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Abstract 

 

The purpose of this paper is to acquire an understanding in how EU based 

minimum employment regulations affect Swedish labour law. To ensure free 

movement of services within the EU joint regulation in the field of labour law 

must in some form exist. EU regulations in the field of labour law were 

originally created with the purpose of upholding free movement and with the 

purpose of the function of the inner market. Those are today still two of the 

main reasons for the harmonization in the field but there is also a new strive. 

The work of evolving the field of social rights and welfare within the EU is 

today one of the bigger goals. New regulations in the form of directives that 

not only seizes to secure free movement of services but also regulates working 

conditions are here. These regulations come with an issue of implementing the 

rules since the labour law systems varies from country to country. 

 

The way of regulating working conditions in detail does not correspond with 

the Swedish system. Swedish labour law is characterized by the autonomy of 

the social partners which negotiate and agree on working conditions and 

wages. The negotiation can be done at sectorial level or at company level. 

Over 70% of employers and employees are represented by employer 

organizations and labour unions. The tradition of self regulation is deeply 

rooted also in the regulation which is built around the idea that the social 

partners should be able to reach collective agreements. With the new kind of 

EU regulations, the autonomy of the parties is under threat. It is not yet 

decided in which way Sweden will implement new EU minimum regulations. 

One method is to let the parties themselves implement the rules. In some cases, 

the European Court of Justice has disallowed Sweden to use this method of 

implementing minimum regulations. The reason is that the collective 

bargaining system does not cover all employees in Sweden.  

 

The development of the social policy part of the EU has posed major 

challenges for Swedish labour law. Further changes may be needed and will 

probably put even greater strain on the Swedish system. The Directive on 

Transparent and predictable working conditions is controversial, and it is 

uncertain in what way the Swedish legislator chooses to implement the 

minimum regulations that follow from the directive. 
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1 Ämnet för uppsatsen 

1.1 Inledning 

 

För Sveriges del innebar EU-medlemskapet 1995 kulmen på en lång tid av ett 

allt tätare samarbete med de andra medlemsländerna. En av de stora 

farhågorna, om man blickar tillbaka på de argument som inför 

folkomröstningen anfördes av motståndsidan, var att ett inträde skulle 

innebära att man gav upp alltför stor del av det egna politiska systemet. Vad 

gällde arbetsmarknadspolitiken fanns farhågor om försämringar på den 

svenska arbetsmarknaden. Man befarade att Sverige, som då hade låg 

arbetslöshet, höga löner och hög levnadsstandard, skulle dras ner av 

konkurrensen på den gemensamma marknaden.1 De flesta andra 

medlemsländerna hade högre arbetslöshet och lönerna var i de flesta fall lägre. 

Att arbetsmarknadens parter och parternas självständighet vad gällde 

regleringen av villkoren på arbetsmarknaden kunde komma att hotas 

diskuterades också. I Sverige var det arbetsrättspolitiska systemet uppbyggt 

kring parterna och över 70 procent av alla arbetstagare och arbetsgivare var 

anslutna till arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer. I andra 

EU-länder var anslutningen i flera fall under 10 procent samtidigt som det 

arbetsrättpolitiska systemet i flera fall såg annorlunda ut. I större utsträckning 

reglerades villkoren på arbetsmarknaden dessutom direkt av tvingande 

lagstiftning.2 

 

Med facit i hand kan konstateras att Sverige inte drogs ner av konkurrensen 

med länder som hade hög arbetslöshet och låga löner istället har den svenska 

ekonomin troligtvis vuxit i och med anslutningen till EU.3 Däremot har den 

svenska arbetsrättspolitiken i hög grad kommit att påverkas. Den svenska 

arbetsrätten har förändrats både vad gäller införandet av en ny typ av 

tvingande lagstiftning och vad gäller grundfundamenten för den svenska 

arbetsrättsliga traditionen – den svenska modellen. Sedan anslutningen 1995 

                                                      
1 Gilljam, Mikael & Holmberg, Sören, Ett knappt ja till EU: väljarna och folkomröstningen 

1994, 1996, s. 126 ff.  
2 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, 2017, s. 20 ff. 
3 Campos, Nauro, Coricelli, Fabrizio & Moretti, Luigi, Sweden and the Euro: The Neglected 

Role of EU Membership, Sieps, 2016, https://sieps.se/publikationer/2016/sweden-and-the-euro-

the-neglected-role-of-eu-membership-201615epa/sieps_2016_15epa.pdf?. 
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har i princip samtliga förändringar vad gäller svensk arbetsrätt härrört från 

EU-rätten.4  

 

EU-samarbetet och EU-rätten har hela tiden fortsatt att utvidgas. Från att i 

början ha varit ett strikt ekonomiskt samarbete har EU-samarbetet kommit att 

omfatta allt fler politiska och rättsliga områden. På senare tid märks en tydlig 

trend i utvecklingen av en gemensam socialpolitik. Inför EU-valet 2019 var 

utvecklingen av EU:s socialpolitik en avgörande fråga. Införandet av en ny 

social pelare, blame-and-shame-strategier mot länder som man anser brister i 

sin socialpolitik, disciplinerande åtgärder och rekommendationer från 

Europeiska kommissionen samt nya direktiv som reglerar arbetsvillkor och 

fastställer miniminormer är några exempel som visar på en snabb utveckling 

av den gemensamma socialpolitiken.5 I kampanjandet för posten som 

Europeiska kommissionens ordförande gick Frans Timmermans, en av 

huvudkandidaterna, bland annat till val på krav på införande av minimilön 

inom hela EU.6 Ursula von der Leyen, som senare vann kampen om 

ordförandeposten, har lovat att införa skäliga minimilöner i hela EU inom de 

100 första dagarna som hon innehar posten.7 Dessutom har kommission, i en 

skrivelse, föreslagit ökade befogenheter för att lättare kunna införa nya 

regleringar på det arbetsrättspolitiska området.8 

 

I kontrast till införandet av en ny social pelare och ny minimireglering på 

arbetsrätten område står den fria rörlighet som är baserad på det ekonomiska 

samarbetet. Här tillkommer ytterligare en dimension och en viktig faktor även 

för svensk arbetsrätt. EU:s harmonisering och införande av minimistandarder 

inom det arbetsrättspolitiska området krockar i flera fall med fördraget och 

EU-rättens allmänna principer. I allt detta finns den svenska modellen som 

syftar till parternas autonomi och krockar med all form av tvingande reglering. 

                                                      
4 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, 2017, s. 23. 
5 En analys av den socialpolitiska riktningen inom EU som valfråga inför EU-valet görs av 

Susanne Palme i Det politiska spelet – Ensam med en radiomikrofon (radioprogram), 2019, 

http://sverigesradio.se/avsnitt/1283219. 
6 Se Timmermans, Frans. Twitter, 1 mars, 2019, 03:47, https://twitter.com/TimmermansEU.  
7 von der Leyen, Ursula, En ambitiösare union Min agenda för Europa Av kandidaten till posten 

som ordförande för Europeiska kommissionen, 2019, 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-

commission_sv.pdf, s. 10. 
8 Se Effektivare beslutsfattande inom socialpolitiken: identifiering av områden för en övergång 

till omröstning med kvalificerad majoritet, Europeiska Kommissionens skrivelse COM (2019) 

186 final.  
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1.2 Syfte 

 

Målet med uppsatsen är att kunna ge en bild av hur den arbetsrättspolitiska 

utvecklingen inom EU påverkar svensk arbetsrätt och den svenska modellen, 

särskilt vad gäller införandet av minimiregleringar. En överblick av EU:s 

arbetsrätt kommer tillsammans med en närmare granskning av 

minimiregleringar i utstationeringsdirektivet9 och arbetsvillkorsdirektivet10 

användas för att visa på vilket sätt EU-rätten påverkar och kan komma att 

påverka den svenska modellen. Svensk arbetsrätt är på många sätt annorlunda 

från den i exempelvis Frankrike, Tyskland och Italien och kan sägas krocka i 

högra grad med EU:s harmonisering av arbetsrätten. Relationen mellan svensk 

arbetsrätt och EU-rätten blir därav särskilt intressant att studera. En röd tråd 

genom hela uppsatsen är klyftan mellan socialpolitiska strävanden och 

värnandet av den strikt ekonomiska delen av EU-samarbetet. 

 

 

1.3 Problemformulering 

 

För att kunna undersöka hur den arbetsrättspolitiska utvecklingen inom EU 

påverkar svensk arbetsrätt och den svenska modellen genom införandet av 

minimireglering kommer arbetet att ta sin utgångspunkt i följande 

problemformulering och underfrågor: 

 

Hur påverkas den svenska arbetsrätten av EU-rättslig minimireglering på 

arbetsrättens område? 

 

- Vilken behörighet har EU på det arbetsrättsliga området? 

- Hur implementeras EU-rättslig minimireglering vad gäller 

anställnings- och arbetsvillkor i Sverige? 

- Hur påverkas partsautonomin och den svenska modellen idag och 

framöver av EU:s minimireglering? 

 

 

                                                      
9 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering 

av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster [cit. Utstationeringsdirektivet 

(96/71/EG)]. 
10 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 2019 om tydliga och 

förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen. [cit. Arbetsvillkorsdirektivet 

(2019/1152/EU)]. 
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1.4 Avgränsning 

 

Eftersom EU och arbetsrätt är ett omfattande ämne som skulle kunna 

avhandlas utifrån flera olika relevanta infallsvinklar i ett otaligt antal uppsatser 

har jag valt att göra tydliga avgränsningar. För att uppnå syftet med uppsatsen 

har ämnet avgränsats genom att EU och arbetsrätten undersöks och redovisas 

utifrån dess påverkan på svensk rätt och den svenska modellen. 

Minimireglering av anställnings- och arbetsvillkor blir av särskilt intresse 

eftersom den typen av reglering tydligast kolliderar med idéerna bakom den 

svenska modellen och är på väg att utvecklas ytterligare. Ämnet undersöks 

därför framförallt med utgångspunkt i EU-rättslig minimireglering och enbart 

utifrån den privata arbetsrätten. 

 

 

1.5 Metod och material 

 

I undersökningen av EU:s arbetsrätt och hur EU:s arbetsrätt förhåller sig till 

svensk arbetsrätt kommer jag att använda mig av en EU-rättslig metod. EU-

rätten kan beskrivas som mångkulturell eller flernivåkonstitutionell eftersom 

EU-rätten i varje enskilt medlemsland kan sägas fungera som ett rättssystem 

vid sidan av det inhemska.11 EU-rätten är dessutom uppbyggd kring en rad 

olika rättskällor med en tydlig inbördes hierarki.12 Genom att använda en EU-

rättsliga metod kan EU-rättens särdrag och komplexitet beaktas med särskilt 

fokus på normhierarkin och förhållandet till den nationella rätten. I jämförelse 

med svensk rätt baseras EU-rätten i större grad på rättspraxis och principer.13 

Metoden används i arbetet som ett sätt att behandla EU:s rättskällor utifrån ett 

svenskt perspektiv och kommer kunna ge en förståelse av hur EU-rättslig 

lagstiftning på det arbetsrättsliga området ska hanteras i det svenska 

rättssystemet.14 

 

 

                                                      
11 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk 

rättstillämpning, 2011, s. 26. 
12 Hettne, Jörgen, EU:s rättskällor. I Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig 

metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2011, s. 40. 
13 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk 

rättstillämpning, 2011, s. 40. 
14 Reichel, Jane, EU-rättslig metod. I Nääv, Maria & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk 

metodlära, 2018, s. 109. 
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I analysen av hur EU-rättsliga minimiregleringar påverkar den svenska 

partsautonomin och den svenska modellen kommer jag att använda mig av en 

rättsanalytisk metod. Uppsatsen syftar i denna del bland annat till att försöka 

förstå hur utvecklingen på området kan komma att påverka svensk arbetsrätt 

framöver. Fokus ligger därför på rättsanalys och analys av den rättspolitiska 

utvecklingen på området. Den rättsanalytiska metoden syftar inte enbart till 

att fastställa gällande rätt utan även till att analysera densamma.15 Genom att 

använda en rättsanalytisk metod blir det möjligt att sätta juridiken i ett större 

sammanhang och försöka förstå den rättspolitiska utvecklingen och 

konsekvenserna den för med sig. 

 

Jag har framförallt använt mig av klassiska rättskällor. För att undersöka hur 

arbetsrätten inom EU är uppbyggd har jag främst använt mig av primärrätt och 

doktrin. I undersökningen av utvecklingen på området har jag använt mig av 

doktrin, EU-rättspolitiska styrdokument, bland annat Sociala stadgan och Den 

sociala pelaren och Europeiska kommissionens skrivelser samt motiven till 

införandet av ny sekundärrätt. För att undersöka påverkan på svensk arbetsrätt 

har jag bland annat använt mig av politiska utlåtanden, statliga utredningar, 

doktrin, EU-domstolens rättspraxis och konkret lagstiftning och 

implementering av minimireglering.  

 

 

1.6 Disposition 

 

Uppsatsen är indelad i fem olika delar. Del 1 fungerar som ett inlednings- och 

metodkapitel. I del 2 kommer jag att besvara frågan vilken behörighet EU har 

på arbetsrätten område. Här ges en historik kring hur arbetsrätten inom EU har 

utvecklats och vilken kompetens EU har på arbetsrättens område. Del 2 

fungerar som en inblick i EU och arbetsrätten samt i EU-rättens rättskällor och 

förenklar läsandet av arbetet som helhet. I del 3 besvaras frågan hur EU-

rättslig minimireglering vad gäller anställnings- och arbetsvillkor 

implementeras i Sverige. I del 3 kopplas arbetsrätten i Sverige samman med 

arbetsrätten inom EU. Här lyfts olika aspekter av hur svensk arbetsrätt 

påverkas av EU-rätten. Här undersöks svensk implementering genom 

utstationeringslagen och konsekvenserna av det kommande 

                                                      
15 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och 

argumentation, 2018, s. 51. 
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arbetsvillkorsdirektivet analyseras. Regleringen fungerar som exempel på hur 

minimireglering hanteras i det svenska arbetsrättspolitiska systemet. 

