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SAMMANFATTNING  

 

Tanken bakom att införa ett huvudentreprenörsansvar i byggbranschen är att det ska ligga till 

grund för ordning och reda. Arbetsmarknadsparterna är överens om att byggbranschen ska 

innehålla rättvisa och sunda konkurrensförhållanden och därtill ett seriöst företagande med 

god arbetsmiljö. Vad parterna däremot inte varit överens om är huruvida ett ekonomiskt 

solidariskt ansvar i entreprenadkedjan är förenligt med svensk arbetsrätt. Efter drygt ett års 

förhandling om att införa ett huvudentreprenörsansvar i svensk rätt, kompromissade parterna 

den 31 mars 2014 om en lösning. Kompromissen innebär att ett huvudentreprenörsansvar ska 

införas tillsammans med en särskild nämnd med tillhörande fond.   

 

Uppsatsens syfte är att kartlägga och analysera gällande svensk rätt för att undersöka om 

möjligheten att reglera huvudentreprenörsansvaret utifrån arbetsmarknadsparternas perspektiv 

finns och om så är fallet även se på hur denna reglering kan te sig inom byggindustrin. För att 

få en så god inblick som möjligt i vilka möjligheter som finns har vi använt oss av den 

rättsdogmatiska metoden där även kollektivavtalet behandlas som en rättskälla.   

 

Eftersom Sverige sedan år 1995 är en del av den europeiska unionen och därmed faller under 

den europeiska unionens regelverk kan den svenska Arbetsdomstolen begära 

förhandsavgöranden från europeiska unionens domstol om det uppstår osäkerhet hur den 

europeiska rätten bör tolkas. Ett sådant avgörande begärdes av Arbetsdomstolen i det 

uppmärksammade Laval-målet där svenska Byggnadsarbetareförbundet försökte påtvinga ett 

lettiskt byggbolag att ansluta sig till svenskt kollektivavtal. Detta stod i strid med europarätten 

och Sverige tvingades göra ändringar i svensk lag.   

 

För att få en så fullständig bild som möjligt har vi sedan kartlagt den svenska arbetsrätten där 

såväl lag som kollektivavtal presenteras. Den svenska modellen innebär att 

arbetsmarknadsparterna har en stark ställning och kollektivavtalet likaså, då lagstiftningen 

skapar förutsättning för tillämpning av kollektivavtal. Vidare har vi uppsatsen komparativa 

inslag då vi gjort en internationell jämförelse med delar av rättssystemen i tre länder som vi 

finner intressanta för uppsatsen i form av Finland, Norge och Tyskland. I Finland används ett 

system där det solidariska ansvaret inte omfattas, men där annan reglering omsluter frågan 

bland annat i form av beställaransvar. Norge och Tyskland har däremot system där företag 

kan bli solidariskt ansvariga för underentreprenörens löneskulder. I en avslutande analys och 

slutsats besvarar vi vår frågeställning genom att dels jämföra gällande rätt inom området i 

Finland, Norge och Tyskland och dels analysera och dra slutsatser om vad som gäller inom 

svensk arbetsrätt.   

 

Nyckelord: huvudentreprenörsansvar, solidariskt ansvar, arbetsrätt, svenska modellen, 

Byggavtalet  
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1233/2006   

BI      Sveriges Byggindustrier   

Byggnads      Svenska Byggnadsarbetareförbundet  
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EU      Europeiska unionen  

EUD      Europeiska unionens domstol  

EUF      Unionsfördraget om europeiska unionen  

FEUF      Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt  

Finska utstationeringslagen  Finska lagen om utstationerade arbetstagare 

1146/1999   

ID06    Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och 
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Kollektivavtalslagen     Lagen om kollektivavtal (norsk lag)  

LAS       Lag (1982:80) om anställningsskydd  
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MBL       Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet  

OR-fonden      Ordning - och reda fonden  

OR-nämnden     Ordning - och reda nämnden   

Skattenummerlagen  Finska lagen om skattenummer och 

skattenummerregistret för byggbranschen 1231/2011   

UE 2004 version 2   Avtalsvillkor för underentreprenörer i anslutning till 

medbestämmandelagen  

Utstationeringsdirektivet  Direktiv (96/71/EG) om utstationering av 

arbetstagare i samband med tillhandahållande av 

tjänster  

Utstationeringslagen   Lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare  

VVS  Värme, ventilation och sanitet. VVS är en bransch 

inom byggsektorn som regleras av 

Teknikinstallationsavtalet.  
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1. INLEDNING 

I detta inledande kapitel kommer en kort problempresentation till det valda ämnet att ges, för 

att vidare redogöra för det syftet och de frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen. 

Avslutningsvis redogörs för avgränsningar, metod och material samt för uppsatsens 

disposition. 

1.1 Problempresentation 

Sveriges byggindustri omfattar idag cirka 300 000 förvärvsarbetare.1 Det är därför många som 

kommer i kontakt med byggindustrin på ett eller annat sätt. Byggindustrin är en stor del av 
samhället och det är viktigt att dess förvärvsarbetare ska få arbeta under trygga och säkra 

arbetsförhållanden. De parter som reglerar byggindustrin är dels Svenska 

Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads), vilken representerar arbetstagarparten, dels Sveriges 

Byggindustrier (BI), vilka representerar arbetsgivaren.  

Aftonbladet skrev nyligen i en artikel om ett högaktuellt problem som förekommer i 

byggbranschen. Den aktuella rubriken lyder ”Byggnads säger upp byggavtal”, vilket är 

konsekvensen av en långdragen förhandling mellan parterna gällande ett så kallat 

huvudentreprenörsansvar. De svårigheter som parterna haft att komma överens gällande ett 

huvudentreprenörsansvar har gjort att Byggnads varit nära att säga upp byggavtalet med BI 

och hotat med konflikt. Problematiken har legat i att komma överens om ett solidariskt ansvar 

gällande löner, där Byggnads vill att huvudentreprenören ska kunna bli betalningsskyldig för 

en underentreprenör om denne brister i sitt betalningsansvar. BI har ansett agerandet från 

Byggnads sida oansvarligt och menar att det är juridiskt ohållbart att tillämpa ett solidariskt 

ansvar i aktuell fråga. Parterna är i övrigt överens om flera frågor kring att ordning och reda 

ska råda på arbetsplatsen.2 

Parterna har ett gemensamt intresse i frågan gällande en byggbransch där det ska beaktas 

sunda och rättvisa konkurrensförhållanden, seriöst företagande samt en god arbetsmiljö. I 

avtalsrörelsen år 2012/2013 påtalade Byggnads vissa ändringar gällande parternas regler 

angående entreprenadområdet. Byggnads ville utvidga ansvaret för huvudentreprenören, 

vilken är den entreprenör som har ett direkt uppdrag åt byggherren. Då parterna enades om ett 

program innehållande ordning och reda i byggbranschen, tillsattes en programgrupp som 

arbetat fram ett förslag till ändring av formuleringen i punkt 6 branschöverenskommelsen i 

Byggavtalets bilaga D. Förslagen innebär dels att huvudentreprenören ansvarar för att 

sammanställa en underentreprenörslista, dels att Byggnads innehar rätten att ta del av listan 

för att kontrollera att branschöverenskommelsen upprätthålls.3  

I Byggavtalet finns bestämmelser som reglerar den förhandlingsskyldighet som finns enligt 

svensk lag. Parterna har gemensamt kommit överens om att arbetsgivaren inte har någon 

skyldighet att förhandla om den tilltänka underentreprenören är medlem i BI. Är 

underentreprenören inte medlem i BI är arbetsgivaren skyldig att vidta särskilda kontroller. 

Arbetsgivaren ska även vid första tillfället en underentreprenör anlitas meddela berörd 

                                                             
1 BI:s hemsida, http://www.bygg.org/UserFiles/Files/Arbetsmarknad/1_AKU_Sysselsatta_1970-.pdf. 
2 Aftonbladet, Byggnads säger upp byggavtal, 2014-02-20. 
3 Huvudrapport, den 14 februari 2014, av programgruppen för ordning och reda, s. 1 f. 

http://www.bygg.org/UserFiles/Files/Arbetsmarknad/1_AKU_Sysselsatta_1970-.pdf
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lokalavdelning. Denna informationsskyldighet faller därefter bort och krav ställs istället på att 

arbetsgivaren ska föra en förteckning över anlitade underentreprenörer, vilken lokalavdelning 

tillsammans med arbetsgivaren en gång per år ska revidera och uppdatera. Lokalavdelningen 

kan kräva att en underentreprenör avlägsnas från listan genom att aktualisera 39 § lag 

1976:580 om medbestämmande i arbetslivet (MBL).4 

Nytt i Byggavtalet är det som beslutats av parterna den 31 mars 2014. Parterna kom då 

överens om en kompromiss efter den nästan ett år långa förhandlingen. Kompromissen 

innebär i stora drag dels att en underentreprenörslista ska finnas tillgänglig för Byggnads, dels 

att en ny nämnd kommer att ta ställning till vem som ska anses ansvarig för löner som inte 

betalats ut. Dessutom ska det skapas en ny fond där medel kan tas för att ersätta arbetstagaren 

för dennes lönekrav för att sedan ha möjlighet att kräva ansvarig arbetsgivare.5  

Svensk lag reglerar anlitande av underentreprenörer genom 38-40 §§ MBL. Primär 

förhandlingsskyldighet föreligger enligt 38 § MBL. Före en arbetsgivare anlitar en 

underentreprenör ska en förhandling ske på arbetsgivarens initiativ med den lokala 

arbetstagarorganisationen. Genom detta förfarande ges arbetstagarorganisationen möjlighet att 

utöva vetorätt enligt 39-40 §§ MBL, vilket innebär rätten att hindra anlitande av en viss 

underentreprenör om anlitandet strider mot lag, kollektivavtal, eller mot vad som anses 

godtaget inom parternas avtalsområde.6  

Ur ett internationellt perspektiv kan vi konstatera att problematiken med underentreprenörer 

behandlats genom varierande metoder. Det finns länder som på olika sätt anammat system där 

företag kan bli juridiskt ansvariga för underentreprenörers löneskulder. Dessa länder kan 

exemplifieras av Norge och Tyskland. Finland däremot använder ett annat system där det 

solidariska ansvaret inte omfattas. Där finns istället regler kring såväl beställarens ansvar vid 

anlitandet av underentreprenörer, som krav på personkort på byggarbetsplatserna.7 

Inom Europeiska unionen (EU) saknas för närvarande en exakt reglering av den problematik 

som kan finnas inom entreprenadkedjorna. Däremot finns ett utstationeringsdirektiv8, vilket 

syftar till att skapa ett allmänt regelverk för utstationerade arbetstagare.9 

Mot den nu presenterade bakgrunden kommer vi att behandla den rättsliga regleringen kring 

huvudentreprenörsansvar och hur ansvaret kan skilja sig åt i omfattning. Vi kommer att utgå 

från ett EU-perspektiv för att sedan beakta svensk rätt och därefter jämföra med hur Finland, 

Norge och Tyskland reglerat frågan. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Vårt syfte med uppsatsen är att kartlägga och analysera gällande svensk rätt för att kunna 

avgöra om möjligheten att reglera ett huvudentreprenörsansvar utifrån 

arbetsmarknadsparternas perspektiv finns och i så fall hur denna ansvarsfråga kan regleras. Vi 

                                                             
4 A.a. s. 11 f. 
5 Hemställan, den 31 mars 2014, av medlingsrepresentanter för Byggnads och BI.  
6 Huvudrapport, den 14 februari 2014, av programgruppen för ordning och reda, s. 10 f. 
7 A.a. s. 26. 
8 Direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster 

(utstationeringsdirektivet).  
9 Huvudrapport, den 14 februari 2014, av programgruppen för ordning och reda, s. 8. 
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kommer även att behandla hur huvudentreprenörsansvaret regleras i Finland, Norge och 

Tyskland för att skapa en vidare förståelse av den svenska arbetsrätten. För att uppfylla syftet 

kommer vi att utgå från samt besvara följande frågeställningar:  

 Kan svenska arbetsmarknadsparter reglera ett huvudentreprenörsansvar? 

 

 Om ja, vilka alternativa möjligheter finns det för att reglera ett 
huvudentreprenörsansvar inom byggindustrin? 

1.3 Avgränsning 

Frågeställningarna kommer vid kopplingen till kollektivavtal endast att omfatta Byggavtalet, 

vilket är gällande kollektivavtal mellan parterna Byggnads och BI. Det är dessa parter som 

aktivt drivit frågan om ett huvudentreprenörsansvar på arbetsmarknaden. Vi kommer även att 

göra en begränsning i Byggavtalet genom att utelämna entreprenadmaskinföretag. Ytterligare 

en begränsning i bearbetning av avtalet är att endast behandla underentreprenörer och därmed 

lämna bemanningsföretag utan närmre granskning. 

Vi har valt att göra en internationell avgränsning genom att utreda hur Finland, Norge och 

Tyskland tillämpar ett huvudentreprenörsansvar. Att vi valde att begränsa oss till dessa länder 

beror på att länderna utgör ett intressant jämförelsematerial. Tyskland utgör den största 

byggarbetsmarknaden i Europa och har dessutom tillämpat ett solidariskt ansvar för 

huvudentreprenörer i över 15 år. Norge är intressant då de använt sig av den tyska modellen 

som motivationskälla till sin lagstiftning som tillkom år 2010.10 Anledning till att det norska 

huvudentreprenörsansvaret presenteras är också för att ge en nordisk aspekt på frågan. Att vi 

valt att även diskutera Finland beror på att deras bestämmelser vid ett solidariskt ansvar 

skiljer sig från Norge, genom att det i Finland inte finns några direkta regler om solidariskt 

ansvar, utan att ansvarsfrågan kontrolleras genom andra åtgärder.11  

1.4 Metod och material 

Vi har valt att studera frågeställningarna utifrån den rättsdogmatiska metoden. Vissa moment 

kommer att behandlas genom komparativa inslag för att få en bättre förståelse för svensk 

arbetsrätt. Enligt Korling ökar den rättsdogmatiska metoden rättssäkerheten och 

förutsebarheten vid en väl genomförd undersökning. Den rättsdogmatiska metoden innebär att 

de accepterade rättskällorna, så som lagstiftning, praxis, förarbeten och doktrin tillämpas.12 

Peczenik beskriver den rättsdogmatiska metoden som ett tillvägagångssätt för att beskriva, 

tolka och systematisera gällande rätt.13 Sandgren undersöker närmare metoden och lägger vikt 

vid begreppet gällande rätt, där han menar att en tydlig gräns mellan rättskällematerial och 

annat material inte kan dras. Kollektivavtalet kan exempelvis spela en central roll för 

rättsbildningen och har därför en kombinerad karaktär av rättskällematerial och annat 

material. Enligt Sandgren innebär därför kollektivavtalet gällande rätt i faktiskt mening 

(verklig mening), men inte gällande rätt i sedvanlig mening (traditionell mening). Begreppen 

bör hållas noga isär, men gällande rätt i faktisk mening kan vara väl så viktig för 

                                                             
10 Huvudrapport, den 14 februari 2014, av programgruppen för ordning och reda, s. 30. 
11 A.a. s. 33. 
12 Korling, F., m.fl., Juridisk metodlära, s. 21 ff. 
13 Peczenik, A., Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s. 249. 
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medborgarna. Avgörande för om gällande rätt i faktisk mening ska tillämpas beror på 

materialets syfte i framställningen.14 Vi har visserligen valt att presentera gällande rätt i 

sedvanlig mening, men genom att även beskriva kollektivavtalets verkan i det svenska 

rättssystemet så kan vi redogöra för en mer fullständig bild av de regler som styr den svenska 

arbetsmarknaden.  

