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Abstract 
 
The overall aim of this paper is to examine the impact of ideologies and norms on a legal 
system. Against a background of a description of the hierarchy of norms in Swedish labour 
law and in European Union law, respectively, the paper aims to specifically demonstrate the 
problems caused by the different hierarchies of norms when implementing EU directives in 
Swedish labor law. 
 
The research question examines how the trade unions’ right to industrial action towards an 
undertaker providing transnational services by posting of workers, is affected by the 
implementation of the Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council of 
16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of 
services. The paper answers the question under what conditions the Swedish trade unions 
have the right to take industrial action in situations of posting of workers. 
 
Through the study of sources of law and adhering to traditional jurisprudence, this paper 
investigates the legislation regarding trade unions’ rights to take industrial action in situations 
of posting of workers. 
 
In addition to the jurisprudential research, a glance at the history of ideologies is provided. 
The purpose of this is to explain the role of ideologies in the origins and history of Swedish 
labour law, as well as their role in the current development of law. With the ideological and 
historical discussion as a background, this paper investigates Swedish law and EU law using a 
comparative approach. The purpose is to illustrate how differences in ideological bases are 
determinant of differences in current legislation and legal practice. 
 
The paper studies the development of law since the 1990s with regards to the right to 
industrial action in situations of posting of workers. The Swedish labour law has been revised 
since Sweden joined the European Union. The presentation looks particularly at the following 
cases in the Swedish Labour Court: AD 1989 No. 120 (the Britannia case) and AD 2005 No. 
49 (the Vaxholm case). The paper studies the Posting of Workers Directive and presents an 
analysis of the European Court of Justice Case C-341/05 Laval un Partneri Ltd (the Laval 
case). To allow for analysis and a broad discussion on the implementation of the Posting of 
Workers Directive, an account is made of the different government committee instructions, 
committee of inquiry reports, and governmental legislative proposals of importance for the 
implementation of the directive into the Foreign Posting of Employees Act, and for the 
legislative changes prompted by the Laval case (i.e. the lex Laval). 
 
The main conclusion drawn from the study of the legislative development is that the level of 
legislation of the Swedish labour market will increase due to the tendency of europeanisation. 
The study also establishes the importance of ideologies, norms and values for the 
development of a legal system. This paper does not fully answer whether the set of norms on 
which Swedish labour law is based is about to change, but the trend is that on the whole no 
such changes have been observed. The existence of lex Laval has not affected the basic set of 
norms of Swedish labour law. 
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1 Inledning 
Den uppmärksammade Lavaldomen från EU-domstolen har föranlett den senaste regleringen 
av den fackliga stridsrätten vid utstationering av arbetstagare i Sverige.1 Tonläget i debatten 
kring strejkrätten har stundtals varit högt. 
 
Den 27 oktober 2010 intervjuas Svenskt Näringslivs nya VD Kenneth Bengtsson i Veckans 
affärer. Bengtsson vill avskaffa strejkrätten i dess nuvarande form och riva upp lagen om 
anställningsskydd.2 Han citeras i artikeln: "Strejka är ett omodernt sätt att umgås."3 Enligt 
Bengtsson gör LAS att företagare inte vågar eller inte har råd att anställa. Han menar att den 
svenska arbetsmarknadsregleringen är föråldrad och stel och att den i sin nuvarande form 
hämmar näringslivets produktivitet. 
 
Den 31 oktober 2010 skriver Göteborgs-Posten att: ”LO befarar att EU-kommissionären 
Cecilia Malmström motarbetar strejkrätten.”4 I EU-kommissionens program för att stärka den 
inre marknaden har förslag som gäller skydd av facklig strejkrätt och en social klausul 
syftande till att försvara löntagares rättigheter strukits från det slutliga förslaget. Enligt 
uppgifter från franska Le Monde erfar Göteborgsposten att den svenska kommissionären 
Cecilia Malmström har bidragit till att stoppa förslaget om förstärkt strejkrätt.  
 
Wanja Lundby Wedin, LO:s ordförande, uttalar sig i samma artikel och menar att EU-
domstolen genom Lavaldomen tydligt visat att strejkrätten är underordnad den inre 
marknadens ekonomiska friheter. Hon menar att för att kunna skydda den nationella 
strejkrätten krävs det politiska beslut på EU-nivå som kan ändra på nuvarande rättspraxis. Att 
en svensk EU-kommissionär i detta läge inte stödjer förslag till försvar för strejkrätt och 
löntagares rättigheter som de var tänkta att uttryckas i den sociala klausulen reagerar hon 
starkt på. 
 

1.1 Ämnets aktualitet och relevans 

De dagsaktuella axplocken ur media visar hur den kollektivavtalsrättsliga regleringen av den 
svenska arbetsmarknaden utsätts för hårt tryck. Den i Sverige grundlagsskyddade strejkrätten 
betraktas som sekundär inom EU-rätten, och dess existens ifrågasätts av Svenskt Näringslivs 
VD. Ekonomiska friheter och näringslivets tillväxt ställs mot anställningstrygghet och 
arbetstagares inflytande på arbetsmarknaden, vilket Wanja Lundby Wedins inlägg ovan visar.  
 
I studien granskas den senaste lagregleringen med anledning av implementeringen av EU-
direktivet för utstationering av arbetstagare.5 Uppsatsen belyser skärningspunkten mellan den 
svenska kollektivavtalsrätten och EU-rätten. Stridsrättens förekomst i den politiska 
diskussionen och den nya lagstiftningen motiverar ämnets aktualitet och rättsdogmatiska 
relevans. 
 

                                                 
1 Mål C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet mfl 
2 Lag (1982:80) om anställningsskydd. Härefter kallad LAS. 
3 Han vill ompröva strejkrätten, Veckans Affärer 31 oktober 2010, http://www.va.se/nyheter/2010/10/27/en-ny-
boss-i-stan/ Bilaga 1 
4 Se här och i det följande Minskat skydd för strejkrätt upprör LO, Göteborgs-Posten 31 oktober 2010, Bilaga 2 
5 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare 
i samband med tillhandahållande av tjänster. Härefter kallat utstationeringsdirektivet. 



 2 
 

1.2 Syfte 

Studiens övergripande syfte är att visa vilket genomslag ideologier har på en rättsordning. 
Syftet är vidare att visa hur normhierarkierna ser ut i den svenska kollektivavtalsrätten och i 
EU-rätten, samt att särskilt visa på den problematik som normhierarkierna ger upphov till när 
arbetsrättsliga EU-direktiv ska implementeras i den svenska arbetsrätten.  
 

1.3 Problemformulering 

När EU-rättsliga regleringar ska integreras i det svenska rättssystemet, tillsätts statliga 
utredningar med uppgift att undersöka möjligheterna att införliva bestämmelserna i svensk 
rätt. Den svenska politiska och arbetsrättsliga reaktionen på EU-rättsliga tvingande krav på 
reglering av miniminivåer när det gäller anställnings- och lönevillkor, är att i minsta möjliga 
mån lagstifta om dessa villkor. Den svenska arbetsmarknadsregleringen har till avgörande del 
överlåtits till arbetsmarknadens parter och deras reglering genom kollektivavtal. Mot kraven 
på flexibilitet och den förändring det innebär för svensk arbetsrätt att implementera 
europeiska arbetsrättliga regleringar, står starka intressen av att bevara den svenska modellen 
för arbetsmarknadsreglering. Det är noterbart att alliansregeringen intar samma hållning som 
de tidigare socialdemokratiskt ledda regeringarna när det gäller att bevara den svenska 
modellen för arbetsmarknadsreglering. 6 
 
I flera andra länder inom EU finns system med minimilagstiftning om arbets- och lönevillkor. 
Det finns även system med allmängiltigförklaring av kollektivavtal, vilket innebär att ett avtal 
förklaras gälla samtliga arbetstagare inom branschen oavsett organisationsgrad.7 Sverige 
saknar system för allmängiltigförklaring av kollektivavtal. Ett sådant system skulle innebära 
en sorts lagstiftning av det främsta avtalet inom branschen.8  
 
Förhandlingsparternas yttersta medel för påtryckning om de inte kommer överens är 
möjligheten att vidta stridsåtgärder. Införlivandet av utstationeringsdirektivet är särskilt 
intressant eftersom det berör själva kärnan i det svenska systemet, stridsrätten. Rätten till 
stridsåtgärder utgör ett potentiellt hot mot fred på arbetsmarknaden. Kollektivavtalstecknandet 
och fredsplikten är garanten för att denna fred upprätthålls. 
 
Medlemskapet i EU innebär att EU-rätten är en integrerad del av den svenska rätten. Sverige 
har en dualistisk rättstradition beträffande hur rättsakter som tillkommer utanför den svenska 
lagstiftningen inkorporeras i svensk rätt.9 Den dualistiska rättstraditionen kombinerad med 
den svenska arbetsmarknadsmodellen bidrar till problematiken beträffande implementeringen 
av internationella avtal och rättsakter från EU. 
 
Hansson skildrar det förändringstryck och hot som kollektivavtalsrätten står inför och vad 
detta innebär för gällande rätt.10 Han tydliggör hur europeiseringen och den samhälleliga 
förändringsdiskursen påverkar utvecklingen av den svenska kollektivavtalsrätten. 
Problematiken utgörs av de slående skillnaderna mellan EU-rätten och den svenska 

                                                 
6 I Dir. 2008:38 Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen skriver Alliansregeringen att: 
”Målet ska vara att vidmakthålla den grundläggande principen på den svenska arbetsmarknaden att 
huvudansvaret för reglering av löne- och anställningsvillkor har överlåtits på arbetsmarknadens parter.” 
7 SOU 2008:123 Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen, s 27-29 
8 SOU 2008:123 Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen, s 27-29 
9 Bernitz, U. och Kjellgren, A. Europarättens grunder, 3 uppl. Stockholm 2007, s 71f 
10 Se här och i det följande Hansson, M. Kollektivavtalsrätten En rättsvetenskaplig berättelse, Uppsala 2010, s 
80-90 
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arbetsrättsliga modellen, och den krock det innebär när EU-rättslig reglering ska integreras i 
det svenska rättssystemet. EU-samarbetet bygger på idén om ekonomisk integration genom fri 
konkurrens och förbud mot diskriminering. Syftet med EU är ekonomisk tillväxt för Europa. 
Dessa förutsättningar utgör grunden för europeiseringstrycket på det svenska arbetsrättsliga 
systemet. Främjandet av näringslivet på den inre marknaden med fri rörlighet för varor, 
tjänster, människor och kapital har lett till ökade krav på flexibilitet på den arbetsmarknad 
som ska producera tjänster och varor. De europeiska bestämmelserna om fri rörlighet och fri 
konkurrens har resulterat i flertalet direktiv som reglerar arbetsmarknadens villkor, i syfte att 
säkerställa EU-fördragets principer. Utstationeringsdirektivet utgör ett exempel på 
arbetsmarknadsrättslig anpassning till principer om fri konkurrens. Mot tendensen av en allt 
mer flexibel arbetsmarknad ställs det svenska arbetstagarkollektivets krav på säkerhet vad 
gäller anställnings- och lönevillkor.  
 

1.4 Forskningsfråga 

Studiens forskningsfråga belyser hur rätten till stridsåtgärder vid utstationering påverkas av 
implementeringen av utstationeringsdirektivet. Uppsatsen besvarar frågan under vilka 
förutsättningar svenska fackföreningar har rätt att vidta stridsåtgärder vid utstationering. 
 

1.5 Metod 

Metoden som används i studien är traditionell rättsdogmatisk metod. Genom undersökning av 
rättskällor utreds rättsläget kring fackföreningars möjligheter att vidta stridsåtgärder vid 
utstationering av arbetskraft. 
 
Den rättsdogmatiska metoden innebär att utifrån i huvudsak den allmänna rättskälleläran 
fastställa gällande rätt. Metoden kan sägas ligga nära den juridiska metoden som 
rättstillämparen använder sig av för att i ett specifikt fall fastställa rättsläget. Den största 
skillnaden mellan rättsdogmatiken och den juridiska metoden ligger i att en rättsdogmatisk 
undersökning av gällande rätt utmynnar i rekommendationer för fastställande av gällande rätt, 
där den juridiska metodens resultat måste vara ett konkret beslut. Rättsdogmatikern 
undersöker juridiken som fenomen medan rättstillämparen är tvungen att avgöra en specifik 
rättslig fråga. Rättsdogmatikern är så till vida inte helt bunden vid den juridiska metodens 
principer på samma sätt som rättstillämparen är det. Detta öppnar möjligheten att göra 
utblickar mot andra vetenskapliga discipliner för att fördjupa problematiken kring en viss 
rättsfråga. 
 
Strömholm understryker att rättsdogmatikerns relativa frihet i förhållande till den allmänna 
rättsläran, medför att dennes rekommendationer kring ett visst rättsläge inte är användbara för 
rättstillämparen om de går emot den juridiska metoden och dess principer.11 Rättsdogmatiken 
måste följaktligen innefatta den juridiska metoden för att dess rekommendationer ska bli 
användbara. Till skillnad från rättstillämparen behöver rättsvetenskaparen faktiskt aldrig 
fastställa gällande rätt. Hon kan nöja sig med att diskutera gällande rätt och stanna vid att 
frågan inte är klarlagd, non liquet.12 Rättstillämparen är tvungen att skipa rätt. 
 

                                                 
11 Strömholm, S. Rätt, rättskällor och rättstillämpning En lärobok i allmän rättslära, 5 uppl. Stockholm 1996, s 
74 
12 Strömholm, S. Rätt, rättskällor och rättstillämpning En lärobok i allmän rättslära, 5 uppl. Stockholm 1996, s 
412 
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Den juridiska metoden kan liknas vid ett hantverk där sakfrågor måste få ett svar med stöd av 
lagstiftning. Hantverket innebär att bedöma sakfrågorna och deras likheter med rättskällorna 
för att därigenom avgöra rättsfrågan. Vid bedömningen har den verksamme juristen ett antal 
verktyg för att analysera sakförhållandet. Dessa verktyg utgörs av principer för hur frågor ska 
avgöras. Särskilt tydligt framträder likhetsprincipen.13 Vidare använder sig rättstillämparen av 
olika tolkningsmetoder.14 Valet av metod beror på sakfrågans karaktär och de faktiska 
omständigheterna i fallet. 
 
Ett exempel på tolkningsmetod är reduktionsslut. Vid ett reduktionsslut ”reducerar”15 
rättstillämparen sakförhållanden och omständigheter steg för steg för att undersöka i vilken 
grad de motsvarar en lagregel. Strömholm skriver att ett första steg kan vara att kontrollera 
om lagtextens språkliga innebörd är tillämplig på sakförhållandet. I ett andra steg undersöks 
om det eventuellt finns någon annan tillämplig regel. I ett tredje steg prövas om sakfrågan 
ryms i lagregeln utan att tänja på dess språkliga betydelse. I ett fjärde steg kan ett 
övervägande göras beträffande lagregelns ändamål eller gällande dess lämplighet ur etisk eller 
praktisk synvinkel.16 
 
I den juridiska metoden finns ett antal principer och tolkningsmetoder som rättstillämparen 
måste förhålla sig till för att från fall till fall avgöra vilken som lämpar sig bäst för det aktuella 
fallet. I uppsatsen diskuteras olika principer och tolkningsmetoder löpande i de sammanhang 
där de är tillämpliga. 
 
Utöver den rättsdogmatiska metoden görs i uppsatsen en ideologisk och en historisk utblick 
för att belysa ideologiernas betydelse för kollektivavtalsrättens tillkomst och historia, samt för 
rättsutvecklingen i dag. Med den ideologiska och historiska diskussionen som bakgrund 
undersöks svensk rätt och EU-rätt i ett jämförande perspektiv. I praktiken är EU-rätten en 
integrerad del av den svenska rätten. För att kunna föra en diskussion om hur EU-rättslig 
reglering påverkar det svenska rättsläget hanteras i denna uppsats EU-rätten som en fristående 
rättsordning som påverkar den svenska rätten genom en tvingande rättshierarki. Åtskillnaden 
mellan svensk rätt och EU-rätt görs enbart av analytiska och pedagogiska skäl. Studien är inte 
en komparativ studie. 
 
Det rättsdogmatiska problemområdet som undersöks är den fackliga stridsrätten vid 
utstationering av arbetstagare. Gällande rätt fastställs genom en redogörelse för 
utstationeringsdirektivets implementering och dess påverkan på svensk lagstiftning. 
Utstationeringsdirektivet utgör en del av det förändringstryck som den svenska rätten står 
inför idag. Det är ett uttryck för de grundläggande idémässiga skillnaderna vilka enligt 
Hansson föreligger mellan EU-rätt och svensk kollektivavtalsrätt.17 Analysen av 
utstationeringsdirektivets implementering tjänar som underlag och exempel för den 

                                                 
13 Strömholm, S. Rätt, rättskällor och rättstillämpning En lärobok i allmän rättslära, 5 uppl. Stockholm 1996, s 
414 
14 Strömholm, S. Rätt, rättskällor och rättstillämpning En lärobok i allmän rättslära, 5 uppl. Stockholm 1996, s 
429 
15 Strömholm, S. Rätt, rättskällor och rättstillämpning En lärobok i allmän rättslära, 5 uppl. Stockholm 1996, s 
436 
16 Strömholm, S. Rätt, rättskällor och rättstillämpning En lärobok i allmän rättslära, 5 uppl. Stockholm 1996, s 
436 
17 Hansson, M. Kollektivavtalsrätten En rättsvetenskaplig berättelse, Uppsala 2010, s 104 
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övergripande ideologiska diskussionen. Direktivet diskuteras i relation till lagen om 
utstationering av arbetstagare och till lagen om medbestämmande i arbetslivet.18 
 

1.5.1 Begreppsdiskussion 

Uppsatsens centrala begrepp är arbetstagarbegreppet. Begreppet har olika innebörd beroende 
på syftena med de rättsakter och lagstiftning där begreppet återfinns. I anslutning till 
arbetstagarbegreppet följer nödvändigheten av att klargöra ideologiernas betydelse. Vissa 
skillnader i arbetstagarbegreppets definitioner har sitt ursprung i de ideologiska skillnaderna 
mellan liberalismen och socialismen. Där svensk kollektivavtalsrätt utgår från den kollektiva 
arbetstagaren, utgår EU-rätten från idén om den individuella arbetstagaren och dennes 
rättigheter.19  
 
Komplexiteten kring begreppet arbetstagare kräver att begreppsdefinitionen görs i de olika 
sammanhang där begreppet är tillämpligt. Det är uppsatsförfattarnas utgångspunkt att för att 
möjliggöra en meningsfull diskussion så definieras begrepp lämpligast i tillämpliga 
sammanhang. Ett begrepp får betydelse och innehåll genom den kontext där det används. 
Varje specifikt rättsområde avgör de rättsliga begreppens innebörd. Samtliga 
begreppsdefinitioner görs därför löpande i texten. 
 
Med hänsyn till uppsatsens enhetlighet refereras det genomgående till EU-rätten och till EU-
domstolen, detta oavsett om rättsakter och domar härrör från den dåvarande EG-rätten och 
EG-domstolen. 
 

1.6 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar den svenska arbetsmarknadsregleringen med fokus på 
kollektivavtalsrätten. Ämnet avgränsas till en översiktlig redogörelse för den svenska 
kollektivavtalsrättens historiska och idémässiga grund. Arbetsrättslig lagstiftning berörs 
enbart där den har en direkt koppling till kollektivavtalsrättslig reglering.  
 
EU-rätten avgränsas genom en kortfattad historisk och idémässig bakgrund. Den europeiska 
rättsordningens struktur beskrivs övergripligt och innefattar enbart delar som är av relevans 
för studien. 
 
Huvudsakliga rättsakter och lagrum som studeras är utstationeringsdirektivet, lagen om 
utstationering av arbetstagare, lagen om medbestämmande i arbetslivet, samt Lavaldomen. 
Förarbeten och avgörande rättsfall i anslutning till ämnet behandlas. Rättsfrågor kopplade till 
utstationering som inte berör stridsrätten eller de ideologiska grunderna behandlas inte i denna 
studie. 
 

1.7 Disposition 

I det första kapitlet redogörs för uppsatsens ämnesområde och syfte. Där ges en fördjupad 
problembild, vilken leder fram till uppsatsens forskningsfråga. Vidare diskuteras metod, 
avgränsningar och begreppsdefinitioner. Kapitlet avslutas med detta dispositionsavsnitt. 

                                                 
18 Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare. Härefter kallad utstationeringslagen. Lag (1976:580) om 
medbestämmande i arbetslivet. Härefter kallad MBL. 
19 Hansson, M. Kollektivavtalsrätten En rättsvetenskaplig berättelse, Uppsala 2010, s 104 
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Det andra kapitlet tar sin utgångspunkt i Strömholms diskussion kring normers och 
värderingars betydelse för ett rättssystems uppbyggnad. Här formuleras uppsatsens 
grundläggande perspektiv, vilket appliceras på studiens rättsdogmatiska område i den 
efterföljande undersökningen. I kapitlet redogörs för skillnader mellan sakregler och 
hanteringsregler, samt för problematiken gällande oskrivna regler. Det görs en ideologisk 
utblick och huvuddragen i några ideologiska idétraditioner tecknas. Vidare beskrivs de 
demokratiteorier som är kopplade till de ideologiska strömningarna. Slutligen återges 
översiktligt den svenska arbetsrättens historia med fokus på kollektivavtalsrättens framväxt. 
 
I kapitel tre behandlas kollektivavtalsrättens plats i rättsystemet. Dess specifika särdrag 
jämfört med övrig rätt beskrivs. Det redogörs för förutsättningarna för normskapande inom 
kollektivavtalsrätten. Roller och inbördes relationer mellan arbetsmarknadens parter, 
lagstiftaren och arbetsdomstolen (AD) beskrivs. Rättsområdets grundläggande begrepp 
definieras. 
 
I kapitel fyra tecknas EU:s ideologiska och historiska bakgrund. Det europeiska rättssystemet, 
dess rättskällor och funktion beskrivs översiktligt till de delar som är av relevans för studien. 
EU-domstolens framträdande roll såväl när det gäller rättstillämpning och rättsskapande 
verksamhet beskrivs. Det redogörs för det europeiska arbetstagarbegreppet och hur dess 
definition är kopplad till fördragen och unionens ideologiska grundsyn. I kapitlet beskrivs de 
huvudsakliga skiljelinjerna mellan EU-rätten och det svenska arbetsrättsliga systemet som har 
en avgörande betydelse för svensk implementering av EU-rättsliga direktiv. 
 
I det femte kapitlet behandlas utstationeringsdirektivet, dess implementering och påverkan på 
den svenska stridsrätten. Redogörelsen beskriver rättsutvecklingen kring stridsrätten avseende 
utstationering. Det görs en historisk återblick genom det avgörande rättsfallet Britanniadomen 
och de ändringar i lagstiftningen som fallet förorsakade. Genom Lavaldomen undersöks 
regleringen kring stridsrätten och dess förenlighet med EU-rätten. Lagstiftningsändringar med 
anledning av Lavaldomen beskrivs och gällande rätt avseende fackliga stridsåtgärder vid 
utstationering fastställs 
 
I det sjätte och avslutande kapitlet dras studiens slutsatser. Det görs några sammanfattande 
kommentarer och reflektioner kring rådande rättsläge. 
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2 �ormer, ideologier och historisk bakgrund 
Studien i uppsatsen är centrerad kring normer och värderingar. Därför inleds detta 
bakgrundskapitel med en diskussion kring normernas betydelse i en rättsordning. 
 
Normer är den värdebas som ligger till grund för en rättsordning. Ytterst är det ett samhälles 
behov av samhällsfrid samt hur denna ska bevaras som eftersträvas med rättsordningen. 
Regler och bestämmelser är styrmedel för hur samhället ska bibehålla det mått av ordning och 
frid som behövs för att det ska fungera. De utgör med andra ord ett regelverk för att undvika 
konflikter och för att lösa konflikter som uppstår. Valet av styrmedel och vilka sanktioner som 
ska användas för att dessa ska bringas till efterlevnad, beror på vilken värdegrund och 
ideologisk hållning som vuxit fram genom historiskt betingade skeden.20 
 
Strömholm framhåller vikten av förståelse för hur historiskt framväxta rättsordningar byggs 
på allt efter som nya behov av reglering för samhällsfrid uppstår i och med samhällets 
utveckling inom nya tekniska och ekonomiska områden. Samhällsutvecklingen ger upphov till 
nya intressegrupper och nya ideologier. Den rådande ordningen bevakas dock av de gamla 
intressegrupperna. Detta skapar en trögrörlighet i systemet, vilket ökas ytterligare av de 
tankevanor som uppstår om hur konfliktlösning går till. En från början ganska enkel 
basordning av normer får nya påbyggnader vartefter i ett samspel mellan utvecklande och 
konserverande strömningar.21  
 
I moderna västerländska samhällen är rättsordningars värdegrund baserad på tanken om en 
demokratisk rättsstat med maktdelning.22 Trots detta finns skillnader i rättsordningar mellan 
länder som i övrigt kan tyckas mycket lika. Den i det närmaste organiska tillväxt av 
normbeståndet som Strömholm beskriver understryker hur historiskt och kulturellt betingad 
framväxten av en rättsordning är. I världen finns det hundratals olika rättsordningar trots att 
människor lever under liknande omständigheter och behöver reglera i stort sett likadana eller 
identiska livsområden för att respektive samhälle ska fungera.23 
 
Utgångspunkten för den svenska rättskälleläran är idén om ett hierarkiskt normsystem, med 
grundlagen i toppen där sedan lag, förordningar, förarbeten, praxis, sedvana och handelsbruk 
samt doktrin följer. Gemensamt för dem alla är att de behandlar sakförhållanden baserade på 
olika värderingar i det rådande samhällsskicket.24 
 
För den fortsatta diskussionen behöver begrepp som värderingar, normer, regler och 
bestämmelser redas ut. I Nationalencyklopedin definieras värdering som det resultat som en 
person kommer fram till efter att ha tagit ställning till ett fenomen.25 Värderingen tar sig 
uttryck i en personlig åsikt, ett personligt omdöme eller en uppfattning om fenomenet eller 
företeelsen i fråga. Nationalencyklopedins definition av normer är att det är regler om hur 

                                                 
20 Strömholm, S. Rätt, rättskällor och rättstillämpning En lärobok i allmän rättslära, 5 uppl. Stockholm 1996, s 
153 
21 Strömholm, S. Rätt, rättskällor och rättstillämpning En lärobok i allmän rättslära, 5 uppl. Stockholm 1996, s 
160 
22 Strömholm, S. Rätt, rättskällor och rättstillämpning En lärobok i allmän rättslära, 5 uppl. Stockholm 1996, s 
153 
23 Bogdan, M. Komparativ rättskunskap, 2 uppl. Stockholm 2003, s 19 
24 Strömholm, S. Rätt, rättskällor och rättstillämpning En lärobok i allmän rättslära, 5 uppl. Stockholm 1996, s 
215ff 
25 Värdering, http://www.ne.se/lang/värdering, Nationalencyklopedin, 2010-12-16 
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någon bör handla eller hur något bör vara beskaffat eller vara organiserat.26  
 
I denna uppsats används Strömholms begreppsdefinitioner av normer, regler och 
bestämmelser. En norm kan sägas vara den ideala grundvärderingen i en regel. 
Bestämmelserna i en lagtext utgör delar av en norm. Detta innebär att i en författningstext 
uttrycks normer genom olika slags bestämmelser om ett sakförhållande. Normerna är 
föreställningen om ett önskvärt handlande, vilket kommer till uttryck i bestämmelser. 
Bestämmelser behöver vara precisa för att kunna reglera sakförhållanden, därför återfinns 
sällan hela den norm som ligger till grund för bestämmelsen. Strömholm anger som exempel 
normen att man inte ska stjäla. I 8 kap 1 § brottsbalken uttrycks i vilka fall domstolen ska 
döma till ansvar när någon har tillgripit något som inte tillhör henne. Bestämmelsen uttrycker 
bara en del av normen men ur bestämmelsen kan normen att stöld inte är ett godtagbart 
handlande slutas. Ur bestämmelsen kan även regeln att stöld inte är tillåtet generaliseras. 
Regler sammanfaller ofta helt eller delvis med vedertagna värderingar och normer i samhället 
i stort.27 I exemplet riktar sig bestämmelsen i 8 kap 1 § brottsbalken till domstolen. Domstolen 
har dock inte enbart att förhålla sig till den norm som uttrycks i bestämmelsen. Den måste vid 
sin rättstillämpning hantera hela systemet av normer, både de skrivna och de oskrivna. 
 