 

I del 4 görs en analys av hur utvecklingen på området ser ut och kan komma 

att se ut i framtiden. Analysen görs mot bakgrund i den svenska arbetsrätten 

och hur EU:s utveckling på området har påverkat och kan komma att påverka 

svensk arbetsrätt framöver. Del 5 avslutar arbetet. Där förs en diskussion över 

den svenska modellens framtid och utmaningar. Del 5 innehåller också en 

avslutande sammanfattning samt en slutsats. 
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2 Arbetsrätten på EU-nivå 

2.1 EU-rättens uppbyggnad 

 

EU är ett samarbete mellan 28 medlemsländer som i grunden bygger på 

upprätthållandet av en gemensam inre marknad. Utgångspunkten för EU-

samarbetet är att medlemsländerna frånsäger sig en del av sin 

lagstiftningskompetens, till förmån för unionen.16 EU-rätten är ett pluralistiskt 

rättssystem, ett komplext system som bygger på olika rättstraditioner. I 

jämförelse med svensk rätt baseras EU-rätten i större grad på rättspraxis och 

principer.17 EU-rätten kan beskrivas som mångkulturell eller 

flernivåkonstitutionell eftersom EU-rätten i varje enskilt medlemsland kan 

sägas fungera som ett rättssystem vid sidan av det inhemska.18 Inom vissa 

områden har EU exklusiv befogenhet; inom dessa områden är det enbart EU 

som har möjlighet att stifta lagar.19 Inom andra områden har EU och 

medlemsländerna delad befogenhet vilket innebär att medlemsländerna är fria 

att reglera de delar av lagstiftningsområden som inte är reglerat på EU-nivå.20 

EU har även möjlighet att vidta stödjande åtgärder på ytterligare några 

områden.21  

 

EU-rätten är uppbyggd kring en rad olika rättskällor med följande inbördes 

hierarki:22 

 

– EU:s grundläggande fördrag (primärrätt) 

– EU:s stadga om grundläggande rättigheter 

– EU:s allmänna rättsprinciper 

– Avtal som unionen ingått med tredje land 

– Rättsakter som antas med stöd i fördragen (sekundärrätt) 

– Rättspraxis 

                                                      
16 I art. 2 FEUF fastslås bland annat att medlemsstaterna inte är behöriga att stifta egna lagar 

inom de områden där unionen har exklusiv befogenhet.  
17 Hettne, Jörgen, EU:s rättskällor. I Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig  

metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2011, s. 40. 
18 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk 

rättstillämpning, 2011, s. 26. 
19 I art. 3 FEUF fastslås över vilka områden EU har exklusiv befogenhet.  
20 I art. 4 FEUF fastslås de lagstiftningsområden där EU och medlemsländerna har delad 

befogenhet.  
21 Se art. 6 FEUF.  
22 Hettne, Jörgen, EU:s rättskällor. I Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig  

metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2011, s. 40. 
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– Förarbeten 

– Generaladvokatens förslag till avgörande 

– Doktrin 

 

Primärrätten består av EU:s grundläggande fördrag. Fördragen är kärnan i EU-

samarbetet och utgörs bland annat av EU-fördraget, känt som 

Lissabonfördraget och förkortas FEU. Lissabonfördraget inbegriper också 

EU:s funktionsfördrag som förkortas FEUF. Grundfördragen är i mångt och 

mycket målstyrda dokument och EU-samarbetets kärna kan sägas bygga kring 

de olika gemensamma mål som finns uppställda i fördragen. Till primärrätten 

hör även fördragens bilagor och protokoll. Primärrätten sätter ramarna för 

EU:s kompetens och legitimerar all annan EU-rättslig reglering.23  

 

EU:s allmänna rättsprinciper spelar en stor roll inom EU-rätten och är viktiga 

för att kunna förstå EU-rättens uppbyggnad. EU-domstolen har i brist på 

tydliga rättskällor kommit att utveckla ett stort antal allmänna rättsprinciper 

för att täcka de många luckor som en ny rättsordning har inneburit.24 

Principerna kan sägas stå över både sekundärrätten och internationella avtal.25 

Principen om EU-rättens företräde innebär att i de fall som nationell rätt strider 

mot EU-rätten är de nationella domstolarna skyldiga att tillämpa EU-rätten 

framför den nationella rätten.26 Andra viktiga principer är 

proportionalitetsprinciper27, subsidiaritetsprincipen28 och principen om 

tilldelade befogenheter29. 

 

Artikel 288 FEUF stadgar att bindande sekundärrätt kan stiftas i form av 

förordning, direktiv eller beslut. Rekommendationer och yttranden ses istället 

som icke-bindande sekundärrätt. Ett beslut fattas av rådet eller av parlamentet 

på förslag från kommissionen.30 Ett beslut är bindande och kan rikta sig direkt 

till en medlemsstat, ett företag eller en individ. När en förordning antas blir 

den bindande i alla EU:s medlemsländer. En förordning kan därför sägas ha 

                                                      
23 Hettne, Jörgen, EU:s rättskällor. I Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig 

metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2011, s. 41 f. 
24 Hettne, Jörgen, EU:s rättskällor. I Hettne, Jörgen,  & Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig  

metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2011, s. 64. 
25 Dom Opel Austria mot rådet T-115/94, s. II – II77, EU:T:1997:3. 
26 Principen fastslogs i dom Flaminio Costa mot E.N.E.L. C-6/64, EU:C:1964:66.  
27 Art. 5.4 FEU. 
28 Art. 1.2 FEU. 
29 Art. 4.1 FEU. 
30 Art. 289 FEUF. 
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direkt effekt. De nationella domstolarna kan tillämpa förordningarna direkt 

när de dömer i ett mål.31 En individ kan grunda sin rätt på en förordning 

gentemot staten eller också i vissa fall gentemot en annan individ eller ett 

företag. Dessa kategoriseringar kring förordningars tillämpbarhet benämns 

som vertikal direkt effekt och horisontell direkt effekt. Direktiv har inte 

samma effekt som en förordning utan måste oftast implementeras i den 

nationella lagstiftningen för att få verkan. Direktiv vänder sig således till 

medlemsländernas som själva väljer på vilket sätt direktivet ska 

implementeras. Ofta finns en tidsgräns i direktivet som anger när det senast 

ska vara implementerat i den nationella lagstiftningen.32 Direktiv som inte 

implementerats eller inte implementerats korrekt kan dock sägas ha en indirekt 

effekt. Detta eftersom de nationella domstolarna är skyldiga att tolka de 

nationella reglerna mot bakgrund av EU-rätten även i fall där EU-

regleringarna inte finns implementerade i det egna landets lagstiftning.33 Vissa 

direktiv kan få direkt effekt om de är tillräckligt klara och precisa, ovillkorade 

och om implementeringstiden löpt ut. I ett sådant fall kan en enskild 

medborgare grunda sin rätt direkt på ett direktiv. Kan individen grunda sin rätt 

gentemot staten kan direktivet sägas ha fått vertikal direkt effekt. Ett direktiv 

kan dock aldrig ha direkt horisontell effekt.34 

 

EU-domstolen har intagit en betydande roll både vad gäller övervakningen av 

EU:s institutioner och av skapandet av rättsregler och principer. Domstolens 

roll går inte att förringa, EU-domstolens avgörande ger vägledning i hur EU-

rätten ska tolkas liksom den skapar rätt i fall där reglering saknas. Domstolen 

bekräftar och bygger sedan vidare på sin tidigare praxis när liknande 

rättsfrågor prövas i andra fall.35 EU-domstolen liknar i sin karaktär en 

konstitutionell och har bland annat mandat att upphäva EU-rättslig reglering. 

EU-domstolen anses av vissa ha styrt den rättsliga utvecklingen inom EU mer 

än vad någon annan part gjort.36 

 

 

 

 

                                                      
31 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 2014, s. 112. 
32 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 2014, s. 116. 
33 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 2014, s. 124. 
34 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 2014, s. 116. 
35 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 2014, s. 49, 58 ff.  
36 Hettne, Jörgen, Rättsprinciper som styrmedel. Allmänna rättsprinciper i EU:s domstol, 2008,  

s. 47. 
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2.2 EU:s behörighet på arbetsrättens område 

 

EU och medlemsländerna har delad befogenhet på arbetsrättens område.37 

Medlemsländerna är alltså fria att reglera de delar av lagstiftningsområden 

som inte är reglerat på EU-nivå.38 Arbetsrätten kan sägas vara en naturlig del 

av EU:s grundläggande behörighet eftersom nationell arbetsrättslig reglering 

och fri rörligheten kan kollidera.39 För att inte hindra den fria rörligheten inom 

unionen krävs någon form av harmonisering på arbetsrättens område. Hur 

denna harmonisering ska se ut och hur den ska genomföras har länge varit 

omdiskuterat. Det går att identifiera två olika hållningar som vanligt 

förekommande i frågan hur arbetsrätten inom EU ska utformas.40 En av 

hållningarna utgår från unionens strikt ekonomiska karaktär. Eftersom fri 

rörlighet för personer och arbetstagare inte får hindras bör, enligt denna 

hållning, ett antal minimiregler införas. Kan alla arbetstagare inom unionen 

garanteras en viss minimistandard i form av arbetsvillkor så kommer inte den 

fria rörligheten att hindras av vitt skilda arbetsrättspolitiska system. 

Förespråkare av den andra hållningen vill förvisso införa samma typ av 

minimireglering men av andra skäl. Denna grupp ser utvecklingen inom det 

socialpolitiska området som en viktig del av EU-samarbetets långsiktiga 

målsättningar.41  

 

 

2.3 EU:s fundament, ett ekonomiskt samarbete och en inre marknad 

 

EU har länge varit inriktat på ett ekonomiskt samarbete och upprätthållandet 

av den inre marknaden.42 Frihandelsavtal, slopade tullar och förbud mot 

handelshinder är fundament för den inre marknaden. Den fria rörligheten för 

varor, personer, tjänster och kapital är också tätt förknippade med den inre 

marknaden.  

 

 

                                                      
37 I art.151–164 FEUF regleras huvuddragen för EU:s kompetens på det arbetsrättspolitiska 

områden. 
38 I art. 4 FEUF fastslås de lagstiftningsområden där EU och medlemsländerna har delad 

befogenhet.  
39 Se avsnitt 2.3. 
40 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 2014, s. 277 f. 
41 Ibid.  
42 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 2014, s. 265. 
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Även konkurrensrättsliga regleringar är en viktig del av den inre marknadens 

funktion.43 Den ekonomiska ramen för EU-samarbetet är fundamentet för 

EU:s behörighet att besluta i flera frågor och kan förklara varför nya områden 

ständigt harmoniseras. Arbetsrätten är ett bra exempel på ett område som 

nästan per automatik har kommit att underkastas EU:s beslutanderätt i vissa 

fall. Arbetsrätten inom EU har fått en tydlig inriktning och karaktär, inte för 

att EU-länderna gemensamt slutit upp för att besluta i arbetsrättspolitiska 

frågor, utan för att den tidigare ekonomiska regleringen automatiskt har gått 

in på arbetsrättens område. Idén om fri rörlighet och konkurrensrättsreglerna 

visar på EU-samarbetets dynamik och komplexitet vad gäller beslutanderätten 

över exempelvis arbetsrätten. 

 

Skapandet av den inre marknaden förde med sig regler om avskaffande av 

tullar, avgifter och andra hinder för handel medlemsstaterna emellan.44 Genom 

lagstiftning och praxis från EU-domstolen har en mängd olika handelshinder 

av varierande natur tagits bort och utökad harmonisering, undanröjande av 

nationell protektionistisk reglering samt doktrinen om ömsesidigt erkännande 

är bara några exempel på hur den inre marknaden stärkts ytterligare.45 

Fundamenten för den inre marknaden är de fyra friheterna som bland annat 

regleras i primärrätten; fri rörlighet för varor46, fri rörlighet för tjänster47, fri 

rörlighet för personer48, och fri rörlighet för kapital49. I studiet av EU- och 

arbetsrätten är det främst den fria rörligheten för tjänster och den fria 

rörligheten för personer som blir av intresse att undersöka. Eftersom den fria 

                                                      
43 Konkurrensrätten inom EU är än idag en påverkande faktor för arbetsrättslig reglering då 

olika arbetsrelaterade överenskommelser mellan företag kan anses innehålla 

konkurrensbegränsande överenskommelser. Vad gäller arbetsvillkor och lönesättning har dock 

detta uttryckligen undantagits från den konkurrensrättsliga regleringen, se dom Albany 

International BV mot Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, C-67/96, 

EU:C:1999:430 (bestämmelser i ett kollektivavtal som syftar till att förbättra arbetsvillkor och 

anställningsförhållande träffades inte av EU:s konkurrensreglering). 
44 Förbudet mot tullar och avgifter med liknande verkan är en av EU fördragens absolut mest  

centrala principer, detta slås fast i domen Commissionaires Réunis mot Receveur des douanes,  

C-80/77 och C-81/77, EU:C:1978:87. 
45 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 2014, s. 289. 
46 Fri rörlighet för varor regleras primärt genom förbud av olika typer av handelshinder genom  

art. 30, 34, 35 och 110 FEUF. 
47 Fri rörlighet för näringsidkare och om etableringsrätt och om tjänster regleras primärt genom  

art. 49–55 samt 56–62 i FEUF. 
48 Art. 20–25 FEUF reglerar den fria rörligheten för unionsmedborgare och art. 45–62 FEUF  

reglerar den fria rörligheten för arbetstagare. 
49 Se art. 63 FEUF. 
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rörligheten för tjänster och för personer och arbetstagare i huvudsak inte får 

inskränkas kan detta påverka nationell arbetsrättspolitisk reglering. Ett tydligt 

exempel är Vaxholmskonflikten och efterföljande kaos i den svenska 

arbetsrätten.50 

 

 

2.4 Arbetsrätt och socialpolitisk reglering 

 

