen. Facken är därför kritiska mot att möjligheter-
na i praktiken kvarstår att tillgodose behovet av permanent arbetskraft 
genom uthyrning.

Det mest positiva är förstås att likabehandling föreslås fullt ut även 
för utstationerade uthyrda arbetstagare. De som är utstationerade via 
uthyrningsföretag kan därmed få förmånligare villkor än andra utsta-
tionerade arbetstagare. Man kan kalla förslaget för en inbrytning med 
bättre villkor bland en del av de utstationerade. Samtidigt uppstår en 
ny skiljelinje bland de utstationerade. Orsaken är de tydliga kraven i 
bemanningsdirektivet på likabehandling mellan uthyrda och anställda 
i det företag som hyr in arbetstagare satts i relation till EU-domstolens 
tolkning av utstationeringsdirektivet.

Om utstationerade uthyrda arbetstagare ska kunna få samma rättig-
heter som andra uthyrda arbetstagare kan inte kraven i kollektivavtalen 
begränsas till minimilön och minimivillkor i övrigt. Ytterligare en fråga 
där utredningen går facket till mötes är att det utländska företaget inte 
bara ska kunna visa att villkoren är uppfyllda. Det avgörande ska vara 
de faktiskt utbetalda ersättningarna. Utredningen går dock inte så långt 
som att man ska kunna kräva och ta till stridsåtgärder för villkor som 
ligger utanför den hårda kärnan.

Utredningen om bemanningsdirektivet skulle i god tid före den 5 
december 2011 ha funnits som en proposition på Riksdagens bord. I den 
och i den utredning som parallellt sker om omreglering av utstatione-
ringslagen kommer vi att se hur långt regeringen är pressad att gå när 
det gäller fackens krav på framför allt en behörig representant för ut-
stationerande företag.

en blick in i framtiden
Man måste alltid räkna med bakslag, men med Kommissionens kom-
mande förordning om implementering och tolkning av utstationerings-
direktivet och den svenska implementeringen av bemanningsdirektivet 
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kan vägen tillbaka från EU-domstolens utslag i Laval-målet ha börjat. 
Osäkerheten är stor vad gäller Kommissionens förmåga att komma med 
tillräckliga förslag om utstationeringsdirektivet. Det är bara att peka på 
alla positiva påståenden från Barroso, vilka hittills inte lett till någon-
ting. På den svenska scenen är situationen säkrare med regeringens på-
ståenden under försommaren 2011.

På EU-nivån har det vid flera tillfällen visat sig att Europaparlamentet 
är fackets bästa vän. Några viktiga exempel på det är den totala omvand-
lingen av tjänstedirektivet som blev möjlig tack vare Parlamentet och ytt-
randet av Jan Andersson om de fyra domarna från EU-domstolen. Det 
har dessutom varit möjligt för facket att bibehålla den positiva relationen 
till Parlamentet även efter att vänstersidan försvagades vid valet 2009.

På motsatta planhalvan har vi oron för vilka problem som EU-dom-
stolen även fortsättningsvis kan skapa. Man kan bara se på ett beslut från 
2010, sedan Rättighetsstadgan blivit bindande, om ytterligare ett fall från 
Tyskland. Domstolen gav inte en tysk kommun möjlighet att agera som 
arbetsgivare och förhandla om var de kommunanställdas pensionspeng-
ar ska placeras. Det ska ut på offentlig upphandling. Även arbetsgivarsi-
dans rätt till förhandlingar, också den skyddad av ILOs grundläggande 
konventioner, har därmed ifrågasatts av domstolen. Ett annat knepigt 
fall som är på gång gäller om man kan ha åldersgränser i kollektivavtal. 
Två rättigheter står mot varandra – förhandlingsrätten och förbudet mot 
åldersdiskriminering. Risken är stor att domstolen även här går mot ar-
betsmarknadens parters rätt att bestämma vad man ska förhandla om 
och vad som ska ingå i ett avtal. Trots allt uttalat stöd för fackliga rät-
tigheter finns det med dagens uppsättning av domare i EU-domstolen 
fortsatt risk för bakslag i domstolen.

Alla frågor om kollektivavtal och andra för facket viktiga frågor som 
har varit och kommer att vara aktuella har inte kunnat tas upp i den här 
redogörelsen. Nya frågor tillkommer hela tiden då EUs lagstiftning är 
en pågående process. Utöver det, är det för tillfället ett stort antal tidi-
gare beslut som är mogna för revidering. I direktiven finns nästan alltid 
ett beslut om förnyad prövning inom några år. Arbetstidsdirektivet och 
direktivet om Europeiska företagsråd (EWC) är kanske de viktigaste av 
de revideringar som är aktuella. Utvecklingen på de områdena är osä-
ker eftersom besluten kommer att fattas av dagens inte särskilt fackför-
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eningsvänliga politiker. Även bland de beslut som har tagits inom den 
sociala dialogen har många beslut tagits upp igen. Föräldraledigheten är 
ett exempel bland de frågor som har initierats av Kommissionen. Bland 
de frivilliga avtalen på EU-nivån har också revideringar blivit aktuella. 
Dessa frågor råder dock parterna över.