2.1 Sakregler och hanteringsregler 

Strömholm gör en distinktion mellan de regler han kallar sakregler och hanteringsregler. 
Sakregler är de regler som kommer till uttryck i olika rättskällor och som reglerar 
sakförhållanden. De oskrivna hanteringsreglerna reglerar hur sakreglerna ska hanteras.28 
 

2.1.1 Sakregler 

Strömholm delar in de lagstiftade sakreglerna i förhållningsregler, kvalifikationsregler, 
kompetensregler, legaldefinitioner, legislativa programförklaringar, EU-rättens preambler 
samt dispositiva och indispositiva regler. Förhållningsregler gäller det som är förbjudet, 
påbjudet och tillåtet. Kvalifikationsregler ger ”någon eller något en viss rättslig kvalitet”,29 till 
exempel att bli myndig vid 18 års ålder. Kompetensregler ger rättslig kompetens att företa en 
rättslig handling, till exempel att rösta i riksdagsvalet. Legaldefinitioner är 
begreppsförklaringar som uttrycks i författningstexten. Definitioner av olika termer för 
motordrivna fordon som är formulerade i lagtext kan ges som exempel på legaldefinitioner. 
Legislativa programförklaringar är de ofta inledande paragraferna i en lag, där syften och 
övergripande mål med lagstiftningen förklaras. EU-rättens preambler är snarlika legislativa 
programförklaringar. De är ofta politiska men används i hög grad som tolkningsram eftersom 
EU-rätten inte tar hänsyn till några förarbeten. Slutligen kan sakregler vara dispositiva eller 
indispositiva. Med dispositiva regler avses regler som parter i ett avtalsförhållande kan avtala 
bort och indispositiva regler är sådana regler som är tvingande oavsett parternas vilja. 
Dispositiva regler är vanliga inom obligationsrätten.30 

                                                 
26 .orm, http://www.ne.se/lang/norm/271418, Nationalencyklopedin, 2010-12-16 
27 Strömholm, S. Rätt, rättskällor och rättstillämpning En lärobok i allmän rättslära, 5 uppl. Stockholm 1996, s 
188 
28 Strömholm, S. Rätt, rättskällor och rättstillämpning En lärobok i allmän rättslära, 5 uppl. Stockholm 1996, s 
34 
29 Strömholm, S. Rätt, rättskällor och rättstillämpning En lärobok i allmän rättslära, 5 uppl. Stockholm 1996, s 
260 
30 Strömholm, S. Rätt, rättskällor och rättstillämpning En lärobok i allmän rättslära, 5 uppl. Stockholm 1996, s 
254-267 
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2.1.2 Icke lagstiftade sakregler 

Utöver de lagstiftade sakreglerna följer de oskrivna sakreglerna som Strömholm delar upp i 
sedvana och handelsbruk samt praxis. Diskussionen nedan berör den särskilda problematik 
som oskrivna sakregler och hanteringsregler ger upphov till. 
 
Sedvana och handelsbruk samt praxis, har det gemensamt att det reglerar rättsliga 
sakförhållanden. Sedvana och handelsbruk är de rättsregler som brukas lokalt eller inom en 
bransch och som av parterna uppfattas som rättsligt bindande. Svårigheter med handelsbruk 
och sedvänjor är att faktiskt fastställa att de existerar, vilka regler de innehåller, samt hur man 
ska hantera konkurrens mellan stiftade lagar och sedvanerätt.31  
 
Praxis är de av domstolar skapade sakregler som har sin utgångspunkt i lagstiftningen, vilken 
de preciserar och/eller kompletterar.32 Praxis är, trots sitt skriftliga uttryck i nedtecknade 
domar, inte att anse som skrivna sakregler utan som oskrivna sakregler. De normer som ligger 
till grund för ett domslut kan endast tolkas fram ur det unika rättsfallet och det unika fallets 
speciella omständigheter. De faktiska sakregler som ligger till grund för avgörandet är därmed 
oskrivna.   
 

2.1.3 Hanteringsregler 

De oskrivna hanteringsreglerna är de beståndsdelar som utgör hjärtat i den juridiska metoden 
som rättstillämpare använder sig av för att komma fram till ett avgörande i varje enskilt fall. 
Det är regler som berättar hur hantverket med värderingen ska gå till.  
 
Strömholm framhäver att antalet hanteringsregler inte går att räkna och att det inte heller finns 
något säkert sätt att ta reda på deras exakta innehåll. Många av dem är detaljerat beskrivna, 
vilket dock inte kan anses utgöra en tillförlitlig information eftersom det handlar om just 
hanteringsregler som används i ett värderande hantverk där varje fall är unikt. Det faktum att 
varje rättsligt fall är unikt gör att tillämpningen av en hanteringsregel vid varje tillfälle är 
unik. I och med att användandet är unikt så blir regeln i sig unik vid varje tillämpningstillfälle. 
 
Hanteringsregler bygger på normer som är beroende av samhällsvärderingar och rådande 
uppfattningar. Normers bindande karaktär för dem som lever under dem gör att de inte ens 
behöver vara medvetna regler då de tas som så självklara i normsystemet. Förutom allmänt 
accepterade tankelagar, logiska principer och allmängiltig livserfarenhet, räknas till 
hanteringsreglerna olika rättsprinciper, till exempel att speciallag går före allmän lag, samt de 
juridiska tolkningsmetoderna. Hanteringsreglernas plats i ett normsystem går inte att avgöra.33 
Det som behöver poängteras är deras oundgänglighet för att rättssystemet ska fungera. De är 
delar av systemet för konfliktlösning och samhällsstyrning.34 Hanteringsreglernas legitimitet 
står inte att finna annat än bland de yrkesverksamma rättstillämparnas sedvanemässiga 
tillämpning av dem, samt med rättstillämparnas egen uppfattning av att vara bundna vid 

                                                 
31 Strömholm, S. Rätt, rättskällor och rättstillämpning En lärobok i allmän rättslära, 5 uppl. Stockholm 1996, s 
235 
32 Strömholm, S. Rätt, rättskällor och rättstillämpning En lärobok i allmän rättslära, 5 uppl. Stockholm 1996, s 
236 
33 Strömholm, S. Rätt, rättskällor och rättstillämpning En lärobok i allmän rättslära, 5 uppl. Stockholm 1996, s 
240f 
34 Strömholm, S. Rätt, rättskällor och rättstillämpning En lärobok i allmän rättslära, 5 uppl. Stockholm 1996, s 
221 
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dem.35 Strömholm menar att hanteringsreglerna skulle kunna karaktäriseras ”som de 
kompetenta juristernas yrkesteknik”.36 
 
Den juridiska metodens principer om allas lika värde och rätt till likabehandling under lagarna 
är inskrivna i grundlagen.37 Trots att de härstammar från den högsta delen i normsystemet, är 
dessa principer i praktiken hanteringsregler. I den juridiska metoden är principen om 
likabehandling den princip som är svårast att värdera och tillämpa. Alla fall och avgöranden 
är unika. Att tvinga in ett fall så att det passar i en bestämmelses språkdräkt är redan det en 
svårighet. Om ett annat fall ska avgöras med tillämpningen av samma bestämmelse så måste 
de båda fallen enligt principen om likabehandling värderas lika. I fall där detta är svårt eller 
omöjligt använder rättstillämparen en resonemangsmodell som är lika för de olika fallen. 
Tanken är att ett enhetligt förfarande ska leda till ett likartat resultat.38 Till sin hjälp har 
rättstillämparen hela arsenalen av hanteringsregler. Rättstillämparen måste alltid motivera 
sina ställningstaganden och visa hur argumentationen ser ut. 
 
De oskrivna sakreglerna och hanteringsreglerna har beskrivits ovan med de svårigheter som 
föreligger när det gäller fastställandet av deras innehåll och tillämpningen av dem. Det kan 
tyckas märkligt att reglerna inte systematiseras och skrivs ned i lagstiftningen för att på så sätt 
öka förutsägbarheten i rättssystemet. Beteendestyrning och konfliktlösning med generella 
normer förutsätter särskilda institutioner för prövning av varje enskilt fall. Samhällets 
oändliga mängd av föränderliga normer lär av praktiska skäl omöjliggöra ett annat system än 
det vi har.39 Med valet av system följer också det önskvärda i att dessa oskrivna regler är och 
förblir just oskrivna. Den rättstillämpande juristen måste ges utrymme att göra värderande 
ställningstaganden i unika fall. Detta utan att vara bakbunden av skrivna regler vilka aldrig till 
fullo kan vara anpassade till verklighetens variationer. Vidare säkerställer det att systemet inte 
blir alltför trögrörligt och det skapar förutsättningar för att rättsordningen följer 
samhällsutvecklingen. 
 

2.2 Ideologisk och historisk utblick 

För att bättre förstå hur den svenska arbetsrättens normering ser ut, behöver en mindre 
ideologisk och historisk utblick göras. Den svenska arbetsrättens särart belyses lämpligast 
genom att sätta den i sitt i ideologiska sammanhang samt i ett generellt jämförande perspektiv 
till den övriga svenska rätten och i kontrast till EU-rätten. Avsikten i studien är att visa hur 
betydelsefull värdebasen i systemet är och att visa hur den får genomslag i bestämmelser och 
regler. Studien visar vidare hur skillnader i värdebasen skapar problem vid inkorporeringen av 
EU-rätten som har ett mycket likartat normsystem. För denna studies vidkommande fokuseras 
särskilt på den problematik som uppkommer inom kollektivavtalsrätten. 
 
 

                                                 
35 Strömholm, S. Rätt, rättskällor och rättstillämpning En lärobok i allmän rättslära, 5 uppl. Stockholm 1996, s 
240f 
36 Strömholm, S. Rätt, rättskällor och rättstillämpning En lärobok i allmän rättslära, 5 uppl. Stockholm 1996, s 
222 
37 1 kap 1 och 2 §§ Regeringsformen 
38 Strömholm, S. Rätt, rättskällor och rättstillämpning En lärobok i allmän rättslära, 5 uppl. Stockholm 1996, s 
443 
39 Strömholm, S. Rätt, rättskällor och rättstillämpning En lärobok i allmän rättslära, 5 uppl. Stockholm 1996, s 
222 
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2.2.1 Ideologier och demokratiteori 

De två stora idéströmningarna inom demokratiteori kan sägas vara den liberala idétraditionen 
och den radikala demokratisynen. Andra namn för den radikala demokratisynen är 
direktdemokrati, deltagardemokrati och deliberativ demokrati. Skillnaderna mellan de 
radikala synsätten ligger särskilt i hur och på vilket sätt deltagandet ska ske, samt i hur hög 
grad medborgarna ska delta i det demokratiska samtalet för samhällsutvecklingen.40  
 

2.2.1.1 Styrformer och styrmedel 

Den liberala idétraditionen och den radikala demokratisynen bottnar i skilda uppfattningar om 
vilken styrform av samhället som är den ideala. Bilden nedan visar schematiskt var 
skiljelinjen mellan idealen går. Ena sidan utgörs av den offentliga sfären med demokrati och 
byråkrati som styrform respektive styrmedel. Andra sidan, motpolen till föregående, utgörs av 
den privata sfären med marknaden och civilsamhället som styrform respektive styrmedel. Det 
ska med en gång sägas att denna skiljelinje inte finns i verkligheten, den ger mer en 
fingervisning om huvudlinjerna. Gränsen mellan det privata och det offentliga är i allt 
väsentligt flytande. Exempelvis kan varken politiska partier eller kommunala bolag helt 
inrangeras i den ena eller den andra typologin.41 
 
 

 
Figur 1. Styrningsideal/Styrformer42  
 
 
 
Den liberala demokratisynen bottnar i idén om individens frihet från staten. Demokrati utövas 
genom regelbundet återkommande val där medborgarna väljer sina representanter. Den 
liberala demokratiteorin kallas också representativ demokrati. Staten ska vara en begränsad 
sfär i samhället. Demokratisynen innebär för dess förespråkare att staten ska möjliggöra det 
bästa medlet för att värna individens frihet att fullfölja sina livsprojekt på marknaden i det 
civila samhället. I moderna samhällen är den representativa demokratin oftast den enda 
möjliga och den enda önskvärda.43 
 
Den radikala demokratisynen anses av många vara den egentliga demokratin. Medborgaren är 
direkt involverad i styrningen av samhället genom deltagande i den praktiska politiken och i 
det politiska samtalet. De praktiska problem som detta medför i stora nationalstater, både vad 
gäller geografisk yta och folkmängd, omöjliggör i stort sett ett styrelseskick baserat på radikal 
demokratiteori.44  
 
I dagens moderna samhällen dominerar det liberala representativa styrelseskicket. Demokrati 
är för de flesta liktydigt med den liberala demokratiteorin. Den radikala demokratisynen lever 

                                                 
40 Premfors, R. Ehn, P. Haldén E och Sundström, G. Demokrati & byråkrati, Lund 2003, s 20 
41 Premfors, R. Ehn, P. Haldén E och Sundström, G. Demokrati & byråkrati, Lund 2003, s 20 
42 Figuren är hämtad från: Premfors, R. Ehn, P. Haldén E och Sundström, G. Demokrati & byråkrati, Lund 2003, 
s 19 
43 Premfors, R. Ehn, P. Haldén E och Sundström, G. Demokrati & byråkrati, Lund 2003, s 21-24 
44 Premfors, R. Ehn, P. Haldén E och Sundström, G. Demokrati & byråkrati, Lund 2003, s 21-24 
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kvar som styrform på nationalstatsnivå och inom EU genom folkinitiativ och 
folkomröstningar.45 Direktdemokrati är fortfarande ett styrningsideal bland socialistiska 
ideologier och bland olika sociala rörelser som miljörörelsen och fredsrörelsen med flera.46  
 
Det är viktigt att poängtera att det finns stora likheter i de grundläggande idealen i dessa två 
huvudinriktningar av demokrati. Det gemensamma är demokratins grundläggande värden om 
politisk jämlikhet och frihet för individen. Det som skiljer dem åt är medlen för hur detta ska 
uppnås. I Sverige och andra välfärdsstater kan det sägas att det finns en tredje demokratisyn 
utöver de två huvudströmningarna. Den kan kallas socialdemokratiteori eller 
socialliberalteori. Enligt denna teori är möjligheten att utöva den politiska friheten lika viktig 
som representationen av medborgarna. Politisk frihet är bara möjlig om medborgare är 
garanterade vissa fri- och rättigheter som yttrandefrihet, tryckfrihet, organisationsfrihet, skydd 
mot myndighetsövergrepp, rättvis behandling i domstol, rätt till information om offentliga 
beslut etcetera.47 
 
De sociala rättigheterna kallas även positiva friheter. Exempel på sådana är rätt till skälig 
levnadsnivå enligt socialtjänstlagen, rätt till sjukersättning enligt lagen om allmän försäkring, 
rätt till skolgång enligt skollagen och rätt till personlig assistans för funktionshindrade.48 Lite 
tillspetsat är dessa ytterst rättigheter som ska garantera individen möjlighet att utöva sina 
politiska friheter. Därför är demokratin som utjämnings- och fördelningsinstrument lika viktig 
som representationen i den socialliberala demokratiteorin.49  
 

2.2.1.2 Idealtyper 

I figuren ovan, där styrideal och styrmedel visas, befinner sig demokrati tillsammans med 
byråkrati på ena sidan om skiljelinjen. Dessa styrmedel för de demokratiska rättigheterna 
återfinns i regeringsformen. Redan i portalparagrafen anges idealet för hur makten i det 
svenska liberaldemokratiska styrelseskicket ska se ut.50 Byråkratin har tydligt sin plats under 
lagarna som stiftas av den folkvalda riksdagen. Därefter anges de byråkratiska dygderna 
beträffande saklighet och opartiskhet.51 I det andra kapitlet är rättighetskatalogen för 
medborgarna inskriven.52 
 
Idealtypen byråkrati är legalrationell. Det innebär i korthet att auktoritet utövas inom en 
hierarki som är helt regelstyrd. För att auktoriteten skall ha legitimitet måste reglerna vara 
accepterade av de individer som är berörda av besluten. Genom en hierarkisk struktur får 
byråkratin en tydlig arbets- och auktoritetsfördelning. Förutsättningen för att byråkratin ska 
uppfattas som legitim och demokratisk är att reglerna som byråkratin är satt följa är beslutade 
under demokratiska former. Tilliten till systemet uppstår genom dess förutsägbarhet att 
genomföra åtgärder i enlighet med de regler som styr verksamheten. Byråkratin är ett redskap 
som ger den förutsägbarhet som är nödvändig i en modern stat som innefattar många olika 

                                                 
45 5 kap 23 § Kommunallag (1991:900). Se även EU:s regler om att en namninsamling med 1 miljon signaturer 
tvingar kommissionen att ta upp en fråga, artikel 11.4 EU (Lissabonfördraget). 
46 Premfors, R. Ehn, P. Haldén E och Sundström, G. Demokrati & byråkrati, Lund 2003, s 21-24 
47 Premfors, R. Ehn, P. Haldén E och Sundström, G. Demokrati & byråkrati, Lund 2003, s 24 
48 Socialtjänstlag (2001:453), Lag (1962:381) om allmän försäkring, Skollag (1985:1100), Lag (1993:387 ) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade 
49 Rothstein, B. Välfärdsstat, förvaltning och legitimitet, i Rothstein, B (red.) Politik som organisation 
Förvaltningspolitikens grundproblem, 3 uppl. Stockholm 2005, s 50ff 
50 1 kap 1 § Regeringsformen 
51 1 kap 9 § Regeringsformen 
52 Premfors, R. Ehn, P. Haldén E och Sundström, G. Demokrati & byråkrati, Lund 2003, s 88 
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samhälleliga funktioner och där stora värden ska fördelas.53 Den stora kritiken mot den 
byråkratiska styrformen är att tjänstemannakåren kan få för mycket makt och att en svällande 
byråkrati medför betydande kostnader.54 
 
Marknaden som styrform och styrmedel befinner sig på andra sidan om skiljelinjen i figuren 
ovan. Marknaden och dess aktörer är kärnan i klassisk liberalteori. Köpare och säljare är 
enligt teorins ideal jämlika individer med samma fri- och rättigheter. Marknadens 
prismekanism skapar jämvikt i en utbuds- och efterfrågesituation när perfekt konkurrens 
råder. Denna förenklade bild av kärnan i marknadsmodellen utgör en del av hela det 
marknadsekonomiska systemet. Prismekanismen har givit upphov till en rad hypoteser om hur 
marknader fungerar. De anses vara individualistiska, decentraliserade och jämlika. 
Problematiken och den stora kritiken mot marknaden som styrform ligger just i att idealet i de 
flesta fall inte har någon motsvarighet i verkligheten. I marknadsrelationer ligger ett 
maktperspektiv, där pengar och innehavet av dessa spelar en avgörande roll. Detta är som 
bekant en resurs som är högst ojämnt fördelad. Jämviktsläget uppnås oftast inte, utan 
avgörandet kommer till stånd först när den ena partens maktresurser är uttömda.55 
 
Den sista delen i figuren ovan utgörs av civilsamhället som styrideal och styrform. I detta 
sammanhang räcker det med att beskriva vad som avses med civilsamhället, då ämnet för 
studien inte inbegriper denna styrform. Civilsamhället utgörs av frivilligorganisationer, ideella 
föreningar och sammanslutningar samt familjerelationer. Det som avses här är den delen av 
civilsamhället som utför kompletterande verksamhet vid sidan av det offentliga, andra namn 
är frivilligarbete eller välgörenhetsarbete. Gemensamt för dem alla är att de inte är styrda av 
staten eller marknaden.56 
 
Med denna korta ideologiska utblick kan problematiken fördjupas med en diskussion kring 
normerna för arbetsrätten och kollektivavtalsrätten. Diskussionen inleds med en historisk 
tillbakablick och de viktigaste händelserna som format den svenska arbetsrätten.  
 

2.2.2 Arbetsrättens historia 

Med industrisamhällets genombrott i slutet av 1800-talet kom också genombrottet för de två 
ideologierna liberalismen och socialismen.57 Den svenska arbetsrätten har formats och 
utvecklats i spänningsfältet mellan dessa ideologier.58 
 
Liberalismens genombrott innebar att det gamla skråväsendet och dess tjänstehjonsstadgor 
avskaffades. Den nya lagstiftningen om näringsfrihet år 1864 gav avtalsfrihet på 
arbetsmarknaden. Avtalsfriheten föreskriver, i enlighet med klassisk liberal anda, att staten 
håller sig neutral och att arbetsmarknaden liksom det övriga näringslivet regleras av utbud och 

                                                 
53 Abrahamsson, B. och Aarum Andersen, J. Organisationen - att beskriva och förstå organisationer, 4 uppl. 
Malmö 2005, s 42f 
54 Montin, S. Moderna kommuner, 3 uppl. Malmö 2007, s 10f 
55 Premfors, R. Ehn, P. Haldén E och Sundström, G. Demokrati & byråkrati, Lund 2003, s 27 
56 Premfors, R. Ehn, P. Haldén E och Sundström, G. Demokrati & byråkrati, Lund 2003, s 30. Det kan dock 
diskuteras om en organisation är styrd utifrån när den finansieras av bidragsgivare från marknaden eller det 
offentliga. 
57 Den socialistiska ideologin kan i korthet mycket förenklat beskrivas som arbetarnas organisering och kamp för 
att få makt över sitt eget arbete och för att slutligen äga produktionsmedlen, se Marx, K. och Engels, F. Det 
Kommunistiska partiets manifest, 1848, i Hallberg, P. Jansson, M. och Mörkenstam, U. Elva texter i politisk 
teori, Stockholm 2001, s. 145. 
58 Hansson, M. Kollektivavtalsrätten En rättsvetenskaplig berättelse, Uppsala 2010, s 50 
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efterfrågan. Den nya regleringen innebar att den starkare fick möjlighet att påtvinga den 
svagare sina villkor. Den gav också arbetarna möjlighet att sluta sig samman i fackföreningar. 
Arbetarnas organisering i fackföreningar var en motreaktion mot den regellöshet som 
lagstiftningen givit utrymme för, där arbetsgivare godtyckligt kunde sätta löner i individuella 
avtal med de enskilda arbetstagarna. 1898 bildades Landsorganisationen (LO). Dess motpart, 
Svenska arbetsgivarföreningen (SAF), bildades 1902.59 Dessa två kom att bli de dominerande 
riksförbunden på arbetsmarknaden, vilken kom att kännetecknas av fria förhandlingar och fri 
lönebildning utan statlig iblandning.60 
 
1906 är inledningen på kollektivavtalets, och därmed även arbetsrättens, historia. I december 
1906 träffas det första avtalet mellan arbetstagare och arbetsgivare, den så kallade 
Decemberkompromissen. Det är den grundläggande konflikten mellan arbetstagare och 
arbetsgivare, men också samarbetet och samförståndet, som har format kollektivavtalsrätten.61 
 
Decemberkompromissen kunde slutas sedan fackföreningarna som började bildas under 1800-
talets andra hälft blivit så pass starka att de kunde framtvinga avtalet. Kompromissen innebar 
att arbetsgivarna erkände arbetstagarnas föreningsrätt och att fackföreningarna som 
motprestation erkände arbetsgivarnas rätt att leda och fördela arbetet, samt rätten att avskeda 
arbetstagare. Det var ett historiskt avtal, då det innebar den första rikstäckande 
samförståndslösningen mellan arbetstagarna, genom LO, och arbetsgivarna, genom SAF. 
Kompromissen innebar även att arbetstagarkollektivet fick sin ställning befäst. Det var ett 
kollektiv som slöt avtal, inte enskilda arbetstagare.62 
 
Den samtidiga utvecklingen i Sverige under de påföljande åren, där parlamentarism och 
allmän rösträtt fortfarande var stridsfrågor, löpte parallellt med utvecklingen inom 
arbetsmarknaden. Arbetarrörelsen har alltid sett sig själv som en enhet där det 
socialdemokratiska partiet även driver fackföreningarnas frågor. Hjalmar Branting lyckades 
under åren fram till 1920 hålla ihop arbetarrörelsen och verka för demokratiska och 
parlamentariska medel.63 Vänsterfalanger inom partiet bröt sig ut 1917 och bildade ett 
kommunistparti. Ledande storföretagare som Marcus Wallenberg och andra insåg tidigt att 
övergången till demokrati och parlamentarism var nödvändig.64 Socialdemokratin kom att 

                                                 
59 SAF är numera Svenskt Näringsliv 
60 Adlercreutz, A. och Mulder, B. J. Svensk arbetsrätt, 13 uppl. Stockholm 2007, s 19f 
61 Hansson, M. Kollektivavtalsrätten En rättsvetenskaplig berättelse, Uppsala 2010, s 50 
62 Hansson, M. Kollektivavtalsrätten En rättsvetenskaplig berättelse, Uppsala 2010, s 37-39 
63 Citat från www.ne.se: ”Branting, Hjalmar, född 23 november 1860, död 24 februari 1925, politiker och 
tidningsman. Hjalmar Branting var chefredaktör för Social-Demokraten 1887–1917 med avbrott för åren 1892–
96 och 1908–10, riksdagsledamot (andra kammaren) 1897–1925, finansminister några månader (1917–18) i Nils 
Edéns liberal-socialdemokratiska ministär och statsminister för den första socialdemokratiska regeringen i 
Sverige 10 mars–27 oktober 1920. Branting var en av Sveriges mest betydelsefulla politiska gestalter under 
1900-talet. Genom sin auktoritet och sitt sällsynta förtroende hos arbetarna samt sitt skickliga parlamentariska 
arbete i vänstersamverkan mellan socialdemokrater och liberaler för ett demokratiskt statsskick och för sociala 
och ekonomiska reformer bidrog han i högsta grad till en fredlig lösning i världskrigets slutskede av en långvarig 
och djupgående social konflikt. Författningskompromissen 1918 om allmän och lika rösträtt för män och kvinnor 
och beslutet om åttatimmarsdagen 1919 var höjdpunkten i Brantings inrikespolitiska karriär. Som statsminister 
1920 för den första socialdemokratiska partiregeringen lade han grunden till socialdemokratins långvariga 
parlamentariska maktposition.” http://www.ne.se/kort/hjalmar-branting, Nationalencyklopedin, 2010-12-06 
64 Citat från www.ne.se: ”Wallenberg, Marcus, sr, född 5 mars 1864, död 22 juli 1943, bank- och 
industriman.[…] År 1888 blev han jur.kand. i Uppsala, och efter tingsmeritering utnämndes han 1890 till vice 
häradshövding, en titel som han därefter använde. Wallenberg började som ombudsman i Stockholms Enskilda 
Bank (SEB). År 1892 invaldes han i bankstyrelsen och erhöll en nyinrättad post som vice VD; 1911–20 var han 
VD. Som jurist fick Wallenberg speciellt ansvar för saneringen av de industriella engagemang som ännu på 
1890-talet tyngde SEB efter 1878–79 års kris. Han fick härigenom stor erfarenhet av industriellt utvecklings- och 
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anamma en reformistisk socialism där rättvisa skulle uppnås med gradvisa reformer av 
samhället, och där samförståndet på arbetsmarknaden var en väsentlig del. Storfinansen och 
arbetarrörelsen i Sverige har sedan gammalt en intressegemenskap i samförstånd och lugn på 
en fungerande arbetsmarknad.65 
 
1928 införs kollektivavtalslagen (KAL) och lagen om arbetsdomstol. Dessa kallas 
arbetsfredslagstiftningen. Grunden för lagstiftningen var den sedvana som vuxit fram på 
arbetsmarknaden. Den moderna arbetsrätten kan sägas ta sin början 1936 med lagen om 
föreningsrätt och förhandlingsrätt.66 1938 förhandlas Saltsjöbadsavtalet fram mellan SAF och 
LO. Detta inledde Saltsjöbadsepoken, som karaktäriseras av samförstånd mellan 
fackföreningarna och arbetsgivarna. Samförståndsandan innebär att arbetstagare och 
arbetsgivare sluter avtal efter överenskommelse, och att fredsplikt råder under gällande avtal. 
Saltsjöbadsavtalet blir den svenska arbetsmarknadens norm, vilken råder än idag.67 Under 
1970-talet lagfästes samförståndsandan i lagen om medbestämmande i arbetslivet och lagen 
om anställningsskydd. MBL och LAS utgår från att kollektivavtal tecknas mellan 
organisationer från arbetsgivarsidan och från arbetstagarsidan.68 
 
Kollektivavtalen kom att utgöra det främsta medlet att uppnå förändringar på 
arbetsmarknaden. Lagstiftningen utgjorde ett komplement till kollektivavtalen. LO:s nära 
koppling till socialdemokratiska partiet har inneburit att vissa av arbetarrörelsens 
målsättninger har drivits den politiska vägen med lagstiftning, till exempel 
semesterlagstiftningen och ATP-lagstiftningen.69 Under 1970-talet kom lagstiftningen att bli 
den dominerande vägen för arbetarrörelsen att få till stånd förändringar på arbetsmarknaden. 
Saltsjöbadsandan bibehölls ändå genom att LAS och MBL blev semidispositiva, det vill säga 
att lagstiftning kan kompletteras med eller ersättas av avtal. Syftet med LAS var att avskaffa 
arbetsgivarens godtyckliga fria rätt att säga upp arbetstagare. MBL har ett vidare syfte, dels 
att ge en utökad och förstärkt förhandlingsrätt för arbetstagarorganisationer, dels att främja en 
demokratisering av arbetslivet. Lagen är tänkt att kompletteras med medbestämmandeavtal 
mellan parterna.70 MBL utgör grunden för den kollektiva arbetsrätten.71 
 
Den reformistiska socialismen delar idén om det gradvisa samhällsbyggandet med 
socialliberalismen. I dag är inte den representativa demokratin som styrform av samhället 
någon stridsfråga mellan socialdemokrater, liberaler eller konservativa rörelser. Skiljelinjen 
går i stället i frågan om hur mycket av samhället som ska kontrolleras genom politiska beslut. 
Idéer om planhushållning har till stor del försvunnit från den socialdemokratiska agendan. 