I tidigare avsnitt har den inre marknaden den fria rörlighetens inverkan på 

arbetsrätten inom EU redogjorts för. Den ekonomiska ramen för EU-

samarbetet är helt avgörande för EU:s kompetens och kan förklara varför nya 

delar av samarbetet växer fram eller stoppas. Detsamma gäller arbetsrätten, 

arbetsrätten inom EU har fått en tydlig inriktning och karaktär, inte för att EU-

länderna gemensamt slutit upp för att besluta i arbetsrättspolitiska frågor, utan 

för att den tidigare ekonomiska regleringen automatiskt har gått in på 

arbetsrättens område. Som en motreaktion på en enbart ekonomisk prägel på 

EU-politiken har en ny rörelse vuxit fram med tydlig inriktning på en 

utvecklad social dimension.51 Ett tydligt exempel på detta är arbetet mot social 

dumpning.52 Social dumpning innebär att ett medlemsland med syfte att locka 

till sig investeringar eller företag sänker kostnaderna inom ett specifikt 

område.53 Till exempel om ett medlemsland medvetet försämrar 

arbetsvillkoren eller sänker lönerna för att locka till sig företag som kan tänkas 

vilja producera sina varor i landet. Problemet rör alltså snedvriden konkurrens 

mellan medlemsländerna på grund av skilda nationella regleringar och en 

tävlan om att kunna erbjuda de bästa villkoren för företagen. Det leder i 

längden till en urvattning av löner, arbetsvillkor och levnadsstandard. Ett sätt 

att ta uti med orättvis konkurrens mellan medlemsländerna har varit att införa 

gemensamma minimiregleringar. Genom att införa minimiregleringar hindrar 

man länder att gå under en oskäligt låg nivå samtidigt som man sätter en 

gemensam ribba.54 

 

                                                      
50 Se avsnitt 3.3.1. 
51 En analys av den socialpolitiska riktningen inom EU görs av Susanne Palme i Det politiska 

spelet – Ensam med en radiomikrofon (radioprogram), 2019, 

http://sverigesradio.se/avsnitt/1283219. 
52  Se art. 153 FEUF.  
53 Norberg, Per, Arbetsrätt och konkurrensrätt: en normativ studie av motsättningen mellan 

marknadsrättsliga värden och sociala värden., 2002, s. 226. 
54 Norberg, Per, Arbetsrätt och konkurrensrätt: en normativ studie av motsättningen mellan 

marknadsrättsliga värden och sociala värden., 2002, s. 227. 
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Socialpolitiken inom EU är å ena sidan under utveckling och kan sägas utgöra 

en mindre betydande del än vad den ekonomiska biten av samarbetet utgör 

men å andra sidan har en diskussion länge förts om hur det socialpolitiska 

området kan utvecklas. Under 70-talet utvecklades trygghetsregler på EG-nivå 

till skydd för arbetstagare vid företagsöverlåtelser eller vid arbetsgivarens 

insolvens, regler för lika lön mellan kvinnor och män infördes och ett 

arbetsmiljödirektiv infördes.55 1972 antogs ett socialt handlingsprogram med 

syfte att ställa upp mål i form av full sysselsättning, förbättrade levnads och 

arbetsvillkor och ökat engagemang från arbetsmarknadens parter i EG-frågan. 

 

I och med nya styrdokument som Enhetsakten och Sociala stadgan kunde 

förutsättningarna för arbetsrättslig reglering utökas i slutet på 80-talet.56 

Genom Enhetsakten infördes en möjlighet att besluta i arbetsrättspolitiska 

frågor som rörde arbetsmiljö och hälsa genom kvalificerade majoritetsbeslut, 

arbetsrättspolitiska frågor som rörde fri rörlighet eller den anställdes 

rättigheter kunde sedan tidigare beslutas om med vanlig majoritet. Den sociala 

stadgan innehåller många målsättningar inom det socialpolitiska området. 

Bland annat innehöll stadgan en rad områden som ansågs kräva ett större 

engagemang och harmonisering på en EU-nivå, bland annat: förbättring av 

levnads och anställningsförhållanden, socialt skydd och förenings och 

förhandlingsfrihet.57 Genomförande av stadgan låg främst på 

medlemsländerna men Europeiska kommission lade fram ett 

handlingsprogram med förslag på olika direktiv inom stadgans område.58 Det 

kan konstateras att stadgan inte ledde till någon stor omställning men att den 

kan ses som ett viktigt steg på vägen mot nya sociala reformer inom EU.59  

 

I takt med att EU-samarbetet har kommit att växa från ett strikt ekonomiskt 

samarbete till att omfatta fler områden har också mänskliga rättigheter tagit en 

allt större plats. För att kunna anpassa EU-rätten till att även omfatta skydd i 

form av mänskliga rättigheter har en rättighetskatalog införts.60 Principen om 

skydd av de mänskliga rättigheterna erkänns idag som en grundläggande 

                                                      
55 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, 2017, s. 53. 
56 Enhetsakten 1987 och Gemenskapens stadga om arbetarnas grundläggande rättigheter 1989. 
57 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, 2017, s. 83.  
58 Communication from the Commission concerning its Action Programme relating to the 

Implementation of the Community Charter of Basic Social Rights for Workers. COM (89) 568 

final. 
59 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, 2017, s. 83. 
60 Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.  
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princip inom EU-rätten61 och skyddet mot olika former av diskriminering har 

idag en mycket stark genomslagskraft i en stor del av EU-rätten.62  

 

 

2.5 Ny socialpolitisk reglering på arbetsrättens område 

 

Under EU-toppmötet i Göteborg, november 2017, proklamerade EU:s ledare 

20 punkter under projektet Europeiska pelaren för sociala rättigheter (”Den 

sociala pelaren”). De 20 nyckelprinciperna är uppbyggda kring tre kategorier: 

lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden; Rättvisa arbetsvillkor, 

socialt skydd och inkludering. Den sociala pelaren innehåller förslag på ett 

antal områden inom social- och arbetsmarknadspolitik så som: jämställdhet, 

anställningsvillkor, minimilön och inkomst samt sjukvård och bostäder. En 

majoritet av principerna handlar om arbetsmarknadspolitik. Europeiska 

kommissionen har presenterat pelaren som "icke bindande’’. En del pekar på 

att Den sociala pelaren kan ses som en indikation på att Europeiska 

kommissionen vill utöka EU:s kompetens inom social- och 

arbetsmarknadspolitik.63 

 

I november 2017, knappt en månad efter proklamationen av den sociala 

pelaren, presenterade Europeiska kommissionen sitt förslag om ett nytt 

direktiv, direktivet om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i EU.64 

Direktivförslaget innebär att EU tog ytterligare ett kliv på arbetsrättens 

område vad gäller regleringen av arbets- och anställningsvillkor. Ändringar i 

utstationeringsdirektivet65 innebär dessutom att det införs fler krav på 

arbetsvillkoren för utstationerade arbetstagare.  Ett annat förslag som 

presenterats är direktivet om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar 

                                                      
61 Se art. 6 FEU där skyddet i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga  

rättigheterna och de grundläggande friheterna erkänns. 

  
62 Woods, Lorna, Watson, Philippa & Steiner, Josephine, Steiner & Woods EU law, 2012, s. 

131. 
63 Se bland annat kritiken som framförs i Ratios (fristående forskningsinstitut finansierat av 

näringslivet) rapport; Karlson, Nils & Wennerberg, Felinda, The European Social Pillar: A 

Threat to Welfare and Prosperity?, 2018, http://ratio.se/app/uploads/2018/05/the-european-

social-pillar.pdf. 
64 Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor 

Europeiska unionen. COM(2017) 797 final. 
65 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2018/957 av den 28 juni 2018 om ändring av direktiv 

96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster. 
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och anhörigvårdare.66 Under 2018 presenterade Europeiska kommissionen 

även ett förslag om att inrätta en europeisk arbetsmyndighet.67 Sedan tidigare 

finns även andra arbetsrättspolitiska direktiv på EU-nivå, bland annat 

föräldraledighetsdirektivet och deltidsdirektivet.68 

 

Trycket på att EU ska utöka sin roll inom det socialpolitiska området är i vissa 

grupper stort. Inte minst internt kommer krav att på att EU:s befogenheter 

måste utökas. Europeiska kommissionen har i en skrivelse föreslagit åtgärder 

som ska knyta socialpolitiken närmare EU.69 I dagsläget krävs full majoritet i 

ministerrådet för att EU ska kunna fatta beslut i flera tunga socialpolitiska 

frågor. Europeiska kommissionen föreslår nu att kravet om full majoritet ska 

slopas vad gäller frågor rörande social trygghet, socialt skydd för arbetstagare, 

skydd mot uppsägning och anställningsvillkor för medborgare i tredjeland 

som vistas i EU lagligt samt förbud mot diskriminering på olika grunder.70 

 

 

2.6 Arbetsrättslig minimireglering 

 

EU-rättslig minimireglering är ett effektivt sätt att hindra social dumpning. 

Begreppet ”race to the bottom” är ett begrepp som används för att förklara det 

negativa fenomen som i flera fall har uppstått av konkurrensen mellan 

medlemsländerna på den inre marknaden.71 Eftersom den fria rörligheten 

uppställer krav på förbud mot tullar och andra handelshinder har detta också 

kommit att innebära att ett medlemsland inte kan hindra ett företag från ett 

                                                      
66 Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om balans mellan arbete och privatliv för 

föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU 

COM/2017/0253 final.  
67 Se Europeiska kommissionens uttalande, Rättvis arbetskraftsrörlighet – Kommissionen 

välkomnar avtalet om Europeiska arbetsmyndigheten, KOM STATEMENT/19/844. 
68 Rådets direktiv 2010/18/EU av den 8 mars 2010 om genomförandet av det ändrade ramavtalet 

om föräldraledighet som ingåtts av BUSINESSEUROPE, UEAPME, ECPE och EFS och om 

upphävande av direktiv 96/34/EG och Rådets direktiv 97/81/EG av den 15 december 1997 om 

ramavtalet om deltidsarbete undertecknat av UNICE, CEEP och EFS.  
69 Se Effektivare beslutsfattande inom socialpolitiken: identifiering av områden för en övergång 

till omröstning med kvalificerad majoritet, Europeiska Kommissionens skrivelse COM (2019) 

186 final. 
70 Ibid.  
71 Birkmose, Hanne Søndergaard, Konkurrence mellem retssystemer: Delaware-effekten i et 

europæisk selskabsretligt perspektiv, 2004, s. 248 ff. Se även Norberg, Per, Arbetsrätt och 

konkurrensrätt: en normativ studie av motsättningen mellan marknadsrättsliga värden och 

sociala värden., 2002, s. 192. 
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annat medlemsland med hänvisning till exempelvis nationella 

produktbestämmelser i fall företaget uppfyller motsvarande krav i 

hemlandet.72 För att tydliggöra det fenomen som har uppstått som en 

konsekvens av denna princip följer här ett enkelt exempel. Låt oss säga att 

reglerna om den mängd kött en vara måste innehålla för att få kallas korv 

skiljer sig mellan medlemsländerna. Låt oss vidare säga att land X kräver en 

kötthalt om 50% medan land Y enbart kräver en kötthalt om 12%. Ett företag 

från land Y skulle i ett sådant fall ha rätt att sälja sin 12% korv i land X med 

hänvisning till reglerna om fri rörlighet. Principen om fri rörlighet har i vissa 

fall gett upphov till att länder har tävlat om att kunna erbjuda de lägsta kraven 

på varor, produkter eller tjänster i syfte att locka företag och produktion till 

landet. För att stoppa total urvattning av kvalité och standard på den inre 

marknaden har minimireglering använts. Exempelvis skulle EU, i det ovan 

nämnda exemplet, kunna införa ett direktiv med krav på medlemsländerna att 

åtminstone införa krav på en kötthalt om 20% vad gäller klassificeringen av 

korv. Minimireglering uppställer alltså en lägsta tillåtna nivå som alla länder 

måste följa. Det är fortfarande fritt fram för medlemsländerna att sätta en 

högre skydds- eller kravnivå men inte tillåtet att gå under minimiregleringens 

krav.73 

 

Exemplet ovan rörde standarder vad gällde en matvara och användes för att 

visa på vilket sätt den fria rörligheten och den inre marknaden kan resultera i 

en urvattning av kvalitetskrav. På samma sätt som olika länder kan ha olika 

krav och regler gällande varor och produkter kan länderna ha olika krav och 

regler gällande anställnings- och arbetsvillkor. Enligt samma princip skulle ett 

land med låga krav på lönesättning och arbetsvillkor enkelt kunna locka till 

sig företag som anställer personal i landet, erbjuder sina tjänster i ett annat 

medlemsland och hänvisar till den fria rörligheter när det andra 

medlemslandet framför kritik på de låga lönerna och de dåliga villkoren. 

Konkurrensen om företagen och arbetstillfällen skulle kunna leda till att fler 

länder väljer att sänka sina villkor och i längden leda till omfattande social 

dumpning.74 För att hindra en sådan utveckling har EU i 

                                                      
72 Detta har kommit att kallas principen om omsesidigt erkännande och grundas bland annat i 

dom Rewe-Zentral AG mot Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (Casis de Dijon), 

EU:C:1979:42. se även Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 2014, s. 275 

och 312 f. 
73 Norberg, Per, Arbetsrätt och konkurrensrätt: en normativ studie av motsättningen mellan 

marknadsrättsliga värden och sociala värden., 2002, s. 192. 
74 Norberg, Per, Arbetsrätt och konkurrensrätt: en normativ studie av motsättningen mellan 

marknadsrättsliga värden och sociala värden., 2002, s. 226 f.  
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utstationeringsdirektivet75 infört regler som syftar till att företag måste erbjuda 

sina anställda liknande villkor som gäller i det land där arbetstagarna ska 

utföra arbetet. En tysk arbetstagare som tillfälligt arbetar i Sverige har alltså 

rätt till samma villkor som en svensk arbetstagare i motsvarande bransch. 

 

I utstationeringsdirektivet regleras alltså inte själva villkoren utan enbart det 

faktum att liknande villkor ska gälla för alla arbetstagare inom samma bransch 

och samma land. Vad som däremot är på väg att införas mer och mer är en 

harmonisering av villkoren. I arbetsvillkorsdirektivet76 regleras anställnings- 

och arbetsvillkor som ska gälla alla arbetstagare i unionen alltid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
75 Utstationeringsdirektivet (96/71/EG).  
76 Arbetsvillkorsdirektivet (2019/1152/EU). 
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3 Minimireglering och den svenska modellen 

3.1 Den svenska modellen 

 

Arbetsmarknadens parter har en central roll i svensk arbetsrättslig reglering. 