Eftersom Sverige sedan år 1995 är medlem i EU och därmed står under EU-rätten15, kommer 

utstationeringsdirektivet att ha en grundläggande roll i uppsatsen. Detta EU-direktiv innebär 

en reglering vid genomförande av utstationering av arbetstagare i samband med 

tillhandahållande av tjänster och kan därmed kopplas till den problematik kring 

huvudentreprenörsansvar som råder på arbetsmarknaden. Vi kommer även att använda oss av 

den huvudrapport som utgavs den 14 februari 2014 om huvudentreprenörsansvar som 

Byggnads och BI genom en programgrupp gemensamt utformat. Vi har valt att använda 

rapporten då den belyser för- och nackdelar med att införa ett huvudentreprenörsansvar med 

tillhörande solidariskt ansvar i kollektivavtal. Vi kommer även att behandla den hemställan 

där parternas kompromiss presenteras. 

För att kunna jämföra och öka förståelsen för hur olika länderna tillämpar 

huvudentreprenörsansvaret idag, kommer vi dessutom i vissa moment att använda oss av 

komparativa inslag. Detta innebär att vi jämför delar av olika rättslägen som gäller inom 

utvalda länder.16 De komparativa inslagen har till syfte att ge en bättre förståelse för hur den 

inhemska rätten tillämpas genom att likheter och skillnader mellan olika kulturer belyses.17 

Det svenska rättssystemet är basen i uppsatsen, medan de internationella jämförelserna endast 

har en tjänande funktion.18 De komparativa inslagen innebär att en objektiv bedömning av 

rättsordningen från ett nytt perspektiv betraktas och därmed leder till en utvecklad förmåga att 

se rättsliga lösningar som även finns utanför den nationella rätten.19  

1.5 Disposition 

Vi kommer i uppsatsens inledande kapitel att presentera den problematik som finns gällande 

huvudentreprenörsansvar och det solidariska ansvaret. Vi beskriver aktuellt rättsläge 

kortfattat. Vidare redogör vi i det första kapitlet för uppsatsens syfte och den frågeställning 

som är utgångspunkten för uppsatsen. Vi presenterar även i detta kapitel de avgränsningar 

som vi anser nödvändiga och relevanta för uppsatsens utformning. Avslutningsvis redogör vi 

för metodval, material och uppsatsens disposition.   

Följande tre kapitel är uppsatsens deskriptiva del, vilken utgår från att presentera 

problematiken utifrån övergripande gällande rätt, ett så kallat de lege lata-perspektiv. I kapitel 

två beskrivs EU-rätten och relevant praxis kopplat till friheten att tillhandahålla tjänster inom 

EU. Kapitel tre beskriver svensk rätt genom lag och kollektivavtal. Avslutningsvis i den 

deskriptiva delen presenteras i fjärde kapitlet internationell rätt. Tillämpning av 

huvudentreprenörsansvar i finska-, norska- och tyska rättsordningarna behandlas. 

                                                             
14 Sandgren, C., Om empiri och rättsvetenskap del I, JT 1995/96, s. 732.   
15 Bernitz, U., Kjellgren, A., Introduktion till EU, s. 108. 
16 Denk, T., Komparativ metod- förståelse genom jämförelse, s. 38. 
17 Korling, F., m.fl., Juridisk metodlära, s. 142. 
18 Sandgren, C., Vad är rättsvetenskap?, s. 121. 
19 Bogdan, M., Komparativ rättskunskap, s. 26 ff. 
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I femte kapitlet gör vi en analys av vad som framkommit i den deskriptiva delen. Här 

presenterar vi olika angreppssätt kring frågeställningen och låter detta utmynna i en slutsats. 

I sjätte kapitlet för vi en avslutande diskussion över gällande rättsläge kopplat till 

frågeställningen. Här kommer vi även att reflektera över de diskussioner som förts mellan 

arbetsmarknadsparterna och om införandet av ett huvudentreprenörsansvar är en betydande 

förändring eller ej. Denna reflektion kommer att utmynna i ett resonemang kring hur lagen 

borde vara, ett så kallat de lege ferenda-resonemang.    
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2. EU-RÄTT 

Nedan redogörs för EU-rättens historik och regelverk. En kort sammanfattning av Laval-

målet och dess konsekvens för den svenska arbetsrätten återges också samt en presentation av 

utstationeringsdirektivet. 

2.1 Historik 

EU grundades för att säkra fred i Europa. År 1948 etablerades Organisation for European 

Economic Cooperation med syfte att bidra till den europeiska återuppbyggnaden efter andra 

världskriget. År 1951 startade sex europeiska länder ett ekonomiskt och politisk samarbete för 

att bevara freden i Europa. År 1957 tecknade dessa länder tillsammans Romfördraget som 

innebar att Europeiska ekonomiska gemenskapen, också kallad den gemensamma marknaden, 

grundades.20 

För att stärka samarbetet bildades år 1993 EU via det nya Maastrichtfördraget, även kallat 

EU-fördraget. Detta fördrag skulle ge ett bredare utrikes-, inrikes- och säkerhetspolitiskt 

samarbete. Tanken var också att utvidga samarbetet kring ekonomi och valuta. Vidare 

utveckling av valutasamarbetet tillkom år 1997 när Amsterdamfördraget trädde i kraft. Syftet 

med detta fördrag var att införa en gemensam valuta i form av euro. Ytterligare ett viktigt 

avtal för EU var Schengenavtalet som tecknades år 1990, men som inte införlivades i EU 

förrän Amsterdamfördraget trädde i kraft. Schengenavtalet låg till grund för att kunna 

åstadkomma fri rörlighet mellan medlemsländerna och skapa en yttre gräns mot länder 

utanför EU. Innebörden av detta är att varje medborgare som lagligen vistas i EU:s 

medlemsländer har rätt att förflytta sig fritt mellan länderna.21 

Nicefördraget trädde i kraft år 2003 och förde med sig ändringar i de grundläggande 

fördragen. Dessa ändringar innebar att integration och samarbete med de nya medlemsstater 

som ville bli medlemmar i EU skulle underlättas. I samband med att EU växte i antalet 

medlemsländer utsattes beslutsordningen i EU för kritik, eftersom den ansågs vara ohanterlig 

och komplicerad och därmed inte anpassad till antalet medlemsländer. Utifrån kritiken antogs 

år 2009 Lissabonfördraget, som innebär att EU fått en gemensam struktur och uppdelning, att 

Europeiska rådet har en bestående ordförande samt att EU har en företrädare för utrikes- och 

säkerhetspolitiken. Lissabonfördraget medförde även att de grundläggande rättighetsstadgarna 

blev bindande, att Europaparlaments beslutsbefogenheter vidgades och att de nationella 

parlamenten kan ansöka om förändringar av EU-förslag.22 

2.2 EU:s regelverk 

I grunden bygger EU på att medlemsstaterna har fört över beslutanderätten inom vissa givna 

områden till EU. Dessa områden varierar mellan medlemsländerna och regleras i 

Lissabonfördraget. I Lissabonfördraget finns således regler som berör den inre marknaden, 

vilken utgörs av den fria rörligheten för personer, varor, tjänster och kapital.23 

                                                             
20 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 23.  
21 A.a. s. 23 f. 
22 A.a. s. 24 f. 
23 Bernitz, U., Kjellgren, A., Introduktion till EU, s. 22 f. 
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De enskilda medlemsländerna har lämnat över huvudregleringen av den inre marknaden och 

den gemensamma valutan till EU. Verksamheten inom EU styrs av Fördraget om Europeiska 

Unionens funktionssätt (FEUF). Detta fördrag ligger till grund för bland annat EU:s 

grundläggande mål och värden, samarbetsprinciperna samt befogenhetsfördelningen mellan 

EU och medlemsländerna. Arbetet inom EU styrs också av Funktionsfördraget (EUF) som 

omfattar bestämmelser för EU:s olika verksamheter med undantag för utrikes- och 

säkerhetspolitiken. Ett viktigt principiellt förbud att ta hänsyn till är artikel 101 EUF gällande 

hindrande av konkurrens på den inre marknaden.24 

I EU sker lagstiftningen genom förordningar, direktiv eller beslut. Förordningar kan liknas vid 

våra svenska lagar. För de som direkt berörs av bestämmelsens innehåll blir den omedelbart 

bindande. Förordningen används där beslut ska tas angående exakta regler som ska tillämpas 

inom EU under ett specifikt område. Direktiv är en ramlagsstiftning, vilket innebär att 

lagstiftningen innehåller grundläggande riktlinjer och generella mål, utan att reglera detaljer. 

Direktiv måste implementeras i nationella rättsordningar. Detta medför en harmonisering av 

medlemsländernas egna regelsystem, då länderna själva kan ändra i befintliga lagar. Direktiv 

utgörs även av minimidirektiv, där medlemsländerna ska genomföra bestämmelser utifrån den 

minsta nivå som direktivet anger, och maximidirektiv, där bestämmelsen är så detaljerad att 

medlemsländerna inte får några direkta valmöjligheter vid införandet av bestämmelsen än vad 

som anges. Beslut riktas oftast mot speciella individer, företag eller medlemsländer. Beslut är 

också bindande exempelvis vad gäller beviljande av statsstöd eller utfärdande av böter när 

företag strider mot EU:s konkurrensregler.25   

Om nationella lagregler står i strid med EU:s regler har Europeiska unionens domstol (EUD) 

fastslagit att det är EU:s regler som har företrädesrätt. Detta beror främst på att 

medlemsstaterna har fört över beslutanderätten till EU och kan då inte själva inneha rätten att 

införa, utfärda eller göra gällande regler som strider mot EU:s regelverk. Alla nuvarande 

medlemsländer har antagit EU:s företrädesrätt, vilken återfinns i Lissabonfördraget. 

Medlemsländerna har även att följa den lojalitetsplikt som råder. Detta innebär ett krav på att 

vara lojal samt att de nationella myndigheterna och medlemsländernas domstolar är skyldiga 

att tolka de nationella reglerna i linje med EU:s regelverk.26 

Länken mellan nationella domstolar och EUD utgörs av förhandsavgöranden, där de 

nationella domstolarna ställer frågor hur EU-rätten bör tolkas och kan begära utlåtanden av 

EUD. Anledningen till förhandsavgörande är främst att säkra en enhetlig tolkning inom EU. 

Högsta instans nationellt är skyldiga att begära ett sådant avgörande om frågan anses oklar.27 

Den svenska Arbetsdomstolen (AD) har begärt förhandsavgörande av EUD i ett belysande 

rättsfall, Laval-målet28. Anledningen var att få klarhet i om de stridsåtgärder som Byggnads 

utövat mot ett lettiskt byggföretag var förenliga med EU-fördraget och 

utstationeringsdirektivet. 

                                                             
24 A.a. s. 45 f. 
25 A.a. s. 48 ff.   
26 A.a. s. 51 f. 
27 A.a. s. 56 f. 
28 Mål C-341/05, Laval. 
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2.3 Laval-målet 

Bakgrunden till Laval-målet29 var en omtalad tvist vid en byggarbetsplats i Waxholm år 2004, 

där det lettiska byggbolaget Laval nekade att teckna svenskt kollektivavtal för sina anställda. 

Under pågående diskussion med Byggnads tecknade Laval kollektivavtal med den lettiska 

arbetstagarorganisationen inom byggbranschen. Laval sattes då i blockad av Byggnads. Laval 

väckte därefter skadeståndstalan i AD baserat på EU-fördragets rättsliga grund gällande 

etableringsrätt. Laval menade att Byggnads hindrat dem från att verkställa sin rätt till att 

etablera verksamhet och utföra tjänster i annat EU-land. AD i sin tur begärde ett 

förhandsavgörande från Europeiska gemenskapens domstol, nuvarande EUD.  

AD ställde två frågor till EUD varav den första berörde om stridsåtgärderna var förenliga med 

EU-fördragets bestämmelser angående fri rörlighet för tjänster och förbud mot diskriminering 

samt om stridsåtgärderna var förenliga med utstationeringsdirektivet. Den andra frågan rörde 

om de EU-rättsliga reglerna hindrar tillämpningen av 42 § 3 st. MBL gällande olovlig 

stridsåtgärd.30 Detta är en del av Lex Britannia31, vilket är en reglering vars syfte var att ge 

arbetstagarorganisationerna i Sverige en möjlighet att teckna internationella kollektivavtal för 

att minska otillbörlig lönekonkurrens för arbete som utförs i Sverige. 

Arbetstagarorganisationerna skulle kunna vidta stridsåtgärder för att teckna svenska 

kollektivavtal med utländska företag, trots att de utländska företagen var bundna av inhemska 

kollektivavtal.32 

Generaladvokat Mengozzi gav i Laval-målet ett förhandsutlåtande där han bland annat menar 

att arbetstagarorganisationerna i Sverige har rätt att vidta fackliga stridsåtgärder.33 Detta 

resonemang grundas på att rätten att vidta fackliga stridsåtgärder är en grundlagsskyddad 

rättighet. 2 kap. 17 § Regeringsformen reglerar rätten att bedriva näringsverksamhet, men 

begränsningar får införas i syfte att skydda allmänna intressen. Den fackliga stridsrätten 

skyddas även genom Europakonventionen.34 Vidare menar generaladvokat Mengozzi att 

stridsåtgärderna inte får vara oproportionerliga vad gäller skyddet av arbetstagarna. 