                                                                                                                                                         
rekonstruktionsarbete. Under Wallenbergs ledning samlades en grupp företag med långsiktiga ägarrelationer till 
banken, bankledningen eller till de många närstående finans- och investmentbolagen, den s.k. 
Wallenbergsfären.” http://www.ne.se/lang/marcus-wallenberg/338484, Nationalencyklopedin, 2010-12-07 
65 Hadenius, S Modern svensk politisk historia Konflikt och samförstånd, Stockholm 2003, s 46-49 
66 Adlercreutz, A. och Mulder, B. J. Svensk arbetsrätt, 13 uppl. Stockholm 2007, s 20ff 
67 Citat från www.ne.se: ”Saltsjöbadsavtalet, huvudavtal 1938 mellan SAF och LO. Saltsjöbadsavtalet har 
antagits som kollektivavtal av de flesta förbund inom SAF och LO och har varit mönsterbildande för flera andra 
huvudavtal, t.ex. statligt huvudavtal och kommunalt huvudavtal. Reglerna om stridsåtgärder har fått karaktär av 
allmänna rättsgrundsatser för hela arbetsmarknaden. Saltsjöbadsavtalet tillkom vid en tidpunkt då vissa former 
för och effekter av stridsåtgärder ingav allvarliga bekymmer. Efter flera utredningar fanns långtgående planer på 
samhällsingripande genom förbudslagstiftning, och den socialdemokratiska regeringen framlade 1935 ett 
lagförslag, som dock inte antogs av riksdagen. SAF och LO avvisade lagstiftning och inledde förhandlingar som 
resulterade i avtalet 1938.” http://www.ne.se/lang/saltsjöbadsavtalet, Nationalencyklopedin, 2010-12-07 
68 Hansson, M. Kollektivavtalsrätten En rättsvetenskaplig berättelse, Uppsala 2010, s 54 
69 Allmän tilläggspension 
70 Inom den privata sektorn utgörs medbestämmandeavtalet av utvecklingsavtalet från 1982 
71 Adlercreutz, A. och Mulder, B. J. Svensk arbetsrätt, 13 uppl. Stockholm 2007, s 23f 
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Under välfärdsstatens uppbyggnad under efterkrigstiden försökte man avskaffa marknadens 
brister utan att socialisera företag. Detta skedde bland annat genom en finansiell politik, där 
konjunkturen påverkades inte bara för att undvika kriser utan också för att stimulera tillväxt. 
Under 1980-talet diskuterades bland socialdemokrater risker med allt för stor statlig 
inblandning och byråkratisering. Det ses nu mer positivt på marknadsmekanismer och 
decentralisering som styrformer. Även på denna punkt har liberaler och reformistiska 
socialister närmat sig varandra.72 
 
Den reformistiska socialismen bygger på idén om kollektivets sammanhållning. 
Socialliberalismen sätter individen i främsta rummet. Dessa två ideologier utgör tillsammans 
den historiska värdegrund som arbetsmarknadens basordning av normer vilar på. I den 
svenska arbetsrätten beaktas individens rättigheter genom att individen utgör en del av ett 
kollektiv. De arbetsrättsliga kollektiven är arbetstagarorganisationerna och 
arbetsgivarorganisationerna. Den svenska arbetsmarknaden är präglad av den liberala idén om 
så liten statlig inblandning som möjligt. Denna liberala konstruktion rymmer dock 
avtalsslutande parter som är kollektiva organisationer. 

                                                 
72 Larsson, R. Politiska ideologier i vår tid, Lund 1997, s 80ff 



 17 
 

3 Svensk arbetsrätt 
Arbetsrättens kollektiva särdrag i den i övrigt liberala rättsordningen kan te sig som en 
normativ anomali, detta i än högre grad vid en jämförelse med EU-rätten. Den svenska 
arbetsrätten får sin plats i den svenska rättsordningens hierarkiska system genom att 
lagstiftaren överlåter en betydande del av normgivningsmakten på arbetsmarknadens parter. 
Arbetsrätten är väsensskild från den övriga rättsordningen i det avseendet att 
arbetsmarknadsparterna kan verka relativt fritt, dock under ständig bevakning av lagstiftaren. 
Staten har genom sin generella lagstiftningskompetens möjlighet att när som helst ändra på 
förutsättningarna för parternas utrymme för normering.73 Parternas autonomi grundas på 
lagstiftarens tolerans.74  
 
Enligt 1 kap 1 § regeringsformen utgår all offentlig makt från folket och denna makt utövas 
under lagarna. Utöver tvingande och grundläggande lagstiftning inom det arbetsrättsliga 
området ges arbetsmarknadens parter möjlighet att genom kollektivavtal utöva normerande 
makt på arbetsmarknaden. Detta är ett politiskt ställningstagande från lagstiftarens sida och 
grundar sig inte på en sådan delegering av normgivningsmakt som uttrycks i 8 kap 
regeringsformen.75 Ur en konstitutionellrättslig synvinkel utgör kollektivavtalet därmed inte 
en förlängning av den offentliga makt som regeringsformen syftar på. Dock kan den 
lagtekniska lösningen som gör lagstiftning semidispositiv betraktas som en form av 
delegering av lagstiftningsmakt. Genom en form av ”kompetensstadgande”76 får avsteg från 
semidispositiv lagstiftning göras genom kollektivavtal, under förutsättning att avtalet inte 
innebär sämre villkor än lagens. Kollektivavtal reglerar även en mängd frågor som inte finns i 
lagstiftningen. Lönevillkor, till exempel, regleras enbart genom kollektivavtal i svensk 
arbetsrätt. 
 
Med normgivningsmakt menas här den rättsliga kompetensen att vidta en 
normgivningsåtgärd.77 Norm är i detta sammanhang en bestämmelse ”som är juridiskt 
bindande och av generell karaktär”.78 Den rättsliga makten är nära knuten till den politiska 
makten, vilken innefattar förmågan att fatta effektiva beslut som påverkar samhället och dess 
medlemmar i en vidare diskurs än den rent rättsliga. Genom lagstiftarens överlåtande av 
normgivningsmakt till arbetsmarknadens parter har även en stor del av den politiska makten 
över den svenska arbetsmarknaden överlåtits till parterna. 
 

3.1 Mellan offentlig rätt och civilrätt 

Kollektivavtalsrätten kan sägas befinna sig i ett område mellan den civilrättsliga avtalsrätten 
och den offentliga rätten. Arbetsmarknadens parter är privaträttsliga organ som sluter avtal i 
form av kollektivavtal enligt villkoren i MBL. Enligt Hansson grundas kollektivavtalets 
rättsliga legitimitet på samma princip som det vanliga avtalet, det vill säga det är bindande för 

                                                 
73 Maier, L. EU, arbetsrätten och normgivningsmakten, Stockholm 2000, s 44 
74 Hansson, M. Kollektivavtalsrätten En rättsvetenskaplig berättelse, Uppsala 2010, s 175, 188, 218 
75 Maier, L. EU, arbetsrätten och normgivningsmakten, Stockholm 2000, s 45 och Hansson, M. 
Kollektivavtalsrätten En rättsvetenskaplig berättelse, Uppsala 2010, s 72 
76 Maier, L. EU, arbetsrätten och normgivningsmakten, Stockholm 2000, s 45. Det vill säga att parterna har 
kompetens att genom kollektivavtal frångå lagstiftningen på ett sätt som inte kan göras genom ett vanligt 
civilrättsligt avtal. Se även kapitel 2.1.1 Sakregler, s 8 och vad som där sägs om kompetensregler. 
77 Se här och i det följande Maier, L. EU, arbetsrätten och normgivningsmakten, Stockholm 2000, s 54ff 
78 Maier, L. EU, arbetsrätten och normgivningsmakten, Stockholm 2000, s 42f 
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de avtalsslutande parterna enligt 1 § 1 st. avtalslagen.79 Genom att betrakta kollektivavtalet 
som ett avtal finns det skäl att anse att kollektivavtalsrätten hör till civilrätten.80 
 
Kollektivavtalet skiljer sig dock på en helt avgörande punkt från det vanliga civilrättsliga 
avtalet, genom den normerande verkan det har utöver enbart rättsförhållandet mellan de 
avtalsslutande parterna. Organiserade arbetstagare, oorganiserade arbetstagare och 
arbetstagare som är medlemmar i en annan organisation än den som är avtalsbärande på en 
arbetsplats, är alla bundna av arbetsgivarens kollektivavtal genom att detta blir en del i 
anställningsavtalet. Förhållande att den enskilde arbetstagaren binds till arbetsgivarens 
kollektivavtal genom anställningsavtalet kallas ”den dubbla konstruktionen”.81 
Kollektivavtalet ger innehåll åt det enskilda avtalet, normerna finns på det viset i båda 
avtalen.82 I 2 § 6 st. LAS uttrycks specifikt möjligheten för arbetsgivaren att tillämpa 
kollektivavtalet på arbetstagare som inte är medlemmar i den avtalsslutande organisationen. 
Enligt praxis tillämpas hos en arbetsgivare som har slutit flera kollektivavtal med olika 
arbetstagarorganisationer, det avtal som först blivit tillämpligt på arbetsplatsen. Stridsåtgärder 
i syfte att undantränga ett redan existerande avtal eller villkor i ett sådant avtal är otillåtna 
enligt 42 § MBL.83 
 
Kollektivavtalets normerande verkan motiverar en jämförelse med den offentliga rätten. 
Maier refererar till Strömberg och resonerar kring skillnaden mellan offentlig normgivning 
och privaträtt, där ”den offentliga normgivningen har karaktären av ensidiga diktat, vilka inte 
är beroende av adressaternas godkännande”.84 Privaträtten däremot grundas på frivillighet vid 
ingång av avtal, där avtalets villkor hör till obligationsrättens område. En arbetstagare som 
står utanför den avtalsslutande organisationen har ingen möjlighet att påverka 
kollektivavtalets innehåll. Medlemmarnas möjligheter till påverkan ryms inom 
organisationens bestämmelser gällande till exempel röstning och representation. Detta 
regleras i organisationens stadgar, och eftersom de är privaträttsliga organ så finns det ingen 
lagstiftning som reglerar förhållandet mellan medlem och organisation.85 Kollektivavtalet kan 
enligt diskussionen ovan beskrivas som en civilrättslig figur med drag av offentligrättslig 
normering, ”ett avtal med egenskaper som får det att likna lag”.86 
 

3.2 �ormskapande - förutsättningar 

Förutsättningar för arbetsmarknadsparternas normskapande verksamhet genom kollektivavtal 
är principer om avtalsfrihet, föreningsfrihet, partsautonomi samt förhandlingsrätt. 
 

3.2.1 Avtalsfrihet 

Med avtalsfrihet syftas här dels på den generella civilrättsliga principen om rätt att ingå avtal, 
dels på den semidispositiva lagstiftningen som förutsätter eventualiteten av existerande 
kollektivavtal. Legaldefinitionen av kollektivavtalet ges i 23 § (och 24 §) MBL. Rekvisiten är 

                                                 
79 Hansson, M. Kollektivavtalsrätten En rättsvetenskaplig berättelse, Uppsala 2010, s 188 
80 Hansson, M. Kollektivavtalsrätten En rättsvetenskaplig berättelse, Uppsala 2010, s 188 
81 Hansson, M. Kollektivavtalsrätten En rättsvetenskaplig berättelse, Uppsala 2010, s 197ff 
82 Schmidt, F. Facklig arbetsrätt, Reviderad upplaga 1997, Eklund, R. Göransson, H. Källström, K. Sigeman, T. 
Stockholm 1997, s 53 
83 Schmidt, F. Facklig arbetsrätt, Reviderad upplaga 1997, Eklund, R. Göransson, H. Källström, K. Sigeman, T. 
Stockholm 1997, s 234 
84 Maier, L. EU, arbetsrätten och normgivningsmakten, Stockholm 2000, s 43 
85 Adlercreutz, A. och Mulder, B. J. Svensk arbetsrätt, 13 uppl. Stockholm 2007, s 67 
86 Hansson, M. Kollektivavtalsrätten En rättsvetenskaplig berättelse, Uppsala 2010, s 40 
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för det första kravet på skriftlighet, för det andra att de avtalsslutande parterna är en 
arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och en arbetstagarorganisation, samt slutligen ett 
avtalsinnehåll som reglerar anställningsvillkor eller förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare 
och arbetstagare. Vid uppfyllande av villkoren i denna paragraf träder den arbetsrättsliga 
lagstiftningens rättsverkningar som är kopplade till kollektivavtalet i kraft.87 
 

3.2.2 Föreningsfrihet - föreningsrätt 

Föreningsfriheten är stadgad i 2 kap 1 § 5 p. RF. Den ger individen en frihet gentemot den 
offentliga makten att tillhöra eller inte tillhöra en förening. I arbetsrätten görs en specificering 
av föreningsfriheten genom begreppet föreningsrätt. Föreningsrätten regleras i 7 – 9 §§ MBL 
och avser rätten att tillhöra en arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation, att utnyttja 
medlemskapet samt att verka för en sådan organisation eller för att den bildas. Föreningsrätten 
innebär även ett förbud mot kränkning, genom att en part vidtar åtgärd till skada för annan 
part på grund av att denne har utnyttjat sin föreningsrätt, eller genom att en part vidtar åtgärd 
för att förhindra någon att utnyttja rättigheten.88 På föreningsrätten bygger sedan 
förhandlingsrätten, vilken regleras främst i 10 – 17 §§ MBL. 
 

3.2.3 Partsautonomi 

Partsautonomin är den frihet till reglering av arbetsmarknaden som lagstiftaren ger 
arbetsmarknadsparterna. Edström betonar arbetsrättens utveckling genom parternas 
självreglering.89 När lagstiftaren har gripit in så har det gjorts med en anpassning till 
etablerade mönster för avtal och förhandlingar som parterna har upprättat. En avgörande del 
av den arbetsrättsliga lagstiftningen är semidispositiv och kan ersättas med kollektivavtal. 
 

3.2.4 Förhandlingsrätt 

Förhandlingsrätten innebär att en arbetstagare eller en arbetsgivare har rätt att låta sig 
företrädas av en organisation vid förhandling samt att organisationens företrädare erkänns 
som förhandlingspart.90 För arbetstagarens vidkommande är förhandlingsrätten knuten till 
medlemskapet i en fackförening. En enskild arbetstagare har ingen förhandlingsrätt gentemot 
vare sig arbetsgivaren eller arbetsgivarorganisationen utan måste vara representerad av sin 
arbetstagarorganisation. Detta gäller även vid förhandling om en fråga som gäller den 
enskilda arbetstagaren personligen och som inte berör någon annan. Kravet på kollektivitet 
gäller enbart för arbetstagarsidan. En arbetsgivare har rätt att förhandla och att teckna 
kollektivavtal utan att vara företrädd av en representant för en arbetsgivarorganisation eller att 
överhuvudtaget vara medlem i en sådan.91 Denna skillnad i partsställning, det vill säga att 
krav på kollektivitet gäller endast för arbetstagarsidan, tydliggör kollektivavtalsrättens särdrag 
och dess historiska framväxt med arbetarkollektivets intressen som främsta pådrivande 
faktor.92 Arbetsrättens kollektiva särdrag till trots så har även individen ett stort utrymme som 
rättssubjekt om än oftast genom kollektivavtalets verkningar. Arbetsrätten delas in i den 
individuella och den kollektiva arbetsrätten. 

                                                 
87 Se kapitel 3.3.1 Kollektivavtalets rättsverkningar, s 20f 
88 Adlercreutz, A. och Mulder, B. J. Svensk arbetsrätt, 13 uppl. Stockholm 2007, s 69 
89 Se här och i det följande Edström, Ö. Svensk arbetsrätt i ett europeiskt perspektiv, i Rauhut, D. och Falkenhall, 
B. (red.) Arbetsrätt, rörlighet och tillväxt, Östersund 2006, s 246 
90 Adlercreutz, A. och Mulder, B. J. Svensk arbetsrätt, 13 uppl. Stockholm 2007, s 74 
91 10 § MBL 
92 Hansson, M. Kollektivavtalsrätten En rättsvetenskaplig berättelse, Uppsala 2010, s 161 
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3.3 Individuell och kollektiv arbetsrätt 

Den individuella arbetsrätten reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.93 
Individuella rättigheter innebär att den enskilde själv disponerar över dessa rättigheter och kan 
utkräva dem med stöd av rätten. Ett exempel på individuella rättigheter är förbudet mot 
diskriminering enligt diskrimineringslagen.94 Det finns även individuella rättigheter som är 
grundade på kollektivavtal.95 Lönevillkor är ett typiskt sådant exempel.96 
 
Den kollektiva arbetsrätten utgörs av regler för de kollektiva parterna och deras inbördes 
förhållande.97 Områdets centrala lagstiftning finns i MBL som innehåller regler om rätt till 
förening, förhandling, information och medbestämmande. 
 
Nedan redogörs för hur kollektivavtalet är kopplat till både den individuella och den 
kollektiva arbetsrätten. 
 

3.3.1 Kollektivavtalets rättsverkningar 

Kollektivavtalets främsta funktion är som fredspliktsinstrument.98 Parterna disponerar fritt 
över sin rättsliga kompetens att sluta avtal, men när ett kollektivavtal väl är tecknat och 
uppfyller rekvisiten i 23 § MBL så inträder rättsverkningar som parterna inte disponerar över. 
När ett kollektivavtal har slutits aktualiseras den tvingande regleringen i MBL gällande främst 
fredsplikt och möjligheten till allmänt skadestånd vid brott mot MBL eller kollektivavtal.99 
Kollektivavtalet och MBL i kombination med varandra tjänar till att säkerställa freden på 
arbetsmarknaden.100 
 
Fredsplikten regleras främst i 41 § MBL. En stridsåtgärd är otillåten om den har till syfte att 
utöva påtryckning vid rättstvist angående ett befintligt kollektivavtal, att åstadkomma ändring 
i avtal, att framtvinga villkor i framtida avtal, samt att slutligen stödja en olovlig stridsåtgärd. 
Motsatsvis innebär fredspliktsreglernas begränsningar att åtgärder som inte strider mot 
fredspliktsreglerna är tillåtna. Stridsrättens rättsliga legitimitet är grundlagsstadgad. 
Regeringsformen 2 kap 17 § lyder: ”Förening av arbetstagare samt arbetsgivare och förening 
av arbetsgivare äger rätt att vidtaga fackliga stridsåtgärder, om annat ej följer av lag eller 
avtal.” 
 
En viktig funktion av kollektivavtalet är det lagstadgade undantaget från fredsplikten, 
nämligen rättigheten att vidta sympatiåtgärder. En arbetstagarorganisation eller 
arbetsgivarorganisation kan trots bundenhet vid kollektivavtal utöva strejk, blockad eller 
andra tillåtna åtgärder för att vidga primäråtgärdens omfattning. En lokal konflikt kan på detta 
sätt vidgas till att omfatta hela landet eller en hel industrisektor.101 Här märks tydligt kraften 
av den kollektiva regleringen och den spänning mellan arbetstagare och arbetsgivare som 
kollektivavtalsrätten kontrollerar. 
 
                                                 
93 Adlercreutz, A. och Mulder, B. J. Svensk arbetsrätt, 13 uppl. Stockholm 2007, s 17 
94 Diskrimineringslag (2008:567) 
95 Edström, Ö. Svensk arbetsrätt i ett europeiskt perspektiv i Rauhut, D. och Falkenhall, B. (red) Arbetsrätt, 
rörlighet och tillväxt, Östersund 2006 
96 Här bortses från en lösning med individuell löneförhandling. 
97 Adlercreutz, A. och Mulder, B. J. Svensk arbetsrätt, 13 uppl. Stockholm 2007, s 17 
98 Se här och i det följande Adlercreutz, A. och Mulder, B. J. Svensk arbetsrätt, 13 uppl. Stockholm 2007, s 94 
99 Hansson, M. Kollektivavtalsrätten En rättsvetenskaplig berättelse, Uppsala 2010, s 147 
100 Hansson, M. Kollektivavtalsrätten En rättsvetenskaplig berättelse, Uppsala 2010, s 156 
101 Sigeman, T. Arbetsrätten En översikt, 5 uppl. Stockholm 2010, s 94ff 
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Enligt 26 § MBL binder kollektivavtalet avtalsslutande organisationers medlemmar. 
Kollektivavtalet har enligt 27 § MBL tvingande verkan för personliga avtal mellan 
arbetsgivare och arbetstagare i och med ett förbud mot att avtala om sämre villkor än de som 
fastställs i kollektivavtalet. Detta förbud är ett skydd mot arbetstagaren som inte ska kunna bli 
påtvingad sämre villkor genom det enskilda anställningsavtalet. 
 
Slutligen innebär rättsverkan av kollektivavtalet att MBL:s regler om påföljder vid avtalsbrott 
träder i kraft. Utan att gå in närmare på reglerna om påföljder vid brott mot kollektivavtal bör 
här ändå uppmärksammas kopplingen mellan det enskilda anställningsavtalet och 
kollektivavtalet enligt resonemanget kring ”den dubbla konstruktionen” 102 som nämnts ovan. 
Ett brott mot anställningsavtalet kan innebära ett brott mot kollektivavtalet. Beroende på 
vilket avtalsbrott som föreligger så inträder skadeståndslagen eller MBL.103 Vid brott mot 
kollektivavtal kan det utkrävas såväl ekonomiskt som allmänt skadestånd. Domstolen kan 
även nedsätta skadestånd eller helt befria part från skadeståndsskyldighet.104 
 
Den kollektiva och den individuella arbetsrätten hänger samman genom kollektivavtalets 
normerande verkan på anställningsavtalet.105 Ett exempel är lönevillkor som parterna enligt 
den kollektiva regleringen har förhandlat fram och uttryckt i ett kollektivavtal, vilket sedan 
utgör grunden för beräkningen av den enskilde arbetstagarens lön. Ett annat exempel är avsteg 
från den semidispositiva lagstiftningen i arbetstidslagen, där ett kollektivavtal, framförhandlat 
enligt de kollektiva bestämmelserna, reglerar arbetstagarens individuella arbetstid.106 
 

3.4 Arbetstagar- och arbetsgivarbegrepp 

Definitionen av arbetstagarbegreppet och arbetsgivarbegreppet är avgörande för 
tillämpligheten av det arbetsrättsliga regelverket.107 Utgångspunkten för det arbetsrättsliga 
regelverket är att det finns ett anställningsförhållande för handen.108 Ett 
anställningsförhållande förutsätter att det finns en arbetstagare och en arbetsgivare.  
 

3.4.1 Arbetstagarbegreppet 

Det finns inte någon definition av arbetstagarbegreppet i den arbetsrättsliga lagstiftningen. 
Vem som är att anse som arbetstagare bedöms i stället efter kriterier som utvecklats i praxis. 
Med utgångspunkt i ett rättsfall från 1949 har det utformats ett civilrättsligt 
arbetstagarbegrepp, där en objektiv helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det 
enskilda fallet beaktas.109 Vid en avvägning av sakliga skäl avgörs om en person är att anse 
som arbetstagare. Enligt rekommendationer i förarbeten ska begreppet tolkas extensivt.110 
Tveksamma fall bör enligt en princip om presumtion tolkas till fördel för att ett 

                                                 
102 Se kapitel 3.1 Mellan offentlig rätt och civilrätt, s 18 
103 Skadeståndslag (1972: 207) 
104 Sigeman, T. Arbetsrätten En översikt, 5 uppl. Stockholm 2010, s 99ff 
105 Se kapitel 3.1 Mellan offentlig rätt och civilrätt, s 18, särskilt begreppet ”den dubbla konstruktionen”. 
106 Arbetstidslag (1982:673) 
107 Schmidt, F. Facklig arbetsrätt, Reviderad upplaga 1997, Eklund, R. Göransson, H. Källström, K. Sigeman, T. 
Stockholm 1997, s 29f 
108 Se dock 1 § 2 st MBL om att som arbetstagare räknas även den som inte är anställd men som ”har en ställning 
av väsentligen samma slag som en anställd”. 
109 NJA 1949 s. 768 
110 Prop 1975/76:105 med förslag till arbetsrättsreform m.m, bilaga 1, s 309 och 324 
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anställningsförhållande är för handen och att arbetstagarbegreppet är rättsligt relevant i 
situationen.111 
 
Omständigheter som det bör tas hänsyn till vid fastställande av arbetstagarbegreppet är för det 
första om det finns ett anställningsavtal.112 Det finns inget krav på skriftlighet för 
anställningsavtal. Utgångspunkten är parternas viljeförklaring om att ingå avtal, men avtal kan 
även anses ha kommit till stånd genom konkludent handlande. Ett annat kriterium är att det 
föreligger en personlig arbetsskyldighet, det vill säga att det är arbetstagaren som fysisk 
person som utför arbetet och inte någon annan som är anlitad av denne. Ytterligare 
kännetecken är att arbetstagaren utför arbete för arbetsgivarens räkning och under dennes 
kontroll och ledning. En ersättningsform som liknar en garanterad löneersättning talar för ett 
anställningsförhållande. Det gör även det faktum att arbetets omfattning är knuten till 
arbetsgivarens verksamhet och vanligen av mera varaktig karaktär. Detta utesluter inte att en 
arbetstagare kan ha flera arbetsgivare eller utöva arbete i form av bisyssla. Varaktigheten är 
inte ett krav, olika former av visstidsanställningar, hur korta de än är, räknas som ett 
anställningsförhållande. I bedömningen tas även hänsyn till om parterna står i jämlikt eller 
beroende förhållande till varandra på ett socio-ekonomiskt plan. En arbetstagare är enligt 
denna bedömning att betrakta som beroende av arbetsgivaren. Det ses även till om den 
arbetspresterande parten ingår i en egen företagsorganisation eller innehar F-skattesedel, 
vilket talar för att det i stället handlar om ett uppdragsavtal och inte ett arbetstagarförhållande. 
 
De ovan nämnda kriterierna för bedömningen av arbetstagarbegreppet syftar till att göra 
skillnad mellan ett anställningsförhållande och ett uppdragsförhållande, där uppdragstagaren 
till skillnad från arbetstagaren är att betrakta som en oberoende egenföretagare. De två 
grupperna omfattas av skilda rättsregler. Den egentliga arbetsrättens lagar och regler är inte 
tillämpliga på förhållandet mellan oberoende uppdragstagare och uppdragsgivare. Dock finns 
i 1 § 2 st. MBL en utvidgad definition av begreppet arbetstagare som även inkluderar en 
jämställd eller beroende uppdragstagare. Denna vidare definition gäller enbart regleringen i 
MBL och syftar till att göra lagens regler om föreningsrätt, förhandlingsrätt och kollektivavtal 
tillämpliga för ett mer vidsträckt område. Anställningsskyddsregleringens arbetstagarbegrepp 
i 1 § LAS åsyftar den ursprungliga civilrättsliga definitionen. En beroende uppdragstagare kan 
dock genom reglerna i MBL kollektivavtala om ett liknande skydd som finns i LAS.113 
 
En annan definition av arbetstagarbegreppet finns i den socialrättsliga lagstiftningen. Där 
bestäms begreppets innehåll enligt en mer schablonartad metod.114 I den civilrättsliga 
lagstiftningen anses det civilrättsliga arbetstagarbegreppet vara enhetligt. Det kan dock inte 
uteslutas vissa skiftningar i tolkningen av begreppet beroende på syftet med den lagstiftning 
som tillämpas.115 Lagstiftningen kring uppdragstagare och definitionen inom socialrätten av 
begreppet kommer inte granskas närmre i uppsatsen då det faller utanför dess syfte.  
 

                                                 
111 Adlercreutz, A. och Mulder, B. J. Svensk arbetsrätt, 13 uppl. Stockholm 2007, s 40-49 
112 Se här och i det följande Adlercreutz, A. och Mulder, B. J. Svensk arbetsrätt, 13 uppl. Stockholm 2007, s 48f 
och Sigeman, T. Arbetsrätten En översikt, 5 uppl. Stockholm 2010, s 26-34 
113 Sigeman, T. Arbetsrätten En översikt, 5 uppl. Stockholm 2010, s 38 och Hansson, M. Kollektivavtalsrätten 
En rättsvetenskaplig berättelse, Uppsala 2010, s 66 
114 Adlercreutz, A. och Mulder, B. J. Svensk arbetsrätt, 13 uppl. Stockholm 2007, s 41 
115 Sigeman, T. Arbetsrätten En översikt, 5 uppl. Stockholm 2010, s 31 
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3.4.3 Arbetsgivarbegreppet 

Arbetsgivaren definieras utifrån arbetstagarbegreppet, det vill säga som dess motpart. Detta 
tydliggör arbetsrättens fokus på arbetstagarsidan. Arbetsgivarbegreppet definieras i AD 1984 
nr 141 som ”den fysiska eller juridiska person som träffat avtal med annan om utförande av 
arbete under sådana förhållanden att ett anställningsförhållande föreligger”.116 Det 
uppmärksammas dock att det måste skiljas på att fastställa vem som är arbetsgivare och hur 
långt dennes rättigheter och skyldigheter sträcker sig.117  
 

3.4.4 Det kollektiva arbetstagarbegreppet 

Det finns för den svenska arbetsrättens vidkommande anledning att betrakta 
arbetstagarbegreppet som ett huvudsakligen kollektivt begrepp. Dels är den kollektiva 
arbetsrätten av avgörande betydelse för den enskilde arbetstagarens lön och andra 
anställningsvillkor, vilka huvudsakligen regleras i kollektivavtal. Dels är det enbart 
arbetstagarorganisationen, inte en enskild arbetstagare, som har rätt till förhandling med 
arbetsgivaren eller arbetsgivarorganisationen enligt MBL. Oavsett om frågan gäller en enskild 
arbetstagare eller arbetsplatsens samtliga arbetstagare så behandlas den vid förhandling 
mellan facket och arbetsgivaren. 
 