Parterna har stor makt att själva reglera arbetsvillkoren. Genom 

kollektivavtalet förväntas de sätta ramar och standarder som ska gälla för 

flertalet företag och arbetstagare. Organisationsfriheten och föreningsrätten 

garanterar parterna deras rätt att organisera sig. Organisationsfriheten regleras 

i 7 § lagen om medbestämmande i arbetslivet (”MBL”). För att underlätta 

tillkomsten och efterlevnaden av kollektivavtalet finns den allmänna 

förhandlingsrätten. Förhandlingsrätten omfattar de villkor som rör 

anställningsförhållandet, bland annat tillkomsten och efterlevnaden av 

kollektivavtal men även mer specifika frågor rörande exempelvis arbetsmiljö 

eller omstruktureringar på arbetsplatsen.77 Om kollektivavtalsförhandlingarna 

uteblir eller inte resulterar i kollektivavtal finns en möjlighet för 

organisationerna att vidta stridsåtgärder. Här ingår bland annat strejkrätten 

som upphör så fort kollektivavtal har ingåtts då fredsplikt gäller.78 

 

Kollektivavtalet kan ingås mellan en arbetstagarorganisation och en 

arbetsgivarorganisation eller direkt mellan en arbetstagarorganisation och ett 

företag. Ett kollektivavtal är bindande för parterna i avtalet. Avtalet blir också 

bindande för medlemmar i arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna. 

Kollektivavtalet omfattar även de arbetstagare som inte är fackligt anslutna 

men som jobbar på ett företag som har ingått kollektivavtal. I kollektivavtalet 

regleras anställningsvillkor samt övriga förhållanden som rör relationen 

mellan arbetstagarna och arbetsgivaren. Det finns inget tvång på att man som 

arbetsgivare måste ingå kollektivavtal men däremot finns en skyldig att 

förhandla om en arbetstagarorganisation som företräder företagets anställda 

vill förhandla om kollektivavtal. I de fall något avtal inte ingås har 

arbetstagarorganisation rätt att vidta stridsåtgärder.79 

 

Lagstiftningen på arbetsrättens område har vuxit fram i takt med att 

arbetsmiljö- och arbetsvillkorsfrågor aktualiserats. Under 60- och 70-talets 

vänsterrörelser ökade tycket på arbetstagarorganisationerna att lämna 

                                                      
77 Glavå, Mats & Hansson, Mikael, Arbetsrätt, 2016, s. 153. 
78 Glavå, Mats & Hansson, Mikael, Arbetsrätt, 2016, s. 176. 
79 Andersson, Anderz, Edström, Örjan & Zanderin, Lars, Arbetsrätt, 2013, s. 44 ff. 
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förhandlingsbordet och istället vända sig direkt till lagstiftaren för att få 

igenom de reformer som man då ansåg nödvändiga.80 Tvingande lagstiftning 

till skydd för arbetstagare infördes inom flera områden. I MBL regleras 

arbetsgivarens skyldighet att förhandla med facket. Utöver MBL, som alltså 

reglerar ramarna för parterna och avtalsfriheten, finns tvingande lagstiftning 

vad gäller arbetstid, semester, föräldraledighet, arbetsmiljö och 

anställningsskydd.81 I lagen om anställningsskydd (”LAS”) uppställs regler 

om bland annat turordning vid uppsägning.82 Utöver skyddslagstiftningen som 

inte går att avtala bort finns dessutom ett stort antal direktiv och förordningar 

på arbetsrättens område som genom implementering och principen om EU-

rättens företräde också gäller framför kollektivavtalet.83 

 

Icke-diskriminering är exempel på en fråga som regleras direkt av tvingande 

lagstiftning och som bygger på EU-rätt. 1957 skrevs principen om lika lön för 

lika arbete mellan män och kvinnor in i Romfördraget84 och idag regleras 

diskrimineringsrätten omfattande i både primär- och sekundärrätt.85 I Sverige 

finns regleringen implementerad i diskrimineringslagen86 som bygger på en 

rad olika rättsakter från EU. Även i LAS finns implementerad EU-rätt. 

Exempelvis kan nämnas bestämmelserna i 6b-6e §§ LAS där bestämmelserna 

i direktiv om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler 

som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet87 har 

implementerats. 

                                                      
80 Glavå, Mats & Hansson, Mikael, Arbetsrätt, 2016, s. 32.  
81 Se arbetstidslag (1982:673), semesterlag (1977:480), arbetsmiljölag (1977:1160), 

föräldraledighetslag (1995:584) och lag om anställningsskydd (1982:80).  
82 Lagen om anställningsskydd (1982:80) reglerar exempelvis på vilket sätt en arbetsgivare kan 

säga upp anställda. 
83 Sigeman, Tore & Sjödin, Erik, Arbetsrätten: en översikt, 2013 s. 40. 
84 I dag finns principen reglerad i art. 157 FEUF. 
85 Se art. 18 FEUF där förbud mot all diskriminering på grund av nationalitet stadgas och art. 

19 FEUF med diskrimeringsgrunderna kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertyglese, 

funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Diskrimineringsfrågan är också sekundärrättsligt 

reglerad genom bland annat Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om 

inrättande av en allmän ram för likabehandling, Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 

2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller 

etniska ursprung samt Europaparlamentets och Rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 

om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i 

arbetslivet. 
86 Diskrimineringslagen (2008:567).  
87 Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa 

arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller 

anställningsförhållandet. 
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3.2 Implementering av EU-rätten genom kollektivavtal 

 

Kollektivavtal är ett möjligt alternativ för implementering av EU-reglering 

inom det arbetsrättspolitiska området.88 Detta innebär att medlemsstaterna kan 

genomföra direktiven med hjälp av arbetsmarknadens parter.89 Den berörda 

medlemsstaten måste dock vidta nödvändiga åtgärder för att garantera 

efterlevnaden av de regler som införs genom direktivet.90 

 

Erkännandet av kollektivavtalets roll vid genomförandet av EU-direktiv 

framkommer av rättspraxis från EU-domstolen. EU-domstolen behandlade 

bland annat frågan i ett mål mellan kommissionen och Danmark.91 Målet rörde 

implementeringen av direktivet om likalönsprincipen.92 Den danska 

regeringen hävdade att kollektivavtal var dess val av form och metod för att 

genomföra skyldigheterna i direktivet om likalönsprincipen. Danmark 

menade att lagstiftning endast var en sekundär garanti för 

jämställdhetsprincipen i händelse av att denna princip inte garanterades 

genom kollektivavtal, helt i enlighet med det arbetsrättspolitiska systemet i 

Danmark. Flera danska kollektivavtal innehöll sedan tidigare en bestämmelse 

om lika lön mellan kvinnor och män och kollektivavtalen täckte de flesta 

anställningsförhållandena i Danmark. EU-domstolen kom i sin dom fram till 

att även om medlemsstaterna kan överlåta genomförandet av principen om 

lika lön till arbetsmarknadens parter, så frigör detta inte dem från skyldigheten 

att säkerställa att alla arbetstagare har samma skydd i enlighet med 

bestämmelserna i direktivet. Denna garanti måste täcka alla fall där ett 

effektivt skydd inte säkerställs på andra sätt, oavsett anledning, och i 

synnerhet i fall där arbetstagarna i fråga inte omfattas av kollektivavtal eller i 

fall där ett kollektivavtal inte garanterar principen om lika lön.93 

 

                                                      
88 I art. 288 i FEUF föreskrivs att direktiv ska vara bindande vad gäller resultatet som ska uppnås 

men att det är upp till varje medlemsland på vilket sätt reglerna ska implementeras. 
89 Kollektivavtalens roll i genomförandet av direktiv fastställs genom art. 153 st. 3 FEUF, där 

det föreskrivs att en medlemsstat kan anförtro arbetsmarknadens parter att på deras 

gemensamma begäran att genomföra direktiv antagna enligt art. 153 st. 2 FEUF. Art 153 st. 3 

FEUF stadgar vidare att medlemslandet ska se till att parterna senast den dag då ett direktiv 

måste införlivas ska ha infört nödvändiga åtgärder genom överenskommelser. 
90 Holke, Dan & Zandén, Margareta, Parterna & EU, 2007 s. 63. 
91 Dom Kommissionen mot Konungariket Danmark, C-143/83, EU:C:1985:34. 
92 Rådets direktiv 75/117/EEG av den 10 februari 1975 om tillnärmningen av medlemsstaternas 

lagar om tillämpningen av principen om lika lön för kvinnor och män. 
93 Se p. 8 i Kommissionen mot Konungariket Danmark, C-143/83, EU:C:1985:34. 
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Effektiviteten av kollektivavtalet som implementeringsverktyg granskas 

noggrant av EU-domstolen. De medlemsstater som förlitar sig på 

genomförande genom kollektivavtal måste visa att de möjliggör effektiv 

tillämpning av EU:s bestämmelser. I en dom som handlade om att Italien inte 

genomförde direktivet om kollektiva uppsägningar94 hävdade den italienska 

regeringen att lagstiftning, bestämmelser och kollektivavtal kombinerades för 

att uppnå ett fullgott skydd.95 EU-domstolen kritiserade dock Italiens 

genomförande och påpekade bland annat vad rörde implementeringen genom 

kollektivavtal att vissa sektorer inte omfattades av skyddet som följer av 

direktivbestämmelserna. Domstolen kom alltså, efter en granskning av 

konkreta bestämmelser i kollektivavtal, fram till att avtalen inte innefattade 

det skydd som krävdes i enlighet med direktivet.96 

 

Därefter har en rad andra beslut fattats av EU-domstolen som noggrant följt 

upp införlivandet genom kollektivavtal inom områden som lika lön och 

likabehandling. Implementering genom kollektivavtal kan förklaras bristfällig 

om bestämmelserna i kollektivavtalet inte uppfyller krav på exempelvis icke-

diskriminering eller genomförande av principen om lika lön mellan män och 

kvinnor.97 

 

I de arbetsrättsliga direktiv som under de senaste åren har antagits stadgas att 

direktiven går att implementera också genom exempelvis kollektivavtal.98 I 

enlighet med direktivens ordalydelse är det alltså inte nödvändigt att 

direktiven införlivas genom lag.99 Så länge de materiella bestämmelserna som 

framgår av direktiven införlivas så att de gäller alla arbetstagare är det upp till 

varje medlemsland att själva avgöra på vilket sätt reglerna ska införlivas.100 

Detta behöver dock inte automatiskt innebära att det faktiskt är möjligt att 

införliva regleringen enbart genom exempelvis kollektivavtal. Det beror 

                                                      
94 Rådets direktiv 98/59/EG av den 20 juli 1998 om tillnärmning av medlemsstaternas 

lagstiftning om kollektiva uppsägningar. 
95 P. 5 i dom Kommissionen mot Republiken Italien, C-91/81, EU:C:1985:447. 
96 P. 4 i dom Kommissionen mot Republiken Italien, C-91/81, EU:C:1985:447. 
97 Dom Maria Kowalska mot Freie und Hansestadt Hamburg, C-33/89, EU:C:1990:265 samt 

dom Handels og Kontorfunkionaerenes Forbund i Danmark mot Dansk Arbejdsgiverforening, 

C-109/88, EU:C:1989:383 (i målen gjorde domstolen en noggrann granskning av det materiella 

genomförandet av EU-reglering i kollektivavtal. I båda fallen var det innehållet i kollektivavtal 

som fördömdes och ledde till kritik av medlemslandets sätt att implementera direktiven.). 
98 Se exempelvis art. 3 p. 8 st. 2 i Utstationeringsdirektivet (96/71/EG). 
99 Holke, Dan & Zandén, Margareta, Parterna & EU, 2007 s. 71. 
100 Ibid. 
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förstås på hur och på vilket sätt det arbetsrättsliga systemet är uppbyggt och 

på vilket sätt reglerna sedan tillämpas i praktiken. Eftersom svenska 

kollektivavtal inte går att allmängiltigförklara utan enbart omfattar de 

arbetstagare som är anställda av ett kollektivavtalsanslutet företag finns det 

arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal. Att enbart ta hjälp av 

kollektivavtalssystemet när tvingande minimiregler ska införlivas i det 

svenska rättssystemet fungerar därför inte. Detta slogs också fast av EU-

domstolen i ett mål mellan Europeiska kommissionen och Sverige.101 Målet 

gällde Sveriges brister i införlivandet av arbetstidsdirektivet102 och i målet 

fastslog domstolen att det svenska kollektivavtalssystemet inte omfattar alla 

arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden och att ett införlivande enbart 

med hjälp av kollektivavtalssystemet därför inte är tillräckligt.103 Att införliva 

EU-rättsliga minimiregleringar vad gäller arbets- och anställningsvillkor 

direkt i tvingande lagstiftning rimmar inte med det svenska arbetsrättsliga 

systemet, men samtidigt är det oklart vilka andra alternativ som finns att tillgå. 

Vidare följer två exempel på hur minimiregleringar har hanterats och kan 

komma att hanteras inom ramen för den svenska modellen.  

 

I utstationeringsdirektivet104 regleras utstationerade arbetstagares rätt till 

liknande villkor som för svenska arbetstagare. Direktivet innebär att en 

katalog av villkor (”Den hårda kärnan”) ska garanteras utstationerade 

arbetstagare. Direktivet innebär dock inga nya villkorskrav utan i direktivet 

hänvisas enbart till de villkor som redan gäller för inhemska arbetstagare i det 

land där utstationeringen sker. Direktivet är i dagsläget redan införlivat i 

svensk lagstiftning, men i och med att direktivet nu har omarbetats ska Den 

hårda kärnan utökas och omfatta fler anställnings- och arbetsvillkor.105 

 

Arbetsvillkorsdirektivet innehåller till skillnad från utstationeringsdirektivet 

harmoniserade minimivillkor. I direktivet regleras alltså konkreta arbets- och 

anställningsvillkor. Anställnings- och arbetsvillkoren i direktivet ska gälla alla 

arbetstagare inom hela union och oavsett om de jobbar i hemlandet eller 

                                                      
101 Dom Kommissionen mot Sverige, C-287/04, EU:C:2005:330. 
102 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om 

arbetstidens förläggning i vissa avseenden [cit. Arbetstidsdirektivet (2003/88/EG)]. 
103 Se p. 7 i dom Kommissionen mot Sverige, C-287/04, EU:C:2005:330. 
104 Utstationeringsdirektivet (96/71/EG). 
105 Se nuvarande Utstationeringsdirektivet (96/71/EG) och Europaparlamentets och rådets 

direktiv (EU) 2018/957 av den 28 juni 2018 om ändring av direktiv 96/71/EG om utstationering 

av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster. 
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utomlands. Direktivet kan sägas vara det första av sin art och ska 

implementeras i medlemsländerna innan augusti 2022.106 

 

 

3.3 Minimireglering i utstationeringsdirektivet 

 

Med utstationerade arbetstagare avses arbetstagare som under en begränsad 

period utför tjänster i ett annat land än där arbetstagarna vanligtvis utför 

tjänster. Utstationeringsdirektivet blir tillämplig i fall då en arbetsgivare som 

är etablerad i ett EU-land erbjuder tjänster i ett annat EU-land och tillfälligt 

utstationerar arbetstagare i det landet. Utstationeringsdirektivet 

implementerades för första gången i Sverige genom utstationeringslagen 

1999.107 I direktivets artikel 3.1, Den hårda kärnan, anges de villkor som måste 

garanteras utstationerade arbetstagare och som ska motsvara villkoren för 

inhemska arbetstagare: 

”1. Medlemsstaterna skall, oavsett vilken lag som gäller för 

anställningsförhållandet, se till att de företag som anges i artikel 1.1 på följande 

områden garanterar de arbetstagare som är utstationerade inom deras 

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

territorium arbetet utförs är fastställda 

- i bestämmelser i lagar eller andra författningar, och/eller 

- i kollektivavtal eller skiljedomar som förklarats ha allmän giltighet enligt 

punkt 8, i den utsträckning som de rör de verksamheter som anges i bilagan: 

a) Längsta arbetstid och kortaste vilotid. 

b) Minsta antal betalda semesterdagar per år. 

c) Minimilön, inbegripet övertidsersättning; denna punkt gäller dock inte 

yrkesanknutna tilläggspensionssystem. 

d) Villkor för att ställa arbetstagare till förfogande, särskilt genom företag för 

uthyrning av arbetskraft. 

e) Säkerhet, hälsa och hygien på arbetsplatsen. 

f) Skyddsåtgärder med hänsyn till arbets- och anställningsvillkor för gravida 

kvinnor och kvinnor som nyligen fött barn samt för barn och unga. 