Stridsåtgärderna får inte heller strida mot social dumpning. Byggnads rätt att teckna ett 

fullvärdigt kollektivavtal med Laval ifrågasattes av generaladvokat Mengozzi, som 

överlämnade till AD att besluta.35  

EUD gör en annan tolkning än generaladvokat Mengozzi, då EUD menar att Sverige har 

infört EU-reglerna om skydd för utstationerade arbetstagares anställningsvillkor genom lag 

där regel om minimilön saknas. Det konstateras också i målet att kollektivavtal inte har 

allmän giltighet i Sverige och att Sverige valt att inte utgå från allmänt tillämpade 

kollektivavtal eller sådana som de mest representativa arbetsmarknadsparterna slutit.36 En 

inskränkning i den fria rörligheten förekommer, om rätten att vidta stridsåtgärder tvingas fram 

för att sluta kollektivavtal med förmånligare regler än vad som tillämpas i svenska lagen 

                                                             
29 Mål C-341/05, Laval. 
30 Mål C-341/05, Laval, p. 40. 
31 AD 1989 nr 120, Lex Britannia och prop. 2009/10:48, s. 12. 
32 A.prop. s. 17. 
33 Förslag till avgörande av generaladvokat Paolo Mengozzi, Mål C 341/05, Laval, p. 28. 
34 Förslag till avgörande av generaladvokat Paolo Mengozzi, Mål C-341/05, Laval, p. 76. 
35 Förslag till avgörande av generaladvokat Paolo Mengozzi, Mål C 341/05, Laval, p. 308. 
36 Mål C-341/05, Laval, p. 67. 
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1999:678 om utstationering av arbetstagare (utstationeringslagen).37 Detta kan leda till att det 

blir svårare att genomföra bygg- och anläggningsarbeten i Sverige, om utländska företag 

tvingas ansluta sig till kollektivavtal där reglernas innehåll överstiger minimiskyddet som 

tryggas i utstationeringsdirektivet.38 Inskränkningar går att göra, men då ska de vara 

berättigande ur tvingande hänsyn till allmänintresset. Ett sådant allmänintresse kan vara social 

dumpning ur ett proportionerligt perspektiv. Byggnads blockad är att anse som godtagbar med 

hänsyn till tvingande allmänintresse, då blockaden skulle skydda arbetstagarna.39 Däremot var 

inte stridsåtgärderna befogade.40 

EUD har i Laval-målet klargjort en begränsning för arbetstagarorganisationen gällande 

företag som är etablerade i annan medlemsstat än tjänstemottagaren. Begränsningen har 

kommit till för att arbetstagarorganisationen inte ska kunna påverka utländska företag att vidta 

förhandlingar angående lön eller att underteckna kollektivavtal som ges fördelaktigare villkor 

än vad utstationeringslagen anger.41 EUD besvarade AD:s första fråga i Laval-målet med att 

förklara att nuvarande artikel 56 FEUF gällande frihet att tillhandahålla tjänster inom unionen 

och artikel 3 utstationeringsdirektivet gällande arbets- och anställningsvillkor, hindrar 

arbetstagarorganisationen att vidta stridsåtgärder i detta påverkanssyfte. Vidare anger EUD att 

MBL är diskriminerade på så vis att företag med utländskt kollektivavtal kan under 

övervägande bli utsatt för tillåten stridsåtgärd på liknande sätt som en svensk företagare utan 

kollektivavtal. Reglerna som tillämpas i Sverige syftar således till att utge löner och 

anställningsvillkor till arbetstagarna som motsvarar vad som är sedvanligt och därmed skapa 

konkurrens.42 EUD besvarar följaktligen den andra frågan med att nuvarande artikel 56 FEUF 

utgör hinder för att tillämpa stridsåtgärder där syftet är att avlägsna eller ändra gällande 

kollektivavtal enligt 42 § 3 st. MBL.43 EUD ansåg även att Lex Britannia är diskriminerade 

genom att hänsyn inte tas till om utländska företag innehar kollektivavtal. 42 § 3 st. MBL är 

således inte tillämpbar, då bestämmelsen inte kan motiveras till allmän ordning, säkerhet eller 

hälsa som krävs enligt artikel 52 FEUF.44 

AD:s ställningstagande efter EUD:s förhandsavgörande var att de svenska 

arbetstagarorganisationerna bedömdes skadeståndsskyldiga. Enligt Laval-domen45 framkom 

att arbetstagarorganisationerna kunde fällas för brott mot artikel 56 FEUF på grund av att 

artikeln har direkt effekt. Detta innebär att personer och företag kan hänvisa till en EU-rättslig 

rättighet i förhållande till andra personer och företag.46 I AD:s domskäl gjordes en omfattande 

undersökning av de rättsliga skadeståndsgrunderna för brott mot EU-rätten. AD upptäckte att 

skadeståndsgrunderna i EU hade utvidgats att gälla även där enskilda privatpersoner 

aktualiserar sina rättigheter mot andra enskilda privatpersoner. Rättigheterna har direkt effekt 

i förhållande till andra enskilda privatpersoner, vilket innebär att de har en horisontell effekt. 

Vidare anser AD att det av EUD är utrett att skadestånd ska kunna ges till enskilda vid 

förseelse av en fördragsbestämmelse som innehar en horisontell effekt. AD lade även till i 

Laval-domen att det inte finns något verkligt stöd i EUD:s praxis där enskild ska utbetala 

                                                             
37 Mål C-341/05, Laval, p. 71. 
38 Mål C-341/05, Laval, p. 99. 
39 Mål C-341/05, Laval, p. 102 och 103. 
40 Mål C-341/05, Laval, p. 110. 
41 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 152. 
42 Mål C-341/05, Laval, p. 111. 
43 Mål C-341/05, Laval, p. 120. 
44 Prop. 2009/10:48, s. 24.  
45 AD 2009 nr 89, Laval. 
46 Bernitz, U., Kjellgren, A., Introduktion till EU, s. 52. 
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skadestånd till annan enskild vid överträdelse av artikel 56 FEUF. I aktuellt fall gjorde AD 

bedömningen att det tydligt gjorts en lagöverträdelse av artikel 56 FEUF och att det skulle 

strida mot EU:s lojalitetsprincip och krav på effektiv verkan att inte hålla Byggnads 

skadeståndskyldiga.47 AD dömde i Laval-domen Byggnads att betala 200 000 kronor, 

Byggnads avdelning 1 att betala 200 000 kronor och Svenska Elektrikerförbundet att betala 

150 000 kronor i allmänt skadestånd.  

2.3.1 Rättsliga konsekvens av Laval-domen 

Efter Laval-domen har ändringar gjorts i den svenska utstationeringslagen och i MBL. 

Anledningen är att reglerna ska stämma överens med det svenska systemet vad gäller 

självständiga arbetsmarknadsparter, förhandlingar och kollektivavtal. Innehåller således 

reglerna inte några bestämmelser angående minimilön eller allmängiltiga förklaringar av 

kollektivavtalen ska bestämmelser regleras via de centrala branschavtalen.48  

När Sverige införde utstationeringsdirektivet bedömdes direktivet vara av minimikaraktär, 

vilket innebär att direktivet inte hindrar att stridsåtgärder tillämpas på utstationerade 

arbetsgivare för att påtvinga villkor i kollektivavtal. Villkoren får endast avse lön och andra 

villkor som följer av de lagregler som den svenska utstationeringslagen hänvisar till. Vidare 

avses även villkor som befinner sig på en högre nivå än de som redan återfinns i 

lagregleringen.49  

Det framgår i Laval-domen att lagändringar måste göras för att svensk lag ska ses som 

förenlig med EU-rätten. Det står inte helt klart vilka lagändringar som behöver göras, men 

ändringarna ska utgöra en möjlighet för svenska arbetstagarorganisationer att kunna tillämpa 

stridsåtgärder mot utländska arbetsgivare i situationer som avser utstationerad arbetskraft. 

Dock måste hänsyn tas till att den utstationerade arbetsgivaren har ett kollektivavtal i 

hemlandet.50  

Utifrån Laval-domen har en lagändring kommit till genom att det i utstationeringslagen 

införts en 5 a §. Regleringen innebär att en stridsåtgärd mot en arbetsgivare får göras om 

syftet är att via kollektivavtal få till stånd en reglering av villkoren angående utstationerade 

arbetstagare. Stridsåtgärden får endast vidtas om villkoren motsvarar villkoren i ett centralt 

kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella 

branschen, endast avser minimilön eller andra villkor som följer av 5 § utstationeringslagen 

samt är förmånligare för arbetstagarna än vad som avses i 5 § utstationeringslagen. Däremot 

får inte en stridsåtgärd tillämpas om arbetsgivaren kan bevisa att arbetstagarna, vad gäller lön 

eller de andra områden som avses i 5 § utstationeringslagen, innehar villkor som innehåller 

minst lika förmånliga minimivillkor som följer i ett svenskt centralt branschavtal. Samtidigt 

infördes en ny 41 c § i MBL som innebär att en stridsåtgärd som tillämpats i strid mot 5 a § 

utstationeringslagen är olaglig.51  

                                                             
47 Bernitz, U., Europarättens genomslag i svensk rätt - var står vi idag?, JT, 2009/10, s. 490. 
48 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 158. 
49 Prop. 2009/10:48, s. 24.  
50 A.prop. s. 24 f. 
51 A.prop. s. 27. 
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2.4 Utstationeringsdirektivet 

Grunden till utstationeringsdirektivet kom år 1991 när EU-kommissionen lade fram ett 

direktivförslag, vilket skulle tillämpas på arbetsgivare som tillfälligt utstationerar arbetstagare 

till annat EU-land. Grundtanken med förslaget var att arbetstagarna skulle följa det lands 

centrala arbetsrättsliga regler där arbetet utfördes. Utstationeringsdirektivet kom att omarbetas 

eftersom det kritiserats för att endast omfatta lagar och regler i allmängiltiga kollektivavtal. 

År 1996 antogs den omarbetade versionen av utstationeringsdirektivet.52 

Utstationeringsdirektivet reglerar numer vilket lands lag om arbets- och anställningsvillkor 

som ska tillämpas när ett företag tillfälligt utstationerar arbetstagare för att utföra tjänster till 

en annan medlemsstat.53 

Enligt artikel 1 utstationeringsdirektivet ska direktivet tillämpas på företag som är etablerade i 

en medlemsstat som tillhandahåller tjänster över gränserna och i samband med detta 

utstationerar arbetstagare till en annan medlemsstat. Artikel 3 utstationeringsdirektivet anger 

att medlemsstaterna ska försäkra att de utstationerade arbetstagarna garanteras att 

anställnings- och arbetsvillkor i det land arbetstagarna är utstationerade till följs. Detta gäller 

oavsett vilken lag som råder för anställningsförhållandet. Villkoren som ska uppfyllas är 

bland annat att reglerna om minimilön och övertidsersättning följs. Minimilön är den minsta 

lön som antagits genom nationell lag eller via praxis i medlemsstaten där den utstationerade 

arbetstagaren befinner sig.54 Artikel 3.4 utstationeringsdirektivet reglerar vidare att 

minimilönen kan undantas via kollektivavtal om arbetet är kortare än en period på 

sammanlagt en månad. Enligt artikel 3.5 utstationeringsdirektivet kan även undantag göras av 

länderna angående minimilön och semester vid utstationering, om arbetet är av ringa 

omfattning. De medlemsstater som använder sig av denna artikel ska dock kunna fastställa 

arbetsvillkor som uppfyller kravet ”ringa omfattning”. 

I enlighet med artikel 3.7 utstationeringsdirektivet ska inte punkterna 1-6 i artikel 3 

utstationeringsdirektivet förhindra tillämpning av arbets- och anställningsvillkor som är 

fördelaktigare för arbetstagarna. Ersättningar som hänger samman med utstationeringen anses 

vara en del av minimilönen, såvida de inte har utbetalats i form av utgifter för resa, kost eller 

logi. Bestämmelsen kan verka svårförståelig med koppling till AD:s resonemang i Laval-

domen, men artikel 3.7 utstationeringsdirektivet syftar till förmånligare villkor som kan 

tecknas via kollektivavtal.55   

Då utstationerade arbetstagare arbetar inom byggverksamheten, ska även tillämpning av 

bestämmelserna i de allmängiltiga kollektivavtalen beaktas. Om det inte råder något system 

för allmängiltigförklaring av kollektivavtal kan medlemsstaten välja att utgå från ett gällande 

kollektivavtal för företag inom liknande bransch. Företagen kan även använda sig av 

kollektivavtal som ingåtts med arbetsmarknadsorganisationerna på nationell nivå. Enligt 

artikel 3.8 utstationeringsdirektivet måste staten garantera att de utländska företagen inte 

försummas i jämförelse med de nationella företag som inte är anslutna till gällande 

kollektivavtal. 

                                                             
52 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 145 f. 
53 SOU 2011:5, s. 199. 
54 Gabinus, Göransson, H., Garpe, B., Arbetslagstiftning, s. 486. 
55 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 148. 
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Artikel 4 utstationeringsdirektivet syftar till att utse ett eller flera förbindelsekontor som utger 

information om vilka villkor som gäller vid utstationering i enlighet med artikel 3 

utstationeringsdirektivet. Informationen ska vara offentlig och tillgänglig för 

medlemsstaterna. EU-kommissionen och andra medlemsstater ska få veta vilka 

förbindelsekontor som utsetts. Samarbete ska således förekomma mellan de offentliga 

förvaltningar som tillhandahåller informationen. Detta genom att försäkra att villkoren 

beaktas samt genom att besvara eventuella förfrågningar som kan uppstå vid utstationering av 

arbetstagare. Enligt artikel 5 utstationeringsdirektivet kan medlemsstaterna vidta åtgärder om 

direktivet inte följs. Artikel 6 utstationeringsdirektivet fastställer vidare att utstationerade 

arbetstagare i enlighet med artikel 3 utstationeringsdirektivet har rätt att väcka talan i domstol 

i det land där arbetstagaren varit eller är utstationerad om inte arbets- och 

anställningsvillkoren beaktats.  
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3. SVENSK RÄTT 

Detta kapitel redogör för svensk rätt angående utstationeringslagen, förhandlingsskyldighet 

och facklig vetorätt. Vidare behandlas svensk arbetsrätt när det gäller kollektivavtalet och 

dess historik samt byggavtalet, ID06 och UE 2004. Avslutningsvis presenteras den 

kompromiss om ett huvudentreprenörsansvar som antagits av Byggnads och BI. 

3.1 Utstationeringslagen 

Utstationeringsdirektivet har implementerats i svensk rätt genom utstationeringslagen. Den 

ska tillämpas på så vis att arbetsgivare från andra länder ska använda sig av den svenska 

rätten vid anställningsförhållandet, med undantag för minimilön då detta inte regleras i svensk 

lag. Arbetstagarorganisationen har rätt att via stridsåtgärder teckna kollektivavtal för 

arbetstagare som utstationeras till Sverige, om deras arbetsvillkor är sämre än vad som 

regleras i svenska kollektivavtal. För att kunna vidta en stridsåtgärd krävs att de villkor som 

arbetstagarorganisationen begär ska uppfylla villkoren i de gällande centrala branschavtal, att 

det endast får innefatta minimilön eller minimivillkor och även vara mer fördelaktigt än lag. 

Stridsåtgärder får inte utföras om arbetsgivaren kan påvisa att villkor som är lika fördelaktiga 

som minimivillkoren i svenska centrala branschavtal uppfylls. För arbetstagare som är 

uthyrda finns numer en reglering i utstationeringslagen som ger arbetstagarorganisationer 

möjlighet att anta stridsåtgärd för att teckna kollektivavtal. Skulle stridsåtgärd ske utan att 

villkoren är uppfyllda, ska stridsåtgärden ses som förbjuden enligt MBL.56 

MBL:s reglering gäller förenings- och förhandlingsrätt och tecknas kollektivavtal gäller även 

fredsplikt enligt 41 § MBL. Vid överträdelse av dessa regler gäller MBL:s bestämmelser 

rörande sanktioner. För svenska arbetsgivare som utstationerar arbetstagare till länder 

tillhörande Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska de nationella bestämmelserna gälla 

om aktuellt land har implementerat utstationeringsdirektivet. Arbetsmiljöverket är utsett att 

vara förbindelsekontor och ska således bistå med information angående kollektivavtalsvillkor 

som kan komma att bli användbara vid utstationering av arbetstagare. Arbetsmiljöverket ska 

även anvisa till rätt kollektivavtalspart vid frågor och information angående kollektivavtal. 