Den mest utbredda rätten till förhandling enligt 10-17 §§ MBL har den fackförening som är 
avtalsbärande på arbetsplatsen. Enligt praxis gäller det på arbetsplatsen rådande 
kollektivavtalet även oorganiserade arbetstagare, men dessa arbetstagare är inte i övrigt 
representerade av fackföreningen och har därmed ingen förhandlingsrätt.118 Om en 
arbetsgivare har avtal med flera arbetstagarorganisationer gäller löne- och anställningsvillkor 
enligt det först slutna avtalet, men samtliga avtalsslutande organisationer har förhandlingsrätt 
enligt MBL.119 En något mer inskränkt förhandlingsrätt har en arbetstagarorganisation som 
har medlem på arbetsplatsen, men som inte har kollektivavtal med arbetsgivaren. En sådan 
organisation har förhandlingsrätt i fråga som specifikt gäller dess medlem. En oorganiserad 
arbetstagare har ingen rätt till förhandling. Även rätten till information och möjlighet att sluta 
kollektivavtal om medbestämmande tillkommer enbart de organiserade parterna. 
 
Individens intressen tillvaratas genom medlemskapet i en arbetstagarorganisation. Möjligheter 
till inflytande på arbetsvillkor och innehåll i kollektivavtal är baserade på kollektivets 
rättigheter. Enligt Edström är individens ställning på den svenska arbetsmarknaden relativt 
svag.120 Både på arbetstagarsidan och på arbetsgivarsidan, i den mån arbetsgivaren är ansluten 
till en arbetsgivarförening, företräds individerna av starka intresseorganisationer. Det är 
viktigt att se att arbetstagarorganisationerna är privata rättssubjekt som företräder sina 
medlemmars intressen. De är inte offentliga organ som är satta att se till samtliga 
arbetstagares intressen. En fackförening som förhandlar med en arbetsgivare om till exempel 
turordning vid uppsägning enligt 22 och 29 §§ LAS samt 11-14 §§ MBL, har som uppdrag att 
försvara sina medlemmars anställningstrygghet och möjlighet till återanställning vid 
uppsägning.  
 

                                                 
116 AD 1984 nr 141 
117 Adlercreutz, A. och Mulder, B. J. Svensk arbetsrätt, 13 uppl. Stockholm 2007, s 49 
118 Sigeman, T. Arbetsrätten En översikt, 5 uppl. Stockholm 2010, s 144f 
119 Schmidt, F. Facklig arbetsrätt, Reviderad upplaga 1997, Eklund, R. Göransson, H. Källström, K. Sigeman, T. 
Stockholm 1997, s 234 
120 Edström, Ö. Svensk arbetsrätt i ett europeiskt perspektiv, i Rauhut, D. och Falkenhall, B. (red.) Arbetsrätt, 
rörlighet och tillväxt, Östersund 2006 
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3.5 Arbetsdomstolen, fackföreningarna och arbetsgivarna 

I kapitel 2 framhålls vikten av förståelse för hur normbaser byggs på allt efter som nya behov 
av reglering för samhällsfrid uppstår. Framställningen har visat hur den svenska 
rättsordningens liberala normbas får återverkningar ned i detaljnivå bland sakreglerna om 
individens rättigheter. På samma sätt som den socialistiska kollektiva ideologins normbas slår 
igenom ned till detaljnivå bland sakreglerna inom arbetsrätten, vilket är särskilt tydligt med 
avseende på det kollektiva arbetstagarbegreppet. Diskussionen har främst kretsat kring 
arbetsmarknadsparternas normerande funktion inom arbetsrätten, kollektivavtalets betydelse 
för att upprätthålla fredsplikten och individens svagare ställning mot kollektivet. Hittills har 
huvudsakligen sakregler behandlats. Hanteringsreglerna utgår på samma sätt från respektive 
normbas. Hanteringsreglera diskuteras utifrån en tredelad utgångspunkt, där fackföreningarna, 
arbetsgivarna och AD står för varsin del. 
 

3.5.1 Arbetsdomstolen 

I metodkapitlet beskrivs rättsdogmatiken och den juridiska metoden. Rättsdogmatik innebär 
att ur befintliga rättskällor fastställa gällande rätt i en viss fråga. En domare eller en 
praktiserande jurist använder den juridiska metoden, med utgångspunkt i rättsdogmatiken, för 
att genom ett systematiskt och enhetligt resonemangsmönster komma fram till det lämpligaste 
avgörandet i en rättslig fråga. Den kollektivavtalsrättsliga juridiska metoden skiljer sig något 
från konventionell juridisk metod i och med att kollektivavtalet tillkommer som rättskälla och 
att detta avtal inte liknar det typiska civilrättsliga avtalet. 
 
De traditionella rättskällorna i svensk rätt är författning, förarbeten, praxis, sedvänja och 
doktrin. Till arbetsrättens rättskällor måste även föras kollektivavtalet.121 Strömholm uttrycker 
en tvekan till att avtal betraktas som rättskälla, men i den arbetsrättsliga kontexten måste det 
enligt Hansson ses till kollektivavtalets funktion som normerande på arbetsmarknaden och av 
avgörande betydelse för rättstillämpningen och rättsskapandet.122 Kollektivavtalet bör därför 
betraktas som en rättskälla och kollektivavtalstolkning som en del av den arbetsrättsliga 
juridiska metoden. 
 
De arbetsrättsliga processreglerna varierar beroende på om frågan gäller en rättstvist eller en 
intressetvist, beroende på om saken gäller en medlem eller en oorganiserad arbetstagare, samt 
beroende på om parterna har avtalat om skiljedomsförfarande eller inte. Vanligast under 
löpande avtalsperiod är rättstvister gällande tolkning eller tillämpning av avtal eller lag. Den 
vanliga ordningen här är att lokal förhandling följs av central förhandling, vilken slutligen 
hänförs till AD.123 Utan att gå in på specifika processregler förutsätts här en fråga gällande ett 
kollektivavtal som har hamnat på AD:s bord. AD är högsta och därmed prejudicerande instans 
i arbetsrättliga processer. Domstolens tolkande och dömande verksamhet som den 
framkommer i praxis hör till den arbetsrättsliga rättskälleläran. 
 
Hansson framhåller tre syften med kollektivavtalstolkning.124 Det omedelbara syftet vid en 
uppkommen tvist om ett avtals giltighet eller innehåll är att slita tvisten. Ett annat syfte är att 

                                                 
121 Samt även anställningsavtalet, men detta ligger utanför denna studies avgränsningar och syften.  Märk dock 
att kollektivavtalet är en del av anställningsavtalets innehåll genom den dubbla konstruktionen. 
122 Strömholm, S. Rätt, rättskällor och rättstillämpning En lärobok i allmän rättslära, 5 uppl. Stockholm 1996, s 
321 och Hansson, M. Kollektivavtalsrätten En rättsvetenskaplig berättelse, Uppsala 2010, s 63 
123 Adlercreutz, A. och Mulder, B. J. Svensk arbetsrätt, 13 uppl. Stockholm 2007, s 111-114 
124 Se här och i det följande Hansson, M. Kollektivavtalsrätten En rättsvetenskaplig berättelse, Uppsala 2010, s 
236-241 
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tolkningen ska formulera regler för bedömningar av liknande fall i framtiden. Genom AD:s 
praxis och prejudicerande domar utvecklas kollektivavtalsrättens tolkningsregler. Dessutom är 
domstolens tolkningar bestämmande för arbetsmarknadsparternas förhandlingar kring nya 
kollektivavtal. AD fastställer genom praxis innebörden av olika avtalsformuleringar, vilket 
parterna måste iaktta när de i framtida avtal önskar bevara eller ändra på ett avtals innehåll. 
AD:s tolkningsregler blir på detta vis parternas förhandlingsregler, och därmed bestämmande 
för utformandet av framtida kollektivavtal.125 Det finns enligt detta resonemang skäl att 
betrakta AD som rättsskapande part såväl direkt genom sin dömande och prejudicerande 
verksamhet som indirekt genom den tolkande verksamhetens effekter på kommande 
kollektivavtals innehåll. 
 
Utgångspunkten vid kollektivavtalstolkning i AD är att oenighet föreligger kring betydelsen 
av en avtalsformulering. Enligt sedvanlig avtalsrättslig tolkningsverksamhet ses först till 
avtalstextens ordalydelse och vad den betyder enligt en lexikalisk objektiv tolkningsmetod.126 
Om texten inte är tillräckligt klar för att avgöra frågan undersöks därefter den gemensamma 
partsviljan vid avtalsslut. Om det är de avtalsslutande parterna själva som tvistar om avtalets 
innebörd finns det följaktligen inte någon gemensam partsvilja. Då blir nästa steg att 
undersöka respektive parts vilja vid avtalets tecknande.  
 
Den huvudsakliga skillnaden vid kollektivavtalstolkning jämfört med vanlig avtalstolkning är 
att en tvist om ett kollektivavtals innehåll kan uppstå mellan icke avtalsslutande parter. Om 
tvisten står mellan parter som inte slutit avtalet kan domstolen, utöver de tvistande parternas 
yttrande, låta de avtalsslutande parterna yttra sig. 
 
Enligt de tolkningsregler som AD utvecklat genom praxis blir den avgörande frågan vid en 
otydlig formulering vem som bär skulden för otydligheten. Resultatet är att avtalet tolkas till 
nackdel för den part som är ansvarig för den otydliga formuleringen.127 Det tas även hänsyn 
till om det finns liknande formuleringar i andra avtal och hur de i så fall tolkas. I övrigt 
beaktas vad som gällde mellan parterna före avtalets tillkomst. Parternas agerande vid tidigare 
förhandlingar är ytterligare en aspekt av vikt när domstolen tolkar kollektivavtal.128 
 

3.5.2 Fackföreningarna 

Fackföreningarna har två tydliga hanteringsregler som gäller främst och som vi i uppsatsen 
väljer att kalla solidaritetsprincipen och samrådsprincipen. Principerna är märkbara vid 
förhandling som syftar till att sluta ett kollektivavtal. Fackföreningarna är privaträttsliga 
subjekt som har i uppdrag att representera sina medlemmars intressen. 
 
Solidaritetsprincipen utgår från det som kallas det fackliga löftet.129 Det fackliga löftet är det 
löfte som arbetstagarna ger varandra när de går samman i fackföreningar. Löftet innebär att 

                                                 
125 Hansson, M. Kollektivavtalsrätten En rättsvetenskaplig berättelse, Uppsala 2010, 236-241 och Schmidt, F. 
Facklig arbetsrätt, Reviderad upplaga 1997, Eklund, R. Göransson, H. Källström, K. Sigeman, T. Stockholm 
1997, s 189 
126 För en beskrivning av den lexikaliska tolkningsmetoden se tex Strömholm, S. Rätt, rättskällor och 
rättstillämpning En lärobok i allmän rättslära, 5 uppl. Stockholm 1996, s 447-452 
127 Schmidt har formulerat denna princip som en allmän culparegel, se Hansson, M. Kollektivavtalsrätten En 
rättsvetenskaplig berättelse, Uppsala 2010, s 219-226. 
128 Schmidt, F. Facklig arbetsrätt, Reviderad upplaga 1997, Eklund, R. Göransson, H. Källström, K. Sigeman, T. 
Stockholm 1997, 187-195 
129 Se här och i det följande Göransson, I. och Holmgren, A. Löftet – löntagarna och makten på arbetets 
marknad, Stockholm 2000, s 9-15 
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arbetstagarna lovar varandra att ingen av dem åtar sig ett arbete med lägre betalning än någon 
annan i kollektivet, det vill säga att de lovar varandra att inte konkurrera med varandra med 
lönen. Detta för att hindra att arbetsgivare utnyttjar situationen vid arbetslöshet och låter 
arbetare bjuda under varandra för att få jobb. Inom arbetarrörelsen är det ett tydligt 
ställningsstagande att arbetsmarknaden inte är en varu- eller tjänstemarknad enligt gängse 
friliberala och marknadsekonomiska teorier. Arbetsmarknaden avgör människors lönenivåer 
och därmed möjligheterna till livskvalitet och ett drägligt liv. Den har en särställning jämfört 
med varu- och tjänstemarknaderna och därför måste solidaritet råda. 
 
Samrådsprincipen innebär att i möjligaste mån alltid försöka komma överens med 
arbetsgivarsidan för att undvika konflikt. Samrådsprincipen har sin grund i den 
konsensusanda som kommer till uttryck i Saltsjöbadsavtalet.130 Arbetstagare och arbetsgivare 
har båda lika stort intresse av en fungerande arbetsmarknad utan onödiga konflikter, och där 
så många som möjligt är sysselsatta. 
 

3.5.3 Arbetsgivarna 

Arbetsgivarnas hanteringsregler kan också sägas utgöras av i huvudsak två principer, 
samrådsprincipen och det vi här väljer att kalla den marknadsekonomiska principen. Den 
första principen delar arbetsgivarna med fackföreningarna. Precis som arbetstagarna har 
arbetsgivarna stort intresse av en fungerande arbetsmarknad. Den andra principen kan 
förenklat uttryckas som en strävan att alltid balansera utbudet med efterfrågan enligt klassiskt 
liberala idéer.131 
 

3.6 Förhandlingsförfarandet – rättsutveckling 

Kollektivavtalet möjliggör tillgången till den semidispositiva lagstiftningen. Rättsskapandet 
ligger därmed i parternas händer och den rättsskapande processen sker genom förhandlingar, 
vilket inte på något sätt motsvarar den traditionella lagstiftningsproceduren. 
Förhandlingsförfarandet mellan fackföreningarna och arbetsgivarna kan bäst förklaras med 
spelteoretiska strategier, vilket ligger utanför denna uppsats syfte. I korthet kan sägas att 
parter köpslår med varandra i syfte att uppnå bästa möjliga resultat. Resultatet av en 
förhandling beror på vad det förhandlas om, vem som förhandlar, om det förhandlas om flera 
frågor samtidigt samt om man försöker komma fram till en paketlösning. Noterbart är att 
hanteringsreglerna solidaritetsprincipen, samrådsprincipen och den marknadsekonomiska 
principen, precis som rättsordningens övriga hanteringsregler, kan kokas ned till enskilda 
personers värderande ställningstaganden vid den situation som råder vid förhandlingstillfället 
respektive rättstillämpningstillfället. 
 
Rättsutvecklingen är dock inte helt i parternas händer eftersom det i sista hand är 
Arbetsdomstolen som vid tvist avgör kollektivavtalets innehåll och giltighet.132 Hansson 
jämför kollektivavtalsrätten med ett domstolsdrivet common law-system.133 Det är domstolen 
som från fall till fall utvecklar det precisa innehållet i de generella normer som uttrycks i 
kollektivavtalen. 
 

                                                 
130 Se kapitel 2.2.2 Arbetsrättens historia, s 15 
131 Se kapitel 2.2.1.2 Idealtyper, s 13 
132 Hansson, M. Kollektivavtalsrätten En rättsvetenskaplig berättelse, Uppsala 2010, s 175 
133 Hansson, M. Kollektivavtalsrätten En rättsvetenskaplig berättelse, Uppsala 2010, s 333 
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4. EU 
Sverige blev medlem i Europeiska Unionen (EU) 1995. Medlemskapet innebär att EU-rätten 
har företräde framför svensk rätt i de fall det råder konflikt mellan rättssystemen.134 
 
4.1 Ideologier och historia  
Uppsatsförfattarna anser att Strömholms resonemang kring vikten av förståelse för hur 
historiskt framväxta rättsordningar byggs på allt efter som nya behov av reglering för 
samhällsfrid uppstår i och med samhällets utveckling, är tillämpbart på samma sätt på EU och 
dess rättssystem. Detta trots att EU inte är en nationalstat och att dess rättsordning har präglats 
av alla i unionen ingående nationalstaters historia. Unionens historia och utveckling visar 
tydligt hur basordningen av normer utgår från grundarnas visioner och ideologiska 
föreställningar. Genom utvecklingen av ideologiska föreställningar och värderingar ändras 
och kompletteras fördragen, och basordningen byggs på med nya normer. 
 
Idén om ett enat Europa, där en upprepning av världskrigen inte skulle kunna ske, har sina 
rötter i europarörelsen från 1940-talet. Europarörelsen främsta mål var att säkerställa freden i 
Västeuropa genom ett djupgående fredligt samarbete. Andra världskriget och nazismens totala 
förakt för mänskliga rättigheter och demokrati satte djupa spår. Främst på agendan stod att 
binda Tyskland och Frankrike samman för få ett slut på den långa fiendskapen mellan 
länderna. Det europeiska ekonomiska samarbetet skulle båda stärka demokratin i de 
västeuropeiska länderna och ge möjligheter att stå emot det kommunistiska hotet från 
Sovjetunionen och de dåvarande östeuropeiska satellitstaterna.135 
 
Det första steget mot den europeiska unionen var fördraget 1951 om den Europeisk kol- och 
stålgemenskapen (EKSG). Syftet med EKSG var att skapa en gemensam marknad under 
kontroll av gemensamma institutioner med särskilda befogenheter. Västtysklands och 
Frankrikes kol- och stålindustri skulle därigenom stå under övervakning vid återuppbyggandet 
av det krigshärjade Europa, och en framtida upprustning skulle därmed förhindras. Den 
ekonomiska marknaden skulle vara öppen för de andra västeuropeiska länderna. EKSG 
bildades av Frankrike, Tyskland, Italien och Beneluxländerna. Institutionen som kallades 
”höga myndigheten”136 fick omfattande överstatliga befogenheter att fatta bindande beslut för 
medlemsländerna. Det inrättades ett ministerråd som högsta styrande organ, en parlamentarisk 
församling, samt en domstol som självständigt skulle slita tvister och tolka fördraget. Denna 
arkitektur är sedan dess den grundläggande strukturen för EU, med Kommissionen, 
Ministerrådet, Europaparlamentet och EU-domstolen. 1957 undertecknades Romfördraget 
som låg till grund för Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG). I detta fördrag fördjupas 
det ekonomiska samarbetet mellan medlemsländerna. I Romfördraget slås grundstenarna för 
unionen fast och de gäller än i dag. Romfördraget var en tullunion och skapade en ekonomisk 
marknad med frihandel för varor, tjänster, arbetstagare och kapital inom sina gränser.137 Dessa 
fyra områden för frihandel inom unionen kallas de fyra friheterna.138 
 
Det ekonomiska samarbetet ökade ytterligare med europeiska enhetsakten 1986. Med den 
skapades den inre marknaden, som ytterligare förde medlemsländerna närmare genom att de 
sista handelshindren för varor inom unionen togs bort. I enhetsakten togs även ytterligare steg 

                                                 
134 Bernitz, U. och Kjellgren, A. Europarättens grunder, 3 uppl. Stockholm 2007, s 1 
135 Bernitz, U. och Kjellgren, A. Europarättens grunder, 3 uppl. Stockholm 2007, s 5 
136 Bernitz, U. och Kjellgren, A. Europarättens grunder, 3 uppl. Stockholm 2007, s 7 
137 Bernitz, U. och Kjellgren, A. Europarättens grunder, 3 uppl. Stockholm 2007, s 7ff 
138 Bernitz, U. och Kjellgren, A. Europarättens grunder, 3 uppl. Stockholm 2007, s 20 
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för att säkerställa den fria rörligheten för kapital och tjänster. Alla åtgärder hade som syfte att 
öka gränsöverskridande konkurrens inom gemenskapen.139 
 
Redan i Romfördraget från 1957 anges att målet för samarbetet är att knyta länderna allt 
närmare varandra. Med de olika fördragsändringarna, domstolens praxis och ökade 
målsättningar för vad unionen kan uträtta, har samarbetet kommit att fördjupas och vidgas. 
När Maastrichtfördraget skrevs på 1993 hade gemenskapens samarbete kommit att omfatta 
flera områden utanför det ekonomiska samarbetet, bland annat regionalpolitik, socialpolitik, 
miljö- och konsumentfrågor, kulturellt samarbete och utrikespolitiska frågor. Med 
Maastrichtfördraget döptes Europeiska Gemenskapen om till Europeiska Unionen för att 
betona att samarbetet hade fördjupats och vidgats.140 
 
I dagsläget har ytterligare fördragsändringar gjorts. I det senaste fördraget, Lissabonfördraget, 
som ratificerades 2009, har ytterligare förändringar och utökningar i samarbetet gjorts, främst 
på det utrikespolitiska området.141 Kärnan från Romfördraget 1957 med de fyra friheterna på 
den inre marknaden kvarstår.  
 
Tallberg gör ett viktigt påpekande när han skriver att EU ibland felaktigt förknippas med 
högerpolitik i Sverige. EU är ett politiskt system där systemet i sig per definition varken är 
höger eller vänster. Systemet är vad medborgarna i unionen gör det till. I andra 
medlemsländer anses EU vara en socialdemokratisk konstruktion, där samarbetet ses som ett 
sätt att smygsocialisera medlemslandet i fråga. EU är på samma sätt som andra beslutsnivåer 
(nationell, regional, lokal) en plattform för de demokratiska majoriteterna beroende på de 
olika partiernas ställning runt om i Europa.142 
 
Den basordning av normer som EU:s inre marknad utgår ifrån är de fyra friheterna.143 Den 
ideologiska basen är marknadsekonomi med den klassiska liberala idén om 
marknadskrafterna som skapar jämvikt i en utbuds- och efterfrågesituation av en vara eller 
tjänst mellan två aktörer när det råder perfekt konkurrens.144 Enligt fördraget om Europeiska 
Unionen ska unionen ”verka för en hållbar utveckling i Europa som bygger på välavvägd 
ekonomisk tillväxt och på prisstabilitet, på en social marknadsekonomi med hög 
konkurrenskraft där fullständig sysselsättning och sociala framsteg eftersträvas”.145 Fördraget 
bygger entydigt på en socialliberal demokratisyn, där grundpelarna för integrationen mellan 
länderna är de fyra friheterna. 
 

4.2 EU-rätt 

De ekonomiska syftena är avgörande för den rättsordning som har växt och håller på att växa 
fram inom unionen.146 EU-rätten är funktionellt betonad och ändamålsenligt inriktad, där 
målet är ekonomisk integration på en inre marknad med fri konkurrens. EU-rätten ska 
försvara och främja unionens övergripande ekonomiska syften. I och med att det är en relativt 

                                                 
139 Bernitz, U. och Kjellgren, A. Europarättens grunder, 3 uppl. Stockholm 2007, s 12 
140 Bernitz, U. och Kjellgren, A. Europarättens grunder, 3 uppl. Stockholm 2007, s 13 
141 Fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 2009. Fördraget om 
Europeiska unionen (EU) och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF). 
142 Tallberg, S. EU:s politiska system, 3 uppl. Lund 2007, s 17 
143 Artikel 26 EUF (Lissabonnfördraget), fd. artikel 14 EG 
144 Se kapitel 2.2.1.2 Idealtyper, s 13 
145 Artikel 3.3 EU (Lissabonfördraget) 
146 Se här och i det följande Hettne, J. och Otken Eriksson, I. (red.) EU-rättslig metod Teori och genomslag i 
svensk rättstillämpning, Stockholm 2005, s 37ff 
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ny och helt unik rättsordning, sui generis, så är den också ofullständig och behöver ständigt 
fyllas ut med nytt innehåll.147 Detta faktum har gett EU-domstolen en mycket framträdande 
roll som rättsskapande institution då den dömer i frågor som ännu inte har blivit uttryckligen 
reglerade i de existerande rättsakterna.  
 
Nedan diskuteras EU-rättens sak- och hanteringsregler, för att visa hur basordningen av 
normer som utgår från de fyra friheterna genomsyrar den EU-rättsliga juridiska metoden, med 
sina rättskällor och tolkningsprinciper.  
 

4.2.1 Rättskällor 

Av EU:s rättskällor är primärrätten, vissa delar av sekundärrätten, de allmänna 
rättsprinciperna samt EU-domstolens rättspraxis bindande. Övriga rättskällor är endast 
vägledande. Förutom en kort kommentar beträffande de ekonomiska teoriernas ställning som 
rättskälla, diskuteras här enbart bindande rättskällor. 
 

4.2.1.1 Primärrätt 

Till primärrätten räknas fördragen och de tillhörande protokollen. Fördragen innehåller trots 
sin omfattning bara ramarna och grundprinciperna för unionens normsystem.148 De brukar av 
denna anledning karaktäriseras som ramfördrag. Det är sedan unionens institutioners uppgift 
att närmare precisera och utveckla fördragens principer i bestämmelser i sekundärrätten. EU-
domstolens rättsutvecklande funktion är ett resultat av fördragens generella formuleringar av 
de grundläggande principerna, vilka till viss del preciseras genom sekundärrättsliga akter, för 
att slutligen konkretiseras genom domstolsavgöranden.  
 
Primärrätten skapas genom medlemsstaternas enhälliga beslut och godkännande genom 
påföljande ratificering.149 Fördragens rättsliga legitimitet härrör följaktligen direkt från 
medlemsstaterna. Varje land som ansluter sig till unionen accepterar genom sin anslutning 
hela det samlade europeiska regelverket, l’acquis communautaire.150 
 
Giltigheten av fördragen kan inte ifrågasättas av EU:s institutioner eftersom institutionernas 
egen legitimitet grundas på fördragen och det som där överenskommits angående 
institutionernas existens och behörighet. EU-domstolen kan därför inte pröva den rättsliga 
giltigheten av fördragsbestämmelser. Den kan dock gå mycket långt i sin tolkning av dem och 
genom praxis avgöra en fördragsbestämmelses innehåll och tillämplighet.151 Primärrätten 
utgjordes i början av tre fördrag, EKSG-fördraget, EG-fördraget och Euroatomfördraget. 
Sedan dess har det gjorts ändringar av och tillägg till fördragen.152 Den senaste ratificerade 
ändringen är Lissabonfördraget. 
 

                                                 
147 Hettne, J. och Otken Eriksson, I. (red.) EU-rättslig metod Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 
Stockholm 2005, s 44 
148 Se här och i det följande Bernitz, U. och Kjellgren, A. Europarättens grunder, 3 uppl. Stockholm 2007, s 27 
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4.2.1.2 Sekundärrätt 

De rättsakter som utfärdas och antas i enlighet med fördragen räknas till sekundärrätten. Hit 
hör både bindande och icke bindande rättsakter. Några exempel som brukar nämnas är 
förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden. En förordning är bindande till 
alla delar och direkt tillämplig i varje medlemsstat.153 Ett direktiv är bindande för de 
medlemsstater som det är riktat till, med avseende på det resultat som ska uppnås.154 Det 
överlåts åt respektive medlemsstat att själv bestämma hur ett direktiv ska implementeras i den 
nationella lagstiftningen eller i annan reglering. Det är staternas ansvar att säkerställa att 
direktivets resultat uppnås. En bristfällig implementering av ett direktiv kan leda till att 
medlemsstaten blir skadeståndsskyldig för brott mot EU-rätten.155 Ett beslut är bindande för 
dem det är riktat till.156 Avtal som ingåtts av EU med länder utanför unionen eller med 
internationella organisationer hör också till sekundärrätten. De rättsakter inom sekundärrätten 
som är av intresse för denna uppsats är direktiven. Övrig sekundärrätt faller utanför studiens 
ämne och behandlas därför inte vidare. 
 