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

diskriminerande behandling.”108 

 

                                                      
106 Arbetsvillkorsdirektivet (2019/1152/EU). 
107 Lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare.  
108 Art. 3.1 Utstationeringsdirektivet (96/71/EG). 



 30 

 

 

 

Lagstiftaren valde att implementera delar av Den hårda kärnan genom att i 

utstationeringslagen hänvisa till tvingande lagstiftning som redan fanns på 

området inom exempelvis områden som arbetstid, semester och arbetsmiljö. I 

5 § utstationeringslagen hänvisas till regler i bland annat arbetsmiljölagen, 

arbetstidslagen och semesterlagen som ska gälla alla utstationerade 

arbetstagare. Vad gällde minimilön109, vilket också reglerades i Den hårda 

kärnan, valde lagstiftaren att förlita sig på arbetsmarknadens parter och 

kollektivavtalsinstrumentet.110 Några tvingande regler eller tvingande 

minimivillkor vad gällde minimilön infördes alltså aldrig. Istället gavs 

arbetsmarknadens parter samma möjligheter att vidta stridsåtgärder och kräva 

förhandlingar vid utstationeringar som vid andra anställningsförhållanden.  

 

           3.3.1 Lavaldomen och Lex laval 

 

Sveriges implementering av utstationeringsdirektivet underkändes senare av 

EU-domstolen i det uppmärksammade Vaxholmsmålet.111 Svenska 

arbetstagarorganisationer utförde en blockad av en byggarbetsplats med krav 

på tecknande av svenskt kollektivavtal. Motparten, ett lettiskt byggföretag, 

hade kollektivavtal i Lettland. Arbetsdomstolen förklarade i sitt avgörande att 

blockaden inte var lagstridig och att arbetstagarorganisationerna hade rätt att 

vidta stridsåtgärder med syfte att nå en överenskommelse.112 EU-domstolen 

ansåg dock att de svenska reglerna om stridsåtgärder i samband med 

kollektivavtalsförhandlingar bröt mot principen om fri rörlighet och att så 

länge minimivillkoren i utstationeringsdirektivets hårda kärna var uppfyllda 

kan inte en arbetstagarorganisation tillåtas att vidta stridsåtgärder för att kräva 

förmånligare villkor.113 EU-domstolen kom i sin dom fram till att 

stridsåtgärder som vidtas i syfte att träffa avtal om villkor som går utöver de i 

direktivet uppställda minimikraven strider mot EU-rätten. Lagstiftarens val att 

överlåta anställningsvillkorsregleringen till arbetsmarknadens parter med 

                                                      
109 Art. 3.1 p. 1 c i Utstationeringsdirektivet (96/71/EG). 
110 Se en beskrivning av det sätt som lagstiftaren valde att implementera delen som rörde 

minimilön i Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet, SOU 2019:25, s. 58 och 

70. 
111 Dom Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska 

Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan och Svenska Elektrikerförbundet, C-

341/05, EU:C:2007:809. 
112 AD 2009 nr 89. 
113 Se p. 111 i dom Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska 

Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan och Svenska Elektrikerförbundet, C-

341/05, EU:C:2007:809. 
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rätten att vidta stridsåtgärder ledde i det här fallet till en lagstridig begränsning 

av den fria rörligheten och att implementeringen av utstationeringsdirektivet 

underkändes. Dessutom påpekade EU-domstolen att utformningen av MBL 

innebar en orättvis fördel för arbetsgivare med svenskt kollektivavtal jämfört 

med arbetsgivare med kollektivavtal i ett annat medlemsland.114 Detta ansågs 

strida mot principen om icke-diskriminering.  

 

EU-domstolens dom föranledde ändringar i utstationeringslagen och i MBL. 

2010 infördes de nya reglerna vilka brukar benämnas som Lex Laval. Genom 

de nya reglerna begränsades rätten att vidta stridsåtgärder mot en arbetsgivare 

i syfte att reglera villkoren för utstationerade arbetstagare. Se exempelvis 5a 

§ utstationeringslagen, där möjligheterna för en arbetstagarorganisation att 

vidta stridsåtgärder kraftigt begränsas vad gäller utstationerade arbetstagares 

arbets- och anställningsvillkor. Lex Laval innebär bland annat att 

stridsåtgärder enbart får vidtas om de rör villkor som är uppställda i Den hårda 

kärnan och som motsvarar villkoren i ett centralt kollektivavtal som gäller i 

hela landet och för arbetstagare i samma bransch. MBL ändrades så att 

stridsåtgärder i strid med reglerna i utstationeringslagen blev olovliga. 

Ändringarna infördes i 41 c § MBL. De reglerna som gynnade ett svenskt 

kollektivavtal framför ett utländskt togs bort för situationer som rörde 

utstationering enligt utstationeringslagen. 

 

           3.3.2 Kollektivavtalets roll som instrument för 

fastställande av minimivillkor   

 

Implementeringen av utstationeringsdirektivets hårda kärna i Sverige innebär 

i praktiken att de arbetsvillkor som gäller i Sverige i flera fall också ska gälla 

utstationerade arbetstagare i landet, samma minimivillkor för alla arbetstagare 

inom samma sektor och samma bransch. Problemet som direkt tycks uppstå 

är att det i svensk lagstiftning knappt finns några reglerade arbets- och 

minimivillkor. Istället tillämpas förhandlingsrätten och möjligheterna att ingå 

kollektivavtal som instrument för att reglera arbetsvillkoren. Direktivet har 

dock anpassats efter bland annat det svenska systemet. Artikel 3 p. 8 stipulerar 

att medlemsländerna i fastställandet av minimivillkoren i enlighet med 

bestämmelserna i Den hårda kärnan kan utgå från vad som genom 

kollektivavtal gäller allmänt inom den aktuella sektorn och/eller vad som 

                                                      
114 Lex britania kallas den lagändring i MBL som innebar att svenska fackföreningar kunde 

kräva att utländska företag skulle teckna svenskt kollektivavtal. se prop. 1990/91:162.  
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gäller enligt kollektivavtal som har ingåtts av de mest representativa 

arbetsmarknadsorganisationerna på nationell nivå.    

”Om det saknas ett system för att förklara att kollektivavtal eller skiljedomar 

har allmän giltighet enligt första stycket, kan medlemsstaterna, om de så 

beslutar, utgå ifrån 

- kollektivavtal eller skiljedomar som gäller allmänt för alla likartade företag 

inom den aktuella sektorn eller det aktuella arbetet och inom det aktuella 

geografiska området, och/eller 

- kollektivavtal som har ingåtts av de mest representativa 

arbetsmarknadsorganisationerna på nationell nivå och som gäller inom hela det 

nationella territoriet,”115 

 

För att kunna fastställa vilka arbetsvillkor som gäller och som tillämpas på 

den svenska arbetsmarknaden har den svenska lagstiftaren infört ett 

omfattande rapporteringssystem. Fackförbund och arbetsgivarorganisationer 

måste rapportera till arbetsmiljöverket de villkor som tillämpas på 

anställningsförhållandet genom kollektivavtal. På så sätt registreras och 

systematiseras arbetsvillkoren som gäller på den svenska arbetsmarknaden. 

Genom denna registrering och systematisering blir det möjligt att för varje 

bransch och region fastställa de arbetsvillkor som gäller. Företag måste 

dessutom rapportera varje utstationering. Detta framgår genom 10–12 §§ i 

utstationeringslagen och 7–9 §§ i utstationeringsförordningen.  

Arbetstagarorganisationerna har i enlighet med 5a-5d §§ i 

utstationeringslagen rätt att ta del av de arbets- och anställningsvillkor som 

gäller för de utstationerade arbetstagarna. Det är genom detta system som i 

grunden bygger på kollektivavtalsmodellen och förhandlingsrätten som 

rättigheterna i enlighet med Den hårda kärnan kan och följas upp. 

 

           3.3.3 Utökade minimivillkor, ändringar i direktivets 

hårda kärna 

 

Det nya ändringsdirektivet innebär att Den hårda kärnan ytterligare utökas 

med fler minimivillkor som arbetsgivaren måste uppfylla. Villkoren i den 

utökade hårda kärnan regleras inte av lagstiftning i Sverige. Istället regleras 

dessa villkor uteslutande av kollektivavtal. I och med implementeringen av 

ändringsdirektivet kommer utstationeringslagen behöva ändras.116 Kommittén 

                                                      
115 Art. 3.8 st. 2 i Utstationeringsdirektivet (96/71/EG).  
116 Se Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet, SOU 2019:25.  
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med ansvar för utredning av frågan hur ändringarna i direktivet ska 

implementeras i Sverige föreslår därför att utstationeringslagen och MBL 

ändras i den del vad gäller möjligheten att vidta stridsåtgärder.117 Eftersom 

Den hårda kärnan har varit föremål för regleringen kring möjligheter att vidta 

stridsåtgärder för utstationerade arbetstagare förefaller det naturligt att 

möjligheterna till stridsåtgärder utökas så att de omfattar även de nya villkoren 

i Den hårda kärnan.  

 

 

3.4 Arbetsvillkorsdirektivet 

 

Direktivet om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor lades fram som förslag 

av kommissionen i december 2017.118 Den 7 februari 2019 nådde kommission, 

parlamentet och rådet en preliminär överenskommelse om att anta direktivet119 

och den 16 april 2019 antog parlamentet förslaget.120 Rådet antog slutligen 

direktivet den 13 juni 2019 och direktivet ska vara implementerat i 

medlemsländerna senast 1 augusti 2022.121 Direktivet uppdaterar 

bestämmelserna informationsdirektivet från 1991122 vilket nu kommer att 

upphävas i och med införandet av arbetsvillkorsdirektivet.123 

Informationsdirektivet stadgar att alla arbetsgivare har en skyldighet att 

skriftligen informera sina anställda om arbetsvillkoren i samband med 

ingåendet av en anställning. Genom arbetsvillkorsdirektivet fastslås en utökad 

meddelande- och informationsskyldigheten men arbetsvillkorsdirektivet 

                                                      
117 Se Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet, SOU 2019:25, s. 35. 
118 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor 

i Europeiska unionen, COM(2017) 797 final samt Proposal for a directive of the European 

Parliament and of the Council on transparent and predictable working conditions in the 

European Union, Förfarande 2017/0355(COD). 
119 Se Europeiska kommissionens uttalande Transparent and predictable working conditions: 

Commission welcomes the provisional agreement reached today, Statement/19/873. 
120 Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on transparent and 

predictable working conditions in the European Union, Förfarande 2017/0355(COD) och 

Parlamentets votering T8-0379/2019. 
121 Se art. 22 i Arbetsvillkorsdirektivet (2019/1152/EU).  
122 Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa 

arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller 

anställningsförhållandet.  
123 Se art. 24 i Arbetsvillkorsdirektivet (2019/1152/EU) samt motivering och bakgrund till 

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i 

Europeiska unionen, COM(2017) 797 final, s. 1.  
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innebär dessutom att vissa minimikrav ställs på själva arbetsvillkoren.124 

Bakgrunden till det nya direktivförslaget är att en fjärdedel av alla 

anställningar idag och hälften av de anställningar som ingåtts de senaste tio 

åren är deltidtidsanställningar eller visstidsanställningar.125 Kommissionen 

vill också motverka särskilt osäkra anställningsformer. Särskilt osäkra 

anställningsformer, enligt kommissionen är bland andra de som delnings- och 

den digitala ekonomin fört med sig.126 Exempel på sådana anställningsformer 

är arbete som chaufför genom samåkningstjänsten Uber, som bud via 

hämtmatstjänsten Foodora eller som grovsophämtare genom 

mobilapplikationen Tipp-Tapp.127 

 

Direktivet fastställer minimirättigheter vad gäller tydliga arbetsvillkor, längsta 

varaktighet för provanställning, rätten till parallell anställning, krav på 

förutsägbarhet i arbetet, övergång till säkrare anställningsform och rätten till 

kostnadsfri utbildning för den anställda när utbildning krävs för att kunna 

utföra det arbete arbetstagaren är anställd för.128 Bestämmelserna om 

minimikraven går att kringgå eller i vart fall ersätta genom kollektivavtal om 

det huvudsakliga syftet om skyddet av arbetstagarna inom berörda områden 

iakttas.129 Samtidigt ges i direktivet stora möjligheter vad gäller själva 

implementeringen av direktivet. Direktivet kan genomföras helt av 

arbetsmarknadens parter.130 

 

          3.4.1 Vägen till det nya direktivet, svensk enighet mot 

kommissionens förslag 

 

Direktivet antogs som en del av införlivandet av den sociala pelaren.131 Ett 

annat viktigt syfte med direktivet var att motverka snedvridning av konkurrens 

och social dumpning. I och med utbredningen av delnings- och den digitala 

                                                      
124 Se art. 1 p. 2 samt 8–13 i Arbetsvillkorsdirektivet (2019/1152/EU). 
125 Se motivering och bakgrund till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 

tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen, COM(2017) 797, s. 1. 
126 Se motivering och bakgrund till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 

tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen, COM(2017) 797, s. 1. 
127 För en inblick i frågan se exempelvis Fjällborg, Ulrika, Flexibelt eller bara otryggt? 