Arbetstagare som är utstationerade till Sverige kan föra sin talan vid AD eller vid tingsrätten i 

den ort där den utstationerade arbetstagaren varit utstationerad om villkoren inte uppfyllts.57  

3.2 Förhandlingsskyldighet 

MBL reglerar även förhandlingsskyldighet för arbetsgivare vid anlitande av 

underentreprenörer. Under 1970-talet fördes en debatt om kringgående av 

arbetstagarbegreppet, då det hade blivit allt vanligare att arbetsgivare istället för 

anställningsavtal använde sig av andra avtal om arbetsprestationer. Orsaken till detta var att 

arbetsgivarna allteftersom samhället utvecklades hade fått ett växande ekonomiskt- och 

socialt ansvar i anställningsförhållandet. Därav ökade benägenheten att försöka kringgå såväl 

den arbetsrättsliga lagstiftning som gällande kollektivavtal. Dessutom undandrog sig 

                                                             
56 Prop. 2012/13:71, s. 19 f. 
57 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 157.  
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arbetsgivaren förpliktelser kopplat till skatter och sociala avgifter genom att anlita 

underentreprenörer istället för att ha egna anställda.58 

I det svenska rättssystemet har det saknats en direkt reglering av ansvaret för 

huvudentreprenören. Det finns däremot reglering i form av förhandlingsskyldighet genom den 

fackliga vetorätten. 38 § 1 st. MBL innebär att arbetsgivaren är skyldig att förhandla med 

arbetstagarorganisationen innan han fattar beslut att anlita någon som inte är anställd på 

företaget att utföra arbetet.59 Denna förhandlingsskyldighet för arbetsgivaren är primär, vilket 

innebär att förhandlingen ska ske på arbetsgivarens initiativ. Skyldighet inträder dock först då 

arbetsgivaren står i begrepp att anlita en tilltänkt underentreprenör.60 Arbetsgivaren ska vid 

förhandlingen lämna tillräcklig information för att arbetstagarorganisationen ska kunna ta 

ställning till om de ska aktualisera sin vetorätt genom att förbjuda arbetsgivaren att anlita 

tilltänkt underentreprenör eller inte. Vetot är då kopplat till vilken entreprenör som anlitats 

och inte till entreprenaden som sådan. Bryter arbetsgivaren mot arbetstagarorganisationens 

veto kan han bli skadeståndsskyldig. Har arbetstagarorganisationen aktualiserat sitt veto utan 

att fog har förelegat, kan istället arbetstagarorganisationen bli skadeståndsskyldig och 

arbetsgivaren kan då bryta mot beslutet om veto. Vid eventuell tvist om detta kan ärendet 

prövas i AD.61   

Arbetstagarorganisationen med vilken arbetsgivaren är bunden genom kollektivavtal är 

berättigad till förhandling med arbetsgivaren. Enligt 38 § MBL finns ingen 

förhandlingsskyldighet om arbetsgivaren saknar kollektivavtal. Förhandlingsskyldighet 

föreligger heller inte om det arbete som ska utföras inte omfattas av det kollektivavtal som 

arbetsgivaren är bunden av, eller om arbetstagarorganisationen saknar arbetstagare på 

arbetsplatsen. Begränsningen kan exemplifieras av en situation där byggmästaren är ansluten 

till Byggavtalet. Byggmästaren utför normalt inte arbeten inom värme, ventilation och sanitet 

(VVS) och har därför inget avtal kopplat till sådan verksamhet. Om byggmästaren åtar sig ett 

arbete som kräver en VVS-entreprenör, blir byggmästaren således inte förhandlingsskyldig 

enligt 38 § MBL för de VVS-arbeten som faller utanför Byggavtalet. Detta gäller även om 

VVS-entreprenören är ansluten till kollektivavtal. Arbetstagarorganisationen har dock 

möjlighet att kalla till förhandling genom att hävda 12 § MBL vid beslut som rör medlemmen, 

men saknar då rätt att aktualisera vetorätten enligt 39 § MBL. Vetorätten är liksom 

förhandlingsskyldigheten kopplad till det avtal som arbetsgivaren är sluten till.62  

Entreprenadkedjor där entreprenören står i direkt förhållande till beställaren och utför arbete i 

dennes räkning och sedan i sin tur anlitar en underentreprenör, saknar förhandlingsskyldighet 

enligt 38 § MBL. Underentreprenören anses inte utföra arbete åt beställaren. Berörd 

arbetstagarorganisation har dock möjlighet att genom sin förhandlingsrätt rörande 

huvudentreprenaden kräva garantier gällande underentreprenörer för att entreprenaden ska 

godtas.63  

38 § 2 st. MBL anger undantag till bestämmelsens första stycke. Dessa undantag omfattas av 

arbete som är av kortvarig och tillfällig natur och inte kräver förhandling med 

arbetstagarorganisationen, så vida det inte är fråga om en arbetstagare från ett 

                                                             
58 Bergqvist, O., m.fl., Medbestämmandelagen – lagtext med kommentarer, s. 383. 
59 Westergren, A., Förhandla – arbetsgivarens förhandlingsskyldighet, s. 29. 
60 Bergqvist, O., m.fl., Medbestämmandelagen – lagtext med kommentarer, s. 388 f. 
61 Westergren, A., Förhandla – arbetsgivarens förhandlingsskyldighet, s. 29 f. 
62 Bergqvist, O., m.fl., Medbestämmandelagen – lagtext med kommentarer, s. 387 f. 
63 A.a. s. 390. 
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uthyrningsföretag eller privat arbetsförmedling. Även arbete som kräver särskilda 

sakkunskaper, vilka saknas hos arbetsgivaren, faller under undantaget. Har 

arbetstagarorganisationen tidigare godkänt åtgärden behöver arbetsgivaren inte förhandla 

igen.64 Begär en berättigad arbetstagarorganisation däremot förhandling före beslut eller 

åtgärd, är arbetsgivaren skyldig att förhandla. Förhandlingsframställningen ska då ha 

framlagts innan åtgärden är verkställd, vilket anses vara när bindande avtal är tecknat mellan 

arbetsgivare och underentreprenör. Arbetsgivaren kan trots undantagen inneha 

informationsplikt mot arbetstagarorganisationen enligt 19 § MBL, vilket i sin tur kan leda till 

en förhandlingsframställan enligt 38 § 2 st. MBL. Vid uppdrag som utförs av person med 

särskild sakkunskap, kan arbetsgivaren vara skyldig att primärförhandla om uppdraget innebär 

en sådan viktig förändring av verksamheten som 11 § MBL avser.65 

38 § 3 st. MBL innebär också att den primära förhandlingsskyldigheten kan undantas om det 

föreligger synnerliga eller särskilda skäl. Synnerliga skäl syftar till fall då arbetsgivaren enligt 

huvudregeln har primär förhandlingsskyldighet, medan särskilda skäl syftar till den sekundära 

förhandlingsskyldigheten som arbetstagarorganisationen kan begära utifrån 38 § 2 st. MBL. 

Dessa undantag är kopplade till situationer där exempelvis annan arbetskraft måste kallas in 

för att förebygga eller undanröja skada i ett akut läge. Arbetsgivaren är då skyldig att delta i 

lokal- och eventuellt central förhandling i efterhand.66  

Reglering av förhandlingsskyldighet i samband med anlitande av underentreprenör enligt 38 § 

MBL är semidispositiv, då denna kan frångås genom kollektivavtal. Detta är för att vissa 

branscher där entreprenader är vanliga, så som exempelvis byggindustrin, ska kunna tillämpa 

bestämmelserna på ett förenklat tillvägagångssätt som alternativ till MBL.67  

3.3 Facklig vetorätt 

Vidare ger 39 § MBL uttryck för villkor och förutsättningar för att den fackliga vetorätten ska 

kunna komma att aktualiseras. Basen för att arbetstagarorganisationen ska ges möjlighet att 

använda sin vetorätt är att beslutet om veto föregås av förhandling enligt 38 § 1 st. MBL. Har 

arbetsgivaren underlåtit att förhandla med arbetstagarorganisationen innan han träffar avtal 

med underentreprenör, kan arbetstagarorganisationen inte utöva sin vetorätt. Arbetsgivaren 

kan då istället bli skadeståndsskyldig. Innerbörden av 39 § 1 p. MBL är således att vetorätten 

inte kan utövas om förhandling inte ägt rum. Arbetsgivaren kan följaktligen teckna ett 

bindande avtal med en underentreprenör trots att förhandling inte ägt rum och 

arbetstagarorganisationen kan då inte utnyttja sin vetorätt.68 

Föreligger en sådan situation som 38 § 2 st. MBL beskriver, där arbetsgivaren inte är skyldig 

att ta initiativ till förhandling, fordras att arbetstagarorganisationen har gjort en 

förhandlingsframställan innan arbetsgivaren träffar avtal med underentreprenören för att 

kunna aktualisera vetorätten. Begär arbetsgivaren uppskov med grundlösa påståenden att det 

                                                             
64 Westergren, A., Förhandla – arbetsgivarens förhandlingsskyldighet, s. 29. 
65 Bergqvist, O., m.fl., Medbestämmandelagen – lagtext med kommentarer, s. 394. 
66 A.a. s. 395. 
67 A.a. s. 399 f. 
68 A.a. s. 401. 
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föreligger synnerliga eller särskilda skäl enligt 38 § 3 st. MBL, kan arbetstagarorganisationen 

inte aktualisera sin vetorätt. Istället blir det fall för skadeståndstalan.69   

För att vetorätten ska kunna aktualiseras finns krav ställda på arbetstagarorganisationen, då 

vetorätten ska föregås av central förhandling med arbetsgivaren. 39 § MBL ska således tolkas 

så att vetorätten inte kan utövas direkt efter en lokal förhandling, utan att vetot ska föregås av 

central förhandling och såldes fattas av den centrala arbetstagarorganisationen.70 39 § MBL 

ger även uttryck för att arbetstagarorganisationen endast får utöva sin vetorätt i fall där 

arbetsgivarens planerade avtal med underentreprenören kan antas innebära åsidosättande av 

lag eller kollektivavtal för arbetet. Arbetstagarorganisationen får också utöva vetorätten om 

arbetsgivarens åtgärd på annat sätt strider mot vad som är godtaget inom parternas 

avtalsområde.71 Exempel på tillfälle då vetorätten kan verkställas är då en arbetsgivare 

medverkar till en entreprenadkedja som erfarenhetsmässigt medför risk för åsidosättande av 

arbetsrättslig lagstiftning eller skatterättslig lagstiftning.72 

40 § MBL ger uttryck för begränsning i 39 § MBL. Om arbetstagarorganisationen saknar fog 

för sin ståndpunkt inträder inte förbudet. Denna reglering syftar till att kontrollera att 

vetorätten inte missbrukas av arbetstagarorganisationen genom att en företrädare för 

organisationen har hävdat vetorätten på felaktiga grunder som inte stöds av lag eller om 

arbetstagarorganisationen gjort en kvalificerad felbedömning av situationens omständigheter 

eller rättsläget. Bedömningen ska vara objektiv, samtidigt som några krav på 

arbetstagarorganisationen att bevisa att åtgärden kommer att medföra åsidosättande av lag 

eller kollektivavtal inte kan krävas. Däremot måste arbetstagarorganisationen kunna visa att 

det finns omständigheter som stöder dess bedömning. Detta innebär att vetorätten skulle 

kunna verkställas mot en underentreprenör som tidigare är känd för att inte betala förfallna 

löner eller sociala avgifter, medan en misstanke kring att en underentreprenör i framtiden inte 

kommer fullgöra sina ekonomiska åtaganden mot arbetstagaren eller staten inte är anledning 

nog.73 

3.4 Kollektivavtal 

3.4.1 Historik 

Trots den reglering om förhandlingsskyldighet för arbetsgivaren och den vetorätt som 

arbetstagarorganisationen innehar, så kan arbetsmarknadsparterna genom kollektivavtal 

avvika från svenska lagens bestämmelser.  Det första svenska lokala kollektivavtalet 

tecknades under 1870-talet, då arbetstagarorganisationer började bildas i Sverige. Från början 

innehöll kollektivavtalen endast lönetabeller, men utvecklades sedan till mer kompletta 

regleringar rörande förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Vägen till samverkan 

var fylld av konflikter och stridsåtgärder. Konflikterna resulterade i föreningsrättsstriden år 

1900. Industrins arbetsgivare ändrade sitt ställningstagande år 1906 och tecknade det första 

svenska kollektivavtalet mellan Svenska arbetsgivareföreningen och Landsorganisationen i 

Sverige (LO). Detta kollektivavtal kom att benämnas decemberkompromissen. Arbetstagarna 

hade rätt att ansluta sig till arbetstagarorganisationen, samtidigt som organisationen tillskrevs 

                                                             
69 A.a. s. 401 f. 
70 A.a. s. 402. 
71 A.st. 
72 A.st. 
73 A.a. s. 408. 
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rätten att förhandla för sina medlemmar och teckna kollektivavtal som tillhandahöll rättigheter 

i de enskildas anställningsavtal.74 År 1928 skrevs den första lagen om kollektivavtal. Lagen 

kom att innehålla bestämmelser angående anställningsvillkor och regler gällande fredsplikt.75  

3.4.2 Svensk arbetsrätt avseende kollektivavtal 

Den svenska modellen kännetecknas av den stärkta ställning som parterna på 

arbetsmarknaden har, genom att såväl arbetstagarsidan som arbetsgivarsidan organiserar stora 

delar på arbetsmarknaden. Tanken med den svenska modellen är att 

arbetstagarorganisationerna i första hand ska tillgodose arbetstagarens intressen. Detta 

fungerar då lagstiftningen skapar förutsättning för tillämpning av kollektivavtal. Arbetsgivare 

har en skyldighet att även tillämpa kollektivavtal på oorganiserade anställda, då 

kollektivavtalet utgör norm för vad som ska gälla. På så vis täcker kollektivavtalet in en stor 

del av arbetsmarknaden och utger ett stort skydd för arbetstagaren. Genom att ansluta till en 

arbetstagarorganisation har arbetstagaren goda möjligheter att hävda och utöka sina 

rättigheter.76 Kollektivavtalets funktion är således att förbättra arbetstagarnas rättigheter.77  

Den svenska arbetsrätten bygger på kollektivavtal, vilket omfattar regler som både 

kompletterar och avviker från gällande lagstiftning.78 Enligt 23 § MBL är kollektivavtal ett 

skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation, 

om anställningsvillkor eller förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Kollektivavtalet får inte avvika från tvingande reglering i lag om inte lagreglerna är utformade 

utifrån minimiregler, vilket innebär att avtal får träffas om avtalet gynnar arbetstagaren. Då 

lagreglerna är dispositiva går det att göra avvikelser genom anställningsavtal eller genom 

kollektivavtal. Kollektivavtalet kan dessutom innebära avvikelser från 

författningsbestämmelser om dessa är semidispositiva. Bestämmelsen får dock inte innebära 

mindre förmånliga regler än vad EU- direktiv anger.79  

En rättsverkning vid tillämpning av kollektivavtal är att avtalet inte endast binder parterna 

som tecknar avtalet, utan även övriga medlemmar i de avtalsslutande organisationerna enligt 

26 § MBL. Övriga viktiga rättsverkningar är att där kollektivavtal finns blir parterna bundna 

av fredsplikt enligt 41 § MBL samt att parter som tillämpar kollektivavtal inte kan träffa 

överenskommelser med giltig verkan som står i strid med avtalet enligt 27 § MBL. När 

utländska aktörer bedriver verksamhet i Sverige kan utländska arbetstagare verka på den 

svenska arbetsmarknaden. Dessa kan vara medlemmar i utländska arbetstagarorganisationer 

som är bundna till utländska kollektivavtal. Enligt 31 a § MBL ska det svenska 

kollektivavtalet ges företräde före det utländska. Detta är således ett undantag från 

huvudregeln där det först ingående kollektivavtalet ska gälla framför det senast ingående.80  

                                                             
74 Ahlström, K., Kollektivavtal - formalia, giltighet och tolkning, s. 32 f. 
75 Gabinus, Göransson, H., Garpe, B., Arbetsrätten - En introduktion, s. 100. 
76 Prop. 1990/91:162, s. 4.  
77 Ahlström, K., Kollektivavtal - formalia, giltighet och tolkning, s. 31. 
78 A.a. s. 25. 
79 A.a. s. 44 f. 
80 SOU 2005:89, s. 103. 
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3.4.3 Byggavtalet 

Inom byggindustrin tillämpas Byggavtalet, vilket är ett kollektivavtal slutet mellan parterna 

Byggnads och BI. Avtalet reglerar endast huvudentreprenörsansvar utifrån ett fåtal punkter. 