4.2.1.3 Allmänna rättsprinciper 

Allmänna rättsprinciper eller allmänna rättsgrundsatser är uttryck för mer grundläggande och 
bestående värderingar som inte direkt låter sig sammanfattas i en konkret bestämmelse.157 
Allmänna rättsprinciper är vagt och allmänt formulerade. De ger inte upphov till någon direkt 
rättsföljd utan tjänar mer som tolkningsbakgrund när en specifik regel tillämpas. Principernas 
vaghet och allmänna innehåll öppnar utrymmet för skönsmässiga bedömningar. Vid 
tillämpning av allmänna rättsprinciper är det därför viktigt att domstolen tydligt redovisar sina 
resonemang och argument för en viss tolkning. Utrymmet för skön kan begränsas genom 
systematiska och på förhand givna regler för intresseavvägningar.158 
 
De allmänna rättsprinciperna har utvecklats och formulerats av EU-domstolen.159 Detta beror 
på att EU-rätten inte är komplett och att den ständigt behöver fyllas i med lösningar på 
nyuppkomna rättsliga problem som det inte finns någon reglering av i lagstiftningen. Det 
beror även på rättsordningens funktionsorientering, det vill säga att rätten ska främja unionens 
ekonomiska syften. En lagstiftning som baseras på målsättningar och syften blir följaktligen 
allmänt formulerad och behöver konkretiseras genom domstolspraxis. De allmänna 
rättsprinciperna tjänar som ledning för domstolens avgöranden vid en allmänt formulerad 
lagstiftning. Domstolens rättsskapande verksamhet kan genom bruket av de allmänna 
rättsprinciperna accepteras som systematisk och enhetlig, och därmed även rättssäker. Det kan 
enligt Hettne dock tyckas uppseendeväckande att de av EU-domstolen utvecklade 
rättsprinciperna tjänar till att komplettera primärrätten, eftersom primärrättens legitimitet 
grundas på lagstiftarna, det vill säga medlemsländerna.160 
 

                                                 
153 Artikel 288 EUF. För en redogörelse om direkt tillämplighet se kapitel 4.2.2 Direkt tillämplighet, direkt effekt 
och indirekt effekt, s 32. 
154 Artikel 288 EUF 
155 Bernitz, U. och Kjellgren, A. Europarättens grunder, 3 uppl. Stockholm 2007, s 89-93 
156 Artikel 288 EUF 
157 Se här och i det följande Hettne, J. och Otken Eriksson, I. (red.) EU-rättslig metod Teori och genomslag i 
svensk rättstillämpning, Stockholm 2005, s 41ff 
158 Se kapitel 2.1.3 Hanteringsregler, s 9f 
159 Se här och i det följande Hettne, J. och Otken Eriksson, I. (red.) EU-rättslig metod Teori och genomslag i 
svensk rättstillämpning, Stockholm 2005, s 28 och 43 
160 Hettne, J. och Otken Eriksson, I. (red.) EU-rättslig metod Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 
Stockholm 2005, s 28 
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Stöd för domstolens tillämpning av allmänna rättsprinciper finns i Lissabonfördraget, där det 
står att domstolen ”ska säkerställa att lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning av 
fördragen”,161 samt i följande reglering av skadeståndsersättning som ska ske ”i enlighet med 
de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar”.162 
 
Den allmänna rättsprincip som är av avgörande betydelse för denna uppsats är principen om 
likabehandling. Principen är härledd ur förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet 
och utgör grunden för den europeiska lagstiftningen för ekonomisk integration.163 Företag 
från olika länder ska kunna konkurrera på lika villkor. För att underlätta arbetskraftens 
rörlighet syftar flera arbetsrättsliga regleringar till likabehandling gällande löner och andra 
villkor. I uppsatsen behandlas endast de rättsprinciper som är av relevans för studiens syfte. 
 

4.2.1.4 Domstolens praxis 

EU-rätten är till sin funktion utformad på ett sätt som liknar det angloamerikanska common 
law-systemet med en väl utvecklad prejudikatlära. Detta ger domstolen en mycket 
framträdande roll i utvecklingen och formandet av EU-rätten. Domstolens främsta 
tolkningsprincip är den funktionella och teleologiska. En bestämmelse tolkas mot bakgrund 
av det ändamål som önskas uppnås med den. Domstolen tar hänsyn till den effekt som en 
reglering har, och tolkar i enlighet med vad som är mest gynnsamt för EU-rättens utveckling. 
Tolkningen utövas i enlighet med de allmänna rättsprinciperna och fördragens övergripande 
syften.164 Den teleologiska tolkningsmetoden kommer sig av EU-lagstiftningens utformning, 
vilken är relativt allmänt hållen och oftare uttrycker mål än medel. Domstolens 
rättstillämpning blir på detta sätt en komplettering till lagstiftningen. 
 
Ytterligare en aspekt gällande domstolens rättsskapande verksamhet är att den ibland uttalar 
sig om en bestämmelses innehåll i ett aktuellt tidsperspektiv, till exempel ”på EG-rättens 
nuvarande stadium”.165 Därmed öppnar domstolen möjligheten att i framtiden frångå och 
ändra sin egen praxis om den rättsliga utvecklingen så skulle kräva. 
 
EU-domstolen har kritiserats för att vara alltför politisk i sin rättsskapande verksamhet. Själv 
anser den sig dock inte bara ha rätt, utan även skyldighet, att i sin rättsutövande verksamhet 
iaktta unionens integrationspolitiska syften, som de kommer till uttryck i fördragen.166 
 
Den EU-rättsliga prejudikatläran är snarast att anse som deduktiv. Det betyder att domstolen 
utgår från en befintlig rättsgrundsats som den sedan tillämpar på det aktuella fallet. Detta 
skiljer sig från den anglo-amerikanska induktiva metoden, där allmänna principer dras ur ett 
enskilt fall för att sedan jämföras med liknande omständigheter i ett annat fall.167 
 

                                                 
161 Artikel 19 EU (Lissabonfördraget) 
162 Artikel 340 EUF (Lissabonfördraget) 
163 Bernitz, U. och Kjellgren, A. Europarättens grunder, 3 uppl. Stockholm 2007, s 104 
164 Hettne, J. och Otken Eriksson, I. (red.) EU-rättslig metod Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 
Stockholm 2005, s 30f och Bernitz, U. och Kjellgren, A. Europarättens grunder, 3 uppl. Stockholm 2007, 35 
165 Hettne, J. och Otken Eriksson, I. (red.) EU-rättslig metod Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 
Stockholm 2005, s 38 
166 Hettne, J. och Otken Eriksson, I. (red.) EU-rättslig metod Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 
Stockholm 2005, s 37 
167 Hettne, J. och Otken Eriksson, I. (red.) EU-rättslig metod Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 
Stockholm 2005, s 31 
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4.2.1.5 Ekonomiska teorier 

Ekonomiska teorier som rättskällor är vanligast inom konkurrensrätten, men denna är i sin tur 
avgörande för upprättandet av den inre marknaden och uppfyllelsen av unionens 
integrationssyften.168 Utan att behandla ekonomiska teorier och konkurrensrätten närmare är 
det för denna studies vidkommande ändå värt att poängtera betydelsen av ekonomiska och 
konkurrensrättsliga faktorer, eftersom de har en nära koppling till den europeiska arbetsrätten. 
Kostnaden för arbetskraft är många företags främsta konkurrensmedel. 
 

4.2.2 Direkt tillämplighet, direkt effekt och indirekt effekt  

Inom EU-rätten talar man om att bestämmelser kan vara direkt tillämpliga, ha direkt effekt 
eller indirekt effekt.169 Direkt tillämplighet syftar på en bestämmelse som gäller utan 
implementering i de nationella rättssystemen. En förordning, till exempel, har allmän giltighet 
och är direkt tillämplig i varje medlemsstat.170 Med direkt effekt avses en bestämmelse som 
ger upphov till rättigheter för en enskild som denne kan göra gällande vid domstol. Domstolen 
har i praxis fastställt att fördragsartiklar, förordningar, direktiv, beslut och internationella 
avtal kan ha direkt effekt. Bestämmelser som har direkt tillämplighet har inte per automatik 
också direkt effekt. Det finns bestämmelser som riktar sig till stater eller offentliga organ utan 
att ge upphov till rättigheter för en enskild. 
 
För att tydliggöra skillnaderna mellan begreppen så avser begreppet direkt tillämplighet att en 
bestämmelse är giltig som den är, utan införlivande i de nationella rättsordningarna, medan 
begreppet direkt effekt avser vem som kan grunda rättigheter på bestämmelsen ifråga. 
 
Vertikal direkt effekt betyder att en rättighet kan åberopas gentemot staten av den enskilde. 
Horisontell direkt effekt ger den enskilde möjligheten att åberopa en rättighet gentemot en 
annan enskild part.171 För att en bestämmelse ska ha direkt effekt krävs det att den är 
ovillkorlig, klar och entydig.172 Med ovillkorlig menas att den kan tillämpas utan någon 
kompletterande reglering. 
 
Direktiv kan som huvudregel inte ha direkt effekt, eftersom de ska implementeras i den 
nationella lagstiftningen och där få sin utformning i specifika bestämmelser. Den enskildes 
rättigheter grundas inte direkt på direktivet, utan på direktivets implementering i den 
nationella lagstiftningen. Enligt domstolens praxis får dock direktiv direkt effekt om de inte är 
implementerade i rätt tid och om de ger upphov till rättigheter för privata rättssubjekt 
gentemot staten. Även här måste regeln vara ovillkorlig, klar och entydig. På detta sätt 
garanteras den enskildes rättigheter om en stat inte implementerar ett direktiv i rätt tid eller på 
ett bristfälligt sätt.173 
 
Indirekt effekt innebär att nationella rättstillämpande myndigheter är skyldiga att tolka och 
tillämpa den nationella lagstiftningen och regleringen med hänsyn till EU-rätten, oavsett om 
den EU-rättsliga regleringen på området har direkt effekt eller inte.174 Denna skyldighet till 

                                                 
168 Hettne, J. och Otken Eriksson, I. (red.) EU-rättslig metod Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 
Stockholm 2005, s 74 
169 Se här och i det följande Bernitz, U. och Kjellgren, A. Europarättens grunder, 3 uppl. Stockholm 2007, s 77f 
170 Artikel 288 EUF (Lissabonfördraget) 
171 Bernitz, U. och Kjellgren, A. Europarättens grunder, 3 uppl. Stockholm 2007, s 79 
172 Nyström, B. EU och arbetsrätten, 3 uppl. Stockholm 2002, s 44 
173 Nyström, B. EU och arbetsrätten, 3 uppl. Stockholm 2002, s 45f 
174 Bernitz, U. och Kjellgren, A. Europarättens grunder, 3 uppl. Stockholm 2007, s 86f 
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”direktivkonform tolkning”175 stammar i grunden från lojalitetsprincipen.176 Både direkt 
effekt av direktiv och direktivkonform tolkning i allmänhet kan tolkas som ett uttryck för en 
funktionell tolkning av fördragen, där ett åsidosättande av EU-rätten till förmån för en 
nationell reglering skulle undergräva fördragen och dess syften.177 
 

4.2.3 Det EU-rättsliga arbetstagarbegreppet 

Det första som behöver konstateras är att det inte finns en EU-rättslig motsvarighet till det 
svenska kollektiva arbetstagarbegreppet. EU-rätten skyddar först och främst individen och 
dess rättigheter gentemot staten. 
 
Kopplat till de fria rörligheterna i fördragen för varor, personer, tjänster och kapital enligt 
artikel 26 EUF, är det grundläggande förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet 
enligt artikel 18 EUF. Fri rörlighet för arbetstagare regleras i artikel 45-48 EUF, men även de 
övriga friheterna är nära kopplade till arbetskraftens fria rörlighet. Det främsta syftet med den 
fria rörligheten för personer är att underlätta för företagen att anlita arbetskraft. Det är alltså 
företagets rättigheter som sätts i främsta rummet, inte individens frihet att röra sig över 
gränserna.178 Samma företagarvänliga princip är giltig beträffande den fria rörligheten för 
kapital enligt artikel 63-66 EUF, vilket ger företagen möjlighet att investera där arbetskraften 
är billig.179 Regleringen av den fria rörligheten för tjänster genom artikel 56-62 EUF och 
etablering enligt artikel 49-55 EUF ligger mycket nära den fria rörligheten för arbetskraft. 
Konflikter mellan de båda regelverken kan i vissa fall uppkomma.180 
 
Avgörande för tillämpligheten av arbetstagarens rättigheter är definitionen av 
arbetstagarbegreppet. Fördragens arbetstagarbegrepp har enligt EU-domstolen en speciell 
unionsrättslig betydelse och får inte definieras av de olika medlemsstaterna var för sig.181 
Nationella tolkningar av begreppet skulle undergräva fördragens regleringar gällande 
arbetstagare eftersom den nationella lagstiftningen då fritt skulle disponera över vilka 
personer som hör till begreppets tillämpningsområde. Eftersom arbetstagarbegreppet är knutet 
till fördragens grundläggande friheter ska det tolkas extensivt. EU-domstolen uttalar sig om 
arbetstagarbegreppet i mål 53/81 D. M. Levin. 
 
Domstolen uttrycker sig angående bristen på exakt definition av arbetstagarbegreppet: 

”Även om de rättigheter som följer av principen om fri rörlighet för arbetstagare […] är knutna till ställningen 
som arbetstagare eller det faktum att en person utövar eller önskar utöva en avlönad verksamhet, så är 
begreppen "arbetstagare" och "avlönad verksamhet" inte uttryckligen definierade i någon av bestämmelserna 
på området. För att kunna fastställa deras betydelse är det följaktligen lämpligt att, med hänvisning till de 
allmänt erkända tolkningsprinciperna, utgå från begreppens normala betydelse i det givna sammanhanget 
och mot bakgrund av fördragets syften.”182 
 
 

 

                                                 
175 Bernitz, U. och Kjellgren, A. Europarättens grunder, 3 uppl. Stockholm 2007, s 86 
176 Artikel 4.3 EU (Lissabonfördraget) 
177 Bernitz, U. och Kjellgren, A. Europarättens grunder, 3 uppl. Stockholm 2007, s 35, 86-89 
178 Nyström, B. EU och arbetsrätten, 3 uppl. Stockholm 2002, s 112 
179 Nyström, B. EU och arbetsrätten, 3 uppl. Stockholm 2002, s 114 
180 Nyström, B. EU och arbetsrätten, 3 uppl. Stockholm 2002, s 114 
181 Detta är ett uttryck för den autonoma tolkningen av EU-rätten. Se kapitel 4.3 Skiljelinjer mellan EU-rätt och 
svensk arbetsrätt, s 35 
182 Citatet är hämtat från Mål 53/81 D.M. Levin mot Staatssecretaris van Justitie, punkt 9 
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Arbetstagarbegreppets betydelse enligt EU-rätten påvisas: 
”Såsom domstolen redan har fastställt […] kan begreppen "arbetstagare" och "avlönad verksamhet" inte 
definieras genom hänvisning till medlemsstaternas nationella lagstiftningar, utan de har en 
gemenskapsrättslig betydelse. I motsatt fall skulle gemenskapsbestämmelserna om fri rörlighet för 
arbetstagare sakna betydelse eftersom innebörden av dessa begrepp då ensidigt skulle kunna fastställas och 
ändras, utan kontroll av gemenskapens institutioner, genom nationella lagar som godtyckligt skulle kunna 
undanta vissa kategorier av personer från fördragets tillämpningsområde.”183 

 
Begreppets koppling till de allmänna rättsprinciperna fastslås: 

”Innebörden och räckvidden av begreppen "arbetstagare" och "avlönad verksamhet" måste följaktligen 
fastställas mot bakgrund av principerna i gemenskapens rättsordning.”184 

 
Domstolen poängterar nödvändigheten av en extensiv tolkning av begreppet: 

”I detta hänseende måste det understrykas att dessa begrepp fastställer tillämpningsområdet för en av de 
grundläggande friheter som garanteras genom fördraget och att de därför inte kan tolkas restriktivt.”185 

 
Arbetstagarbegreppet definieras med liknande formuleringar i mål 66/85 Lawrie-Blum. Här 
utvecklar domstolen begreppet genom att lägga till tre villkor som ska uppfyllas för att någon 
ska betraktas som arbetstagare. För det första ska personen utföra arbete åt någon annan, för 
det andra ska hon vara under dennes ledning och för det tredje ska arbetet ske mot vederlag.186  
 
Domstolen framhåller inledningsvis vikten av en autonom tolkning av begreppet: 

”Eftersom fri rörlighet för arbetstagare är en av de grundläggande principerna inom gemenskapen kan 
begreppet arbetstagare i den mening som avses i artikel 48 inte tolkas olika beroende på vilken nationell 
lagstiftning det är fråga om, utan begreppet måste ges en gemenskapsrättslig definition. Eftersom det 
avgränsar tillämpningsområdet för denna grundläggande frihet, måste begreppet arbetstagare tolkas 
extensivt […].”187 

 
Därefter uttrycks villkoren som ska uppfyllas för att någon ska anses vara arbetstagare: 

”Detta begrepp skall definieras enligt de objektiva kriterier som kännetecknar ett anställningsförhållande, med 
beaktande av de berörda personernas rättigheter och skyldigheter. Det viktigaste kännetecknet för ett 
anställningsförhållande är att en person, under en viss tid, mot ersättning utför arbete av ekonomiskt värde åt 
någon annan under dennes ledning.”188 

 
Det måste särskilt framhållas att begreppsdefinitionen ovan bara gäller lagstiftningen kring 
den fria rörligheten. I andra sammanhang kan arbetstagarbegreppet vara definierat på annat 
sätt. Det direktiv som behandlas i denna studie överlämnar fastställandet av begreppets 
innebörd åt medlemsstaterna, vilka ska tillämpa och tolka begreppet i enlighet med den 
nationella lagstiftningen.  
 
Utstationeringsdirektivet fastställer följande:  

”I detta direktiv avses med begreppet arbetstagare det begrepp som tillämpas i rätten i den medlemsstat 
inom vars territorium arbetstagaren är utstationerad.”189 

 

                                                 
183 Citatet är hämtat från Mål 53/81 D.M. Levin mot Staatssecretaris van Justitie, punkt 11 
184 Citatet är hämtat från Mål 53/81 D.M. Levin mot Staatssecretaris van Justitie, punkt 12 
185 Citatet är hämtat från Mål 53/81 D.M. Levin mot Staatssecretaris van Justitie, punkt 13 
186 Se citat punkt 16 och 17 i Mål 66/85 Deborah Lawrie-Blum mot Land Baden-Württemberg 
187 Citatet är hämtat från Mål 66/85 Deborah Lawrie-Blum mot Land Baden-Württemberg, punkt 16 
188 Citatet är hämtat från Mål 66/85 Deborah Lawrie-Blum mot Land Baden-Württemberg, punkt 17 
189 Citatet är hämtat från Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om 
utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster 
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4.3 Skiljelinjer mellan EU-rätt och svensk arbetsrätt 

Nyström beskriver de huvudsakliga skiljelinjerna mellan EU-rätten och den svenska 
arbetsrätten som skilda uppfattningar om individ – organisation, lagstiftning – kollektivavtal, 
samt staten – arbetsmarknadens organisationer.190 I Sverige har fackföreningarna en central 
roll och kollektivavtalet en helt avgörande ställning. EU-rätten fokuserar på individens 
rättigheter mot arbetsgivaren och staten. 
 
Redogörelse ovan för arbetstagarbegreppets definition inom EU-rätten och konstaterandet av 
avsaknaden av ett EU-rättsligt kollektivt arbetstagarbegrepp ger en fingervisning om de 
svårigheter Sverige står inför vid införlivandet av direktiv som berör arbetsrätten.  
 
Den ideologiska basordningen med de fyra friheterna som EU-rätten utgår från avspeglar sig i 
hanteringsreglerna på detaljnivå. Där den svenska arbetsrätten utgår från ett skydd för 
arbetstagaren, finns egentligen ingen motsvarighet inom EU-rätten. I stället är det rättsliga 
skyddet centrerat kring de fyra friheterna. De är uttryck för den klassiska liberala tanken om 
marknadens kraft som styrideal, vilket i uppsatsen har definierats som den 
marknadsekonomiska principen.191 I fördragen är denna princip av överordnad betydelse. 
 
EU-domstolens teleologiska tolkningsmetod är lätt att förknippa med den 
marknadsekonomiska principen, men det är viktigt att se skillnaden mellan en tolkningsmetod 
och en grundläggande princip. Tolkningsmetoden ifråga har som syfte att säkerställa 
principen, den är en hanteringsregel för hur tolkning och rättstillämpning ska gå till. 
 
Även principen om att EU-rättens begrepp ska ges en autonom tolkning kan sägas vara 
kopplad till den marknadsekonomiska principen.192 Den autonoma tolkningen kräver att EU-
rättens begrepp tolkas på ett självständigt sätt, oberoende av de nationella rättsordningarnas 
begreppsdefinitioner. Det skulle undergräva unionens syften om dess rättsordning kunde 
tolkas på olika sätt, och därmed ges olika innehåll, av medlemsstaterna. 
 
Den teleologiska tolkningsmetoden har utvecklats genom behovet av att precisera och fylla ut 
de allmänt hållna ramfördragen.193 Det som tolkas är fördragens norminnehåll, som det 
uttrycks i bland annat grundläggande principer. I Lavaldomen, som behandlas nedan i kapitel 
5.2.3 Lavaldomen, har EU-domstolen främst sett till principerna om likabehandling, 
proportionalitet, lojalitet samt principen om ömsesidigt erkännande.194 Dessa principer är, på 
samma sätt som tolkningsmetoder, hanteringsregler för hur norminnehållet i fördragen skall 
hanteras. Men principerna har sin grund i den liberala tanken, vilken även ligger till grund för 
den marknadsekonomiska principen där den fria jämlika individen är aktör. 
 
De hanteringsregler som får avgörande betydelse i rättstillämpningen i skärningspunkten 
mellan den svenska kollektivavtalsrätten och EU-rätten, kan förenklat sägas vara tre stycken. 
De är samrådsprincipen, solidaritetsprincipen och den marknadsekonomiska principen. 
 

                                                 
190 Nyström, B. EU och arbetsrätten, 3 uppl. Stockholm 2002, s 60-64 
191 Se kapitel 2.2.1.2 Idealtyper, s 13  
192 För begreppet autonom tolkning se Hettne, J. och Otken Eriksson, I. (red.) EU-rättslig metod Teori och 
genomslag i svensk rättstillämpning, Stockholm 2005, s 84. 
193 Se kapitel 4.2.1.4 Domstolens praxis, s 31 
194 För likabehandlingsprincipen, se kapitel 4.2.1.3 Allmänna rättsprinciper, s 30f. För proportionalitetsprincipen, 
se kapitel 5.2.3.1 Första frågan, s 51. För lojalitetsprincipen, se kapitel 5.2.3.1 Första frågan, s 49. För principen 
om ömsesidigt erkännande, se kapitel, 5.2.5 Lex Laval, 2010, s 54f, not 317 
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I Sverige har arbetsgivarna genom åren försvarat den svenska modellen, vars funktion bygger 
på samrådsprincipen, solidaritetsprincipen och den marknadsekonomiska principen 
gemensamt.195 Christer Persson, chef för IF Metalls förhandlingsenhet, berättar i ett samtal 
den 7 december 2010 att både fackföreningarna och arbetsgivarna har stort intresse av att 
behålla den svenska modellen tack vara det utrymme den ger att genom förhandlingar anpassa 
den reglering man själv är berörd av.196 Lagstiftning kan innebära en reglering som vare sig är 
lämpad eller önskad utifrån någon av arbetsmarknadens parters intressen och utgångspunkter. 
Dessutom poängterar Christer Persson lagstiftningens snabba föränderlighet och de 
svårigheter det kan innebära för arbetsmarknadsparterna att anpassa sig till en utifrån 
påtvingad reglering som de inte själva kan påverka utformandet av. Mekanismen med 
förhandling och avtalsslut medger en möjlighet till snabba anpassningar av avtalsinnehåll till 
förändringar i omgivande förhållanden. Detta samtidigt som kontrollen av omdaningen av 
regleringen ligger i parternas händer och uttrycks i avtal först när de har kommit fram till en 
överenskommelse.197  
 
Figuren nedan är infogad för att på ett schematiskt sätt visa skillnaderna mellan svensk 
kollektivavtalsrätt och EU-rätten. Hanteringsregler är föränderliga, vilket Strömholm 
poängterar, och några klara avgränsningar kan egentligen inte att göras. 198 
 
 

 
Figur 2, Principer i den svenska kollektivavtalsrätten och i EU-rätten. 
 

 
 
Bilden ska inte tydas som att det råder en total frånvaro av samrådsprincipen och 
solidaritetsprincipen inom EU-rätten, utan som att dessa principer är av underordnad 
betydelse. Vare sig solidaritetsprincipen eller samrådsprincipen har någon betydelse för 
utgången av Lavaldomen.199 Den svenska modellen däremot, bygger på ett system där 
samtliga principer respekteras fullt ut. Solidaritetsprincipen och samrådsprincipen är 
lagstiftade bland annat genom den kollektiva förhandlingsrätten och förhandlingsskyldigheten 
i MBL. 

                                                 
195 Se kapitel 3.5 Arbetsdomstolen, fackföreningarna och arbetsgivarna, s 24ff, för mer om principerna. 
196 Persson, Christer, Enhetschef, Förhandlingsenheten, IF METALL. Samtal fört via videolänk den 7 december 
2010 på IF Metall Klarälvens kontor i Karlstad. 
197 För resonemang om skillnader mellan lagstiftning och kollektivavtal se kapitel 5.2.6 Lagstiftning – 
kollektivavtalsreglering, s 56 
198 Se kapitel 2.1.3 Hanteringsregler, s 9f 
199 Se kapitel 5.2.3 Lavaldomen, s 47-52 
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4.3.1 Sociala villkor 

I inledningen av denna uppsats refereras det till Wanja Lundby Wedins besvikelse över att 
Kommissionen har strukit ett förslag i programmet för att stärka den inre marknaden, som 
gäller skydd av facklig stridsrätt och en social klausul för löntagares rättigheter.200 Den 
underordnade betydelsen av arbetstagarnas skydd anses vara en brist inom EU-rätten, vilket är 
en ständigt pågående politisk debatt. 
 
Unionens övergripande syfte är som redan nämnts ekonomisk integration och 
näringslivsfrämjande politik för ekonomisk tillväxt på den europeiska marknaden.201 Fri 
konkurrens på en gemensam marknad antas leda till ett optimalt resursutnyttjande, vilket i sin 
tur förutsätts leda till ökad välfärd för medborgarna. Med utgångspunkt i detta resonemang 
har diskussionen väckts kring arbetstagarnas konkurrens om arbetstillfällen när företagen styr 
sin etablering och produktion beroende på kostnaderna för arbetskraften.  
 
Uttrycket social dumpning är frekvent förekommande i debatten och används med lite olika 
betydelser. En allmän betydelse är att arbetstagarna konkurrerar med varandra om 
arbetstillfällen genom att bjuda under varandra i fråga om löner och andra anställningsvillkor. 
Begreppet kan beteckna förhållandet när arbetskraft från ett låglöneland utför arbete i ett 
höglöneland mot lägre ersättning än det landets normalnivå. Det kan också syfta på när 
företag i ett höglöneland flyttar produktionen till ett låglöneland för att genom lägre 
lönekostnader sänka produktionskostnaderna. Problematikens kärna kan dock sägas handla 
om ett ”otillbörligt utnyttjande av billig arbetskraft, så att det sker en snedvridning av 
konkurrensen”.202 Den EU-rättsliga regleringen av den europeiska arbetsmarknaden ska 
främst avhjälpa de hinder för fri konkurrens som nationella arbetsmarknadsregleringar ger 
upphov till. Arbetsrättsliga direktiv som avser regleringar till skydd för arbetstagare, måste 
alltid respektera de fyra friheterna. Regleringen av arbetstagares sociala villkor inom EU-
rätten är sparsam och i flera fall inte rättsligt bindande. 
 
I och med Lissabonfördraget och införandet av Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna finns ett allmänt formulerat skydd gällande civila, politiska och 
medborgerliga rättigheter. Under rubriken Solidaritet regleras vissa rättigheter kopplade till 
arbetstagare, i övrigt är rättighetskatalogen främst inriktad på individen. Arbetstagarnas 
specifika sociala villkor behandlas inte närmare i denna studie, då det ligger bortom dess 
syften. Beröringspunkterna är dock många, varför förändringstendensen mot ett mer allmänt 
skydd för individer är värt att notera. Stadgan tydliggör en viss förskjutning av fokus inom 
EU-rätten. Från att ha varit främst ekonomiskt inriktad, beaktas nu på ett mer framträdande 
sätt individens rättigheter som inte är kopplade till unionens syften i övrigt. EU-domstolen har 
att väga samman dubbla ändamål i sin rättstillämpning: dels skyddet av individens rättigheter, 
och dels främjandet och säkerställandet av de ekonomiska friheterna.203 Individens rätt till 
domstolsprövning är en grundläggande rättighet i EU-rätten. EU-domstolen förutsätter därför 
i princip att direktiv implementeras genom lagstiftning. 
 

                                                 
200 Se kapitel 1 Inledning, s 1 
201 Se här och i det följande Nyström, B. EU och arbetsrätten, 3 uppl. Stockholm 2002, s 123f 
202 Nyström, B. EU och arbetsrätten, 3 uppl. Stockholm 2002, s 124 
203 Hettne, J. och Otken Eriksson, I. (red.) EU-rättslig metod Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 
Stockholm 2005, s 226 
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4.3.2 Implementering av arbetsrättsliga direktiv 

Direktiv ska implementeras genom bindande rättsakter. Rättskällor som förarbeten, praxis och 
kollektivavtal räcker inte ensamma för att fylla EU-rättens krav på fullt skydd för de 
rättigheter som stipuleras i direktivet.204 
 
I vissa direktiv medges uttryckligen implementering genom kollektivavtal.205 Detta fråntar 
inte medlemsstaterna skyldigheten att vidta alla nödvändiga åtgärder för att garantera de 
resultat som fastställs i direktivet. Enligt Nyström behövs det för svensk del någon form av 
lagstiftning som yttersta garant för direktivs fullständiga och korrekta implementering.206 Den 
svenska semidispositiva lagstiftningen måste också anpassas efter EU-rättsliga krav. En 
variant har varit att tillföra en EU-spärr i semidispositiv lag, det vill säga att avsteg från lagens 
regler får göras med kollektivavtal, men detta får inte innebära mindre förmånliga regler än 
vad som följer av direktivet.207 För att ett direktiv ska kunna implementeras genom 
kollektivavtal krävs att avtalet är tvingande och bindande för parterna, att avtalet binder alla, 
erga omnes, arbetstagare som avses med direktivet, samt att åtgärder vidtas för att garantera 
att direktivet uppfylls under avtalslöst tillstånd.208 Absolut avgörande är dock att det är 
medlemsstatens ansvar att garantera direktivets fullständiga implementering. 
 