Från ILO har man hela tiden kunnat vänta sig stöd för det svenska 
arbetsmarknadssystemet. Det har också kommit till uttryck i de mycket 
kritiska uttalandena från ILO om det engelska BALPA-fallet och Laval-
fallet. Med nästa års diskussion i ILOs expertkommitté om de fackliga 
rättigheterna finns nu möjligheten för ILO att direkt kritisera ett land 
när den svenska Laval-lagen kommer upp till behandling.

Med Europadomstolens (inom Europarådet) beslut i det nämnda fallet 
om Turkiet fastslogs att konfliktåtgärder ingår i Europakonventionens 
skydd för den fackliga föreningsfriheten. I och med att det i EUs rät-
tighetsstadga står om EUs anslutning till Europakonventionen inträder, 
som sagt, en ny skyldighet för EU-domstolen att ta hänsyn till de beslut 
som fattas av Europadomstolen.
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några avslutande reflektioner

Från en röd till en blå kommission
Under åren före Sveriges inträde hade EU en röd Kommission. Kom-
missionsordföranden Jacques Delors’ fackliga och socialistiska bakgrund 
hade en stark effekt på Kommissionens förslag. Under ungefär samma 
period dominerade de socialistiska partierna medlemsstaternas regering-
ar. Det fanns alltså bra möjligheter att få igenom radikala förslag i Rådet.

För både Kommissionen och Rådet skedde en successiv förskjutning 
åt höger på den politiska skalan. I början av 2010-talet är den politiska 
kartan inom EU i det närmaste helblå. Även om motsvarande kan sägas 
om Kommissionen kommer det ändå inte så ofta men emellanåt förslag 
som mer kan karakteriseras som vänsterpolitik.

Denna totala omvandling av EUs politiska karta har naturligtvis haft 
stor betydelse för de fackliga frågorna. Svårigheterna har varit stora att 
få till stånd avgörande avtal genom europeiska förhandlingar. Europa-
fackets aktiviteter har alltmer kommit att handla om att argumentera 
och agera mot förslag från Kommissionen och Rådet. Som antytts ovan 
finns det flera tecken på att situationen kan hålla på att åter förändras.

Fackets bästa vän
Trots de generella politiska förändringarna under de här åren kan man 
under hela perioden kalla Europaparlamentet för fackets bästa vän. Par-
lamentets agerande under diskussionen om tjänstedirektivet är natur-
ligtvis det bästa exemplet. Parlamentet visade sig inte enbart stå upp för 
fackets viktigaste frågor utan kunde också helt dominera diskussionen 
och avgöra utformningen av detta direktiv.

Mot bakgrund av den grundinställning som de svenska borgerliga 
partierna har till fackliga frågor var oron stor för hur parlamentet skulle 
agera efter valet till Europaparlamentet 2009. Men även med ”vänstern” 
i minoritet inom parlamentet har det visat sig att stödet för de fackliga 
frågorna kvarstår. Det finns även hos många inom de borgerliga parti-
erna inom EU en stark känsla för sociala frågor, till vilka här de fackliga 
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frågorna. Den tydliga skiljelinje som finns inom svensk politik är därför 
inte lika tydlig inom EU och Europaparlamentet. Allt talar för att fackets 
bästa vän inom EU-politiken även i fortsättningen är Europaparlamentet.

Ständig information krävs
Det är inte bara de dominerade partierna som varierar över åren. Även 
ledande politiska representanter i Rådet och Kommissionen byts stän-
digt. När Sverige hade fått förståelse och acceptans för sin arbetsmark-
nadsmodell under medlemskapsförhandlingarna inom både Rådet och 
Kommissionen kunde man tro att allt var ordnat. Så var inte fallet.

Med alla parti- och personförändringar är det nödvändigt med en 
konstant beredskap för informationsutryckningar. En svensk regering 
får inte var passiv i Rådet. Eftersom det alltid är nya representanter för 
regeringarna måste man alltid beskriva vår modell när frågor med an-
knytning till fackliga frågor dyker upp. Av samma skäl måste facket kon-
takta handläggare och ledande personer inom Kommissionen för att in-
formera. Har inte de ansvariga inom Kommissionen kännedom om vår 
arbetsmarknadsmodell kommer förslagen inte att passa oss. Att ändra ett 
redan lagt förslag fordrar avsevärt mycket mer arbete än om man lyckas 
få in acceptabla texter i de ursprungliga förslagen från Kommissionen.