Bilaga D 3.1 Byggavtalet innebär att primär förhandlingsskyldighet undantas från 38 § MBL 

vid utelämnande av arbete inom Byggavtalets tillämpningsområde till underentreprenör som 

är medlem i BI. Bilaga D 3.2 Byggavtalet beskriver vidare att om lokalavdelningen finner 

skäl att aktualisera sin vetorätt enligt 39 § MBL angående underentreprenör som är medlem i 

BI, finns möjlighet till förhandling med BI. Leder förhandlingen till oenighet kan Byggnads 

skriftligen meddela berört lokalkontor hos BI att Byggnads skulle ha övervägt att aktualisera 

sin vetorätt enligt 39 § MBL om så vore möjligt. BI:s lokalkontor blir då skyldigt att meddela 

övriga medlemsföretag inom sitt verksamhetsområde att arbetsgivare som har för avsikt att 

anlita den aktuella underentreprenören ska primärförhandla med arbetstagarorganisationen 

enligt 38 § MBL och därmed iaktta 39-40 §§ MBL. 

Vid anlitande av underentreprenör som inte är medlem i BI, aktualiseras Bilaga D 4.1 

Byggavtalet där arbetsgivaren blir skyldig att kontrollera underentreprenören. F-skattebevis, 

momsregistreringsbevis, registreringsbevis samt kontroll av kollektivavtal för aktuellt arbete 

ska kontrolleras. Sistnämnda kontrollkrav gäller dock inte för enmansföretag. Vidare gäller 

enligt Bilaga D 4.2 Byggavtalet att berörd lokalavdelning, första gången underentreprenören 

anlitas, ska informeras av arbetsgivaren angående underentreprenörens organisationsnummer, 

fullständigt namn och adress, kontaktuppgifter samt tillämpat kollektivavtal. Denna 

informationsskyldighet faller bort vid nästkommande tillfälle som underentreprenören anlitas 

av arbetsgivaren. 

Arbetsgivaren är enligt Bilaga D 4.3 Byggavtalet skyldig att föra en förteckning över 

underentreprenörer som anlitas av arbetsgivaren. Tillsammans med den berörda 

lokalavdelningen ska listan revideras och uppdateras en gång per år. Underentreprenör som är 

medlem i BI behöver inte tas upp på listan. Enligt Bilaga D 4.4 Byggavtalet har aktuell 

lokalavdelning rätt att enligt 39 § MBL aktualisera sin vetorätt genom krav på att 

arbetsgivaren ska ta bort underentreprenören från förteckningen. BI har rätt att begära 

förhandling. Enas inte parterna kan Byggnads skriftligen meddela BI att de skulle ha 

aktualiserat sin vetorätt om detta varit möjligt. Arbetsgivaren blir således primärt 

förhandlingsskyldig med berörd lokalavdelning enligt 38 § MBL om han åter har för avsikt att 

anlita aktuell underentreprenör där 39-40 §§ MBL ska beaktas.  

Bilaga D 4.5 Byggavtalet reglerar vetorätten genom att lokalavdelningen kan kräva att 

underentreprenören uppfyller villkor som säkerställer att denne är seriös. 

Arbetstagarorganisationen kan godkänna underentreprenören om dessa villkor är uppfyllda, 

trots att det också finns skäl att enligt 39 § MBL hävda veto. Bilaga D 4.6 Byggavtalet 

reglerar hävning. Förhandling ska förläggas centralt om avtal träffats mellan arbetsgivare och 

underentreprenör innan lokalavdelningen framfört att det finns skäl för att hävda sin vetorätt 

och kräver hävning av entreprenadavtalet. Vidare innebär Bilaga D 4.6 Byggavtalet att om 

Byggnads vid den centrala förhandlingen förklarar att vetorätten hade aktualiserats om inte 

avtalet hade ingåtts mellan arbetsgivare och underentreprenör, är arbetsgivaren på begäran 

från Byggnads skyldig att med omedelbar verkan häva avtalet. Bilaga D 6 Byggavtalet 

reglerar entreprenadkedjor i den omfattning att en arbetsgivare som anlitar en 
underentreprenör i enlighet med nämnda bestämmelser även har ett långtgående 

kontrollansvar.  Detta ansvar innebär att om arbetsgivarens underentreprenör i sin tur anlitar 
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ytterligare en underentreprenör, så är arbetsgivaren ansvarig för att samtliga 

underentreprenörer i kedjan iakttar bestämmelserna i Bilaga D Byggavtalet.   

3.4.4 ID06 och UE 2004 

Då byggindustrin är i stort behov av ordning och reda på arbetsplatserna har BI upprättat 

allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning som gäller på 

byggarbetsplatsen. Denna bestämmelse benämns ID06 och är ett system som på frivillig 

grund införts i byggbranschen. Systemet syftar till att varje person som vistas på en 

arbetsplats ska bära en synlig bricka som innehåller uppgifter om bärarens namn och 

arbetsgivare. Krav finns även på att giltig legitimation ska bäras tillsammans med brickan om 

brickan inte fungerar som giltig legitimation. Detta system finns för att enkelt kunna 

identifiera personer som vistas på arbetsplatsen. Brickan i sig är inte nödvändig, då namn och 

arbetsgivare kan märkas på exempelvis kläder.81 BI är den part som administrerar, 

kontrollerar och utvecklar systemet. Basen i ID06 är avtalet mellan uppdragsgivaren och en 

eller flera uppdragstagare.82  

Uppdragstagaren ska i förväg till arbetsgivaren anmäla namn och personnummer på de 

personer som kommer att vistas på arbetsplatsen.83 Såvida annat inte är överenskommet, ska 

byggherrens uppdragstagare, oftast huvudentreprenören, föra närvaroförteckning över 

samtliga som vistas på byggarbetsplatsen inom hans entreprenad. Förteckningen ska innehålla 

namn och personnummer på arbetstagaren samt namn och organisationsnummer på dennes 

arbetsgivare. För enskild firma antecknas ”enskild firma” på platsen för 

organisationsnummer. Samtliga entreprenörer har kontrollskyldighet gällande att föreskrifter 

kring förteckningsförfarandet följs för såväl entreprenören, som för sina anställda. 

Närvarolistan ska sparas och finnas tillgänglig för Skattemyndigheten i två år.84 Undantag till 

regler om föranmälan och närvaroförteckning gäller personer som befinner sig på 

arbetsplatsen under kortare tid och då endast lastar eller lossar material, varor eller hjälpmedel 

på särskilt angiven plats om kontraktet inte säger annat.85  

Uppdragsgivaren och den som för närvaroförteckningen är godkända att kontrollera att 

personer på arbetsplatsen är föranmälda och har legitimation. Finns brister i detta hänseende 

får dessa också avvisa personer från arbetsplatsen. Om personer med stöd i lag vistas på 

arbetsplatsen får dessa inte avvisas.86 Vid en entreprenadkedja där en uppdragstagare anlitar 

en underentreprenör att utföra en del av åtagandet, gäller ID06 även för underentreprenören 

och dess anställda. Uppdragstagaren ska då vid anmälan uppge namn och 

organisationsnummer på underentreprenören.87 Vid fall där en anställd saknar svenskt 

personnummer eller där en firma saknar svenskt organisationsnummer, ska 

identifikationsnummer tilldelat av Skatteverket istället anges vid anmälan och förteckning. 

Saknas detta identifikationsnummer ska istället för anställd dess nationalitet och passnummer, 

alternativt nummer på utländsk identitetshandling, anges och för företag dess hemvist och 

                                                             
81 ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning p.1. 
82 Huvudrapport, den 14 februari 2014, av programgruppen för ordning och reda, s. 20. 
83 ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning p.2. 
84 A.a. p.3. 
85 A.a. p.4. 
86 A.a. p.5. 
87 A.a. p.6. 
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utländska motsvarighet till svenskt organisationsnummer antecknas.88 Uppdragstagaren ska 

utge vite om hans anställda, anställda hos underentreprenör, eller leverantörer bryter mot 

punkt 1 ID06.89 Anlitar uppdragstagaren en underentreprenör är han skyldig att inta ID06 i 

avtalet med denne.90 

ID06 är under utveckling och de nyheter som tillkommer systemet är bland annat 

realtidsinformation, behörighetsstyrd inpassering och tidsummering på företagsnivå. 

Realtidsinformationen syftar till att visa information gällande vilka personer som befinner sig 

på arbetsplatsen i realtid. Informationen ska inkludera namn, företagsnamn, 

organisationsnummer, ID06-nummer, samt status om närvaro, frånvaro eller om arbetstagaren 

lämnat arbetsplatsen. Realtidsinformationen ska vara tillgänglig för platschef eller annan 

ansvarig på byggarbetsplatsen och på förekommen anledning med tillräckliga skäl kunna 

överlämnas till arbetstagarorganisation. Dessa skäl syftar till misstänkta brister gällande 

seriositet hos någon av entreprenörerna i kedjan enligt de skäl som anges i 39 § MBL, dess 

förarbeten eller praxis som knyter an till bestämmelsen.91 

Vidare finns avtalsvillkor för underentreprenörer i anslutning till MBL utgivna av BI och där 

avtalet benämns UE 2004 version 2. Detta avtal är ytterligare en överenskommelse inom 

byggindustrin som innebär en kontrollåtgärd av underentreprenörskedjorna. Villkoren i UE 

2004 version 2 innebär bland annat att underentreprenören ska vara bunden av kollektivavtal, 

registrerad för F-skatt och mervärdesskatt samt registrerad hos Bolagsverket.92 Det innebär 

också att underentreprenören förbinder sig att bedriva sin verksamhet så att den inte strider 

mot kollektivavtal, lag eller vad som är allmänt godtaget inom kollektivavtalsområdet.93 

Ytterligare en viktig reglering i avtalet är att underentreprenör som ingår UE 2004 version 2 

förbinder sig att ta in exakt lika villkor med sina underentreprenörer som denne anlitar för 

första gången.94  

3.4.5 Kompromiss om huvudentreprenörsansvar 

Byggnads anser inte att vare sig lag, kollektivavtal eller systemen ID06 och UE 2004 version 

2 är tillräckliga för att uppnå fullständig ordning och reda i byggbranschen, utan är av den 

uppfattningen att ytterligare åtgärder är nödvändiga. BI menar också att ordning och reda ska 

gälla inom byggbranschen, men att det räcker att de gällande systemen utvecklas. Den 31 

mars 2014 kom efter drygt ett års förhandling Byggnads och BI:s medlingsrepresentanter 

fram till en kompromiss gällande huvudentreprenörsansvar och tillhörande solidariskt ansvar. 

Arbetet har föregåtts av programgruppens förhandlingar sedan våren år 2013. Kompromissen 

som sammanställts i en hemställan95 resulterade i ett huvudentreprenörsansvar där 

huvudentreprenören, vilken är bunden av Byggavtalet och står direkt under byggherren, är 

ansvarig för att underentreprenörer iakttar bestämmelser i Bilaga D Byggavtalet, om 

underentreprenören i sin tur anlitar underentreprenör. Underentreprenören är då bland annat 

skyldig att underrätta sin beställare om vilken underentreprenör han anlitat. 

                                                             
88 A.a. p.7. 
89 Huvudrapport, den 14 februari 2014, av programgruppen för ordning och reda, s. 8. 
90 A.a. s. 9. 
91 A.a. s. 24. 
92 UE 2004 version 2- Avtalsvillkor för underentreprenörer i anslutning till medbestämmandelagen, p. 1. 
93 A.a. p. 2. 
94 A.a. p. 5. 
95 Hemställan, den 31 mars 2014, av medlingsrepresentanter för Byggnads och BI.  
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Underentreprenören ska också vidarebefordra rapporter från sin underentreprenör till 

beställaren. Huvudentreprenören är skyldig att sammanställa dessa rapporter i en 

underentreprenörslista som visar kedjan av underentreprenörer. Vidare har parterna kommit 

överens om att Byggnads Region har rätt att ta del av listan efter att huvudentreprenörens 

ansvarige produktionsledare tilldelas en begäran från Byggnads. Denne har sedan max fyra 

dagar på sig att låta Byggnads ta del av listan. Byggnads syfte med förfarandet ska vara att 

kontrollera så att reglerna i Bilaga D Byggavtalet efterföljs. 

Om det vid tvisteförhandling mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivare som är bunden 

av Byggavtalet angående lön eller annan ersättning, ska arbetsgivaren påkalla förhandling i 

tvisten enligt 35 § MBL. Visar det sig att en arbetsgivare inte har kollektivavtal enligt Bilaga 

D Byggavtalet eller att denne förhandlingsvägrar eller brister i att hålla sådant 

förhandlingsunderlag tillgängligt för att Byggnads ska kunna utreda om en arbetstagare fått 

korrekt lön och andra ersättningar, kan Byggnads Region förklara att tvisten ska bli föremål 

för överläggning och utredning. Löses inte tvisten och huvudentreprenören är ansluten till BI 

kan Byggnads påkalla att tvisten ska prövas i särskild nämnd, Ordning och reda (OR)-

nämnden. Denna nämnd ska bestå av en representant från BI och en representant Byggnads 

samt en gemensam utsedd opartisk ordförande. Om nämnden kommer fram till att 

betalningsskyldighet föreligger ska betalningen utan dröjsmål fullgöras genom Ordning och 

reda (OR)-fonden. Efter utbetalningen kan krav på regressrätt göras gällande mot den 

arbetsgivare som OR-nämnden ansåg betalningsansvarig eller mot arbetsgivare som på annat 

sätt brustit i sina förpliktelser att enligt Bilaga D Byggavtalet eller i sin betalningsskyldighet 

enligt lag. Om parterna inte är överens eller om den ansvarige arbetsgivaren inte är bunden av 

kollektivavtal med Byggnads ska OR-nämnden vid sin prövning av anspråk på lön och andra 

ersättningar, utgå från en veckoarbetstid på 40 timmar och en timlön som anges i Byggavtalet 

för yrkesarbetare. Betalningsskyldigheten kan avse maximalt tolv veckor.96 

 

                                                             
96 A.a. 
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4. INTERNATIONELL RÄTT 

I detta kapitel behandlas de olika tillvägagångssätt som Finland, Norge och Tyskland valt att 

använda sig av för att reglera ett huvudentreprenörsansvar.  

4.1 Finland 

4.1.1 Beställar- och huvudentreprenörsansvar  

Finland har reglerat huvudentreprenörsansvar genom flera olika lagar som reglerar olika delar 

av ansvarsfrågan. Lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av 

utomstående arbetskraft 1233/2006 (beställaransvarslagen) trädde ikraft den 1 januari 2007 

enligt 13 § beställaransvarslagen. Syftet med lagen är enligt 1 § beställaransvarslagen att 

främja lika konkurrens mellan företag, iaktta anställningsvillkor samt att skapa förutsättningar 

för företag att säkerställa att företag som med dem ingår avtal om hyrd arbetskraft och 

underleverans fullgör sina lagstadgade förpliktelser såsom avtalsparter och arbetsgivare. 