EU-domstolen har i mål 29/84 Kommissionen mot Västtyskland formulerat ett undantag från 
kravet på lagstiftning som medel för införande av direktiv. Medlemslandet ska kunna visa att 
det finns en allmän författnings- eller förvaltningsrättslig regel som är tvingande för 
myndigheters tillämpning. Om det gäller en skyddsregel för den enskilda ska regeln vara klar 
och tydlig. Regeln måste dessutom kunna åberopas vid domstol.209 
 
Domstolen redogör för undantaget enligt följande: 

”Det framgår av denna bestämmelse att det inte nödvändigtvis krävs en lagstiftningsåtgärd i varje enskild 
medlemsstat för att införliva ett direktiv. Särskilt kan förekomsten av allmänna principer i statsrätt eller 
förvaltningsrätt göra att ett införlivande genom särskilda lagstiftningsåtgärder är överflödigt. Detta förutsätter 
emellertid att dessa principer utgör en effektiv garanti för att nationella myndigheter faktiskt tillämpar 
direktivet fullt ut och att, i sådana fall då direktivet syftar till att skapa rättigheter för enskilda, den rättsliga 
situation som följer av dessa principer är tillräckligt klar och precis samt att de personer som berörs ges 
möjlighet att få full kännedom om sina rättigheter och, i förekommande fall, ges möjlighet att göra dem 
gällande vid de nationella domstolarna. Det sistnämnda villkoret är särskilt viktigt då direktivet i fråga syftar till 
att bevilja andra medlemsstaters medborgare rättigheter, eftersom dessa medborgare i allmänhet inte har 
kännedom om dessa principer.”210 

 
I mål 91/81 Kommissionen mot Italien och mål 131/84 Kommissionen mot Danmark har EU-
domstolen fastställt att bestämmelser i kollektivavtal inte varit tillräckligt för att implementera 
direktiv. Bristerna enligt domstolen är att oorganiserade arbetstagare inte omfattas av 
kollektivavtal, att de oorganiserade arbetstagarna inte har möjlighet att åberopa rättigheter i ett 
kollektivavtal samt att direktivets rättigheter inte garanteras under kollektivavtalslöst 
tillstånd.211 Dock har EU-domstolen godkänt implementering genom allmängiltigförklaring av 

                                                 
204 Nyström, B. EU och arbetsrätten, 3 uppl. Stockholm 2002, s 65 
205 Se till exempel utstationeringsdirektivet artikel 3.1 och 3.8 
206 Nyström, B. EU och arbetsrätten, 3 uppl. Stockholm 2002, s 68 
207 För exempel på EU-spärr se 2 § 4 st. 1 p LAS 
208 Nyström, B. EU och arbetsrätten, 3 uppl. Stockholm 2002, s 69 
209 Nyström, B. EU och arbetsrätten, 3 uppl. Stockholm 2002, s 66 
210 Citatet är hämtat från Mål 29/84 Kommissionen mot Västtyskland, punkt 23 
211 Nyström, B. EU och arbetsrätten, 3 uppl. Stockholm 2002, s 66f 
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kollektivavtal. Detta innebär att ett kollektivavtal genom regeringens eller en myndighets 
beslut förklaras som giltigt för en hel bransch eller region.212 
 

                                                 
212 Nyström, B. EU och arbetsrätten, 3 uppl. Stockholm 2002, s 67 
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5 Utstationering och stridsrätten 
I rättsutvecklingen allt sedan Sveriges inträde i EU har de svårigheter som uppstår vid 
implementering av EU-rätt en tydlig grund i de olika basordningarna av normer. Det 
förändringstryck som europeiseringen innebär för den svenska kollektivavtalsrätten kan följas 
särskilt i utvecklingen av stridsrätten.213 Nedan behandlas utstationeringsdirektivet och dess 
påverkan på regleringen av stridsrätten.214 Det redogörs för den rättsutveckling som har lett 
fram till dagens gällande rätt beträffande stridsåtgärder. 
 

5.1 Utstationeringsdirektivet, 1996 

Utstationeringsdirektivet antas 1996, med en bestämmelse om implementering senast 
december 1999. För en fördjupad förståelse av problematiken kring implementeringen av 
direktivet och hur den hanteras av den svenska lagstiftaren behöver först syftet med direktivet 
granskas, dess bakgrund tecknas, några begreppsdefinitioner göras och 
implementeringsmöjligheterna undersökas. 
 

5.1.1 Syfte 

Utstationeringsdirektivets syften är att främja fri rörlighet för tjänster, att säkerställa lojal 
konkurrens samt att garantera arbetstagarnas rättigheter.215 Utgångspunkten är den 
grundläggande principen om förbud mot diskriminering på grund av nationalitet eller 
hemvist.216 Förbudet mot diskriminering brukar omvänt uttryckas som principen om 
likabehandling. Utstationeringsdirektivet är dock inte främst ett likabehandlingsdirektiv, utan 
ett lagvalsdirektiv.217 Det innebär att samordna medlemsstaternas lagstiftning ”så att det kan 
fastställas en kärna av tvingande regler för minimiskydd, vilka ska följas i värdlandet av de 
arbetsgivare som utstationerar arbetstagare för tillfälligt arbete på den medlemsstats 
territorium där tjänsterna ska tillhandahållas”.218 De nationella regler som enligt direktivet ska 
gälla för utstationerade arbetstagare omfattar vissa materiella regler angående centrala 
anställnings- och arbetsvillkor.219 Direktivet syftar inte till en absolut likabehandling 
beträffande dessa villkor, det är de nationella minimivillkoren avseende de materiella 
bestämmelserna som ska garanteras de utstationerade arbetstagarna.220 
 

5.1.2 Bakgrund 

Bakgrunden till utstationeringsdirektivets tillkomst står delvis att finna i EU-domstolens 
uttalanden i mål C-113/89 Rush Portuguesa Lda.221 Domstolen menar att den 
fördragsstadgade friheten att tillhandahålla tjänster inom gemenskapen innebär att den som 

                                                 
213 Europeiseringen och det förändringstryck den innebär behandlas i kapitel 1.3 Problemformulering, s 2f 
214 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av 
arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster 
215 Utstationeringsdirektivet, ingress, punkt 1 och 5 
216 Utstationeringsdirektivet, ingress, punkt 2 
217 Utstationeringsdirektivet, ingress, punkt 6. Se även Eklund, R. Utstationering av arbetstagare, Svensk 
Juristtidning 2000, s 260. 
218 Utstationeringsdirektivet, ingress, punkt 13 
219 Villkoren uttrycks i utstationeringsdirektivet, artikel 3.1, se kapitel 5.1.3 Definitioner och innehåll, s 42 
220 Se dock artikel 3.8 som innehåller en tydlig likabehandlingsprincip. Artikeln tillåter en reglering genom 
kollektivavtal under förutsättning att utstationerande företag behandlas på samma sätt som nationella företag i en 
likartad situation. 
221 Mål C-113/89 Rush Portuguesa Lda mot Office national d'immigration 
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tillfälligt tillhandahåller en tjänst i ett annat medlemsland har rätt att utöva sin verksamhet på 
samma villkor som nationens egna medborgare.222 Vidare poängterar domstolen värdlandets 
rätt att tillämpa den nationella lagstiftningen även på situationer där tjänster tillhandahålls av 
någon från en annan medlemsstat.223 
 
Domstolen formulerar det på följande vis: 

”Det skall slutligen preciseras […] att EU-rätten inte utgör hinder för att medlemsstaterna utvidgar sin 
lagstiftning, eller de kollektivavtal som ingåtts av arbetsmarknadens parter, till att omfatta alla personer som 
utför avlönat arbete, om så även tillfälligt, inom deras territorium oavsett i vilket land arbetsgivaren är 
etablerad.”224 

 
Möjligheten för värdlandet att själv välja om den önskar utsträcka sin egen lagstiftning till att 
gälla företag som utstationerar arbetstagare inom landets territorium anses av kommissionen 
innebära ett osäkert rättsläge.225 Kommissionen befarar att detta skulle kunna leda till illojal 
konkurrens genom att företag pressar ned löner och försämrar andra arbetsvillkor i syfte att 
konkurrera med andra företag. För att motverka osund konkurrens och för att vidmakthålla 
arbetstagarnas rättigheter anses det nödvändigt att skapa en enhetlig reglering för 
utstationering inom gemenskapen. Utgångspunkten är att värdlandets lagstiftning eller annan 
reglering ska utsträckas till att vara tillämplig även vid tillhandahållande av tjänster genom 
utstationering av arbetstagare.226 
 
Direktivets primära skyddsobjekt är värdlandets företag. Dessa ska inte riskera att bli 
drabbade av att utländska företag på ett konkurrensmässigt illojalt sätt utnyttjar lägre 
arbetskraftskostnader när de tillhandahåller tjänster över gränserna. Att avvärja risker för 
illojal konkurrens kan även uttryckas som att förhindra social dumpning.227 Effekten av att 
skydda värdlandets företag mot illojal konkurrens genom lägre arbetskraftskostnader, är att 
även värdlandets arbetstagare skyddas mot otillbörlig konkurrens om arbetstillfällen. 
 
Noterbart är att oavsett direktivets tillkomst så lyder en arbetsgivare alltid under någon sorts 
reglering, antingen hemlandets eller värdlandets. EU-rätten accepterar att medlemsländerna 
har olika system med olika nivåer på social och arbetsrättslig reglering. När utstationerade 
arbetstagare åker hem och jobbar inom hemlandets gränser igen så lyder de under detta lands 
reglering, oavsett om den är mindre förmånlig än i ett annat land. Direktivet reglerar inte 
medlemsländernas sociala skyddsnivåer, det förhindrar att olikheter i skyddsnivåer utnyttjas 
på ett otillbörligt sätt i konkurrenssyfte.  
 

5.1.3 Definitioner och innehåll 

Utstationering av arbetstagare betyder att ett företag tillhandahåller tjänster genom att 
arbetstagare utför dessa tjänster i samband med en gränsöverskridande åtgärd. Det kan vara 
arbete för egen räkning och under egen ledning, det vill säga entreprenad. Det kan även gälla 
tillhandahållande av tjänster inom en koncern. Slutligen kan utstationering vara när ett företag 

                                                 
222 Mål C-113/89 Rush Portuguesa Lda mot Office national d'immigration, punkt 11 
223 Mål C-113/89 Rush Portuguesa Lda mot Office national d'immigration, punkt 18 
224 Citatet är hämtat från Mål C-113/89 Rush Portuguesa Lda mot Office national d'immigration, punkt 18 
225 Se här och i det följande Prop 1998/99:90 Utstationering av arbetstagare, s 8f 
226 Denna princip frångår Romkonventionens principer om tillämplig lag på avtalsförpliktelser, se 
utstationeringsdirektivet, ingress, punkt 7-11. Se även Prop Utstationering av arbetstagare 1998/99:90, s 3. 
227 Se kapitel 4.3.1 Sociala villkor, s 37 
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hyr ut arbetskraft över gränserna genom så kallad bemanning.228 En utstationerad arbetstagare 
definieras som en arbetstagare som utför arbete i ett annat land än där han vanligtvis 
arbetar.229 Direktivet överlåter dock åt varje medlemsland att definiera begreppet arbetstagare 
enligt sina nationella begreppsdefinitioner.230 
 
De materiella arbets- och anställningsvillkor som enligt direktivet ska garanteras de 
utstationerade arbetstagarna gäller: 
 

• längsta arbetstid och kortaste vilotid 
• minsta antal betalda semesterdagar 
• minimilön 
• villkor gällande uthyrning av arbetskraft 
• säkerhet, hälsa och hygien på arbetsplatsen 
• skyddsåtgärder för gravida kvinnor, kvinnor som nyss fött barn, barn och unga 
• likabehandling av kvinnor och män samt icke-diskriminerande behandling 231 

 
Dessa bestämmelser utgör de villkor som sammantaget kallas för den hårda kärnan.232 Det är 
värdlandets miniminivåer beträffande dessa villkor som ska garanteras de utstationerade 
arbetstagarna. Ytterst ansvarig för att villkoren uppfylls av det utstationerande företaget är 
medlemsstaten där tjänsten utförs.233 
 

5.1.4 Implementeringsmöjligheter enligt direktivet 

I utstationeringsdirektivet anges att regleringen av villkoren i den hårda kärnan kan ske 
genom lag eller annan författning.234 Den kan också ske genom kollektivavtal eller 
skiljedomar som har förklarats allmängiltiga inom den aktuella sektorn och det aktuella 
geografiska området.235 Saknas system för allmängiltigförklaring av kollektivavtal eller 
skiljedomar kan medlemsstaten utgå från kollektivavtal eller skiljedomar som gäller allmänt 
för alla likartade företag inom den aktuella sektorn och det aktuella geografiska området.236 
Medlemsstaten kan även utgå från ett kollektivavtal som ingåtts av de mest representativa 
arbetsmarknadsorganisationerna på nationell nivå som gäller inom hela landet.237 
 

5.1.5 Kommittédirektivet, 1997 

Inför den svenska implementeringen av utstationeringsdirektivet tillsätts en utredning som ska 
undersöka möjligheterna för genomförande av direktivets villkor i det svenska 
rättssystemet.238 Utgångspunkten för utredningen är att i möjligaste mån bevara den svenska 
modellen för arbetsrättslig reglering, där det är arbetsmarknadens parter som har 
huvudansvaret för reglering av löner och andra anställningsvillkor. 
                                                 
228 De tre varianterna av utstationering definieras i utstationeringsdirektivet, artikel 3, och det utstationerande 
företaget definieras i artikel 1. 
229 Utstationeringsdirektivet, artikel 2.1 
230 Utstationeringsdirektivet, artikel 2.2 
231 Utstationeringsdirektivet, artikel 3.1 a-g 
232 Prop 1998/99:90 Utstationering av arbetstagare, s 49 
233 Utstationeringsdirektivet, artikel 3.1 
234 Utstationeringsdirektivet, artikel 3.1 första strecksatsen 
235 Utstationeringsdirektivet, artikel 3.1 andra strecksatsen, samt 3.8. 
236 Utstationeringsdirektivet, artikel 3.8 andra stycket, första strecksatsen 
237 Utstationeringsdirektivet, artikel 3.8 andra stycket, andra strecksatsen 
238 SOU 1998:52 Utstationering av arbetstagare 
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I kommittédirektivet från 1997 skriver regeringen: 
”Det är viktigt att direktivet genomförs på ett sätt som i så stor utsträckning som möjligt anknyter till 
traditionerna på den svenska arbetsmarknaden. Genomförandet skall således ske under fullt 
hänsynstagande till den särskilda ställning som arbetsmarknadens parter och kollektivavtalen sedan gammalt 
har.”239 

 

5.1.6 Implementering i utstationeringslagen, 1999 

Utredningen presenteras i SOU 1998:52 Utstationering av arbetstagare. Regeringen är i sin 
proposition 1998/99:90 Utstationering av arbetstagare överens med utredaren om att en ny lag 
med särskild reglering för utstationering behöver stiftas.240 Eftersom arbetsrätten utgör en 
blandning av civilrättslig och offentligrättslig reglering, där den civilrättsliga regleringen inte 
per automatik gäller vid utstationering av arbetstagare, anses det lämpligt att samla all 
tillämplig lagreglering i en särskild lag för utstationering. Direktivets villkor enligt artikel 3.1, 
utom vad gäller minimilön, införs i 5 § utstationeringslagen som hänvisar till tillämpliga 
lagrum i den arbetsrättsliga lagstiftningen. 
 
Regeringen anser att direktivet ger en möjlighet att, utöver regleringen av villkor genom 
lagstiftning, även tillämpa kollektivavtalsreglerade villkor, utan att för den skull hänvisa till 
kollektivavtal i lagstiftningen.241 Svensk lagstiftning innehåller inga bestämmelser om 
minimilöner. Det är av tradition arbetsmarknadens parter som har ansvaret för löneregleringen 
på den svenska arbetsmarknaden och denna reglering sker genom kollektivavtal. Regleringen 
genom kollektivavtal ska enligt regeringens förslag lämnas helt utanför lagstiftningen. 
Eftersom svensk lag inte kräver att svenska företag ansluter sig till eller tillämpar 
kollektivavtal, så skulle en lagstiftad reglering för utstationerande företag inte uppfylla kraven 
på likabehandling. Lagstiftning om kollektivavtal skulle dessutom bryta mot den svenska 
modellen för arbetsrättslig reglering, där lagstiftaren överlåtit ansvaret för reglering av löner 
och andra anställningsvillkor på arbetsmarknadens parter.242 
 
Den svenska kollektivavtalsregleringen anses väl motsvara direktivets möjlighet enligt artikel 
3.8 till reglering genom kollektivavtal som gäller allmänt för alla likartade företag inom en 
viss sektor och ett visst geografiskt område.243 De centrala kollektivavtalens höga 
täckningsgrad bedöms uppfylla direktivets krav på att gälla allmänt.244 Mekanismer för 
påtryckning och kontroll genom rätten till fackliga stridsåtgärder anses som tillfredsställande 
medel att garantera arbetstagarnas villkor enligt direktivet. Regeringen sammanfattar på 
följande vis: ”Mot denna bakgrund anser regeringen att det knappast behövs andra medel än 
de, som parterna i dag använder, för att hindra social dumpning på den svenska 
arbetsmarknaden. De mekanismer och förfaranden som står till de olika aktörernas förfogande 
och garanteras i lag leder på ett tillfredsställande sätt till att i kollektivavtal fastställda 
minimikrav förverkligas.”245 
 
Det bedöms att möjligheterna att vidta stridsåtgärder i syfte att teckna kollektivavtal är en 
tillfredsställande reglering för att garantera effektivt genomslag av direktivets syften mot 

                                                 
239 Citatet är hämtat från Dir. 1997:84 Genomförande av EG:s direktiv om utstationering av arbetstagare 
240 Se här och i det följande Prop 1998/99: 90 Utstationering av arbetstagare, s 14 
241 Se här och i det följande Prop 1998/99:90 Utstationering av arbetstagare, s 25ff 
242 Se kapitel 3 Svensk arbetsrätt, s 17-26 
243 Se här och i det följande Prop 1998/99:90 Utstationering av arbetstagare, s 26f 
244 Utstationeringsdirektivet artikel 3.8 
245 Citatet är hämtat från Prop 1998/99:90 Utstationering av arbetstagare, s 27 
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social dumpning och för konkurrens på lika villkor.246 Samma system ska gälla för alla, både 
svenska och utstationerande företag, det vill säga risk för att bli drabbad av stridsåtgärder vid 
kollektivavtalslöst tillstånd och garanterad fredsplikt i och med avtalsslut. Möjligheter till 
stridsåtgärder och regler om fredsplikt är, vilket redan nämnts, det svenska systemets kärna 
och centrala funktion för fred på arbetsmarknaden. 
 
Genom kollektivavtalets normerande verkan på det enskilda anställningsavtalet täcks även 
utstationerade arbetstagare av kollektivavtalet och är på så sätt garanterade direktivets villkor. 
Utstationerade arbetstagare har när som helst möjlighet att ansluta sig till svenska 
fackföreningar och hävda sina rättigheter i egenskap av medlem i arbetstagarkollektivet.  
 
Både företag och arbetstagare erbjuds på detta sätt tillgång till det svenska systemets 
kollektiva rättigheter. Valet att ingå eller stå utanför medför samma risker för utländska som 
för nationella företag och arbetstagare, det vill säga risk för stridsåtgärder mot företag och 
frånvaro av förhandlingsrätt för oorganiserade arbetstagare. Avsaknad av förhandlingsrätt 
innebär inte frånvaro av möjlighet för en oorganiserad arbetstagare att driva egen sak i 
domstol. Det är arbetsmarknadens parters gemensamma uppfattning att det ligger i båda 
sidors intressen att även utländska företag tillämpar svenska kollektivavtalsvillkor.247 
 
Utstationeringsdirektivet implementeras följaktligen genom utstationeringslagen och genom 
att löner och eventuellt andra anställningsvillkor regleras genom kollektivavtal. Denna 
reglering samt MBL:s regler om fredsplikt är anledningen till att Byggnads sätter Laval un 
Partneri Ltd i Vaxholm i blockad hösten 2004. Blockaden anmäls till Arbetsdomstolen för 
brott mot EU-rätten. 
 

5.2 Rättsutveckling  

För att denna studie ska kunna uttala sig om gällande rätt kring stridsrätten, så som den ser ut i 
dag med lex Laval, behöver en historisk bakåtblick göras för att undersöka den rättsutveckling 
som har lett fram till dagens lagstiftning. Framställningen inleds med bakgrunden till 
Vaxholmsmålet, vilket föranleder den svenska arbetsdomstolen att begära ett 
förhandsavgörande från EU-domstolen. Problematiken i målet har sina rötter i den tidigare 
lagstiftningen som reglerar stridsåtgärder mot utländska arbetsgivare, lex Britannia. 
 

5.2.1 Vaxholmsmålet 

Bakgrunden till AD 2005 nr 49 Vaxholmsmålet är en tvist mellan Svenska 
Byggnadsarbetareförbundet och det lettiska bolaget Laval un Partneri Ltd som hyr ut 
arbetskraft till en byggnadsentreprenad i Vaxholm.248 Byggnadsarbetareförbundet inleder 
förhandlingar med bolaget om att teckna kollektivavtal. Förhandlingarna stupar och Byggnads 
vidtar hösten 2004 stridsåtgärd i form av blockad mot bolaget. Något senare vidtar 
Elektrikerförbundet sympatiåtgärder. Laval un Partneri Ltd väcker talan mot Byggnads och 
Elektrikerförbundet vid Arbetsdomstolen och hävdar att såväl stridsåtgärderna som 
avtalskraven strider mot utstationeringsdirektivet, mot fördragets artikel 12 om förbud mot 
diskriminering på grund av nationalitet, samt mot artikel 49 om fri rörlighet för tjänster.249 

                                                 
246 Se här och i det följande Prop 1998/99:90 Utstationering av arbetstagare, s 27 
247 Prop 1998/99:90 Utstationering av arbetstagare, s 27 
248 Se här och i det följande AD 2005 nr 49 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet mfl. 
249 Artikel 12 EG motsvarar artikel 18 EUF (Lissabonfördraget). Artikel 49 EG motsvarar artikel 56 EUF 
(Lissabonfördraget). 
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Bolaget menar att Byggnads kollektivavtal innehåller villkor som inte ingår i 
utstationeringsdirektivets hårda kärna, samt att lönevillkoren i avtalet går utöver vad som kan 
anses vara minimilön. Stridsåtgärderna anses vara olovliga eftersom bolaget redan är bundet 
av ett lettiskt kollektivavtal. Den svenska fackföreningen måste erkänna detta avtal och har 
inte rätt att utöva stridsåtgärder i syfte att undantränga det. 
 
Tvisten mellan bolaget och fackföreningen aktualiserar frågeställningen huruvida den svenska 
implementeringen av utstationeringsdirektivet och MBL:s regler om fredsplikt är förenliga 
med EU-rätten eller inte. Arbetsdomstolen beslutar att hänskjuta frågan till EU-domstolen och 
lämnar in en begäran om förhandsavgörande.  
 
Implementeringen av utstationeringsdirektivet genom utstationeringslagen fungerar 
tillsammans med lagreglering av fredsplikten i MBL fram till Vaxholmsmålet. 
Stridsåtgärderna i Vaxholm, utstationeringslagen och MBL:s reglering av fredsplikten i den så 
kallade lex Britannia, utgör tillsammans problematiken i Arbetsdomstolens begäran om 
förhandsavgörande. Lex Britannia är ett samlingsnamn för tre paragrafer i MBL som 
tillkommit efter en uppmärksammad dom i Arbetsdomstolen där svenska fackföreningar 
vidtar stridsåtgärder mot en utländsk arbetsgivare som tillfälligt utför arbete inom svenskt 
territorium.250 Kännedom om lex Britannias tillkomst och betydelse för stridsrätten är av 
avgörande betydelse för en förståelse av Lavaldomen och dess implikationer. 
 

5.2.2 Lex Britannia 

Bakgrunden till lex Britannia är målet AD 1989 nr 120 Britanniadomen som rör en tvist 
mellan svenska fackföreningar och ett utländskt bolag som tillfälligt utför arbete i Sverige. Ett 
utlandsregistrerat fartyg, M/S Britannia, vars besättning arbetar enligt villkor i ett utländskt 
kollektivavtal, blir av svenska fackföreningar utsatt för stridsåtgärder i syfte att tvinga redaren 
att sluta ett för arbetarna förmånligare avtal än det befintliga. AD finner att stridsåtgärder som 
”syftar till att tvinga fram ett undanröjande eller en ändring av ett bestående kollektivavtal 
mellan en arbetsgivare och en annan arbetstagarorganisation”251 är att anse som olovliga 
enligt fredspliktsreglerna i MBL.252 
 
I Britanniadomen görs först en genomgång av de svenska rättsliga förhållandena när en 
arbetstagarorganisation vidtar stridsåtgärder i syfte att sluta kollektivavtal med en arbetsgivare 
som redan är bunden av ett kollektivavtal med en annan arbetstagarorganisation.253 
Huvudregeln är att det inte finns något hinder mot stridsåtgärder då syftet är att sluta ett 
kollektivavtal som kommer att bli giltigt vid sidan av redan existerande kollektivavtal. Det 
nya kollektivavtalets giltighet i förhållande till redan befintliga avtal kan dock komma att 
begränsas, om villkor enligt dessa avtal kolliderar. Svensk praxis har utvecklat tydligt 
definierade normer beträffande oförenliga avtalsvillkor, enligt vilka ett tidigare slutet 
kollektivavtal gäller framför ett senare, på de punkter där dessa avtal kolliderar. Denna 
konkurrens mellan avtal påverkar inte stridsåtgärdens lovlighet som sådan. Det viktiga i 

                                                 
250 AD 1989 nr 120. Paragraferna i MBL som avses är 42 § tredje stycket, 25a § och 31a § MBL, enligt den då 
gällande lagstiftningen. Efter Lavaldomen har lagstiftningen ändrats. Detta behandlas i kapitel 5.2.5 Lex Laval, 
2010, s 52-56. Här kräver dock sammanhanget att diskussionen förs enligt den lagstiftning som var gällande vid 
tidpunkten för domen. 
251 AD 1989 nr 120, s 878 
252 Principen om att stridsåtgärder som vidtas i syfte att undantränga eller åstadkomma ändringar i ett befintligt 
kollektivavtal är olovliga framkommer även i AD 1964 nr 12, AD 1986 nr 127, AD 1979 nr 97. Se Karnov 
Internet, lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, 42§, not 114, hämtad 2010-11-25. 
253 Se här och i det följande AD 1989 nr 120, s 867-877 
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sammanhanget är syftet med stridsåtgärderna. Är syftet med stridsåtgärden att undantränga ett 
befintligt kollektivavtal så är den olovlig. Är syftet att sluta ett avtal vid sidan av ett befintligt 
kollektivavtal så är åtgärden tillåten. 
 
AD konstaterar vidare att förbudet mot att vidta olovliga stridsåtgärder enligt MBL 42 § ska 
tolkas så att det inbegriper fredspliktsreglerna i MBL 41 §, vilka alltså utsträcks till att gälla 
även part som inte är bunden av det befintliga avtalet. 254 AD hänvisar i detta sammanhang till 
propositionen om arbetsrättsreform där det hävdas att ansvaret för den lagstadgade 
fredsplikten bör utsträckas till att gälla även kollektivavtalslös part.255 Genom att behandla 
likartade åtgärder enligt samma principer upprätthålls det rättsliga systemets legitimitet. En 
stridsåtgärd som vidtas i syfte att åstadkomma ändring i ett befintligt avtal är enligt 
resonemanget att anses som olovlig, oavsett om organisationen som vidtar åtgärden själv är 
bunden av det angripna avtalet. Härtill kommer principen om respekt för avtal mellan andra 
parter. Att försöka tvinga en avtalsbunden part att bryta sina rättsliga åtaganden strider mot 
allmänna rättsgrundsatser. Syftet att genom stridsåtgärd framtvinga ändringar i ett befintligt 
kollektivavtal inkräktar på de avtalsbundna parternas rättsliga förhållande och måste anses 
förbjudet enligt såväl avtalsrättsliga principer som fredspliktsreglerna i MBL. 
 
AD behandlar vidare situationen där en svensk fackförening vidtar stridsåtgärder gentemot en 
arbetsgivare som är bunden av ett utländskt kollektivavtal, vilket är fallet i Britanniamålet.256 
AD finner inget rättsligt stöd för att tillåta brott mot principen om respekt för befintliga avtal, 
av den enda anledningen att avtalet är slutet enligt utländsk rätt. De svenska fackens 
stridsåtgärder gentemot M/S Britannias redare är således att anse som olovliga enligt MBL:s 
regler om fredsplikt. 
 
Utgången i målet utlöser starka reaktioner från svenskt fackligt håll. Det anses nödvändigt att 
införa en lagstiftning som tillåter fackliga stridsåtgärder med syfte att tvinga en utländsk 
arbetsgivare som tillfälligt utför arbete i Sverige att teckna ett svenskt kollektivavtal.257 Detta 
oavsett eventuella befintliga avtal som arbetsgivaren redan är bunden av. Genom en utsträckt 
rätt till fackliga stridsåtgärder mot utländska företag vill man upprätta ett skydd för 
arbetstagare mot social dumpning samt ett skydd mot otillbörlig konkurrens från företag från 
låglöneländer i förhållande till svenska företag. 
 
