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 ARTIKEL 5.2 EUF 

 

”ENLIGT PRINCIPEN OM TILLDELADE BEFOGENHETER SKA UNIONEN 

ENDAST HANDLA INOM RAMEN FÖR DE BEFOGENHETER SOM 

MEDLEMSSTATERNA HAR TILLDELAT DEN I FÖRDRAGEN FÖR ATT NÅ 

DE MÅL SOM FASTSTÄLLS DÄR. VARJE BEFOGENHET SOM INTE HAR 

TILLDELATS UNIONEN I FÖRDRAGEN SKA TILLHÖRA 

MEDLEMSSTATERNA.” 

 

 

ARTIKEL 153 FEUF 

 

”1. FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN I ARTIKEL 151 SKA UNIONEN 

UNDERSTÖDJA OCH KOMPLETTERA MEDELMSSTATERNAS VERK-

SAMHET INOM FÖLJANDE OMRÅDEN: 

 

a) FÖRBÄTTRINGAR, SÄRSKILT AV ARBETSMILJÖN, FÖR ATT 

SKYDDA ARBETSTAGARNAS HÄLSA OCH SÄKERHET.  

b) ARBETSVILLKOR.  

c) SOCIAL TRYGGHET OCH SOCIALT SKYDD FÖR ARBETSTA-

GARNA. 

d) SKYDD FÖR ARBETSTAGARNA DÅ DERAS ANSTÄLLNINGS-

AVTAL SLUTAR GÄLLA. 

e) INFORMATION TILL OCH SAMRÅD MED ARBETSTAGARNA. 

f) FÖRETRÄDANDE OCH KOLLEKTIVT TILLVARATAGANDE AV 

ARBETSTAGARNAS OCH ARBETSGIVARNAS INTRESSEN, 

INBEGRIPET MEDBESTÄMMANDE, OM INTE ANNAT FÖLJER 

AV PUNKT 5. 

g) ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR MEDBORGARE I TREDJE LAND 

SOM LAGLIGT VISTAS INOM UNIONENS TERRITORIUM. 

h) INTEGRERING AV PERSONER SOM STÅR UTANFÖR ARBETS-

MARKNADEN, UTAN ATT DET PÅVERKAR TILLÄMPNINGEN 

AV ARTIKEL 166. 

i) JÄMSTÄLLDHET MELLAN KVINNOR OCH MÄN PÅ ARBETS-

MARKNADEN OCH LIKA BEHANDLING AV KVINNOR OCH 

MÄN PÅ ARBETSPLATSEN. 
j) KAMPEN MOT SOCIAL UTSLAGNING. 

k) MODERNISERING AV SYSTEMEN FÖR SOCIALT SKYDD, UTAN 

ATT DET PÅVERKAR TILLÄMPNINGEN AV PUNKT C. 

 

[…] 

 

5. BESTÄMMELSERNA I DENNA ARTIKEL SKA INTE TILLÄMPAS PÅ 

LÖNEFÖRHÅLLANDEN, FÖRENINGSRÄTT, STREJKRÄTT ELLER RÄTT 

TILL LOCKOUT.” 
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1. Inledning 
 

Grunden för den moderna svenska arbetsrätten är den s.k. ”svenska 

modellen”.
1
 Några karakteristiska huvuddrag i den moderna arbetsrätten är 

arbetsmarknadsparternas oberoende av staten, kollektivavtalens starka 

ställning, den höga organisationsgraden samt en vidsträckt rätt att vidta strids-

åtgärder. Dessa huvuddrag har sin grund i det historiska Saltsjöbadsavtalet som 

slöts år 1938 mellan LO och SAF.
2
 Sedan Sveriges EU-inträde år 1995 är vi 

dock även skyldiga att utöver våra egna nationella bestämmelser ta hänsyn till 

EU-rätten. Detta har i vissa avseenden inneburit en begränsning av den 

nationella suveräniteten på arbetsrättens område. Sveriges inträde i EU ledde 

dock inte omedelbart till några större förändringar av de svenska regleringarna 

på arbetsrättens område. Även om granskningar gjordes beträffande överens-

stämmandet mellan svensk rätt och EU-rätt inför Sveriges inträde i EU upp-

dagades det efter Laval-målet år 2007
3
 och andra mål samma år (Viking Line 

och Yolanda Del Cerro
4
), att den svenska nationella rätten inte överensstämde 

med alla EU:s krav. Efter EU-domstolens fastställande i målen påbörjades 

därför en verklig översyn av det nationella svenska systemet, se vidare avsnitt 

4.  