(tidningsartikel), Lag & Avtal, nr. 8 augusti 2019, s. 17 ff. 
128 Art. 8–13 i Arbetsvillkorsdirektivet (2019/1152/EU). 
129 Se art. 14 i i Arbetsvillkorsdirektivet (2019/1152/EU). 
130 Art. 21 p. 5 i Arbetsvillkorsdirektivet (2019/1152/EU). 
131 Se motivering och bakgrund till förslaget, COM(2017) 797 final, s. 1 samt skäl 2, 3, 27, 36, 

39 och 40 i Arbetsvillkorsdirektivet (2019/1152/EU). 
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ekonomin valde medlemsländerna att reglera nya anställningsformer på olika 

sätt. För att bibehålla stabilitet på den inre marknaden krävs ofta viss typ 

harmonisering vad gäller stora samhällspåverkande företeelser.132 Totalt 

förbud i några länder besvarades genom att andra länder istället urholkade sina 

arbetsrättsliga regleringar till förmån för tillväxt och skapandet av nya 

arbetstillfällen. Detta menade kommissionen var ett problem som kunde 

motverkas genom harmonisering.133   

 

Redan vid framtagningen av direktivförslaget mötte kommissionen starka 

protester, inte minst Sverige var tidiga med att ifrågasätta legaliteten i den 

föreslagna regleringen.134 Nytt var också att begreppen arbetstagare och 

arbetsgivare skulle definieras på EU-nivå.135 Riksdagen vände sig genom ett 

motiverat yttrande direkt till kommissionen och framförde sin kritik.136 

Riksdagen menade att bestämmelserna, om de infördes, skulle bryta mot 

kravet på subsidiaritet. Framförallt var det den detaljerade regleringen av 

arbetstagares rättigheter och själva definitionen av arbetstagarbegreppet som 

både regeringen och arbetsutskottet ställde sig tveksamma till.137 Riksdagen 

framförde att en definition av arbetstagarbegreppet på EU-nivå kan leda till 

att EU:s kompentens över ytterligare områden riskerar att stärkas på ett 

svåröverskådligt och icke konstitutionellt vis. I och med att rådet antog 

direktivet gjordes en del ändringar. Bland annat ströks den definition av 

arbetstagarbegreppet som fanns med i direktivförslaget och ersattes med en 

hänvisning till domstolens praxis.138 Arbetsutskottet hänvisar vidare i sin 

skrivelse till yttrande från arbetsmarknadens parter och menar vidare att en 

EU-reglering på området innebär ett ingrepp på- och riskerar att störa den 

svenska modellen. Arbetsutskottet menar dessutom att frågor som rör 

                                                      
132 Se avsnitt 3.3.  
133 Se motivering och bakgrund till förslaget, Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv 

om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen, COM(2017) 797 final, s. 2. 
134 Se arbetsmarknadsutskottets utlåtande Subsidiaritetsprövning av kommissionens 

direktivförslag om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen, 2017/18:AU11 

och Riksdagsskrivelse 2017/18:167. 
135 Art. 2 p. 1 (a) i Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tydliga och 

förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen, COM(2017) 797 final. 
136 Se Arbetsmarknadsutskottets utlåtande Subsidiaritetsprövning av kommissionens 

direktivförslag om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen, 2017/18:AU11 

och Riksdagsskrivelse 2017/18:167. 
137 Arbetsmarknadsutskottets utlåtande Subsidiaritetsprövning av kommissionens 

direktivförslag om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen, 2017/18:AU11 

s. 8–9.  
138 Se skäl 8 i Arbetsvillkorsdirektivet (2019/1152/EU). 
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arbetsvillkor och arbetstagares rättigheter bäst regleras på nationell nivå i 

överenstämmelse med respektive nationellt arbetsrättspolitiskt system. Även 

det faktum att kollektivavtalets roll regleras i direktivet kritiseras av 

regeringen som hänvisar till vikten av att värna medlemsländernas olika 

arbetsmarknadsmodeller.139  

 

Arbetsvillkorsdirektivet innebär att ett antal minimirättigheter införs. Det är 

första gången som arbetsvillkor i form av materiella rättigheter regleras på 

EU-nivå vad gäller anställningsform, rätten till parallell anställning och rätten 

till kostnadsfri utbildning inom ramen för anställningen.140 Samtidigt ges för 

en hänvisning till EU-domstolens definition av begreppet arbetstagare.141 Mot 

bakgrund av EU och medlemsländernas delade befogenhet på arbetsrättens 

område blir subsidiaritetsprincipen av hög relevans. I direktivförslaget 

framhäver kommissionen att direktivet enbart fastställer vissa 

minimirättigheter och att varje medlemsland har möjlighet att införa regler 

som innebär ett starkare skydd för arbetstagare.142  

 

3.4.2 Reglering av anställnings- och arbetsvillkor 

 

Nedan följer exempel på bestämmelser i arbetsvillkorsdirektivet som för den 

svenska arbetsrätten innebär ett införande av ny typ av reglering. 

Direktivbestämmelserna innebär bland annat att rätten till information om 

arbets- och anställningsvillkor vid anställningens början utökas. Dessutom 

uppställer direktivet nya hårda krav vad gäller möjligheten för en arbetsgivare 

att besluta om övertidsarbete eller göra ändringar i arbetstiderna. Det införs 

också krav på de villkor som ska gälla vid behovs- eller timanställning samt 

vilka möjligheter en anställd har vad gäller övergången till en säkrare 

anställningsform. 

 

I arbetsvillkorsdirektivet artikel 4 p. 2 framkommer vad alla arbetsgivare är 

skyldiga att informera om vid ingåendet av ett anställningskontrakt. Vad gäller 

arbetstagare med särskilt osäkra anställningsformer kan man tydligt se att 

bestämmelsen fungerar som ett skydd för den gruppen. I artikel 4 p. 2 l samt 

                                                      
139 Regeringen informerade riksdagen om sin bedömning av tillämpningen av 

subsidiaritetsprincipen i direktivförslaget den 4 januari 2018 (dnr 882-2017/18). 
140 Art. 8–13 i Arbetsvillkorsdirektivet (2019/1152/EU). 
141 Se skäl 8 i Arbetsvillkorsdirektivet (2019/1152/EU). 
142 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor 

i Europeiska unionen, COM(2017) 797 final, s. 6. 
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artikel 4.2 m framkommer att särskild information ska lämnas till arbetstagare 

med tidsbegränsad anställning. 

” m) Om arbetsmönstret är helt eller mestadels oförutsägbart ska arbetsgivaren 
informera arbetstagaren om i) principen att arbetsschemat är varierande, antalet 
garanterade avlönade arbetstimmar och lönen för det arbete som utförts utöver 
de garanterade timmarna, ii) de referenstimmar och referensdagar som 
arbetstagaren kan komma att behöva arbeta, iii) den minsta underrättelsefrist 
som arbetstagaren har rätt till innan arbetspasset börjar och i tillämpliga fall den 
tidsfrist för inställande som avses i artikel 10.3. ”143 

 

Att arbetsgivaren nu i vissa fall åläggs en skyldighet att specificera under vilka 

referenstimmar som arbetspass kan läggas in är ett exempel på en fråga som 

tidigare inte har reglerats direkt av tvingande lagstiftning när det gäller 

tillfälliga anställningar eller så kallade nolltimmarsavtal. I dagsläget reglerar 

12 § arbetstidslagen enbart att arbetets förläggning måste meddelas senast två 

veckor i förväg. 

 

I artikel 10 regleras skyddet i form av minsta förutsägbarhet vad gäller 

arbetstider. 

”1. Medlemsstaterna ska säkerställa att en arbetstagare, vars arbetsmönster är 
helt eller mestadels oförutsägbart, inte av arbetsgivaren beordras att arbeta om 
inte följande villkor båda är uppfyllda:  
 
a) Arbetet äger rum inom de fastställda referenstimmar och referensdagar som 
avses i artikel 4.2  
 
b) Arbetstagaren informeras av sin arbetsgivare om ett arbetspass inom en 
rimlig tid i förväg, som fastställts i enlighet med nationell rätt, kollektivavtal 
eller praxis som avses i artikel 4.2  
 
2. Om ett eller båda kraven i punkt 1 inte uppfylls ska arbetstagaren ha rätt att 
utan ogynnsamma konsekvenser tacka nej till arbetspasset.  
 
3. I fall där medlemsstaterna tillåter arbetsgivare att ställa in arbetspass utan 
kompensation ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med 
nationell rätt, kollektivavtal eller praxis för att säkerställa att arbetstagaren har 
rätt till kompensation om arbetsgivaren efter en specifik rimlig tidsfrist ställer 
in ett arbetspass som tidigare överenskommits med arbetstagaren.  
 
4. Medlemsstaterna får fastställa villkor för tillämpningen av denna artikel i 
enlighet med nationell rätt, kollektivavtal eller praxis.”144 

 

                                                      
143 Art. 4.2 m i Arbetsvillkorsdirektivet (2019/1152/EU). 
144 Art. 10 i Arbetsvillkorsdirektivet (2019/1152/EU). 
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Vad gäller möjligheterna att beordra en arbetstagare, vars arbetsmönster är 

helt eller mestadels oförutsägbart kan bestämmelsen innebära en förändring 

till följd av bestämmelsen i artikel 10 p. 3 om kompensation vid inställda 

arbetspass. I dagsläget finns ingen specifik lagstiftning om kompensation vid 

inställda arbetspass. Däremot kan arbetstagaren på obligationsrättsliga 

grunder kräva ersättning av arbetsgivaren. Vad den nya bestämmelsen 

kommer att innebära är svårt att förutsäga eftersom bestämmelsen lämnar 

öppet för tolkning, både vad gäller när ett medlemsland kan anses tillåta 

arbetsgivare att ställa in arbetspass utan kompensation och vad som innefattas 

i begreppet kompensation.  

 

I artikel 11 regleras vilka villkor som ska gälla för anställda med särskilt 

behovsavtal. 

 

” Om medlemsstaterna tillåter behovsavtal eller liknande anställningsavtal ska 
de vidta en eller flera av följande åtgärder för att förebygga otillbörliga metoder:  
 
a) Begränsad användning och varaktighet av behovsavtal och liknande 
anställningsavtal.  
 
b) En presumtion, som går att motbevisa, att det föreligger ett anställningsavtal 
med ett minsta antal avlönade timmar som grundar sig på antalet genomsnittliga 
arbetstimmar under en given period.  
 
c) Andra likvärdiga åtgärder som säkerställer ett ändamålsenligt förebyggande 
av otillbörliga metoder. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om 
dessa åtgärder.”145 

 

Vad gäller implementeringen av artikel 11 kan först konstateras att Sverige 

tillåter behovsanställningar men att användningen av behovsanställningar 

följs av tydliga begränsningar, detta följer av 4–6 §§ LAS. Åtgärden i enlighet 

med artikel 11 a vad gäller begränsningar av användning och varaktighet av 

behovsavtal kan alltså redan anses vara uppfyllt. Detta blir tydligt vid en 

jämförelse med 4–6 §§ LAS. Regleringen lämnar dock återigen 

tolkningsmöjligheterna öppna, särskilt vad gäller skrivelsen om förebyggande 

av otillbörliga metoder och vad som med detta åsyftas. En presumtion att det 

föreligger ett anställningsavtal med visst antal timmar kan redan sägas existera 

i och med huvudregeln om att tillsvidareanställning ska tillämpas som 

anställningsform, detta följer av 4 § LAS. För att frångå huvudregeln krävs att 

                                                      
145 Art. 11 i Arbetsvillkorsdirektivet (2019/1152/EU). 
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detta anges på ett tydligt sätt, ytterligare behov av presumtioner vad gäller 

anställningsform tycks därav inte föreligga inom den svenska arbetsrätten.  

 

I artikel 12 regleras möjligheten att begära övergång till säkrare 

anställningsform. 

 ”1. Medlemsstaterna ska säkerställa att en arbetstagare med minst sex 
månaders tjänstgöring hos samma arbetsgivare, och som har avslutat sin 
provanställning i förekommande fall, kan begära en anställningsform med mer 
förutsägbara och trygga arbetsvillkor, om tillgängligt, och få ett motiverat 
skriftligt svar. Medlemsstaterna får sätta en gräns för hur ofta begäranden som 
utlöser skyldigheten enligt denna artikel kan göras.  
 
2. Medlemsstaterna ska säkerställa att arbetsgivaren lämnar det motiverade 
skriftliga svar som avses i punkt 1 inom en månad efter en sådan begäran. När 
det gäller fysiska personer som är arbetsgivare samt mikroföretag och små och 
medelstora företag, får medlemsstaterna föreskriva att denna tidsfrist förlängs 
till högst tre månader och medge ett muntligt svar på varje liknande begäran av 
samma arbetstagare, om motiveringen för svaret när det gäller arbetstagarens 
situation förblir oförändrad.”146 

 

Att arbetstagaren har rätt till ett motiverat skriftligt svar efter en begäran 

om en tryggare anställningsform är också en nyhet för svensk arbetsrätt. 

Oavsett vilken praktisk betydelse bestämmelsen kommer att få innebär den 

att ännu en tvingande rättsregel kommer att införas på ett område där 

parterna i dagens läge är fria att avtala.    

 

          3.4.3 Kollektivavtalets roll 

 

Enligt direktivförslaget får medlemsstaterna tillåta arbetsmarknadens parter 

att ingå kollektivavtal vilka fastställer andra skyddsbestämmelser än dem som 

räknas upp i artiklarna 8–13 i direktivet. Detta framgår av direktivets artikel 

14.  

”Kollektivavtal Medlemsstaterna får tillåta arbetsmarknadens parter att 
upprätthålla, förhandla, ingå och tillämpa kollektivavtal i enlighet med nationell 
rätt eller praxis, som, samtidigt som det övergripande skyddet av arbetstagare 
iakttas, fastställer regler om arbetsvillkoren för arbetstagare som avviker från 
dem som avses i artiklarna 8–13.”147 

 

                                                      
146 Art. 12 i Arbetsvillkorsdirektivet (2019/1152/EU). 
147 Art. 14 i Arbetsvillkorsdirektivet (2019/1152/EU). 
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Att notera är att det föreskrivs att det övergripande skyddet av arbetstagare 

ska iakttas. Samtidigt ges i direktivets artikel 21.5 möjlighet att överlåta hela 

implementeringen av direktivet åt arbetsmarknadens parter.  