1991 införs förändringarna i medbestämmandelagen, vilka har kommit att kallas lex 
Britannia.258 MBL 42 § får ett tredje stycke som begränsar fredsplikten enligt första och andra 
stycket i denna paragraf till att gälla endast förhållanden som regleras av MBL. Skydd mot 
stridsåtgärder berättigas endast part som lyder under den svenska medbestämmandelagen, 
vilket är fallet för företag etablerade i Sverige eller andra företag som frivilligt har anslutit sig 
till ett svenskt kollektivavtal. Vidare införs 25a § där det sägs att ett kollektivavtal som slutits 
med anledning av stridsåtgärder, och som på grund av detta anses ogiltigt enligt utländsk rätt, 
ändå ska anses giltigt i Sverige om stridsåtgärderna varit lovliga enligt MBL. Till sist införs 
31a § som vänder på den svenska ordningen att det tidigast slutna avtalet har företräde 
framför ett senare. Enligt ändringen gäller det senare svenska kollektivavtalet framför ett 
eventuellt redan existerande avtal om och på de punkter dessa är oförenliga. 
 

                                                 
254 Se här och i det följande AD 1989 nr 120, s 867-877 
255 Prop 1975/76:105 med förslag till arbetsrättsreform m.m. 
256 AD 1989 nr 120, s 839 
257 Se här och i det följande Prop 1990/91:162 om vissa fredspliktsregler, s 4ff 
258 Se här och i det följande Prop 1990/91:162, om vissa fredspliktsregler, s 14ff 
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Flera remissinstanser i lagändringsprocessen menar att den nya lydelsen av MBL inte kommer 
att anses vara förenlig med EU-rättens förbud mot diskriminering på grund av nationalitet.259 
Lagen försvaras dock genom argumentet att dess tillämpning beror på verksamhetens 
anknytning till Sverige, inte på arbetsgivarens nationalitet. Har verksamheten en nära 
anknytning till Sverige lyder den under svensk lag och omfattas alltså av MBL:s skyldigheter 
och rättigheter. Detta gäller såväl svenska företag som utländska företag etablerade i landet. 
Verksamheter med endast tillfällig anknytning till Sverige omfattas inte av den svenska 
lagstiftningen och därmed inte heller av dess skydd mot stridsåtgärder. En eventuell EU-
rättslig problematik ansågs härmed undanröjd. 
 
Några år efter införandet av lex Britannia i MBL presenteras en utredning angående dess 
förenlighet med bland annat EES-avtalet, som Sverige vid detta tillfälle är ansluten till.260 
Utredaren anser att lex Britannia ”sannolikt inte står i strid med EES-avtalet”.261 Utländska 
företag som drabbas av stridsåtgärder i syfte att sluta kollektivavtal bör inte anse sig 
diskriminerade jämfört med svenska företag eftersom kollektivavtalsregleringen har så hög 
täckningsgrad i landet.262 Även om rätten att vidta stridsåtgärder i syfte att undantränga ett 
utländskt kollektivavtal innebär en inskränkning av den fria rörligheten så bör denna 
inskränkning anses berättigad då lagens syfte är att motverka social dumpning. Slutligen 
poängteras att varje företagare som anser sig bli tvingad till alltför långtgående avtalsvillkor 
alltid har möjlighet att få sin sak prövad i domstol. 
 
Lex Britannia medger en utsträckning av stridsrätten mot utländska företag som tillfälligt 
utför arbete i Sverige. Arbetsgivare i denna situation som sluter ett svenskt kollektivavtal 
omfattas av fredsplikten i MBL och har därmed ett skydd mot stridsåtgärder under gällande 
avtalsperiod. Arbetsgivare som väljer att inte sluta ett svenskt kollektivavtal, är på inget vis 
fredad från eventuella angrepp från svenskt fackligt håll. Lex Britannia överlever således fram 
till Lavaldomen, trots tvivel på dess förenlighet med EU-rätten. 
 

5.2.3 Lavaldomen 

Arbetsdomstolen lämnar 2005 in en begäran om förhandsavgörande med två frågeställningar. 
Den första frågan gäller om stridsåtgärder i syfte att förmå ett utländskt företag att teckna 
kollektivavtal av det slag som Byggnadsavtalet är förenliga med EU-rättens regler om fri 
rörlighet för tjänster och förbud mot diskriminering på grund av nationalitet samt med 
utstationeringsdirektivet, när implementeringen av utstationeringsdirektivet har skett genom 
en lagstiftning som inte innehåller någon uttrycklig bestämmelse om tillämpning av 
kollektivavtal. Den andra frågan handlar om lex Britannias förenlighet med EU-rätten. 
 

5.2.3.1 Första frågan 

EU-domstolen inleder med att klargöra de förhållanden i målet som utgör utgångspunkterna 
för den första frågan.263 Det finns en existerande lagstiftning som reglerar den hårda kärnan, 
det vill säga direktivets artikel 3.1 a-g, utom vad gäller lön. Fackföreningar har tillåtits vidta 
stridsåtgärder i syfte att förmå företaget att inleda förhandlingar om lön och att ansluta sig till 
ett kollektivavtal som innehåller villkor som är förmånligare än utstationeringslagens villkor 

                                                 
259 Se här och i det följande Prop 1990/91:162, om vissa fredspliktsregler, s 11f 
260 Ds 1994:13 Lex Britannia 
261 Ds 1994:13, Lex Britannia, s 366 
262 Se här och i det följande Ds 1994:13 Lex Britannia, s 362ff 
263 Mål C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet mfl, punkt 53 
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samt villkor som avser områden som ligger utanför den hårda kärnan. Enligt frågeställningen 
ska dessa förhållanden prövas mot artikel 12 EG, artikel 49 EG, och 
utstationeringsdirektivet.264 
 
Artikel 12 EG om förbud mot diskriminering på grund av nationalitet förklaras inte vara 
tillämplig i fallet eftersom förbud mot diskriminering i detta fall gäller genom artikel 49 EG 
om frihet att tillhandahålla tjänster.265  
 
Stridsåtgärderna prövas inledningsvis i förhållande till direktivet. Svensk implementering av 
direktivets artikel 3.1 a-g, utom minimilön, har skett genom utstationeringslagen.266 Staten har 
inte har använt sig av direktivets möjlighet enligt artikel 3.8 att utgå från kollektivavtal som 
förklarats ha allmän giltighet.267 Detta ska tolkas som att det krävs någon form av statligt 
beslut i lagstiftning eller annan reglering för att göra det möjligt att utgå från villkor i 
kollektivavtal. Den svenska metoden för implementering på den här punkten var att helt 
lämna kollektivavtalsregleringen utanför lagen. Kollektivavtalsreglering skulle ske enligt den 
svenska arbetsmarknadsmodellens vedertagna mekanismer för stridsåtgärder, fredsplikt och 
förhandlingar. 
 
EU-domstolen menar att direktivet inte hindrar att andra metoder för implementering används 
än de som uttrycks i direktivet, men detta under förutsättning att det inte inskränker den fria 
rörligheten för tjänster.268 Direktivet fastställer att de villkor i den hårda kärnan som ska 
garanteras de utstationerade arbetstagarna är minimivillkor. Byggnadsavtalets lönevillkor är 
inte att betrakta som minimilöner och strider därför mot direktivet.269 Övriga villkor i avtalet 
är förmånligare än vad som fastställs i utstationeringslagen och vissa villkor gäller 
förhållanden som inte hör till den hårda kärnan.270 På de här punkterna strider 
Byggnadsavtalet dels mot utstationeringslagen, dels mot direktivet. Problemet här är själva 
utstationeringslagen och frånvaron av ett statligt beslut om att kollektivavtal kan komma att 
gälla vid utstationering. Avsaknaden av ett sådant beslut hindrar att krav ställs som går utöver 
vad som fastställs i utstationeringslagen. 
 
Det finns i direktivets artikel 3.7 en möjlighet att tillämpa förmånligare villkor än 
minimivillkor, men EU-domstolen poängterar att detta ska ske på frivillig basis och att det 
inte är något som medlemsstaten kan kräva av den utstationerande arbetsgivaren.271 Det finns 
även en möjlighet enligt direktivets artikel 3.10 att tillämpa villkor som går utöver den hårda 
kärnan om bestämmelserna rör för ordre public, det vill säga allmän ordning, säkerhet eller 
hälsa.272 EU-domstolen fastslår dock att denna möjlighet är förbehållen staten och dess 
offentliga organ. Arbetsmarknadsparterna är privaträttsliga subjekt och kan inte stödja sig på 
direktivets bestämmelse gällande ordre public.273 I och med dessa uttalanden fastställs att 
direktivets bestämmelser angående möjligheter att kräva förmånligare eller andra villkor än 
den hårda kärnan inte är tillämpliga i fallet. 

                                                 
264 Artikel 12 EG motsvarar artikel 18 EUF (Lissabonfördraget). Artikel 49 EG motsvarar artikel 56 EUF 
(Lissabonfördraget). 
265 Mål C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet mfl, punkt 54 och 55 
266 Mål C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet mfl, punkt 67 
267 Mål C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet mfl, punkt 67 
268 Mål C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet mfl, punkt 68 
269 Mål C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet mfl, punkt 70 och 71 
270 Mål C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet mfl, punkt 78 
271 Mål C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet mfl, punkt 79, 80 och 81 
272 Mål C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet mfl, punkt 82 
273 Mål C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet mfl, punkt 84 
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Så här långt i domen är det klargjort att Byggnadsavtalet och stridsåtgärderna i syfte att teckna 
avtalet inte har något rättsligt stöd i utstationeringsdirektivet. Detta både på grund av den 
reglering som finns i utstationeringslagen och på grund av kollektivavtalets materiella och 
nivåmässiga villkor. EU-domstolen fortsätter med en prövning av stridsåtgärderna mot artikel 
49 EG om fri rörlighet för tjänster. Grundstenen för den fria rörligheten av tjänster är 
principen om likabehandling och förbud mot diskriminering.274 
 
EU-domstolen invänder mot den svenska regeringens uppfattning att rätten att vidta fackliga 
stridsåtgärder utgör en grundläggande rättighet som gemenskapen inte är behörig att reglera 
och därför inte omfattas av tillämpningsområdet för den fria rörligheten för tjänster.275 Artikel 
137 EG ska enligt EU-domstolen inte tolkas så att den frånsäger medlemsstaterna 
skyldigheten att iaktta EU-rätten när de utövar rättigheterna till fackliga stridsåtgärder.276 
Rätten till fackliga stridsåtgärder ”måste utövas i samklang med de krav som följer av de i 
fördraget skyddade rättigheterna och i överensstämmelse med proportionalitetsprincipen”.277 
En prövning av stridsåtgärderna mot artikel 49 EG är därför aktuell. Domstolens uttalande är 
ett uttryck för dess tillämpning av lojalitetsprincipen. Principen innebär att medlemsländerna 
måste säkerställa EU-rättens genomslag i de nationella rättsordningarna och att de måste avstå 
från åtgärder som äventyrar fördragens målsättningar.278 
 
Artikel 49 EG är direkt tillämplig, vilket innebär att den ger enskilda rättssubjekt rättigheter 
som de kan åberopa vid domstol.279 Företag kan därmed utkräva sin rätt till fritt 
tillhandahållande av tjänster i en annan medlemsstat. Det faktum att fackföreningar inte är 
offentliga rättssubjekt fråntar dem inte skyldigheten att beakta artikel 49 EG när de utövar sin 
rättsliga autonomi att kollektivt reglera arbetsmarknaden.280 Det är medlemsstaten som har det 
yttersta ansvaret för att EU-rätten får full genomslagskraft i det nationella rättssystemet. Detta 
innebär inte att det är möjligt för privaträttsliga organ att kringgå de skyldigheter som i och 
för sig åligger staten. I förlängningen betyder detta att staten måste reglera de privaträttsliga 
organens utrymme för rättsligt agerande så att det överensstämmer med EU-rätten. Här knyts 
lojalitetsprincipen till att gälla privata rättsorgans agerande. Staten har det yttersta ansvaret för 
att EU-rätten respekteras, men detta innefattar både offentligt och privat rättsligt handlande, 
även fackföreningar ska vara lojala mot EU-rätten.281  
 
EU-domstolen menar att stridsåtgärder som syftar till att tvinga ett företag att ansluta sig till 
ett kollektivavtal med villkor som skiljer sig från lagstiftningens reglering av den hårda 
kärnan och som avser områden utanför den hårda kärnan, innebär en inskränkning av friheten 
att tillhandahålla tjänster.282 Att företaget dessutom måste förhandla innan det kan få vetskap 
om vilka villkor som kommer att gälla, utgör ännu en begränsande effekt av den fria 
rörligheten för tjänster.283 
 

                                                 
274 Se kapitel 4.2.1.3 Allmänna rättsprinciper, s 31 
275 Mål C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet mfl, punkt 86 och 89 
276 Mål C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet mfl, punkt 87. Artikel 137 EG 
motsvarar artikel 153 EUF (Lissabonfördraget) 
277 Mål C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet mfl, punkt 94 
278 Artikel 4.3 EU (Lissabonfördraget)  
279 Mål C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet mfl, punkt 97 
280 Mål C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet mfl, punkt 98 
281 Se kapitel 4.3 Skiljelinjer mellan EU-rätt och svensk arbetsrätt, s 35f 
282 Mål C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet mfl, punkt 99 
283 Mål C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet mfl, punkt 100 



 50 
 

Inskränkning av friheten enligt artikel 49 EG kan vara tillåten om den är förenlig med 
fördraget och motiverad med tvingande hänsyn till allmänintresset, samt om inskränkningen 
är ägnad att säkerställa det eftersträvade syftet och inte går utöver vad som är nödvändigt för 
att uppnå det, det vill säga står i rimlig proportion till syftet.284 EU-domstolen anser dock att 
de svenska fackföreningarnas stridsåtgärder och den inskränkning dessa innebär i friheten att 
tillhandahålla tjänster, inte står i rimlig proportion till syftet att skydda arbetstagarnas 
rättigheter. Kollektivavtalets krav går utöver vad som får krävas av en utstationerande 
arbetsgivare. De går utöver nödvändigheten, vilken är fastställd genom direktivets hårda kärna 
och säkerställd i utstationeringslagen.285 Det kan heller inte motiveras utifrån ett 
allmänintresse att ett företag ska tvingas förhandla om avtalsvillkor som vare sig är precisa 
eller tillgängliga på förhand. Detta ger inte företaget någon rimlig chans att bilda sig en 
uppfattning om vilka bestämmelser som kommer att gälla.286 Domstolens resonemang utgår 
här från proportionalitetsprincipen, vars ursprungliga betydelse är att unionen inte ska vidta 
åtgärder som går utöver det nödvändiga för att uppnå fördragens målsättningar.287 Principen 
tillämpas även som i detta fall, vid avvägningar mellan de fyra friheterna och nationella 
intressen som kan motivera en inskränkning av en frihet.288 En inskränkning av en 
fördragsstadgad frihet kan bara tillåtas om åtgärden som vidtas inte går utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå det mål som åsyftas.289 
 
Utstationeringsdirektivets tanke är att företagen ska ha tillgång till information om vilka 
regleringar som kommer att gälla vid utstationeringen. Företagen måste ges en möjlighet att 
uppskatta sina kostnader för tillhandahållande av tjänster över gränserna, för att ta ställning 
till lönsamheten i det tilltänkta projektet. Förutsebarhet och transparens gällande regler och 
krav är grundläggande förutsättningar för företagens planering. Den svenska 
kollektivavtalsrätten, där överenskommelser sker genom förhandlingar på plats och utan 
begränsning i tid, saknar enligt EU-domstolen både förutsebarhet och transparens. För en 
utifrån kommande arbetsgivare utan erfarenhet av eller närmare kännedom om den svenska 
arbetsmarknadsregleringen kan detta ses som en försvårande omständighet som begränsar 
tillhandahållandet av tjänster över gränserna. 
 
EU-domstolens avgörande är att möjligheten till stridsåtgärder med krav på villkor som går 
utöver den hårda kärnan, givet dess implementering i utstationeringslagen, är oförenliga med 
artikel 49 EG och utstationeringsdirektivet.290 De utslagsgivande förhållandena utöver 
implementeringen i utstationeringslagen, är bristen på förutsägbarhet och transparens i det 
svenska förhandlingssystemet, samt de i jämförelse med direktivet och utstationeringslagen 
alltför långtgående kraven i Byggnadsavtalet. 
 

                                                 
284 Mål C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet mfl, punkt 101. EU-domstolen 
har i flertalet rättsfall har uttalat att skyddet för arbetstagare kan utgöra tvingande hänsyn till allmänintresset. (Se 
Mål C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet mfl, punkt 103) En förutsättning 
för att tillåta en inskränkning av friheten att tillhandahålla tjänster på grund av tvingande hänsyn till skyddet av 
arbetstagarna är att detta skydd inte är tillgodosett på annat vis. (Se förenade målen C-369/96 och C-376/96 
Arblade mfl, punkt 34). 
285 Mål C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet mfl, punkt 108 
286 Mål C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet mfl, punkt 110 
287 Artikel 5.4 EU (Lissabonfördraget) 
288 Hettne, J. och Otken Eriksson, I. (red.) EU-rättslig metod Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 
Stockholm 2005, s 53 
289 Se kapitel 4.3 Skiljelinjer mellan EU-rätt och svensk arbetsrätt, s 35f 
290 Mål C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet mfl, punkt 111 
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5.2.3.2 Andra frågan 

Den andra frågan gäller MBL:s reglering som tillåter stridsåtgärder i syfte att undantränga ett 
kollektivavtal som MBL inte är tillämplig på, vilket i praktiken handlar om utländska 
kollektivavtal. Frågan är om den svenska lagstiftningen är förenlig med den fria rörligheten 
för tjänster enligt artikel 49 EG. 
 
Det kan å ena sidan hävdas att lagstiftningen behandlar alla företag på lika villkor eftersom 
både svenska och utländska företag som inte har slutit ett svenskt kollektivavtal kan drabbas 
av stridsåtgärder. Å andra sidan innebär lagstiftningen att enbart svenska kollektivavtal 
erkänns och att ett företag inte kan hävda fredsplikt när det är bundet av ett utländskt 
kollektivavtal. 
 
EU-domstolen klargör att diskriminering föreligger ”när olika regler tillämpas på lika 
situationer eller när samma regel tillämpas på olika situationer”.291 Bestämmelser som inte tar 
hänsyn till om ett företag är bundet av ett utländskt kollektivavtal, oavsett innehållet i detta 
avtal, innebär att företaget i fråga behandlas på samma sätt som inhemska företag som inte har 
tecknat kollektivavtal.292 Detta förhållande innebär en diskriminering av det utländska 
företaget och strider mot artikel 49 EG och 50 EG.293 Domstolens resonemang kring förbudet 
mot diskriminering är i enlighet med likabehandlingsprincipen.294 
  
Diskriminering kan enligt EU-domstolen vara motiverad om det grundas på ”hänsyn till 
allmän ordning, säkerhet eller hälsa”.295 Det är dock EU-domstolens uppfattning att den 
svenska regleringen som ger arbetstagarorganisationerna möjlighet att vidta stridsåtgärder i 
syfte att reglera löner och andra anställningsvillkor utan att ta hänsyn till en arbetsgivares 
bundenhet till andra avtal, samt att verka för en sund konkurrens på den svenska 
arbetsmarknaden, inte avser förhållanden som hör till allmän ordning, säkerhet eller hälsa.296 
Motiven är snarare att betrakta som ekonomiska, enligt EU-domstolens sätt att redovisa sin 
uppfattning. Lex Britannia utdöms således som oförenlig med EU-rätten. 
 
Lavaldomen utgör ett tydligt uttryck för EU-domstolens funktionella och teleologiska 
tolkning av EU-rätten och av de rättsfakta som är för handen.297 Lex Britannia underkänns 
eftersom lagstiftningen gäller olika för olika kollektivavtal beroende på avtalens form och inte 
på deras innehåll. Det går inte att kringgå EU-rättens princip om likabehandling, för ett fritt 
tillhandahållande av tjänster, genom att hävda formell likabehandling, vilken till sin effekt har 
en diskriminerande verkan. EU-domstolen konstaterar även att det faktum att fackföreningar 
inte är offentligrättsliga utan privaträttsliga organ, inte utgör någon grund för att underlåta att 
iaktta EU-rätten när dessa utövar normerande befogenheter på arbetsmarknaden, vilket till sin 
funktion kan sägas ligga nära det offentligrättsliga. 
 
Det är viktigt att se att stridsåtgärderna ifråga döms som stridande mot EU-rätten på grund av 
den svenska lagstiftningen, dels genom utstationeringslagen och dels genom MBL:s lex 
Britannia. Eftersom stridsåtgärderna inte anses ha rättsligt stöd i utstationeringsdirektivet, på 

                                                 
291 Mål C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet mfl, punkt 115 
292 Mål C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet mfl, punkt 116 
293 Mål C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet mfl, punkt 120. Artikel 50 EG 
motsvara artikel 57 EUF (Lissabonfördraget) 
294 Se kapitel 4.2.1.3 Allmänna rättsprinciper, s 31 
295 Mål C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet mfl, punkt 117 
296 Mål C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet mfl, punkt 118 och 119 
297 För teleologisk tolkning, se kapitel 4.2.1.4 Domstolens praxis, s 31 
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grund av implementeringen i utstationeringslagen, så prövas de därför mot den 
fördragsstadgade fria rörligheten för tjänster. Här bedöms att åtgärderna och den inskränkning 
de innebär i friheten att tillhandahålla tjänster inte stå i proportion till syftet att skydda 
arbetstagarnas rättigheter, eftersom dessa rättigheter redan garanteras genom direktivet och 
dess implementering i utstationeringslagen. Både stridsåtgärderna och den svenska 
lagstiftningen, som tillåter stridsåtgärder i syfte att undantränga utländska kollektivavtal utan 
att ta hänsyn till deras innehåll, är oförenliga med EU-rätten. Det är AD:s sak att med 
utgångspunkt i förhandsavgörandet ta ställning till om det är staten eller fackföreningarna som 
ska bära ansvaret för brottet mot EU-rätten. Utgången i Vaxholmsmålet blir att AD dömer 
fackföreningarna till skadeståndsansvar för stridsåtgärderna.298 
 
Lavaldomen resulterar i att en utredning tillsätts för att undersöka vilka åtgärder som behöver 
vidtas med anledning av domen.299 Det råder enighet om att den svenska lagstiftningen måste 
ändras och anpassas till det EU-rättsliga systemet med avseende på både utstationeringslagen 
och MBL. De två huvudsakliga problemen som behöver lösas är hur vidtagande av 
stridsåtgärder vid utstationering ska regleras, samt hur MBL ska anpassas till EU-rätten. 
 

5.2.4 Kommittédirektivet, 2008 

Utredningens uppgifter enligt kommittédirektivet från 2008 är att undersöka på vilket sätt lex 
Britannia bör ändras, avskaffas eller ersättas med annan lagstiftning, samt om det är möjligt 
att ändra utstationeringslagen på ett sätt som gör det möjligt att hänvisa till villkor i 
kollektivavtal.300  
 
Precis som när det gäller kommittédirektivet inför implementeringen av 
utstationeringsdirektivet så uttrycks i detta kommittédirektiv en önskan om att i möjligaste 
mån bevara den svenska modellen för arbetsmarknadsreglering, där arbetsmarknadens parter 
har det huvudsakliga ansvaret för regleringen. 
 
Regeringen skriver: 

”Utgångspunkten för utredarens överväganden och förslag ska vara att den svenska 
arbetsmarknadsmodellen i så stor utsträckning som möjligt ska kunna tillämpas i förhållande till arbetstagare 
som utstationerats till Sverige från ett annat land. Målet ska vara att vidmakthålla den grundläggande 
principen på den svenska arbetsmarknaden att huvudansvaret för reglering av löne- och anställningsvillkor 
har överlåtits på arbetsmarknadens parter.”301 

 
Lavalutredningens förslag enligt SOU 2008:123 Förslag till åtgärder med anledning av 
Lavaldomen, remiss- och utskottsbehandlas och utmynnar slutligen i regeringens proposition 
2009/10:48 Åtgärder med anledning av Lavaldomen. 
 

5.2.5 Lex Laval, 2010 

I regeringens proposition från 2009 uppmärksammas inledningsvis att 
utstationeringsdirektivet inte reglerar vilken lag som ska tillämpas vid bedömningen av om en 
stridsåtgärd är lovlig eller olovlig.302 Enligt svenska principer är det svensk lagstiftning som 

                                                 
298 AD 2009 nr 89 
299 SOU 2008:123 Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen 
300 Dir. 2008:38 Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen, s 1  
301 Citatet är hämtat från Dir. 2008:38 Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen, s 11 
302 Prop 2009/10:48 Åtgärder med anledning av Lavaldomen, s 15 
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reglerar situationer där stridsåtgärder vidtas inom landet. Detta förhållande kräver att den 
svenska lagstiftningen som reglerar stridsåtgärder och fredsplikt måste anpassas till EU-rätten. 
 
Vidare konstateras att utstationeringsdirektivet sätter de materiella gränserna för vad som får 
krävas av en utstationerande arbetsgivare, och att implementeringen genom 
utstationeringslagen fastställer de nivåmässiga gränserna. Enligt regeringens tolkning av EU-
domstolens uttalanden så är balansen mellan skydd för arbetstagarna och skydd mot social 
dumpning visavi den fördragsstadgade fria rörligheten för tjänster avgjord i och med att 
direktivet antagits.303 
 
Det är regeringens bestämda uppfattning att lagstiftning eller allmängiltigförklaring av 
miniminivåer beträffande arbets- och anställningsvillkor är oförenligt med bevarandet av den 
svenska modellen och därmed inte önskvärt.304 Både lagreglering och allmängiltigförklaring 
av kollektivavtal skulle innebära att arbets- och anställningsvillkor regleras genom ett politiskt 
beslut och inte enligt den svenska modellen genom förhandlingar mellan arbetsmarknadens 
parter. Allmängiltigförklaring av kollektivavtal ger avtalet närmast en status av lag, en sådan 
reglering skulle inte längre följa enbart avtalsmässiga principer.305  
 
Beträffande möjligheten att reglera den hårda kärnan genom kollektivavtalsvillkor, och på så 
sätt finna en lösning som innebär mindre ingripande effekt på den svenska modellen, tar 
regeringen fasta på direktivets artikel 3.1 som uttrycker att arbets- och anställningsvillkor kan 
regleras genom lagstiftning och/eller genom kollektivavtal.306 Det är regeringens uppfattning 
att denna formulering möjliggör en parallell reglering av villkor genom både lagstiftning och 
kollektivavtal. För att en reglering genom kollektivavtal ska kunna tillämpas på de materiella 
bestämmelserna som fastställs i utstationeringslagen så måste det på något vis uttryckas i 
lagen att villkor enligt kollektivavtal kan komma att gälla vid utstationering. 
Implementeringen måste enligt denna uppfattning anpassas till direktivets artikel 3.8. Utan 
hänvisning till villkor i kollektivavtal i utstationeringslagen så möjliggörs reglering av villkor 
genom kollektivavtal enbart med avseende på löner, eftersom resterande delar av den hårda 
kärnan fastställs i 5 § utstationeringslagen och därmed utesluter andra former av reglering. En 
anpassning till artikel 3.8 öppnar för en reglering av villkor genom kollektivavtal med 
avseende på samtliga villkor i den hårda kärnan. 
 