 

Utgångspunkten för denna uppsats är artikel 153 i EU:s funktionsfördrag 

(FEUF), som stadgar att EU har befogenhet att understödja och komplettera 

medlemsstaternas verksamhet på vissa uppräknade områden, däribland arbets-

villkor, arbetsmiljö etc. Denna kompetens kan EU använda för att uppnå olika 

mål inom socialpolitiken vilka anges i artikel 151 FEUF. Exempel på sådana 

mål är att främja sysselsättningen, förbättra levnads- och arbetsvillkor och att 

                                                 
1
 Glavå, Mats, Arbetsrätt, 2 u., Studentlitteratur AB, Lund, 2011, s.90. 

2
 Hertzfeldt Olsson, Petra, EU och den svenska modellen, otryckt installationsföreläsning, 

Arbetsmarknadsdepartementet på enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö, Regeringskansliet, 

2013-02-07. 
3
 Mål C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet, 

Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd 1 (Byggettan) och Svenska 

Elektrikerförbundet, REG 2007 I-11767. 
4
 Mål C-438/05 Internationella transportarbetarefederationen och Finlands 

sjömansunion mot Viking Line ABP och OU Viking Line Eesti. REG 2007 I- 

10779 samt mål C-307/05 Yolanda Del Cerro Alonso mot Osakidetza-Servicio Vasco de 

Salud, REG 2007 I-07109. 
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åstadkomma ett fullgott socialt skydd. Fokus i denna uppsats ligger dock på 

vissa områden som explicit är undantagna från EU:s normgivningskompetens. 

Dessa områden regleras i artikel 153.5 FEUF och rör löneförhållanden, 

föreningsrätt, strejkrätt och rätt till lockout.
5
 Dessa områden ligger således kvar 

inom medlemsstaternas nationella normgivningskompetens. Trots detta 

påverkar EU-rätten, såsom nedan kommer att visas, i högsta grad även dessa 

områden. 

 

1.1 Syfte 
 

Denna uppsats avser att undersöka de rättsliga grunderna för den lagstiftning 

som EU utfärdat för att skydda olika sociala rättigheter kopplade till arbets-

rätten. Syftet med uppsatsen är att visa hur EU använder sig av sina möjligheter 

att skydda de sociala mål som räknas upp i artikel 151 FEUF genom att 

”understödja och komplettera” medlemsstaternas verksamhet enligt artikel 153, 

och hur unionen därigenom tydligt påverkar lönerätten, föreningsrätten och 

stridsrätten trots att dessa områden är explicit undantagna från EU:s kompetens 

genom artikel 153.5 FEUF. Genomförandet av de sociala rättigheterna inom 

arbetsrätten synes vara prioriterade områden inom EU och frågan är då vilken 

tyngd och vilket genomslag förbudet för EU att reglera löneförhållanden, 

föreningsrätt och stridsrätt egentligen får i praktiken. Den frågeställning som 

uppsatsen avser att belysa närmare är huruvida EU kan sägas överskrida sin 

kompetens när unionen lagstiftar på ett sätt som påverkar löneområdet, 

föreningsrätten och stridsrätten. För att undersöka detta närmare diskuteras i 

uppsatsen hur EU motiverat förekomsten av sådan normgivning och huruvida 

denna motivering kan anses vara godtagbar. 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 I fortsättningen används samlingsnamnet stridsrätt för att beteckna strejk- och lockouträtt. 
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1.2 Avgränsningar och förtydliganden 

 

Uppsatsen kommer inte att ge en uttömmande beskrivning av EU:s olika 

regleringsmöjligheter och rättsliga processer. Istället har ansträngningar gjorts 

för att påvisa en nyanserad beskrivning av på vilket sätt EU:s arbete avseende 

normgivning går till. Detta för att skapa en helhetsbild av processen kring 

normgivningen på EU-nivå. Uppsatsen fokuserar på tre huvudområden 

nämligen lönerätten, föreningsrätten och stridsrätten. Uppsatsen utgår från 

EU:s funktionsfördrag och tolkningen och tillämpningen av detta fördrag på de 

tre huvudområdena. Viktiga arbetsrättsliga direktiv såsom utstationerings-

direktivet
6
, bemanningsdirektivet

7
 och annan EU-lagstiftning, som visserligen 

tangerar uppsatsens huvudområden, men vars huvudsyften inte direkt berör 

dem, behandlas därför endast översiktligt i uppsatsen. Av samma anledning 

diskuteras heller inte Europeiska konventionen om skydd för de grundläggande 

mänskliga rättigheterna (EKMR), EU-fördraget (EUF) eller EU:s rättighets-

stadga i detalj.  