Enligt 2 § beställaransvarslagen är dess tillämpningsområde på beställare vars arbete ska 

utföras i Finland och som tecknar avtal med inhyrda arbetstagare. All byggverksamhet där 

beställaren är byggherren omfattas av regleringen, med undantag då underentreprenörens 

arbete pågår i maximalt tio arbetsdagar eller om värdet av underleverantörens vederlag 

understiger 7500 euro enligt 4 § beställaransvarslagen. Främsta syftet med lagen är 

bestämmelsen om innehåll i beställarens utredningsskyldighet. Beställaren ska innan ett avtal 

tecknas begära vissa uppgifter av avtalsparten enligt 5 § beställaransvarslagen. Dessa 

uppgifter omfattar dels huruvida avtalspartens företag har betalat skatt, dels om företaget är 

infört i särskilda register samt vilket kollektivavtal som ska tillämpas. Beställaren kan själv 

inhämta dessa uppgifter. 5 a § beställaransvarslagen reglerar beställarens utredningsskyldighet 

i samband med byggverksamhet där det klargörs att de befrielsegrunder för 

utredningsskyldighet som regleras i 5 § beställaransvarslagen inte gäller för byggverksamhet. 

En beställare med anknytning till byggverksamhet ska utöver det som föreskrivs i 5 § 1 mom. 

Beställaransvarslagen ha ett intyg över att avtalsparten har tecknat en försäkring som avses i 

lagen om olycksfallsförsäkring 608/1948. Om beställaren åsidosätter sin utredningsskyldighet 

är denne skyldig att betala mellan 1600 euro och 16000 euro i försummelseavgift enligt 9 § 

beställaransvarslagen. 9 a § beställaransvarslagen reglerar försummelseavgift direkt kopplad 

till byggverksamhet. Försummelseavgiften är i denna verksamhet förhöjd och då en beställare 

med anknytning till byggverksamhet är skyldig att betala en förhöjd försummelseavgift 

uppgår summan till minst 16 000 euro och högst 50 000 euro. För att bestämma storleken på 

den förhöjda försummelseavgiften tas värdet av avtalet mellan beställaren och dennes 

avtalspart och den nytta som uppnås, upprepning, planmässighet samt andra omständigheter i 

beaktande. 

Ytterligare reglering för att ordning och reda ska tillämpas inom byggbranschen är lagen om 

skattenummer och skattenummerregistret för byggbranschen 1231/2011 (skattenummerlagen) 

som trädde ikraft 15 december år 2011 enligt 7 § skattenummerlagen. Ändamålet med 

skattenummerregistret för byggbranschen är enligt 3 § skattenummerlagen att kontrollera 

riktigheten hos personkorten för dem som är verksamma inom byggbranschen samt att 

övervaka arbetsgivarnas och arbetstagarnas förpliktelser i anslutning till beskattningen.  
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De uppgifter som införs i skattenummerregistret för byggbranschen är enligt 4 § 

skattenummerlagen personens namn och finska personbeteckning samt det skattenummer som 

registrerats för honom eller henne i Skatteförvaltningens klientdatabas. Skatteförvaltningen 

antecknar uppgifterna på begäran av en arbetsgivare inom byggbranschen eller av en sådan 

annan huvudsaklig genomförare av ett byggprojekt på en byggarbetsplats som utfärdar ett 

personkort enligt 52 a § i arbetarskyddslagen vilket ska medföras på en gemensam 

byggarbetsplats, på begäran av den som ska antecknas i registret, eller på eget initiativ. 

5 § skattenummerlagen reglerar hur lagen förhåller sig i relation till andra lagar. Trots 

bestämmelserna om sekretess har envar rätt att få uppgift om huruvida specificerade personen 

och skattenumret har antecknats i skattenummerregistret. 

Personkort ska bäras synligt om man befinner sig på ett finländskt bygge där även 

arbetstagarens skattenummer ska finnas synligt enligt 52 a § lagen om arbetarskydd 738/2002 

(arbetarskyddslagen). Byggherren som leder arbetet på byggarbetsplatsen ansvarar för att 

arbetstagaren bär sitt personkort med tillhörande foto synligt. Av kortet ska framgå om den 

anställda är arbetstagare i arbetsavtalsförhållande eller egenföretagare. Personkortet för en 

arbetstagare ska också ange arbetsgivarens namn. Detta gäller även för huvudentreprenör eller 

någon annan som anses vara byggledare för byggprojektet samt för den arbetsgivare som har 

sina anställda och avtalsparter på byggarbetsplatsen. Arbetstagare som arbetar på 

byggarbetsplatsen med reparationsarbeten, eller om en del av en byggnad repareras för eget 

bruk för en privatperson som då är byggherre, behöver inget personkort. Personkort behövs 

inte heller för den som tillfälligt transporterar varor till bygget.  

Huvudentreprenören eller någon annan huvudsaklig genomförare av byggprojektet ska enligt 

52 b § arbetsskyddslagen föra en uppdaterad förteckning över de arbetstagare och 

egenföretagare som arbetar på en gemensam byggarbetsplats. Förteckningen ska innehålla 

arbetstagarens eller egenföretagarens för- och efternamn, födelsetid och skattenummer, vilket 

datum arbetstagarens eller egenföretagarens arbete på arbetsplatsen börjar och slutar, namnet 

på arbetstagarens arbetsgivare och dennes företags- och organisationsnummer eller 

motsvarande utländsk beteckning, namnet på och kontaktinformation i Finland till företagets 

företrädare. Personer som tillfälligt transporterar varor till arbetsplatsen behöver inte 

antecknas i förteckningen. Arbetsgivaren ska lämna huvudentreprenören de uppgifter om sina 

anställda som behövs för förteckningen. Huvudentreprenören ska bevara den förteckning i sex 

år räknat från utgången av det år då byggprojektet slutfördes.  

4.1.2 Finska utstationeringslagen 

Sedan den 1 januari 2006 gäller enligt 4 § lagen om utstationerade arbetstagare 1146/1999 

(finska utstationeringslagen), att företag som utstationerar arbetstagare till Finland ska utse en 

kontaktperson som har befogenhet att ta emot handlingar som berör företaget samt formulera 

rättegångshandlingar om så behövs. Pågår en utstationering längre än 14 dagar ska företaget, 

om det inte har ett driftställe i landet, som utstationerar arbetskraft till Finland bistå med en 

kontaktperson. Kontaktpersonen som utses ska vara på plats under bemyndigandet som gäller 

i minst tolv månader efter att de utstationerade arbetstagarna avslutat sin utstationering.  

Syftet med att ha en kontaktperson är, dels att skapa gynnsammare förutsättningar för 

myndigheterna att utföra tillsyn av företagen, dels att säkerställa att myndighetshandlingar når 

fram innan preskriptionstiderna går ut samt att tillförsäkra förfoganderätten över exempelvis 
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dokument rörande minimianställningsvillkoren. Vidare ska kontaktpersonen vara behörig för 

att företräda företaget i domstol. Finsk lag reglerar inte att kontaktpersonen ska ha behörighet 

att förhandla eller teckna kollektivavtal. I Finland råder ett system med allmängiltigförklaring 

av kollektivavtal, vilket innebär att företag som inte är bundna till kollektivavtal ska använda 

sig av likadana villkor som de kollektivavtalsbundna företagen inom aktuell bransch. Det är 

därför ovanligt att utländska arbetsgivare tecknar finländska kollektivavtal. Arbetsgivare eller 

kontaktperson i Finland är skyldig att ha skriftlig information om de arbetstagare som 

utstationeras. Informationen ska beröra identifieringsuppgifter för det företag som 

utstationerar arbetstagare samt för de utstationerade arbetstagarna. Informationen ska också 

innehålla uppgifter om kontaktpersoner, arbetstagarnas anställningsvillkor och grunden till 

arbetstagarnas rätt att arbeta i Finland. Har inte företaget som utstationerar arbetstagare något 

driftställe i Finland eller inte har någon skyldighet att använda sig av en kontaktperson ska det 

aktuella företaget ändå ha nämnda uppgifter i medlemsstaten där företaget har sin hemvist.  

Om utstationeringen överstiger åtta dagar har arbetarskyddsmyndigheten i Finland rätt att få 

information angående exempelvis utbetalda löner och bokföring av arbetstid för utfört arbete. 

Skulle arbetsgivaren eller kontaktpersonen uppsåtligen eller av oaktsamhet inte utge eller 

inneha dessa uppgifter ska de dömas till böter för lagöverträdelsen. 97 

4.2 Norge 

4.2.1 Huvudentreprenörsansvar med solidariskt ansvar  

Liksom Finland tillämpar Norge allmängiltigförklarade kollektivavtal enligt lagen om 

kollektivavtal (kollektivavtalslagen). Syftet är enligt 1 § kollektivavtalslagen att säkerställa att 

utländska arbetares löner och arbetsvillkor är lika som villkoren för norska anställda och 

därmed förhindra en snedvridning av konkurrensen till nackdel för den norska 

arbetsmarknaden.  

Norge har lagregler gällande solidariskt ansvar, vilka blir tillämpliga när arbetsgivaren är en 

del av en entreprenadkedja som inte utbetalar lön eller annan ersättning till arbetstagare. 

Solidariskt ansvar för arbetsgivare som råder i Norge regleras enligt 13 § kollektivavtalslagen. 

Entreprenörer och underentreprenörer svarar på samma sätt som en borgensman för 

utbetalning av löner, övertidsersättning och upplupna semesterlöner på arbetstagare som är 

anställda av underleverantörer. Den anställde måste framställa skriftligt krav om solidariskt 

ansvar inom tre månader efter förfallodagen. Den solidariskt ansvarige ska betala fordran 

inom tre veckor efter det att begäran har mottagits och ska så snart som möjligt, men senast 

inom två veckor, skriftligen meddela andra ansvariga leverantörer och underleverantörer som 

kan bli solidariskt ansvariga om kravet. Enligt samma paragraf kan den solidariskt ansvarige 

vägra att betala kravet med hänvisning till en missbruksbestämmelse. Denna innebär att de 

företag som är solidariskt ansvariga kan avslå begäran att betala det krav som riktas mot dem, 

om arbetstagaren visste att dennes anställning med lön och annan ersättning avsågs att kunna 

täckas av något annat företag i kedjan än sin arbetsgivare.  

Informationsplikt enligt 5 § förordning om informationsplikt innebär att beställaren vid avtal 

med entreprenör ska informera om bland annat arbetstagarens minsta lön. Detsamma gäller 

för om en entreprenör väljer att anlita en underentreprenör. Vidare ska huvudentreprenören 

                                                             
97 Prop. 2012/13:71 s. 20 f. 
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enligt 6 § förordning om informationsplikt ansvara för att löner och arbetsvillkor är i enlighet 

med de allmänna bestämmelserna.  

4.3 Tyskland 

4.3.1 Huvudentreprenörsansvar med solidariskt ansvar 

I Tyskland finns Arbeitnehmer-Entsendegesetz (arbetarelagen) vars syfte enligt 1 § är att 

skapa och verkställa tillfredsställande minimiarbetsförhållanden för gränsöverskridande 

arbetstagare samt att säkerställa en rättvis och fungerande konkurrens. Tyskland införde år 

1999 ett huvudentreprenörsansvar med solidariskt ansvar, vilket regleras i 14 § arbetarelagen. 

Detta innebär att en företagare som ska anlita en underentreprenör är ansvarig för att de 

skyldigheter som underentreprenör har gällande att betala minimilön till arbetstagare eller för 

att betala bidrag till en gemensam institution för kollektiva förhandlingar enligt 8 § 

arbetarelagen. Minimilönen omfattar endast nettolön, vilket innebär bruttolön minus avdrag 

för skatter, sociala avgifter och främjande av sysselsättning eller lämpliga kostnader för social 

trygghet för den anställde.  

Tysklands bestämmelser om ett solidariskt ansvar för utbetalning av minimilöner har varit fall 

för förhandsavgörande av EUD. Wolf & Müller-målet98 är ett uppmärksammat rättsfall som 

haft stor betydelse i frågan kring solidariskt ansvar för den tyska rättsordningen. Målet 

behandlade frågan huruvida en portugisisk medborgare som arbetade för ett portugisiskt 

företag på en tysk byggarbetsplats hade rätt till utbetalning av minimilön genom solidariskt 

ansvar för den tyska huvudentreprenören Wolff & Müller.99 Arbetstagaren väckte talan i tysk 

domstol100, vilken i sin tur tog frågan vidare till EUD för ett avgörande i frågan om de tyska 

reglerna var förenliga med EU-rätten101. Frågan var kopplad till nuvarande artikel 56 FEUF, 

vilken reglerar krav på att avlägsna all form av diskriminering på grund av nationalitet av 

personer som tillhandahåller tjänster och som är etablerade i annan medlemsstat.102 Även om 

inskränkningen inkluderar inhemska företag såväl som utländska, så måste regleringen 

avskaffas103. Den tyska domstolen fick i uppgift att kontrollera om denna typ av reglering var 

aktuell.104 EUD menade också att de tyska reglerna utgjorde en inskränkning på rätten att 

tillhandahålla tjänster, men att regleringen ändå ansågs motiverad med hänsyn till 

allmänintresset. En sådan typ av bestämmelse måste vara ägnad att säkerställa att särskilt 

syfte uppnås, samt att den inte får gå utöver vad som är nödvändigt för detta mål.105 

Arbetstagarskyddet anses vara erkänt med hänsyn till allmänintresset.106 Minimilönen som var 

kopplad till arbetstagarskyddet, var därmed en del av allmänintresset.107 EUD konstaterade att 

                                                             
98 Mål C-60/03, Wolff och Müller.  
99 Mål C-60/03, Wolff och Müller, p. 9 och 10. 
100 Mål C-60/03, Wolff och Müller, p. 10. 
101 Mål C-60/03, Wolff och Müller, p. 9 och 19. 
102 Mål C-60/03, Wolff och Müller, p. 19. 
103 Mål C-60/03, Wolff och Müller, p. 31. 
104 Mål C-60/03, Wolff och Müller, p. 33. 
105 Mål C-60/03, Wolff och Müller, p. 34. 
106 Mål C-60/03, Wolff och Müller, p. 35. 
107 Mål C-60/03, Wolff och Müller, p. 37. 
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den tyska regleringen inte stred mot EU-rätten, men att proportionalitetsbedömningen skulle 

göras av tysk domstol.108   

                                                             
108 Mål C-60/03, Wolff och Müller, p. 46. 
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5. ANALYS, EGNA REFLEKTIONER OCH SLUTSATS  

I detta kapitel kommer en jämförande analys att presenteras. Här redogörs för hur EU, 

Finland, Norge och Tyskland tillämpat huvudentreprenörsansvaret i förhållande till hur 

Sverige valt att införa ett huvudentreprenörsansvar. Egna reflektioner kommer att ges i 

anslutning till analysen. I den avslutande slutsatsen beskrivs vilka möjligheter som finns för 

att reglera huvudentreprenörsansvaret inom byggindustrin. 