Artikel 3.8 medger att medlemsstaten kan besluta om att utgå från ett kollektivavtal som 
gäller allmänt.307 Formuleringen tyder på att det är staten som ska fatta ett beslut om att utgå 
från ett kollektivavtal. I stället för att i lagen hänvisa direkt till giltigheten av ett kollektivavtal 
föreslår regeringen att lagstiftningen ska reglera lovligheten av fackliga stridsåtgärder i syfte 
att få till stånd villkor enligt ett kollektivavtal. Ett sådant lagtekniskt grepp tydliggör att 
kraven kommer från arbetstagarorganisationerna och inte från staten, och det understryker 
vikten av arbetsmarknadsparternas autonomi och aktiva roll på den svenska 
arbetsmarknaden.308 
 
Rekvisitet att utgå från kollektivavtal som gäller allmänt anses kunna uppfyllas genom att de 
centrala branschavtalen utgör utgångspunkt för de villkor som arbetstagarorganisationer har 

                                                 
303 Prop 2009/10:48 Åtgärder med anledning av Lavaldomen, s 23 
304 Prop 2009/10:48 Åtgärder med anledning av Lavaldomen, s 28 
305 Prop 2009/10:48 Åtgärder med anledning av Lavaldomen, s 94 
306 Se här och i det följande Prop 2009/10:48 Åtgärder med anledning av Lavaldomen, s 28 och 95f 
307 Utstationeringsdirektivet, artikel 3.8 första strecksatsen 
308 Prop 2009/10:48 Åtgärder med anledning av Lavaldomen, s 29 
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rätt att kräva av en utstationerande arbetsgivare.309 De centrala avtalen bedöms motsvara 
direktivets krav på likabehandling av utstationerande företag och inhemska företag i likartade 
situationer.310  
 
Regeringen diskuterar direktivets likabehandlingsprincip och menar att den inte innebär en 
total likabehandling, detta skulle i så fall undergräva möjligheten att utgå från kollektivavtal 
utan att allmängiltigförklara dem.311 Likabehandlingen avser, enligt regeringen, inte 
kollektivavtalets täckningsgrad utan hur dess villkor genomdrivs och tillämpas i förhållande 
till en utstationerande arbetsgivare. Direktivets formulering av likabehandling av företag som 
befinner sig i en likartad situation föreligger när de är underkastade samma skyldigheter och 
ska uppfylla dessa skyldigheter med samma verkningar.312 De svenska rikstäckande 
branschavtalen bedöms vara i enlighet med förutsättningarna i artikel 3.8 både när det gäller 
den allmänna giltigheten och likabehandlingen av samtliga företag inom den aktuella 
branschen. Därför föreslås att rätten att vidta stridsåtgärder begränsas till att gälla enbart när 
stridsåtgärderna syftar till att säkerställa villkor i ett centralt kollektivavtal.313  
 
Det kan här noteras att artikel 3.8 andra strecksatsen utgör en annan möjlighet att utgå från 
kollektivavtal, nämligen de avtal som slutits mellan ”de mest representativa 
arbetsmarknadsorganisationerna på nationell nivå”.314 Argumentet för att inte välja detta 
alternativ för implementering är att undvika konkurrens mellan olika 
arbetstagarorganisationer och deras avtal.315 
 
De villkor som kan krävas med utgångspunkt i ett kollektivavtal måste motsvara avtalets 
minimivillkor.316 Byggnadsavtalet har underkänts av EU-domstolen på denna punkt. 
Dessutom måste de villkor som krävs genom kollektivavtal vara förmånligare än lagens 
villkor, det vill säga de villkor som fastställs i 5 § utstationeringslagen. Regeringen menar 
med utgångspunkt i Lavaldomen att stridsåtgärder i syfte att genomdriva villkor som en 
arbetstagare redan är försäkrad på annat sätt inte är förenligt med EU-rätten. Villkor härledda 
ur ett kollektivavtal måste följaktligen vara villkor som innebär en förbättring för 
arbetstagaren. 
 
Enligt principen om ömsesidigt erkännande kan stridsåtgärder i syfte att teckna ett svenskt 
kollektivavtal inte vara lovliga om arbetsgivaren bevisar att de krav som ställs med 
utgångspunkt i det svenska kollektivavtalet redan uppfylls på annat sätt, genom ett utländskt 
kollektivavtal eller annan reglering.317 Det är inte formen för hur villkor regleras som är 
avgörande, utan huruvida innehållet i villkoren uppfylls. Ett krav på tecknande av svenskt 
kollektivavtal strider även mot principen om proportionalitet om avtalets krav redan försäkras 
de utstationerade arbetstagarna. Krav på tecknande av svenskt kollektivavtal kan inte anses 

                                                 
309 Prop 2009/10:48 Åtgärder med anledning av Lavaldomen, s 30 
310 Utstationeringsdirektivet, artikel 3.8 
311 Prop 2009/10:48 Åtgärder med anledning av Lavaldomen, s 31f 
312 Utstationeringsdirektivet, artikel 3.8 
313 Prop 2009/10:48 Åtgärder med anledning av Lavaldomen, s 32 
314 Utstationeringsdirektivet, artikel 3.8 andra strecksatsen 
315 Prop 2009/10:48 Åtgärder med anledning av Lavaldomen, s 31 
316 Se här och i det följande Prop 2009/10:48 Åtgärder med anledning av Lavaldomen, s 33 
317 Se här och i det följande Prop 2009/10:48 Åtgärder med anledning av Lavaldomen, s 35f. Principen om 
ömsesidigt erkännande innebär att medlemsstaterna ska erkänna varandras rättsordningar och godta de beslut 
eller domar som tas i respektive medlemsland. Detta innebär att de rättsverkningar som följer av domar eller 
beslut från annat medlemsland ska tillerkännas samma rättsverkningar som ett beslut eller en dom i det egna 
landet, se Bernitz, U. och Kjellgren, A. Europarättens grunder, 3 uppl. Stockholm 2007, s 194 
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förenliga med EU-rätten. Därför måste lagstiftningen formuleras dels så att stridsåtgärder bara 
tillåts i syfte att vissa villkor ska uppfyllas, dels att stridsåtgärder är olovliga om arbetsgivaren 
visar på uppfyllelsen av dessa villkor på annat sätt, oavsett genom vilken form av reglering 
detta sker. 
 
Ytterligare en anledning som hindrar att det ställs krav på att teckna ett svenskt kollektivavtal 
är kollektivavtalets rättsverkningar enligt MBL, med avseende på till exempel 
förhandlingsskyldigheten enligt 11 § och informationsskyldigheten enligt 19 §. Ett krav på 
bundenhet till ett avtal med dessa rättsverkningar utgör ett brott mot såväl direktivet som 
fördragets fria rörlighet för tjänster.318  
 
Sammanfattningsvis innebär förslaget om reglering av stridsåtgärder i syfte att tillämpa 
villkor med utgångspunkt i kollektivavtal, att stridsåtgärder är tillåtna under förutsättning att: 
 

• villkoren motsvarar ett centralt kollektivavtal, 
• villkoren enbart avser minimivillkor inom de områden som fastställs i 5 § 

utstationeringslagen, det vill säga den hårda kärnan, 
• villkoren är förmånligare än vad som följer av 5 § utstationeringslagen, samt att 
• arbetsgivaren inte visar på att de villkor som krävs redan tillämpas på 

arbetstagarna319 
 
Regleringen innebär att en utstationerande arbetsgivare alltid kan freda sig mot stridsåtgärder 
genom att bevisa uppfyllelsen av de villkor som facket kräver. Utrymmet för stridsåtgärder 
begränsas och möjligheten för fackföreningarna att genom stridsåtgärder ställa krav på 
tecknande av kollektivavtal undanröjs helt. Dock kvarstår med den nya regleringen fackens 
möjligheter att utöva påtryckning mot utstationerande arbetsgivare för att upprätthålla en 
svensk minimistandard på arbets- och anställningsvillkor.320 
 
Begränsningen av stridsåtgärder enligt ovan uttrycks i en ny 5a § i utstationeringslagen. 
Möjligheten till undanträngning av kollektivavtal enligt lex Britannia måste också ändras. 
Utgångspunkten i MBL är att en stridsåtgärd som syftar till att undantränga eller åstadkomma 
ändring i ett befintligt kollektivavtal är olovlig.321 Fredsplikt råder, vilket innebär ett förbud 
mot stridsåtgärder. Lex Britannia begränsar denna fredsplikt, och utvidgar därmed 
stridsrätten, i situationer där ett befintligt kollektivavtal inte omfattas av MBL.322 Detta gäller 
huvudsakligen utländska kollektivavtal och bestämmelsen är riktad mot utländska företag som 
tillfälligt utövar verksamhet i Sverige.323 Med anledning av Lavaldomen är det främst denna 
bestämmelse som måste ändras. Det nya lagstiftningsförslaget begränsar den utvidgade 
stridsrätt som lex Britannia tillåter. Lex Britannia ska enligt förslaget inte vara tillämplig vid 
utstationering, utan att det är den ursprungliga regleringen före lex Britannia om förbud mot 
stridsåtgärder i syfte att undantränga eller åstadkomma ändring i ett befintligt avtal som 

                                                 
318 Prop 2009/10:48 Åtgärder med anledning av Lavaldomen, s 37 
319 Se nu gällande lagstiftning 5a § utstationeringslagen. Regeringen uttrycker med anledning av Lavaldomen 
intresse av att ha beredskap för ytterligare ändringar i lagstiftningen, om de tolkningar av förhandsavgörandet 
och anpassningar till EU-rätten som gjorts genom regleringen i lex Laval, i framtiden visar sig EU-rättsligt 
ohållbara. (Se Prop 2009/10:48 Åtgärder med anledning av Lavaldomen, s 26) Den nya lagstiftningen trädde i 
kraft i april 2010 och har ännu inte prövats i domstol. 
320 Prop 2009/10:48 Åtgärder med anledning av Lavaldomen, s 37 
321 41 § och 42 § 1 st. MBL 
322 Tidigare lagstiftning: 42 § 3 st. MBL. Ny lagstiftning: 42a § 1 st. MBL 
323 Se kapitel 5.2.2 Lex Britannia, s 45ff 
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gäller.324 Utöver dessa ändringar föreslås en ny paragraf i MBL där det hänvisas direkt till 
utstationeringslagen, med en bestämmelse om att stridsåtgärder i strid med den lagen är 
olovliga.325 Annorlunda uttryckt innebär den nya lagstiftningen ett hinder mot stridsåtgärder 
vid utstationering under två alternativa förutsättningar, dels vid befintligheten av ett utländskt 
kollektivavtal dels vid uppfyllande av villkor enligt 5 och 5a §§ utstationeringslagen. 
 
Möjligheten att vidta stridsåtgärder är helt avgörande för funktionen av den svenska modellen. 
Eventualiteten av stridsåtgärder är den motiverande mekanismen bakom avtalsslut och 
fredsplikt. Föreningsrätten, förhandlingsrätten och stridsrätten är alla sprungna ur 
solidaritetsprincipen. De är nödvändiga förutsättningar för att få till stånd kollektivavtal. 
Genom att lex Laval inskränker utrymmet för att vidta stridsåtgärder, och eliminerar 
möjligheten att tvinga utländska företag att teckna ett svenskt kollektivavtal, så sätts 
solidaritetsprincipen ur spel. 
 
Regeringens lagförslag antas i mars 2010 och träder i kraft i april 2010. Lagstiftningen består 
enligt ovan redovisade ändringar i MBL och utstationeringslagen och kallas allmänt för lex 
Laval. 
 

5.2.6 Lagstiftning - kollektivavtalsreglering 

Regeringen uppmärksammar att en framträdande skillnad mellan regleringen genom 
lagstiftning och genom kollektivavtal är förutsättningarna för förutsebarhet och transparens. 
EU-domstolens uttalande angående bristen på förutsebarhet och transparens gällande det 
svenska systemet med stridsåtgärder och förhandlingar om kollektivavtal, medför att åtgärder 
måste vidtas för att underlätta för företag att få information om vilka villkor som kommer att 
gälla vid utstationering.326  
 
Utstationeringsdirektivet innehåller en bestämmelse om upprättande av förbindelsekontor i 
medlemsländerna, vilka ska bistå företag med information angående utstationering av 
arbetstagare.327 Regeringens förslag är att de svenska fackföreningarna ska inrapportera de 
villkor de kan komma att kräva av en utstationerande arbetsgivare till det svenska 
förbindelsekontoret, vilket i sin tur ska tillhandahålla denna information till företagen.328 
Därmed avhjälps bristen på klara och precisa regler, vilket försvårar tillhandahållandet av 
tjänster. 
 
Regeringen betonar i propositionen det ansvar som åligger arbetsmarknadsparterna att hantera 
en situation där EU-domstolen med all tydlighet visat att privaträttsliga organ som har en 
normerande funktion på arbetsmarknaden måste iaktta den EU-rättsliga regleringen.329 
Regeringens förslag bygger på ett intresse hos såväl staten som arbetsmarknadens parter att i 
möjligaste mån bevara principerna om parternas autonomi och regleringsansvar när det gäller 
arbets- och anställningsvillkor. 
 

                                                 
324 Ny lagstiftning: 42a § 2 st. MBL 
325 41 c § MBL 
326 Prop 2009/10:48 Åtgärder med anledning av Lavaldomen, s 25 
327 Utstationeringsdirektivet, artikel 4 
328 Prop 2009/10:48 Åtgärder med anledning av Lavaldomen, s 25 
329 Prop 2009/10:48 Åtgärder med anledning av Lavaldomen, s 25f 
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6. Sammanfattning och slutsatser 
Studiens övergripande syfte är att visa vilket genomslag ideologier har på en rättsordning. 
Syftet är vidare att visa hur normhierarkierna ser ut i den svenska kollektivavtalsrätten och i 
EU-rätten, samt att särskilt visa på den problematik som normhierarkierna ger upphov till när 
arbetsrättsliga EU-direktiv ska implementeras i den svenska arbetsrätten.  
 
Studiens forskningsfråga belyser hur rätten till stridsåtgärder vid utstationering påverkas av 
implementeringen av utstationeringsdirektivet. Uppsatsen besvarar frågan under vilka 
omständigheter svenska fackföreningar har rätt att vidta stridsåtgärder vid utstationering. 
 
Sammanfattningsvis är gällande rätt vid utstationering av arbetstagare ett förbud mot 
stridsåtgärder i syfte att undantränga ett befintligt kollektivavtal. Stridsåtgärder mot 
utstationerande arbetsgivare får vidtas när de reglerar villkor som motsvarar ett centralt 
kollektivavtal, när villkoren avser miniminivåer i den hårda kärnan, när villkoren är 
förmånligare än utstationeringslagen, samt om arbetsgivaren inte visar på att villkoren redan 
tillämpas på arbetstagarna. Ingen utstationerande arbetsgivare kan bli tvingad att teckna ett 
svenskt kollektivavtal. Det enda som kan krävas är villkor som är hämtade från ett 
kollektivavtal. Med utgångspunkt i att gällande rätt har fastställts måste dock omgående 
förbehåll göras. Det visas i uppsatsen att rättsordningar är under ständig förändring på grund 
av samhällsutveckling och förändrade värderingar. Inom arbetsrätten har dessutom AD en 
framträdande roll som rättsskapande institution. Hansson går så långt att han jämför 
kollektivavtalsrätten med ett domstolsdrivet common law-system.330 Till detta måste läggas 
EU-domstolens funktionsinriktade rättstillämpning och rättsskapande verksamhet, vilket 
påverkar det svenska rättssystemet genom EU-rättens överordning.  
 
I och med Sveriges inträde i EU, och genom EU-rättens överordning över det nationella 
rättssystemet, har rättsutvecklingen tagit fart. Uppsatsen visar hur regler på detaljnivå kan 
komma att krocka på grund av hur skilda ideologier formar olika sak- och hanteringsregler. 
Rättsutvecklingen gällande stridsrätten har drivits framåt av både av socialistiska och liberala 
idéer om marknaden som styrideal. Den socialistiska idén om kollektivets grundläggande 
betydelse var en pådrivande omständighet vid antagandet av lex Britannia. Den liberala idén 
om fri konkurrens har haft en avgörande roll vid den senaste lagstiftningsändringen i lex 
Laval.  
 
Den nya regleringen genom lex Laval innebär att fredsplikten utsträcks till att omfatta ett 
vidare område än vad som tidigare täcktes av MBL. Detta krockar med syftena med den 
svenska kollektivavtalsrätten, vilka inte enbart går ut på att säkra ekonomiska och sociala 
villkor för arbetstagarna, utan även handlar om en demokratisering av arbetslivet. Det senare 
möjliggörs genom kollektivavtalets rättsverkningar kopplade till MBL och till den 
semidispositiva arbetsrättsliga lagstiftningen. Demokratiserings- och samförståndsaspekterna 
går förlorade genom att möjligheten att framtvinga anslutning till svenska kollektivavtal 
försvinner. 
 
Utstationerande företag har genom den nya lagstiftningen rätt att stå utanför kollektivet och 
att enbart rätta sig efter en på förhand fastställd klar och precis reglering. Trots att regleringen 
ifråga kan vara härledd ur kollektivavtal så ligger situationen till sin funktion och effekt 
närmare lagstiftning än kollektivavtalsreglering. Det kan dock ifrågasättas om dessa företag 

                                                 
330 Se kapitel 3.6 Förhandlingsförfarandet – rättsutveckling, s 26f 
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verkligen är en del av den svenska arbetsmarknaden som det ser ut i dagsläget. Utstationering 
handlar om tillhandahållande av tjänster över gränserna, och inte om ett företags etablering 
inom ett annat medlemslands territorium. Verksamhetens mer tillfälliga natur talar snarare för 
att företag gästspelar på den svenska arbetsmarknaden. Det kan tyckas svårt att se vilka skäl 
ett utstationerande företag skulle ha av att delta som aktiv part när det gäller förhandlingar och 
samförståndsanda på en annan medlemsstats arbetsmarknad, om det inte vore fråga om en 
tvingande omständighet. 
 
Genom att tillåta att delar av arbetsmarknaden ställer sig vid sidan av den svenska modellen 
och dess kollektivavtalskonstruktion så rubbas systemets balans. Den svenska modellen 
bygger på samförståndsprincipen, solidaritetsprincipen och den marknadsekonomiska 
principen. Med lex Laval sätts både solidaritetsprincipen och samförståndsprincipen ur spel, 
vilket gör att systemet blir haltande i denna del. 
 
Det svenska arbetsrättsliga systemet har fungerat i en liberal rättsordning i stort sett sedan 
dess tillkomst.331 Det är ur en värderande politisk synvinkel en ren viljefråga vilka styrmedel 
som ska användas i ett samhälle.332 Studien visar en gemensam nämnare mellan EU-rätten 
och de svenska arbetsgivarna, de utgår bägge från den markandsekonomiska principen. Det 
visas även att svenska arbetsgivare har intresse av att vidmakthålla den svenska modellen, där 
förutom den marknadsekonomiska principen, även samrådsprincipen och solidaritetsprincipen 
ingår.333 På ett sätt kan den svenska modellen sägas vara mer marknadsanpassad tack vare 
förekomsten av de tre principerna. Modellen innebär frihet från statligt ingripande, enligt den 
klassiska liberala idén om den självreglerande marknaden. I ett system som bygger enbart på 
den marknadsekonomiska principen, måste staten gå in och reglera för att systemet ska 
fungera. 
 
Som EU-fördragen ser ut idag sätts de fyra friheterna i främsta rummet. Arbetstagarnas 
sociala villkor är underordnade dessa friheter. Fördragens sociala delar utgörs till största del 
av politiska målsättningar och inte av bindande rättsakter.334 De rättigheter för arbetstagare 
som regleras genom direktiv, är i den EU-rättsliga normhierarkin underordnade fördragens 
regleringar. För att ändra på förhållandena mellan hänsyn till ekonomiska intressen och 
hänsyn till arbetstagarnas skydd, krävs fördragsändringar där ett större utrymme ges för de 
sociala villkoren samt en juridiskt bindande socialrättslig reglering.  
 
I kapitel 1 poängteras att svenska regeringar oavsett politisk färg har ställt sig bakom 
bevarande av den svenska modellen. Anledningen är de allt sedan Saltsjöbadsavtalet 
bestående grundförutsättningarna för arbetsmarknaden. Arbetarrörelsen står fortfarande nära 
socialdemokratin och arbetsgivarnas intressen bevakas traditionellt av moderaterna. Bägge 
sidor vill alltjämt bevara partsautonomin och slippa statens inblandning. Intressegemenskapen 
mellan arbetarrörelsen och arbetsgivarna gällande en självreglerande arbetsmarknad är intakt. 
 
I mediedebatten har implementeringen av utstationeringsdirektivet framställts som ett hot. 
Lavaldomen och utstationeringsdirektivets implementeringen anses innebära en risk för att 
balansen mellan parterna på den svenska arbetsmarknaden rubbas. Uppsatsen visar på en 
förändring i spelreglerna. Lavaldomen och den påföljande lagstiftningen innebär att det 
utrymme för normering som överlåts av staten till arbetsmarknadens parter har krympt. En 

                                                 
331 Se kapitel 2.2.2 Arbetsrättens historia, s 13-16 
332 Se kapitel 2.2.1.1 Styrformer och styrmedel s 11f 
333 Se kapitel 3.5.3 Arbetsgivarna, s 26 och kapitel 4.3 Skiljelinjer mellan EU-rätt och svensk arbetsrätt, s 35f 
334 Se kapitel 4.3.1 Sociala villkor, s 37 
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utökad lagreglering av stridsrätten medför en förstärkt position för AD, eftersom det är AD 
som slutligen avgör en stridsåtgärds lovlighet.335 Fackföreningarnas position är försvagad, 
dock endast i relation till utländska arbetsgivare. Arbetsgivarsidan har en oförändrad ställning 
jämfört med till tidigare. 
 
Undersökningen av rättsutvecklingen visar att krav från EU leder till en mer omfattande 
lagstiftningsreglering av den svenska arbetsmarknaden. Utgångspunkten för den svenska 
staten har varit att göra så lite ingrepp som möjligt i den svenska modellen. Den slutsats som 
kan dras är att lagregleringen av den svenska arbetsmarknaden i framtiden kommer att öka på 
grund av europeiseringstrycket. 
 
Studien visar betydelsen av ideologier, normer och värderingar för en rättsordning, samt hur 
dessa kan formuleras i sakregeler och hanteringsregler. På en basordning av normer och 
värderingar byggs och utvecklas normhierarkier. Denna uppsats kan inte till fullo besvara 
huruvida det grundläggande normsystemet i den svenska arbetsrätten är på väg att förändras. 
Enligt studiens resultat kan inte någon avgörande förändring observeras. Så länge 
basordningen består, är den svenska arbetsrätten tämligen ohotad. Lex Laval har inte 
förändrat den basordning av normer som den svenska arbetsrätten vilar på. 
 

                                                 
335 Spännande att notera är likheterna mellan AD:s och EU-domstolens rättstillämpning. Båda domstolarna är 
funktionsinriktade och rättsskapande. Regleringen i EU-rätten har karaktären av ramlagstiftning. Den svenska 
arbetsrättsliga lagstiftningen har karaktären av minimireglering. EU-rättens primärrätt är tänkt att fyllas ut för att 
det är ett ramfördrag. Arbetsrätten behöver fyllas ut och preciseras för att parterna själva vill hålla lagregleringen 
så liten som möjligt. Man vill därmed hålla avtalsutrymmet så stort som möjligt. 
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Bilaga 1 
 

Han vill ompröva strejkrätten 

Svenskt Näringslivs nye ordförande vill riva upp strejkrätten, skippa las och sänka 
marginalskatten. 
"Strejka är ett omodernt sätt att umgås", säger Kenneth Bengtsson. 

Kenneth Bengtsson var osynlig fram till valnatten trots att han hade blivit utsedd till Svenskt 
Näringslivs nye ordförande tre månader tidigare. Nu däremot tar han bladet från munnen och 
berättar för Veckans Affärer hur han ser på den svenska arbetsmarknaden. Och han vill bland 
annat ompröva strejkrätten och skippa las. 

Hur ser du på valutgången? 

”Jag röstade på Moderaterna den här gången och hoppades att Alliansen skulle få egen 
majoritet.” 

På ett antal områden är Kenneth Bengtsson, och Svenskt �äringsliv, starkt kritiska mot 
Alliansregeringen. 

”Vi har historiens bästa ungdomsgeneration, välutbildade och beresta. Då är det beklämmande 
med 18 procents arbetslöshet, även om man kan prata länge om hur den ska definieras. 
Inträdeshindren i dag är för höga.” 

Han syftar på las, lagen om anställningsskydd, från 1982. Den skyddar arbetstagare vid 
uppsägningar och avskedanden och reglerar uppsägningstider. Lagen är tvingande, men kan 
inskränkas genom kollektivavtalsskrivelser. Turordningen vid uppsägningar kan åsidosättas 
helt genom avtal med lokala arbetstagarorganisationer. Därför menar många att las inte längre 
är ett problem. För Svenskt Näringsliv är lagen dock något av ett rött skynke. 

”Lagen gör att de ofta inte vågar eller har råd att anställa. Ica, som är en stor koncern, kan 
däremot hantera lagen relativt enkelt. Vi har väl fungerande fackklubbar och kan alltid hitta 
pragmatiska lösningar.” 

Han anklagar Fredrik Reinfeldt och Anders Borg för att marginalisera en viktig fråga, men 
säger också självkritiskt att Svenskt Näringsliv inte lyckats förklara problematiken. 

Han hävdar även att arbetsmarknaden präglas av stelhet och att konfliktreglerna hotar 
produktivt arbete och skadar lönebildningen. 

Kenneth Bengtsson påpekar att Saltsjöbadsavtalet tecknades redan 1938. 

”Före andra världskriget! Det har ju hänt en del sedan dess…” 

Avtalet cementerade den svenska arbetsmarknadens norm om att parterna ska sluta avtal utan 
inblandning av regeringar. Reglerna om stridsåtgärder betraktas i dag som allmänna 
rättsgrundsatser för konflikter på arbetsmarknaden. Senast förändringar gjordes i avtalet var 
1976. 
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LO, PTK och Svenskt Näringsliv började 2007 diskutera möjligheterna för ett nytt avtal, men 
våren 2007 avbröts förhandlingarna. 

”Nu ger jag mig ut på tunn is, men vi måste hitta andra konfliktregler.” 

Menar du att du vill ta bort strejkrätten? 

(Lång tystnad) ”Jag vill modernisera strejkrätten utifrån hur den ser ut i dag. Att strejka är ett 
omodernt sätt att umgås, inte minst vad gäller sympatiåtgärder. Men då måste vi hitta andra 
sätt för arbetstagarna att visa sitt missnöje. Jag vill inte ta bort utan modernisera 
arbetstryggheten.” 

Vad vill du se? 

”Politiker skapar inte jobb, det gör företagen. Förutsättningar måste snabbt skapas så att 
hjulen snurrar snabbare i näringslivet. Jämför med Ica. Får vi problem med försäljningen 
bromsar vi ju inte. Vi kanske sänker priserna, ökar marknadsföringen och kör kampanjer. Då 
blir resultatet oftast bättre.” 

Läs hela intervjun i nummer 43 av Veckans Affärer som kommer 28 oktober. Där 
berättar Kenneth Bengtsson om varför han tycker att svenskarna har en förskönad bild 
av vårt eget land och hur nya jobb ska skapas. 

Av: Per Öqvist 

http://www.va.se/nyheter/2010/10/27/en-ny-boss-i-stan/ 

Publicerad 2010-10-27 kl 13:00 
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Göteborgs-Posten Sön 31 oktober 2010  
Minskat skydd för strejkrätt upprör LO  
 
arbetsmarknad: LO befarar att EU-kommissionären Cecilia Malmström motarbetar 
strejkrätten. Tidigare i veckan ströks förslag om förstärkt strejkrätt i kommissionens 
nya plan för att utveckla den inre marknaden. 
 
 
När EU-kommissionen i onsdags presenterade sitt 50-punktsprogram för att stärka den inre 
marknaden för varor och tjänster hade kommissionen plötsligt gjort förändringar i punkt 29 som 
handlar om de fackliga rättigheterna.  
 
Länge fanns skrivningar om att få "vidta kollektiva åtgärder och strejka" och en "social klausul".  
 
Frågan om stärkta rättigheter för löntagarna har länge funnits med i debatten och EU-kommissionens 
ordförande Barroso har sagt att det måste bli en bättre balans mellan den inre marknadens krav på 
rörlighet och de rättigheter löntagarna har.  
 
EU har inget att bidra med  
 
Syftet med den sociala klausulen var att balansera den inre marknadens friheter mot de fackliga 
rättigheterna. När nya lagar om den inre marknaden införs i respektive land måste bland annat de 
fackliga rättigheterna respekteras utan begränsning.  
 
I slutförslaget hade kommissionen dock strukit "strejka" och "social klausul". I stället finns nu 
skrivningar om att kommissionen försäkrar att de grundläggande fackliga fri- och rättigheterna ska 
respekteras.  
 
Enligt uppgifter i franska Le Monde stoppades förslaget om förstärkt strejkrätt av fyra kommissionärer, 
bland andra av Sveriges kommissionär Cecilia Malmström, med ansvar för inrikes frågor. Enligt 
tidningen skulle kommissionärernas argument vara att EU inte har så mycket att bidra med om det 
handlar om att skydda strejkrätten.  
 
Wanja Lundby Wedin, LO:s ordförande, reagerar skarpt på uppgifterna.  
 
- Stämmer uppgifterna är detta högst märkligt. I och med Lissabonfördraget är arbetstagarnas 
rättigheter grundlagsskyddade. Att inte ge strejkrätten ett rimligt skydd innebär snarast att de avstår 
från att genomföra Lissabonfördragets intentioner, säger Wanja Lundby-Wedin i ett pressuttalande.  
 
Att den "sociala klausulen" ströks i sista stund ger hon följande kommentar:  
 
- Mot bakgrund av de fackliga rättigheternas svaga ställning på den inre marknaden vore det ett litet 
steg i rätt riktning. Det är märkligt om Cecilia Malmström inte ville ta detta steg, säger Wanja Lundby-
Wedin.  
 
- EU-domstolens beslut i fall som Laval visar med tydlighet att strejkrätten enligt rättspraxis är 
underordnad de ekonomiska friheterna. Ska den nationella strejkrätten skyddas krävs politiska beslut 
på EU-nivå som kan ändra nuvarande rättspraxis, säger Wanja Lundby-Wedin. PÄR DÜSING 
 

Faktaruta:  
 
De 50 förslag som EU-kommissionen presenterat för att utveckla den inre marknaden ska ha omsatt i 
praktiken senaste 2012.  
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Bland förslagen finns förändringar för turister, bland annat om en researrangör gå ri konkurs, och 
personer som bosätter sig i ett annat EU-land. Vidare finns förslag om ökat konsumentskydd som 
hamnar i konflikt med företag.  
 
Det ska också bli lättare för arbetstagare att ta med sig sociala trygghetsförmåner vid arbete i ett annat 
EU-land och bilköp över gränserna ska bli smidigare. 