Från politik till juridik
I EUs konstitution är det Kommissionen som lägger förslag, Rådet och 
Parlamentet som tar de formella besluten och EU-domstolen som tolkar 
och avgör tvister om besluten. Vilka beslut som kan tas av EU, i stället 
för av medlemsstaterna, fastställs i EUs fördrag. Det är den kortfattade 
beskrivning av EU som vi är vana vid. Formellt stämmer det naturligt-
vis men i praktiken fungerar inte allt så enkelt.

Många EU-beslut är väldigt generella och oftast tillkomna som kom-
promisser. Det gör att EU-domstolen har fått en stark position. Praktiska 
detaljer i vardagen måste alltid lösas och då blir det domstolen som får 
avgöra vad som faktiskt gäller.

Inom områden där EU har kompetens och ska stifta lagarna kan inte 
alltid Råd och Parlament komma till beslut. Det är frågor där regler mås-
te finnas. När de senare hamnar i domstolen är det där som besluten tas. 
Det borde vara politiken och inte juridiken som avgör EUs politik. Inom 
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det fackliga området kan man nämna frågan om jour inom arbetstids-
området där domstolen har tvingats ta ställning.

Med 27 medlemsstater med varierande traditioner och olika färger på 
regeringarna har denna situation blivit allt vanligare. Man kan uttrycka 
sig som att Europas politiker måste skärpa sig och komma till beslut, och 
beslut som inte blir beroende av domstolens senare tolkning, om inte 
EUs utveckling ska stanna upp.

Från juridik till politik
Med domstolens starkare ställning finns det en annan förändring som 
känns mycket tydligt inom det fackliga området. EU-domstolen har kom-
mit att inrikta sig mer på politik än juridik i sina avgöranden. Den här 
boken är ett exempel på det i och med de fyra fackliga fallen i domstolen.

Att politikerna inte har tagit tillbaka initiativet när domstolen så 
tydligt har sidsteppat de politiska avsikterna med till exempel utstatio-
neringsdirektivet är ett tecken på att de inte klarar av sin ställning som 
beslutsfattare. Parlamentets önskan att vrida tillbaka utvecklingen till 
vad som faktiskt beslutades en gång har å andra sidan visat sig tydligt. 
Vissa positiva tecken finns, som vi sett, inom Kommissionen. Rådets at-
tityd däremot kan till och med tyda på att åtminstone en del anser att 
domstolens omtolkningar var önskvärda.

Fackliga rättigheter
Här kommer så de nya juridiska förutsättningar för fackliga rättigheter 
in i bilden. Den bindande rättighetsstadgan, de nya formuleringarna i 
det nya fördraget, den ökande betydelsen av Europarådets och Euro-
padomstolens arbete om rättigheter genom det nya fördraget ska alla 
ha betydelse för kommande domslut inom EU-domstolen. Detta borde 
minska EU-domstolens möjligheter att ta politiska beslut som går emot 
de fackliga intressena.

Från ett passivt till ett aktivt fack
Vid det svenska medlemskapets begynnelse var den svenska fackfören-
ingsrörelsen tämligen passiv och försökte inte påverka EUs lagstiftning. 
All aktivitet inriktades på hur nya EU-regler skulle implementeras i Sve-
rige. Misstag gjordes också. Ett stort misstag var att inte inse betydelsen 
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av tydligare beskrivningar av det svenska kollektivavtalssystemet i utsta-
tioneringslagen. Det fanns personer som varnade för vad som kunde vara 
på gång. Av det bör man lära sig att ta alla tveksamheter på allvar och 
förorda både ”hängslen och svångrem” i den svenska implementeringen.

Vi har senare sett exempel på framgångsrika svenska insatser på den 
europeiska arenan. Formuleringen av konkreta textförslag under EUs be-
handling av tjänstedirektivet är det tydligaste exemplet. Flera exempel 
finns. Är man ute tidigt och är konkret går det att påverka. Det mer in-
tensiva agerandet inom Europafacket har haft stor betydelse, inte minst 
genom att LOs ordförande även har varit ordförande för Europafacket. 
Allt talar för att svensk fackföreningsrörelse även i fortsättningen ska 
kunna fortsätta att aktivt påverka EUs utveckling. Det som oroar är de 
svåra ekonomiska förhållanden som kommer att uppta nästan allt enga-
gemang från våra europeiska fackliga kamrater. De principiella frågorna 
om de fackliga rättigheterna kan då tvingas ned från huvudscenen till 
förmån för åtgärder för att rädda ekonomin och sysselsättningen.

Historia och framtid
Här slutar den här genomgången som har handlat om hur kollektivavta-
len har varit i centrum för svensk och europeisk fackföreningsrörelses 
verksamhet under så många år. Vad kan då vara lämpligare än att sluta 
med följande citat från den för tidigt avlidne engelske arbetsrättsexper-
ten Brian Bercusson.

”The price of not remembering history is to repeat it.”
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