5.1 EU-rätt i jämförelse med svensk rätt 

Skillnaden mellan det svenska - och det europeiska rättssystemet är främst att EU har ett mer 

öppet system med en dynamisk utveckling. EU:s system är fortfarande inte fullständigt då det 

alltjämt saknar lagstiftning på många områden samt att den lagstiftning som finns ibland är 

ofullständigt utformad. Däremot finns det inom EU-rätten en tydlig rättslig struktur, där den 

rättsliga systematiken anses väga tungt. Detsamma gäller den inre logiken. EU-rätten har en 

tydlig normhierarki som bidrar till styrkan i rätten, då den skiljer mellan primärrätt och 

sekundärrätt. Primärrätten och dess principer väger tungt och är grunden i tillämpningen av 

EU-rätten. EUD har som regel att utgå från primärrättens principer, där huvudprincipen ställs 

i förhållande till undantag. De allmänna rättsprinciperna, så som proportionalitetsprincipen, 

icke-diskrimineringsprincipen och effektivitetsprincipen, väger också de tungt i den EU-

rättsliga tillämpningen. Dessa har samma ställning som de primärrättsliga principerna och 

besitter en roll där de fyller ut rättssystemet. Sekundärrätten innebär främst förordningar och 

direktiv.109  

Tillämpning av EU-rätten bygger således på huvudreglerna i FEUF, allmänna rättsprinciper 

och gällande tolkningsregler. Svenska jurister anses av Bernitz vara skolade att tillämpa ett 

lagpositivistiskt förhållningssätt till rättstillämpningen och tycks därmed ha svårt att anamma 

EU-rättens grund i rättssystemet. Detta har ofta lett till att svenska jurister väl behärskar 

sekundärrätten, men tappar tolkning och tillämpning av de detaljerade reglerna som styrs av 

primärrättens principer och allmänna regler. EU-rätten karakteriseras också av att den ger 

möjlighet till att resonera kring rättigheter, vilket är en stor skillnad mot den svenska 

rättstillämpningen. De bestämmelser om vilka skyldigheter medlemstaterna innehar som 

regleras genom FEUF har i EUD ofta framställts som subjektiva rättigheter. De subjektiva 

rättigheterna är inte på något sätt definitivt oinskränkta, utan kan hämmas genom att viktiga 

allmänintressen går före. Proportionalitetsprincipen ligger här till bas i bedömningen.110 

Laval-målet belyser problematiken med svenska juristers svårigheter att tillämpa EU-rätten på 

ett tillfredställande sätt. AD har i Laval-målet baserat sin bedömning på 

utstationeringsdirektivets tillämplighet, vilket innebär att bedömningen grundas på 

sekundärrätt och inte på primärrätt. I den EU-rättsliga bedömningen utgick EUD istället från 

primärrätten i form av rättigheter som regleras i FEUF. Dessa rättigheter exemplifieras i 

aktuellt fall av rätten att tillhandahålla tjänster och att arbeta i annat medlemsland samt att 

vara skyddad mot diskriminering på grund av nationalitet. Dessutom gjorde EUD en 

avvägning mellan dessa rättigheter och rätten att vidta kollektiva stridsåtgärder.111  

                                                             
109 Bernitz, U., Europarättens genomslag i svensk rätt – var står vi idag?, JT 2009/10, s. 479 f.  
110 A.a. s. 479 f. 
111 A.a. s. 480 f. 
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Vi kan här se den tolkningssvårighet som implementering av EU-rätten innebär för svenska 

jurister. Däremot medför EUD:s tolkningssätt av rättssystemet en större trygghet för individen 

då de grundläggande rättigheterna inte på något sätt får förbises. EUD tycks ha en mer öppen 

syn på rättssystemet, medan de svenska juristerna håller fokus på detaljer. Det kan tyckas 

uppenbart att en bedömning ska göras utifrån basen av mänskliga rättigheter för att sedan 

smalnas av mot de detaljer som reglerar olika situationer. Detta är dock inte självklart, då 

svenska jurister har ett annat tankesätt kring rättstillämpningen. De svenska juristerna har 

ambitionen att utöva en värdeneutral rättstillämpning och därmed utgå från ett 

lagpositivistiskt förhållningssätt. Även detta kan te sig självklart vid rättstillämpningen för att 

förutsebarheten ska kunna uppfyllas. Vi anser att det inte är självklart vilket tillämpningssätt 

som är mest rätt. Efter den svenska folkomröstningen gällande om Sverige skulle omfattas av 

ett EU-medlemskap röstade majoriteten av svenska folket för ett EU-medlemskap. Vi anser 

därför att svenska jurister måste ändra sitt tolknings- och tillämpningssätt för att följa EUD:s 

riktlinjer med primär- och sekundärrätt.  

I utstationeringsdirektivet finns regler om minimilöner, vilket Sverige valt att införa genom 

kollektivavtal. EUD har inga invändningar mot denna reglering trots att 

utstationeringsdirektivet indikerar att lagstiftning eller allmängiltiga kollektivavtal skulle 

fungera. Utländska företag har däremot rätt att med enkelhet kunna ta del av sina 

skyldigheter. Nyström anser att införandet av minimilönelagstiftning i det svenska 

rättssystemet inte passar den svenska traditionen. Istället diskuterar hon en 

allmängiltigförklaring av kollektivavtal, men konstaterat att detta tillvägagångssätt heller inte 

passar den svenska arbetsmarknaden.112 

5.2 Huvudentreprenörsansvar 

5.2.1 Finsk rätt i jämförelse med svensk rätt 

Den finska modellen, liksom den svenska, bygger på att utstationeringsdirektivet 

implementerats i kollektivavtal. Däremot är kollektivavtal i Finland allmängiltigförklarade, 

vilket innebär att kollektivavtal automatiskt blir bindande även för arbetsgivare utan 

kollektivavtal. Det är arbetstagarorganisationen tillsammans med arbetsgivaren som 

förhandlar fram avtalen. När avtalen är tagna gäller de för alla i branschen såväl arbetsgivare 

som inte har undertecknat avtalen som för anställda som inte är anslutna till 

arbetstagarorganisationen. Utländska företag har ingen möjlighet att hänvisa till avtal som 

tecknats i hemlandet. Arbetstagarorganisationen tillsammans med statliga 

arbetsskyddsinspektörer övervakar så att arbetsmiljön och villkoren på arbetsplatserna följs 

och de arbetsgivare som inte följer avtalen riskerar att bötfällas.113 

Enligt Nikolas Elomaa, förhandlingschef på finska LO, har de finska 

arbetstagarorganisationerna inte fått någon sämre bestämmanderätt trots beslut i EU. Då 

Finland tillämpar allmängiltigförklarade avtal har det ingen betydelse att använda utländska 

                                                             
112 Nyström, B., Stridsåtgärder – en grundläggande rättighet som kan begränsas av den fria rörligheten, JT, 

2007/08, s. 872.  
113 Lindholm, S., Kommunalarbetaren 3/2013, s. 25. 
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företag med kollektivavtal från hemlandet. Detta eftersom det ändå är det finska 

kollektivavtalet som gäller.114 

Enligt Byggnads och BI:s programgruppsrepresentanter har de förstärkta systemen som 

införts i Finland bidragit till att skapa ordning och reda i byggbranschen genom att såväl skatt 

som sociala avgifter betalats i större utsträckning än vad som tidigare gjorts. Ordning och reda 

har också skapats genom att de utländska företag som är verksamma i Finland har blivit kända 

av myndigheterna i högre grad än tidigare. Vad gäller kontrollen av att villkoren för de 

anställda i entreprenadföretagen är rimliga anser Byggnads och BI:s 

programgruppsrepresentanter att systemet inte har bidragit till någon förbättring.115 

Vid en jämförelse med det beslut som fattats mellan Byggnads och BI den 31 mars 2014, kan 

vi konstatera att den kritik som BI riktat mot bristen på förutsebarhet gällande lönenivån är 

berättigad. Detta har dock i överenskommelsen reglerats genom att Byggavtalets 

bestämmelser kring lön och andra ersättningar ska utgå från en veckoarbetstid på 40 timmar 

och en timlön som anges i Byggavtalet för yrkesarbetare. Det vi ställer oss frågande till är om 

den kritik som BI framfört kring förutsebarheten verkligen har tagits i beaktande och 

genomarbetats. Om kollektivavtalen inte har en allmängiltigförklaring kan det tyckas vara 

konstigt att parter som inte är bundna av kollektivavtalet ändå ska ingå i en 

kollektivavtalsreglerad bestämmelse.  

5.2.2 Norsk rätt i jämförelse med svensk rätt 

Under pågående lagstiftningsprocess var arbetstagarorganisationerna och det norska 

arbetsmiljöverket positiva till ett solidariskt ansvar, medan arbetsgivarorganisationerna och de 

stora branschaktörerna var negativa. De som var negativa till förslaget menade att det 

solidariska ansvaret skulle leda till höga ekonomiska och administrativa belastningar för 

företagen. Numer ges uppfattningen att reglerna kring det solidariska ansvaret fungerar väl 

samt att det motstånd som fanns har avtagit.116 Norska motsvarigheten till Byggnads menar att 

det har getts en bättre ordning och disciplin inom byggbranschen genom det solidariska 

ansvaret. Ytterligare en förbättring är att när underentreprenörer anlitas sker en grundligare 

granskning av dem, vilket leder till att uppdragsgivarna är mer angelägna att bidra till att rätt 

löner utbetalas från underentreprenör. Arbetsgivare i entreprenadkedjorna har blivit mer 

välvilligt inställda till att rätt betalning av lön sker, då de annars riskerar att bli solidariskt 

ansvariga.117 De nya reglerna har inte lett till några processer i domstol, då de tvister som 

uppstått har lösts på central nivå. Några bankgarantier har inte införts, utan istället tillämpas 

avtalsvillkor som ger uppdragsgivaren rätt att behålla en del av kontraktssumman för att 

kunna betala ett krav på solidariskt ansvar om en sådan situation skulle uppstå.118 

Arbetsgivarsidan menar att reglerna gällande informationsplikt, insynsrätt samt 

allmängiltigförklaring av kollektivavtal har gett effekt. Bland annat har det inneburit höga 

kostnader för företagen, men att den även gett positiv effekt då de företag med gott renommé 

väljer att använda sig av de underentreprenörer som kvalificerat sig som seriösa. Den norska 

motsvarigheten till BI har uttryckt att svartarbete och organiserad brottslighet ökat inom 

                                                             
114 A.a. s. 22. 
115 Huvudrapport, den 14 februari 2014, av programgruppen för ordning och reda, s. 39. 
116 A.a. s. 30. 
117 A.a. s. 30 f. 
118 A.a. s. 30. 
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byggbranschen. Därför krävs andra medel än solidariskt ansvar för att komma till bukt med 

rådande problem.119 Kritik riktas av BI mot att den norska byggbranschen avviker från den 

svenska. Det norska systemet har inte utsatts för EU-rättslig granskning, därför är vetskapen 

obefintlig om det norska systemet anses förenlig med EU-rätten. Vidare innehåller inte den 

norska lagregleringen någon motsvarighet till de svenska vetorättsreglerna enligt 35 § MBL 

samt 38-40 §§ MBL och heller inte någon klar rättslig utväg till att genomföra 

indrivningsblockader. Vad gäller informationsplikt och allmängiltigförklaring av 

kollektivavtal har dessa regler ansetts som viktiga och nödvändiga för det norska systemet. 

Kollektivavtalsregleringen skiljer sig också åt, då den norska byggbranschen täcks endast till 

cirka 30-35 procent av kollektivavtal, medan den svenska byggmarknaden täcks till en större 

del.120 

Enligt den norska motsvarigheten till BI är det via de allmängiltigförklarade reglerna, där alla 

företag måste tillämpa likadana regler oavsett om de är kollektivavtalsbundna eller inte, som 

en ökad disciplin setts i entreprenadkedjorna och därför har inte några effekter från det 

solidariska ansvaret i sig visats förekomma. Vidare menar de att det solidariska ansvaret 

utgick från reglerna vad gäller allmängiltigförklaring av lön och från informationsrätten.121 

Norge har således infört lagregler vad gäller solidariskt ansvar och detta har tillämpats genom 

begränsade lagändringar. Ytterligare en aspekt är att solidariskt ansvar inte kunnat 

implementeras via kollektivavtal i Norge, då kollektivavtalsregleringen skulle ha gjort att 

många byggföretag valt att inte organiserat sig samt att det skulle ge konkurrensfördelar till 

oseriösa företag.122 

Genom att införa det soldariska ansvaret i kollektivavtalet har Sverige gått emot det 

resonemang som förts i Norge och i övriga europeiska länder som tillämpar någon form av 

solidariskt ansvar. Vi anser att Sverige genom att införa det solidariska ansvaret i 

kollektivavtalet stärker den svenska modellen. Eftersom Sverige är först ut med att reglera det 

solidariska ansvaret i kollektivavtal, går inte en fullständig jämförelse att genomföra. Vi tror 

dock att det finns en större preventiv effekt att reglera frågan genom lagstiftning. Däremot kan 

det te sig smidigare för parterna att ha en särskild nämnd som endast utreder angivna ärenden.  

5.2.3 Tysk rätt i jämförelse med svensk rätt 

Tyskland har sedan år 1999 haft ett huvudentreprenörsansvar i byggbranschen för att skydda 

företag mot osund konkurrens. Det tyska huvudentreprenörsansvaret gäller i hela kedjan vad 

gäller huvudentreprenör och underentreprenörer. Detta betyder att en entreprenör kan bli 

ansvarig att betala lön till en anställd även om arbetstagaren är anställd av en annan 

arbetsgivare, så länge lönekravet riktas mot en entreprenör som befinner sig uppåt i kedjan. 

Det tyska solidariska ansvaret gäller bland annat utbetalning av lön och övertidsersättning. 