”Medlemsstaterna får överlåta åt arbetsmarknadens parter att genomföra detta 
direktiv om arbetsmarknadens parter gemensamt begär detta och förutsatt att 
medlemsstaterna vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de alltid 
kan garantera att detta direktiv får avsedda resultat.”148 

 

Direktivet ger uttryck för en stor flexibilitet vilket kan vara en konsekvens av 

den stora oenighet som har präglat lagstiftningsprocessen. Enligt skälen till 

direktivet framgår det att arbetsmarknadens parter måste tillförsäkras 

autonomi och att medlemsländerna ska ha möjlighet att överlåta 

implementering till arbetsmarknadens parter.149 Medlemsländerna ska även i 

enlighet med nationell rätt och praxis verka för parternas medverkan i 

genomförande och efterlevnad av direktivet.150 

 

3.4.4 Svensk implementering 

 

Direktivförslagets artikel 14 och möjligheten att kringgå de materiella 

skyddsbestämmelserna genom kollektivavtal är en anpassning efter bland 

annat Sverige och den svenska modellen.151 Arbetsmarknadens parter kommer 

troligtvis att ges möjlighet att avtala om motsvarande skydd utan att vara 

direkt bundna av bestämmelsernas utformning i den kommande 

lagstiftningen. Arbetsmarknadens parter kommer på så sätt få en indirekt 

skyldighet att genom kollektivavtal införa vad som anges som det 

övergripande skyddet av arbetstagare i direktivets art. 8–13. Frågan om 

parternas möjlighet att implementera direktivet som helhet är också intressant. 

Troligtvis är detta inte en möjlighet i dagens system då parterna saknar 

möjlighet att reglera icke kollektivavtalsanslutna aktörer på ett så pass direkt 

sätt som införlivandet av direktivet kräver. En mer intressant fråga blir hur 

lagstiftaren väljer att implementera direktivet vad gäller den dispositiva 

arbetslagstiftningen. Alltså i de fall kollektivavtal inte är tillämpliga. Kommer 

arbetsrätten att utvidgas med fler materiella skyddsbestämmelser som enbart 

gäller arbetstagare utan kollektivavtal? 

                                                      
148 Art. 21.5 i Arbetsvillkorsdirektivet (2019/1152/EU). 
149 Se skäl 38 och 49 i Arbetsvillkorsdirektivet (2019/1152/EU).  
150 Se art. 21 p. 4 i Arbetsvillkorsdirektivet (2019/1152/EU). 
151 Se redogörelse över Sverige påtryckningar och inflytande över lagstiftningsprocessen Anf. 

6, Ylva Johansson, EU-nämndens uppteckningar 2017/18:39 15 juni 2017. 
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4 EU-harmoniseringens påverkan på den svenska modellen 

4.1 Den svenska modellens särdrag 

 

För att kunna förstå problematiken kring implementering av EU-rättsliga 

minimivillkor i det svenska arbetsrättsliga systemet kan man jämföra med hur 

situationen ser ut i andra EU-länder. Vid en internationell jämförelse kan 

konstateras att den svenska arbetsrätten utmärker sig på så sätt att 

organisationsgraden är hög. Anledningen till den höga organisationsgraden är 

det inflyttande som organisationerna har möjlighet att utöva med 

kollektivavtalet som regleringsinstrument.152 Lagstiftningen på arbetsrättens 

område utgörs särskilt av regler vars ändamål är att understödja tillkomsten 

och efterlevnaden av kollektivavtal. I MBL regleras bland annat 

kollektivavtalet, föreningsrätten, förhandlingsrätten och rätten att vidta 

stridsåtgärder.153 Lagstiftningen utgörs också av tvingande regler. I LAS 22 § 

uppställs regler om turordning vid uppsägning. Även om lagstiftning på senare 

år har fått en större roll som arbetsrättslig reglering i Sverige, inte minst med 

tanke på de EU-direktiv som måste införlivas, kvarstår kollektivavtalet som 

den praktiskt sätt mest betydelsefulla arbetsrättsliga regleringsformen.  

 

Två rättsinstitut som är vanligt förekommande i andra EU-länder men som 

inte finns i Sverige är reglerade minimilöner och allmängiltigförklaring av 

kollektivavtal.154  Reglerade minimilöner förekommer i flera EU-länder, 

däribland Storbritannien och Frankrike, och gäller då generellt för alla 

arbetstagare i hela landet. I Sverige finns ingen direkt motsvarighet till 

minimilöner men genom kollektivavtal kan parterna själva besluta om lägsta 

lön och lönenivåer.155 Allmängiltigförklaring av kollektivavtal förekommer i 

bland annat Tyskland där det kan beslutas att ett kollektivavtal ska bli generellt 

tillämpligt i en hel region, bransch eller yrke. I Sverige finns inte denna 

funktion men däremot kan ett kollektivavtal bli analogt tillämpligt vad gäller 

exempelvis utfyllnad av anställningsavtal och anställningsvillkor.156  

 

 

                                                      
152 Sigeman, Tore & Sjödin, Erik, Arbetsrätten: en översikt, 2013 s. 22. 
153 Lagen om medbestämmande i arbetslivet (1979:580). 
154 Sigeman, Tore & Sjödin, Erik, Arbetsrätten: en översikt, 2013 s. 24. 
155 Sigeman, Tore & Sjödin, Erik, Arbetsrätten: en översikt, 2013 s. 24. 
156 Sigeman, Tore & Sjödin, Erik, Arbetsrätten: en översikt, 2013 s. 139. 
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En stor del av den tvingande arbetsrättsliga lagstiftningen har dessutom sitt 

ursprung i kollektivavtalsbestämmelser.157 

 

Sveriges arbetsrättspolitiska linje och agenda vad gäller EU handlar till stor 

del om att försvara och underlätta för fortlevnaden av den svenska 

modellen.158 Sverige har tryckt på för att minimivillkor som regleras på EU-

nivå ska vara dispositiva när kollektivavtal tecknas.159 Ett annat möjligt 

tillvägagångssätt är att parterna själva ska kunna ges möjlighet att 

implementera EU:s minimireglering.160 Det senare har också blivit lite av en 

standard vad gäller den arbetsrättsliga regleringen på EU-nivå. 

Implementering av EU:s rättsakter kan alltså i vissa fall göras genom 

kollektivavtal så länge skyddet garanteras alla arbetstagare i 

medlemslandet.161 Implementering genom kollektivavtal har som tidigare 

nämnts stora nackdelar i det svenska systemet eftersom kollektivavtalen 

enbart omfattar de anställda vars arbetsgivare är kollektivavtalsanslutna. 

Implementering genom kollektivavtal måste alltså kombineras med dispositiv 

lagstiftning. Mycket av den arbetsrättsliga lagstiftningen som finns i Sverige 

är implementerad EU-rätt. Samtidigt är anställningsskydds- och 

semesterlagen exempel på tvingande lagstiftning som går långt tillbaka i tiden 

och som existerar helt oberoende EU-regleringar.162 

 

Arbetsmarknadens parter är i allra högsta grad medverkande i 

lagstiftningsprocess på arbetsrättens område inom EU:s institutioner. Parterna 

finns representerade i flera olika rådgivande utskott och i politiska 

arbetsgrupper under själva lagstiftningsprocessen.163 Det som inte regleras av 

lagstiftaren eller av EU är upp till parterna att själva avtala om. Samtidigt har, 

som tidigare nämnts, parterna också en möjlighet att själva implementera viss 

                                                      
157 Sigeman, Tore & Sjödin, Erik, Arbetsrätten: en översikt, 2013 s. 18, 66. 
158 Se exempelvis redogörelse över Sverige påtryckningar och inflytande över 

lagstiftningsprocessen Anf. 6, Ylva Johansson, EU-nämndens uppteckningar 2017/18:39 15 

juni 2017. 
159 Se Arbetsmarknadsutskottets utlåtande Subsidiaritetsprövning av kommissionens 

direktivförslag om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen, 2017/18:AU11 

och Riksdagsskrivelse 2017/18:167.  
160 Kollektivavtalens roll i genomförandet av direktiv framkommer av art. 153 st. 3 FEUF. Se 

även dom Kommissionen mot Konungariket Danmark, C-143/83, EU:C:1985:34 

(kollektivavtalets roll som instrument för implementering av reglering på arbetsrättens område 

erkändes av EU-domstolen).  
161 Holke, Dan & Zandén, Margareta, Parterna & EU, 2007 s. 63. 
162 Glavå, Mats & Hansson, Mikael, Arbetsrätt, 2016, s. 32. 
163 Holke, Dan & Zandén, Margareta, Parterna & EU, 2007, s. 61 ff. 
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EU-reglering. I många länder där kollektivavtal kan allmängiltigförklaras är 

det mer naturligt att överlåta implementeringen av EU-reglering till parterna 

eftersom lagstiftaren sedan kan låta villkoren gälla alla arbetstagare.164 

Sverige däremot har som tidigare nämnts ingen liknande funktion vilket gör 

det svårare att helt överlåta åt parterna att implementera minimiregleringar. En 

mellanväg där minimivillkoren regleras genom lag men där parterna genom 

kollektivavtal själva kan avtala bort minimivillkoren och ersätta dem med 

motsvarande skydd fungerar bättre för den svenska 

implementeringsprocessen. I det nya arbetsvillkorsdirektivet finns exempel på 

hur parterna själva ges möjlighet att implementera bestämmelserna i 

direktivet.165 Liknande möjlighet ges också i utstationeringsdirektivet.166  

 

 

4.2 EU-reglering och svenska kollektivavtal, en disharmoni 

 

Den svenska arbetsrättspolitiska traditionen har kommit att möta stora 

strukturella utmaningar i samband med EU-anslutningen. Det finns som 

tidigare visat flera exempel på EU-rättslig minimireglering på arbetsrättens 

område som inte direkt kan integreras i den svenska modellen. Problemen kan 

delvis hänföras till den individuella inriktningen i EU:s arbetsrätt medan den 

svenska modellen kan karakteriseras som mera kollektivistisk.167 Ett exempel 

är principen om lika lön för samma arbete eller arbete med lika värde. Det 

svenska synsättet har traditionellt varit att en sådan jämförelse endast kan 

göras inom samma kollektivavtal, och om olika kollektivavtal gäller kan det 

finnas en acceptabel motivering för skillnader i lön. I detta avseende gjorde 

EU-domstolen en helt annan bedömning.168 På samma sätt finns det en tydlig 

motstridighet mellan rätten för fackföreningar att vidta så kallade 

sympatiåtgärder och rätten för enskilda företag att kunna dra nytta av och 

utöva de grundläggande friheterna i fördraget där bland annat fri rörlighet för 

varor och tjänster ingår. 

                                                      
164 Sigeman, Tore & Sjödin, Erik, Arbetsrätten: en översikt, 2013 s. 24. 
165 Se art. 14 samt art. 21 p. 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv om tydliga och 

förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen, COM(2017) 797 final, 2017/0355 (COD). 
166 Se art. 3 p. 8 st. 2 i Utstationeringsdirektivet (96/71/EG). 
167 Bruun, Niklas, The Future of Nordic Labour Law. I Wahlgren, Peter (red.), Stability and 

Change in Nordic Labour Law, 2002 s. 380 f. 
168 Se p. 22 i dom Enderby mot Frenchay Health Authority och Secretary of State for Health, 

C-127/92, EU:C:1993:859. 
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Ett annat område där friktionen mellan svensk arbetsrättslig tradition och EU-

arbetsrätt blir tydlig är betydelsen av grundläggande konstitutionella 

rättigheter. Den svenska arbetsrättsliga traditionen har främst karaktäriserats 

av kollektivavtalsmodellen med avtalsfrihet och kontraktsrätt som 

grundläggande fundament. EU-arbetsrätten kan i högre grad sägas 

karaktäriseras av konstitutionella fri- och rättigheter. Den tredje tendensen är 

den vidsträckta regleringen av arbetsrätten. Medan den svenska modellen 

särskilt varit inriktad på att undvika lagstiftning och gynna lösningar i 

kollektivavtal har det varit nödvändigt att använda lagstiftning i många fall för 

att implementera EU-rätten. Nya områden med stor arbetsrättslig betydelse 

regleras ständigt, som exempel kan nämnas dataskydd och personlig integritet 

för de anställda. Diskrimineringsrätten är ett annat exempel på ny typ av 

reglering på arbetsrättens område och som förbjuder diskriminering av ett 

antal skäl. Regleringarna kräver ofta ny nationell lagstiftning. Problemen med 

att införliva EU-rätten i den svenska modellen blir uppenbara. Ny EU-rättslig 

reglering leder ofta till ny nationell lagstiftning på områden som tidigare inte 

varit föremål för lagstiftning. Detta blir problematiskt i ett system som är 

byggt på parternas autonomi, nya lagar på områden som tidigare har varit 

oreglerade vållar på längre sikt också problem för den arbetsrättsliga 

systemkoherensen. Det uppstår en situation där en tydlig normhierarki inte 

längre existerar och förhållandet mellan de olika rättsliga instrumenten blir 

allt annat än tydlig.169 

 

 

4.3 Framåtblick, ett arbetsrättspolitiskt paradigmskifte 

 

Den första paradigmatiska förändringen i svensk arbetsrättspolitik innebar att 

parterna genom kollektivavtal själva kunde diktera sina villkor. Nya 

partsgemensamma institutioner skapades såsom Arbetsdomstolen. Det andra 

paradigmatiska skiftet ägde rum under sjuttiotalet då ideologiska frågor som 

demokrati, rättigheter och deltagande fördes in i arbetsrätten. Denna 

förändring innebar att lagstiftningen kom att byggas ut ordentligt om än 

fortfarande baserad på kollektivavtalet som främsta instrument för reglering 

av villkoren på arbetsmarknaden. Den tredje paradigmatiska förändringen 

äger rum i detta nu. Den följer av den EU-rättsliga utvecklingen på området 

och innebär att arbetsrätten i allt större utsträckning kopplas till 

                                                      
169 Bruun, Niklas, The Future of Nordic Labour Law. I Wahlgren, Peter (red.), Stability and 

Change in Nordic Labour Law, 2002 s. 380 f. 