Dessa regler kom att prövas av EUD i Wolff och Müller-målet. EUD kom där fram till att det 

tyska systemet överensstämde med EU-rätten och stod inte i strid med den fria rörligheten för 

tjänster. Trots att lagstiftningen syftat till att försvåra anlitandet av underleverantörer i 

låglöneländer och genom detta få fart på den tyska arbetsmarknaden, skydda de små och 

                                                             
119 A.a. s. 31. 
120 A.a. s. 32 och Arbetsmiljöverkets hemsida, http://www.av.se/teman/utstationering/arbetsratt/, läst 2014-04-

02. 
121 Huvudrapport, den 14 februari 2014, av programgruppen för ordning och reda, s. 32 f. 
122 A.a. s. 32 f. 

http://www.av.se/teman/utstationering/arbetsratt/
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medelstora företagen i Tyskland samt att bekämpa arbetslösheten, så fanns ett skydd mot 

allmänintresset som vägde högre.123  

BI:s representanter menar att EUD:s beslut i Wolff och Müller-målet inte ger något underlag 

för att ett solidariskt ansvar skulle kunna implementeras, vare sig i lag eller i kollektivavtal 

utifrån den modell som diskuterats i Sverige. Det solidariska ansvaret som prövades i Wolff 

och Müller-målet avsåg endast nettolön. Vidare syftade det solidariska ansvaret i Wolff och 

Müller-målet på minimilön enligt artikel 3 utstationeringsdirektivet. Ännu en skillnad är att 

Tyskland vid denna tid hade ett fullt fungerande system för minimilön. EUD grundade således 

sitt beslut på att frågan rörde skyddet för utstationerade arbetstagares rätt till minimilön. BI:s 

representanter anser vidare att den tyska lagen är konkurrensneutral, då den inte bara omfattar 

kollektivavtalsbundna företag utan också beställare. Proportionalitetsbedömningen gjordes 

inte av EUD i Wolff och Müller-målet, utan av den nationella tyska domstolen. Slutligen 

menar BI:s representanter att EUD prövade ett solidariskt ansvar enligt lag och inte enligt 

kollektivavtal. Eftersom kollektivavtalsregleringen inte omfattar alla aktörer som använder 

avtalet leder det till att regleringen kan komma att anses som orättvis ur 

konkurrenssynpunkt.124 

Tyskland är den största byggmarknaden i Europa och har sedan år 1999 haft ett 

huvudentreprenörsansvar med solidariskt ansvar och de tyska företagen har fått rätta sig efter 

denna ordning. Det har inte framkommit några rapporter eller utredningar som visar att ett 

solidariskt ansvar skulle konkurrera ut små- eller nystartade företag. Däremot erbjuds de små- 

eller nystartade företagen en möjlighet att kunna konkurrera på lika villkor när företag som 

gör ett försök att dumpa lönevillkoren minskas. Enligt Byggnads representanter så bidrar det 

solidariska ansvaret därför till en förbättrad konkurrens.125 

Vid en närmre granskning anser vi att en jämförelse med Tyskland är svår att göra då alla 

delar inom ett huvudentreprenörsansvar inte är tillräckligt utredda samt att Tyskland precis 

som Norge infört huvudentreprenörsansvaret i lag. Tyskland har således haft ett 

huvudentreprenörsansvar sedan år 1999, men avviker på fler punkter från den svenska 

modellen. Tysklands solidariska ansvar omfattar endast minimilön samt övriga rättigheter 

enligt artikel 3 utstationeringsdirektivet. Däremot har Tyskland ett fungerande solidariskt 

ansvar som aktörerna i tyska byggbranschen rättat sig efter och som påvisar att ett 

huvudentreprenörsansvar är ett pålitligt system då inga rapporter eller utredningar visar att det 

solidariska ansvaret utgör en konkurrensnackdel för små eller nystartade företag. 

Då Tyskland har visat sig vara föregångare för ett huvudentreprenörsansvar, så har Finland 

och Norge anpassat sitt huvudentreprenörsansvar med vissa tillägg. Sverige har noga utrett 

dessa länders tillvägagångssätt och fört vidare resonemang hur ett huvudentreprenörsansvar 

skulle lämpa sig till den svenska modellen. Sverige är som vi redan nämnt först ut med att 

reglera ett huvudentreprenörsansvar i kollektivavtal, vilket ger Byggnads förtroende att bland 

annat kontrollera seriositeten hos aktörerna. 

                                                             
123 Se ovan avsnitt 4.3.1. 
124 Huvudrapport, den 14 februari 2014, av programgruppen för ordning och reda, s. 64 f. 
125 A.a. s. 60. 
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5.3 Slutsats 

 

Det finns flera olika tillvägagångssätt för att reglera ett huvudentreprenörsansvar inom 

byggindustrin. Finland har genom beställaransvarslagen infört ett säkerställande att företag 

som tecknar avtal med underentreprenörer ska kontrollera att dessa uppfyller de lagstadgade 

förpliktelser om lika konkurrens och anställningsvillkor. Utredningsskyldigheten omfattar 

kontroll av att avtalsparten betalat skatt, om de är införda i särskilda register samt vilket 

kollektivavtal som ska tillämpas. I Finland finns även skattenummerlagen som innebär att 

byggherren har ett ansvar att arbetstagare på arbetsplatsen bär personkort och har med sig 

individuellt skattenummer. Enligt finska utstationeringslagen finns dessutom krav på att 

utländska företag ska ha en kontaktperson i landet. Syftet är att förbättra myndigheternas 

tillsynsmöjlighet av de utländska företagen, att myndighetshandlingar ska komma fram innan 

preskriptionstiden har gått ut samt att kunna försäkra att minimianställningsvillkor når 

företagen. EUD har inte granskat den finska regleringen för att avgöra om den är förenlig med 

EU-rätten.126 

 

I Norge finns regler om informationsplikt och insynsrätt i byggindustrin för att säkra de 

allmängiltigförklarade kollektivavtalsvillkoren. Bestämmelser om det solidariska ansvaret 

finns i lag och gäller om en arbetsgivare som är en del av en entreprenadkedja inte betalar ut 

lön eller annan ersättning till arbetstagaren. Detta innebär ett solidariskt ansvar för lön, 

arbetsgivaravgifter och skatt för entreprenörerna i kedjan. Den lön som arbetstagaren kan 

kräva är den allmängiltigförklarade minimilönen som finns i kollektivavtal. Som skydd för 

arbetsgivarna finns en missbruksbestämmelse där de företag som är solidariskt ansvariga kan 

avslå begäran om lönekrav om arbetstagaren visste att lönen skulle kunna täckas av annan 

entreprenör i kedjan än sin arbetsgivare. Norge har använt den tyska regleringen som 

inspirationskälla eftersom den ansetts godkänd genom EUD:s granskning i Wolff och Müller-

målet. Det tyska huvudentreprenörsansvaret granskades då av EUD och visade sig vara 

förenligt med EU-rätten. Minimilönen som det tyska huvudentreprenörsansvaret innefattar är 

en del av arbetstagarskyddet som är motiverat med hänsyn till allmänintresset.127  

 

I svensk rätt saknas både reglering av huvudentreprenörsansvar i lag och 

allmängiltigförklarade kollektivavtal. Det finns heller ingen reglering om minimilön för 

arbetstagare. Därför saknas idag de möjligheter till att reglera huvudentreprenörsansvaret så 

som i finsk-, norsk- och tysk rätt. Möjlighet att kunna reglera huvudentreprenörsansvaret är 

endast genom kollektivavtal. Byggnads och BI har kommit överens om en lösning och valt att 

föra in huvudentreprenörsansvaret i Bilaga D Byggavtalet, vilket omfattar entreprenörer som 

är anslutna till Byggnads eller medlem i BI. Ansvaret innebär att en underentreprenörslista 

ska finnas tillgänglig för Byggnads samt att OR-nämnden ska kunna fatta beslut i frågor 

gällande det solidariska ansvaret för entreprenörer i kedjan. Kompromissen som Byggnads 

och BI kommit fram till innebär även att OR-fonden ska kunna nyttjas för att ersätta 

arbetstagaren utan dröjsmål. Därefter kan krav på regress göras gällande mot ansvarig 

entreprenör.128 
  

 

                                                             
126 Se ovan avsnitt 4.1.1 och 4.1.2. 
127 Se ovan avsnitt 4.2.1 och 4.3.1. 
128 Se ovan avsnitt 3.4.5. 
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

Huvudentreprenörsansvaret med tillhörande solidariskt ansvar har varit ett hett ämne i 

diskussionen mellan Byggnads och BI under dryg ett års tid. Som Byggnads främsta argument 

för ett huvudentreprenörsansvar är att de vill ha ordning och reda i byggbranschen. De menar 

att de verktyg som finns tillgängliga inte är tillräckliga för att uppnå fullständig ordning och 

reda. Ett huvudentreprenörsansvar skulle innebära att osund och otillbörlig konkurrens 

begränsas genom att huvudentreprenören får ett incitament att anlita seriösa byggföretag och 

att arbetstagarna garanteras att lön betalas ut. 129  

 

Byggnads har argumenterat för att införa en modell likt den tyska då den varit uppe för 

prövning av EUD i Wolff och Müller-målet. Utgången i målet är enligt Byggnads ett 

godkännande av modellen. Byggnads menar också att den norska regleringen som har den 

tyska modellen som förebild, visat sig ha mycket goda preventiva effekter och att norska 

entreprenörer är positiva till det solidariska ansvar som införts i landet. Eftersom svenska 

företag inte hindrats att verka i Norge på grund av den norska regleringen visar detta att 

företagen kan anpassa sina entreprenadavtal till ansvaret. Byggnads är för ett införande av 

huvudentreprenörsansvar i kollektivavtal då byggbranschen är i särskilt behov av ett ansvar 

som leder till ordning och reda. Vidare menar Byggnads att kollektivavtal är ett lämpligt 

tillvägagångssätt att reglera huvudentreprenörsansvaret då EUD visat att artikel 101 FEUF, 

gällande konkurrens på den inre marknaden, inte omfattar konkurrensbegränsning genom 

kollektivavtal.130  

 

Även BI är för ordning och reda i byggbranschen i form av ett huvudentreprenörsansvar, men 

menar att ett solidariskt ansvar inte är förenligt med gällande lagstiftning. Det tyska Wolff & 

Müller-målet omfattar endast nettolön i form av minimilön och därmed inte skatt och sociala 

avgifter. Reglering av minimilön saknas i Sverige och en modell likt den tyska skulle därför 

inte vara aktuell. Den tyska modellen omfattar en minimilön på 7 euro, medan det i den 

svenska modellen innebär mycket högre kostnader då arbetsgivaravgifter och 

semesterersättning ingår. Skillnaden är därför stor. Dessutom regleras den tyska modellen i 

lag, medan den svenska modellen regleras i kollektivavtal. Eftersom inte alla företag omfattas 

av kollektivavtal snedvrids konkurrensen. Vidare menar BI att kollektivavtalsbundna 

entreprenörer kan krävas att betala ut lön som en icke kollektivavtalsbunden entreprenör inte 

kan krävas göra. Här ligger Laval-målet till grund, då EUD i detta mål konstaterade att 

Byggnads inte kan ställa för höga krav. De företag som inte är anslutna till svenskt 

kollektivavtal, men till inhemskt kollektivavtal, ska inte kunna krävas betala ut lön som 

överstiger minimikraven i utstationeringslagen.131  

 

Enligt Laval-målet kan utländska företag som verkar i Sverige följa hemlandets kollektivavtal 

om detta uppfyller minimikriterierna i utstationeringsdirektivet. Denna typ av utländska 

företag skulle därför kunna verka i Sverige med utstationerad arbetskraft, utan att omfattas av 

det solidariska ansvaret.132 Enligt lag ska den som betalar ut lön även stå för sociala avgifter 

                                                             
129 Huvudrapport, den 14 februari 2014, av programgruppen för ordning och reda, s. 53 ff. 
130 A.a. s. 59 ff. 
131 A.a. s. 63 ff. 
132 A.a. s. 69. 
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och källskatt, vilket innebär att om reglering i kollektivavtal endast anger att entreprenören är 

skyldig att betala ut lön så blir han ändå ansvarig mot staten att betala dessa avgifter.133  

 

Förmånsrätt och lönegaranti är enligt BI ytterligare två viktiga aspekter som kan komma att 

påverkas av ett solidariskt ansvar. Om en huvudentreprenör blir solidariskt ansvarig för 

lönekrav från en anställd till en underentreprenör, är utgångspunkten enligt 12 § 

förmånsrättslagen att huvudentreprenören får regressrätt mot underentreprenören. Skulle 

underentreprenören försättas i konkurs tar huvudentreprenören över den anställdes fordran 

och där tillhörande förmånsrätt. Detta skulle leda till att staten inte behöver betala ut 

lönegaranti, samt att övriga borgenärer minskar sin chans att erhålla ersättning för sina krav. 

Skulle istället lönegaranti utgå från staten, så har staten ingen förmånsrätt mot den 

konkursdrabbade entreprenören enligt 28 § lönegarantilagen och borgenärerna skulle då 

ställas i bättre ställning. Svenska kreditmarknadens regler sätts därför till viss del ur spel.134   

 

Vi anser att den kompromiss som parterna kommit överens om visar att en transparens i 

entreprenadkedjan är viktig. Detta är något som båda parter redan vid inledande förhandlingar 

konstaterat vara av vikt för att uppnå syftet att ordning och reda inom byggbranschen ska 

gälla. Vi tycker därför att det ter sig aningen uppseendeväckande att detta varit föremål för 

förhandling under drygt ett års tid. Det visar snarare att parterna har varit överens i flera 

aspekter av huvudentreprenörsansvaret och att endast delar legat till grund för den strejk som 

Byggnads hotat med under våren år 2014. Att Byggnads tilldelats en kontrollmöjlighet genom 

rätten att ta del av underentreprenörslistor, förstärker reglerna i bilaga D Byggavtalet kring 

insynen i långa entreprenadkedjor. Redan gällande regler förstärks en aning, men 

förändringen i detta hänseende tycks vara marginell. 

  

De beslut som tagits angående OR-nämnden och OR-fonden finner vi däremot vara av största 

intresse. Denna kompromiss åskådliggör att ordning och reda väger tyngre än att peka ut 

enskilda entreprenörer. Byggnads flaggade innan kompromissen för ett införande av 

huvudentreprenörsansvar likt det i Tyskland, men att det istället skulle införas i kollektivavtal. 

BI däremot var emot att införa en reglering likt den tyska. Parterna har dock utformat en 

modell som är väl anpassad till den svenska byggbranschen och den svenska modellen. Vad 

som dock är aningen bristfälligt och som parterna inte tycks ha kommit till rätta med är om en 

huvudentreprenör inte är ansluten till Byggavtalet. BI menar att eftersom inte alla företag 

omfattas av kollektivavtal, snedvrids konkurrensen. Har denna befaran besannats i och med 

kompromissen?  

 

Inte heller tas den kritik upp som BI har riktat mot att det solidariska ansvaret enligt lag också 

skulle innebära ett ansvar att betala sociala avgifter och källskatt. Vi hade önskat en förklaring 

och ett resonemang kring hur kompromissen närmare kommit till, där viktiga aspekter belysts 

och retts ut. Det finns mycket kritik att rikta mot kompromissen. Det faktum att 

grundläggande regler för förmånsrätt och lönegaranti påverkas av regressrätten borde även det 

bearbetats. Om en arbetsgivare som senare försätts i konkurs av någon anledning inte bedöms 

ansvarig av OR-nämnden, så har OR-nämnden istället regressrätt mot den entreprenör som 

ansvaret fallit på. Denne i sin tur kan kräva regress mot den arbetsgivare som kan ha försatts i 

konkurs. Besannas BI:s undran att övriga borgenärer sätts i sämre position att erhålla 

                                                             
133 A.a. s. 74. 
134 A.a. s. 79 f. 
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ersättning för sina krav mot den entreprenör som försatts i konkurs? Frågetecknen är alltför 

många för att vi ska kunna anse kompromissen fullständig. 

  

Det vi också ställer oss frågande till är om situationen kring uteblivna löner är tillräckligt stor 

i omfattning för att kräva en reglering som kan innebära en snedvridning av marknaden. Vi 

kan se att en utveckling av de verktyg som redan finns på marknaden hade kunnat göra större 

nytta för att stärka syftet att få ordning och reda i byggbranschen. Genom att utveckla och 

utvidga ID06 och införa vissa delar av systemet i lagstiftningen så som exempelvis 

närvaroliggare, skulle också konkurrensneutralitet kunna uppnås då även entreprenörer som 

inte är kollektivavtalsanslutna skulle falla under bestämmelsen. Kompromissen har ställt flera 

lagar på sin spets, så som förmånsrättslagen, lönegarantilagen och konkurrenslagen. Det ska 

bli intressant att följa utvecklingen av praxis. Detsamma gäller bestämmelsens förenlighet 

med EU-rätten och huruvida införandet i kollektivavtal är ett kringgående eller undantag till 

artikel 101 FEUF gällande konkurrens på den inre marknaden.     
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