 45 

 

 

 

konstitutionella fri- och rättigheter istället för till avtalsfrihet och 

grundläggande kontraktsprinciper.170 Att arbetsrätten är påväg att allt tätare 

kopplas samman med EU:s grundläggande fördrag samt fri- och rättigheterna 

i bland annat Stadgan kommer definitivt att innebära en inskränkning i 

partsautonomin. Arbetstagaren skyddas genom sina rättigheter mot orättvis 

behandling och diskriminering medan arbetsgivarens rätt att bedriva 

verksamhet skyddas från att inskränkas i nationell lagstiftning. Denna 

förändring handlar framförallt om en förskjutning mot större betoning på den 

enskilda personen som anställd och det enskilda företaget som näringsidkare. 

Kollektivism byts ut mot individualism. Detta är en oundviklig utveckling 

som utmanar den svenska modellen och partsautonomin i grunden.171 

 

För att Sverige ska kunna lyckas med implementeringen av EU-rättslig 

minimireglering krävs att alla arbetstagare omfattas. Implementering genom 

kollektivavtal och arbetsmarknadens parter innebär att endast de arbetstagare 

som är anställda av kollektivavtalsanslutna arbetsgivare omfattas av 

regleringen. Implementering genom lagstiftning måste alltså ske parallellt 

med implementering genom kollektivavtal. Detta riskerar att urholka 

parternas autonomi och leda till en tillvaro med parallella arbetsrättsliga 

system och en otydlig normhierarki. Varje ny reglering inskränker dessutom 

avtalsfriheten för parterna då ny reglering sätter nya ramar för det rättsområde 

som regleras. Den svenska modellen är under tryck då parternas inflyttande 

över villkoren på arbetsmarknaden i allt högre grad kan komma att reduceras. 

Det finns egentligen bara två vägar att gå om utvecklingen fortsätter i dagens 

riktning. Antingen kommer lagstiftaren att behöva utöka sitt 

arbetsrättspolitiska inflytande och själv reglera arbetsvillkor och lönesättning 

i större utsträckning eller så kommer en möjlighet till allmängiltigförklaring 

av kollektivavtal att införas så att även de arbetstagare som inte är anställda 

av en kollektivavtalsansluten arbetsgivare ändå kan omfattas av reglerna i 

kollektivavtalen. En politisering av arbetsvillkor och lönesättning kan skapa 

stor osäkerhet och instabilitet på arbetsmarknaden eftersom arbetsvillkor och 

lön då blir valfrågor och politik. Ett system med allmängiltigförklaring sätter 

stor press på parterna och kollektivavtalens inflyttande kan komma att mer 

kontroversiella.  

                                                      
170 Bruun, Niklas, The Future of Nordic Labour Law. I Wahlgren, Peter (red.), Stability and 

Change in Nordic Labour Law, 2002 s. 382. 
171 Bruun, Niklas, The Future of Nordic Labour Law. I Wahlgren, Peter (red.), Stability and 

Change in Nordic Labour Law, 2002 s. 383. 
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5 Diskussion och sammanfattning 

5.1 Kommer den svenska modellen att överleva? 

 

Lagstiftaren har i flera fall möjlighet att implementera EU-rättslig 

minimireglering genom arbetsmarknadens parter och 

kollektivavtalsinstrumentet. En stor fördel med implementering via parterna 

är deras närhet till arbetsmarknaden. Parterna kan dessutom fungera som 

effektiva garantier för tillämpningen av reglerna. Men frågan måste ställas vad 

ett system där parterna inte bara måste förhålla sig till ny reglering utan även 

ska ansvara för införlivandet av den samma innebär för den svenska modellen 

och partsautonomin.  

 

Genom arbetsvillkorsdirektivet och utstationeringsdirektivet införs 

minimivillkor i form av skyddsbestämmelser för arbetstagaren. Att reglera 

villkoren för anställningsförhållandet på det sätt som görs genom direktiven 

kan sägas vara främmande för svensk arbetsrättslig tradition. Samtidigt har 

direktiven anpassats för att kunna fungera även i ett partsbaserat arbetsrättsligt 

system. Bland annat finns möjlighet att genom kollektivavtal kringgå vissa 

bestämmelser i arbetsvillkorsdirektivet. I utstationeringsdirektivet ges en 

möjlighet att fastställa minimivillkor som ska gälla utstationerade arbetstagare 

genom att hänvisa till kollektivavtal i den aktuella branschen. Möjligheten att 

implementera EU:s minimivillkor genom kollektivavtal har dock resulterat i 

invecklade och krävande lösningar. EU-domstolen har i flera mål riktat stark 

kritik mot införlivandet av minimiregleringar genom kollektivavtal. 

Arbetsmarknadens parter kan också sägas ha fått en börda i och med att 

implementeringen av EU-rättsliga minimivillkor i vissa fall lagts på dem. 

Samtidigt blir parterna mer begränsade i och med att nya regleringarna sätter 

upp nya ramar för hur vissa villkor ska regleras. Lagstiftaren har dessutom 

försatts i en knepig situation eftersom även de arbetstagare som inte omfattas 

av kollektivavtal också måste garanteras det skydd som följer av EU-

regleringarna på området. Ny dispositiv skyddslagstiftning måste således 

införas tillsammans med fler regleringar och tydliga instruktioner kring 

minimireglering och implementering genom arbetsmarknadens parter. 

Grundfundamenten för den svenska modellen äventyras i samband med att 

EU-rätten ytterligare byggs ut och parternas självständighet och rätt till 

självreglering är på väg att gå förlorad. 
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Mot bakgrund av EU och medlemsländernas delade befogenhet på 

arbetsrättens område blir subsidiaritetsprincipen av hög relevans, dvs. 

principen om att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Reglering 

av arbetsrätten ska därför enbart göras på EU-nivå när det är nödvändigt eller 

när medlemsländerna enhälligt beslutar om sådan reglering. I andra fall är det 

upp till medlemsländerna att själva reglera den inhemska arbetsrätten. Men 

eftersom EU har exklusiv kompetens vad gäller bland annat konkurrensrätten 

och den fria rörligheten blir EU-reglering på området i flera fall ofrånkomlig. 

EU:s konkurrensrätt och den fria rörligheten har båda i flera fall kommit att 

begränsa och styra svensk arbetsrättslig reglering. Samtidigt innebär 

utvidgningen av EU-samarbetet med bland annat ett större fokus på 

socialpolitik att fler och fler typer av reglering och frågor påverkar och kan 

komma att påverka den svenska arbetsrätten.   

Om arbetsrätten inom EU fortsätter i samma riktning finns det mycket som 

pekar på att ett sådant förfarande skulle strida mot subsidiaritetsprincipen. Det 

finns stora skillnader mellan EU:s medlemsstater när det gäller både vad som 

utgör arbetsvillkor och hur arbetsmarknaden regleras. EU-direktiv på området 

kan innebära allt för stor inblandning i arbetsmarknadsmodellerna i flera 

medlemsstater, särskilt de som reglerar arbetsvillkoren genom kollektivavtal. 

I medlemsländerna finns ett stort antal olika arbetsmarknadsmodeller och 

olika traditioner. Flera av länderna har en stark och långvarig tradition för att 

löne- och arbetsvillkor regleras av arbetsmarknadens parter genom 

kollektivavtal. Det garanterar flexibilitet och anpassningsbarhet i förhållande 

till utvecklingen på arbetsmarknaden, skillnaderna i olika sektorer och en 

balans mellan parternas intressen. Intresset av att värna partsautonomin 

betonas även i EU:s målsättningsakter. Nödvändigheten att respektera 

partsautonomin och parternas rätt att förhandla och ingå kollektivavtal på 

lämplig nivå anges dessutom i princip 8 i Den sociala pelaren. 

Med EU som växande aktör och en tydlig idé om utvidgning av EU-

samarbetet på det socialpolitiska området blir konsekvenserna för svensk 

arbetsrätt och den svenska modellen påtagliga. Även i fall då EU-regleringar 

särskilt anpassas för ett system med autonoma parter går det inte att komma 

från det faktum att fler tvingande regleringar begränsar parternas 

självständighet och självbestämmandemöjlighet. Trots att den svenska 

modellen, med arbetsmarknadens parter som de avgörande aktörerna och 

lagstiftaren i en mer passiv roll, troligtvis kommer att försöka bevaras så har 

EU som växande aktör tagit en allt större roll genom regleringen och 
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harmoniseringen av arbetsrätten. Lagstiftarens roll minskar ytterligare och 

parterna får istället uppgiften att implementera EU-rätt medan lagstiftaren ser 

på. Arbetsvillkorsdirektivet innebär att ett nytt rättighetsbaserat ramdirektiv 

införs. De föreslagna minimikraven gällande arbetsvillkor är nya rättigheter 

från ett europeiskt perspektiv. Reglering av arbets- och anställningsvillkor på 

detta sätt har tidigare enbart gjorts nationellt, genom lagstiftning eller genom 

arbetsmarknadens parter.  

Att de nya direktiven och minimiregleringarna troligtvis bara är början på 

ytterligare harmonisering och reglering av området är oroväckande. 

Europeiska kommissionens skrivelse med förslag på utökade befogenheter 

inom det arbetsrättspolitiska området är ett tecken på en vilja att låta utöka 

arbetsrätten inom EU ytterligare. Ursula von der Leyen, Europeiska 

kommissionens ordförande, har som målsättning att inom de 100 första 

dagarna som hon innehar poster lägga fram förslag om skäliga lönenivåer 

inom hela union. Detta är något som också bekräftar denna bild. Ju fler 

regleringar som införs desto mindre inflytande återstår för parterna. 

Partsautonomi och grundfundamentet för den svenska modellen är satt under 

stor prövning. Ska partsmodellen kunna behållas måste ett system med 

allmängiltigförklaring av kollektivavtal införas. Alternativet är att avveckla 

eller kraftigt reducera parternas självbestämmande genom införande av ny 

tvingande lagstiftning. 

 

 

5.2 Slutsats och sammanfattning 

 

Genom min undersökning av hur den svenska arbetsrätten påverkas av EU-

rättslig minimireglering har jag först och främst kunnat konstatera att EU-

rätten generellt har en stor påverkan på den svenska arbetsrätten och den 

svenska modellen. Vidare har jag kunnat konstatera en tydlig utveckling av 

EU:s socialpolitiska dimension. Utvecklingen har sin grund i värnandet av den 

fria rörligheten, målsättningar om en stabil inre marknad utan snedvriden 

konkurrens och ett strävande efter att utveckla de sociala delarna av EU-

samarbetet. Den relativt sett stora påverkan som utvecklingen på området har 

på den svenska modellen kan förklaras bero på att Sveriges 

arbetsmarknadspolitiska system är uppbyggd kring parterna och att parterna 

själva reglerar arbets- och anställningsvillkoren. Det saknas ett naturligt 

verktyg för implementering av minimidirektiv vad gäller arbets- och 

anställningsvillkor. Resultatet blir att de EU-rättsliga minimivillkoren tvingas 
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in i ett system som inte är byggt för sådan reglering. Sverige har kritiserats av 

EU-domstolen för implementeringen av EU-rättsliga minimivillkor inom det 

arbetsrättsliga området.  

 

Eftersom EU-samarbetet ser ut att gå mot en allt mer omfattande 

harmonisering av det socialpolitiska området är det inte oväntat om 

arbetsrätten kan komma att harmoniseras i högre grad. 

Arbetsvillkorsdirektivet är ett exempel på att EU tar ytterligare kliv in på 

området. Arbetsvillkorsdirektivet är också ett bra exempel vad gäller de 

möjligheter lagstiftaren ges när minimireglering ska implementeras. 

Direktivet öppnar bland annat för en implementering helt genom parterna 

alternativt en lösning där dispositiva lag kan frångås genom kollektivavtal. 

Vad ny EU-rättslig minimireglering kommer att innebära för 

arbetsmarknadens parter och den svenska modellen är inte helt enkelt att 

utreda. Men i det fall att EU-rätten utvidgas ytterligare inom det arbetsrättsliga 

området kommer Sverige arbetsrättsliga system att behöva genomgå någon 

form av förändring. Detta kan komma att innebära minskat inflytande för 

arbetsmarknadens parter alternativt en genomgripande förändring av den 

svenska modellen med exempelvis införandet av ett system för 

allmängiltigförklaring av kollektivavtal. 

 

Uppsatsen syftar till att utreda hur EU-rättsliga minimiregleringar inom det 

arbetsrättsliga området påverkar svensk arbetsrätt och den svenska modellen. 

EU har utvecklats vad gäller den socialpolitiska delen av samarbetet. 

Utvecklingen kan förklaras vara en del av en allt mer omfattande 

harmonisering på den inre marknaden tillsammans med nya socialpolitiska 

strävanden. Utvecklingen på området har bland annat inneburit nya direktiv 

med krav på införande av minimireglering vad gäller arbets- och 

anställningsvillkor. Minimireglering av arbets- och anställningsvillkor kan 

sägas vara främmande för det svenska arbetsrättsliga systemet och den 

svenska modellen. Trots detta måste reglerna i direktiven införlivas i det 

svenska arbetsrättsliga systemet. Det finns olika tillvägagångssätt för 

lagstiftaren att implementera EU-rättslig minimireglering. En tydlig tendens 

vad gäller införlivande är att lagstiftaren har försökt att inkludera 

arbetsmarknadens parter i så stor utsträckning som möjligt.  

 

I vissa fall har EU-domstolen underkänt den svenska implementeringen 

eftersom det svenska kollektivavtalssystemet inte omfattar alla arbetstagare i 

Sverige. Utvecklingen av den socialpolitiska delen av EU-samarbetet har 
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inneburit stora utmaningar för den svenska arbetsrätten. Ytterligare 

förändringar kan bli aktuella och kommer troligtvis att innebära en ännu större 

påfrestning på det svenska systemet. Arbetsvillkorsdirektivet är en 

kontroversiell nyhet och det är osäkert på vilket sätt lagstiftaren väljer att 

implementera minimiregleringarna som följer av direktivet. Troligtvis går vi 

mot en arbetsrätt med mer omfattande och detaljerad lagstiftning alternativt 

så krävs ett system med möjlighet till allmängiltigförklaring av kollektivavtal. 

I vilket fall kan man konstatera att den svenska modellen, som den ser ut idag, 

är under hot. 
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