 

Balansen mellan uppsatsens tre huvudområden, har stundtals varit svår att 

upprätthålla framför allt därför att stridsrätten p.g.a. Lavalmålet kommit att 

uppmärksammas mer i Sverige än uppsatsens andra huvudområden.  Det finns 

således mer litteratur etc. att tillgå vad gäller stridsrätten än vad gäller t.ex. den 

svenska lönerätten. Detta är ytterligare en anledning till att utstationerings-

direktivet etc. lämnats utanför undersökningen. Att det finns mindre litteratur 

som berör lönerätten såsom den diskuteras i denna uppsats hade visserligen 

kunna uppvägas genom att närmare diskutera kollektivavtal eftersom dessa 

reglerar detaljerna kring lönebildning etc. Då hade emellertid 

syftesuppfyllelsen med uppsatsen förvrängts eftersom nationell rätt fått ett 

större utrymme än vad som är behövligt. Nationell rätt behandlas för att uppnå 

ett helhetsperspektiv och ge en grund, inte nödvändigtvis för att nå svaret på 

min frågeställning. Nationell svensk rätt används därför som exempel på en 

                                                 
6
 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om 

utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster. 
7
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 

om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. 
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tillämpning som visar på en specifik företeelse (EU:s tillvägagångssätt vid 

normgivning på områden där EU inte har uttalad kompetens). Inte heller 

kommer uppsatsen att i detalj redogöra för diskussionerna kring framtida 

kompetensfördelning mellan EU och medlemsstaterna på området. Den 

framtida kompetensfördelningen är en i högsta grad politisk fråga och ligger 

inte inom ramen för detta arbete. 

 

För att underlätta läsningen och förståelsen av uppsatsen används endast 

nuvarande artikelnumrering i EU-lagstiftningen. Vad gäller direktiv m.m. 

används också i förekommande fall de nu gällande benämningarna sedan de 

reviderats. Detsamma gäller äldre begrepp som använts innan Lissabon-

fördragets ikraftträdande år 2009. Exempelvis har begreppet gemenskapsrätt i 

uppsatsen ersatts av unionsrätt och EG-domstolen ersatts med EU-domstolen.  

 

1.3 Metod och material 

 

Vid författandet av denna uppsats har nästan uteslutande en klassisk juridisk 

metod använts genom att relevant fakta urskilts och sedan avgränsats.
8
 

Analyserna bygger på en genomgång av rättskällorna som i detta fall utgörs av 

EU:s primärrätt, rättspraxis från EU-domstolen, bindande och inte bindande 

sekundärrätt från EU:s olika organ (såsom direktiv, rekommendationer och 

beslut), och doktrin har använts som verktyg för att undersöka EU:s 

normgivningsutrymme. Även nationell rätt undersöks genom lagstiftning, 

rättspraxis och övrig normgivning såsom propositioner och annat offentligt 

tryck samt doktrin.  

 

För att förstå problemen kring EU-regleringarnas påverkan på lönerätt, 

föreningsrätt och stridsrätt krävs en förståelse för såväl EU:s som Sveriges 

olika tillvägagångssätt, d.v.s. formen för normbildning och strategier på det 

arbetsrättsliga området. Därför görs en noggrann genomgång av rättsläget på 

                                                 
8
 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och 

argumentation, 2u., Nordstedts Juridik AB, Stockholm, 2007, s.38. 
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de aktuella områdena såväl nationellt som unionsrättsligt. EU:s agerande på 

områdena får antas syfta till att harmonisera medlemsländernas regleringar. För 

Sveriges del kan syftet med landets åtgärder sägas vara motsatsen, en 

decentralisering eller åtminstone ett försök till att förhindra ytterligare 

harmonisering på de undantagna områdena i 153.5 FEUF. För att belysa EU:s 

agerande görs såväl en noggrann genomgång av de olika rättsliga instrument 

som EU använder sig av, till exempel direktiv, som en undersökning av det 

tillvägagångsätt som EU använder för att motivera de harmoniseringsåtgärder 

som vidtas. Även icke-bindande rekommendationer från EU:s institutioner (ett 

sätt för institutionerna att föra fram sina åsikter i olika frågor) samt en metod 

för reglering kallad Europa 2020 studeras.  

 

Förutom att det varit en utmaning att skapa balans mellan uppsatsens tre 

huvudområden lönerätt, föreningsrätt och stridsrätt har en annan svårighet varit 

behandlingen av och navigerandet i den stora mängden EU-rättskällor av 

varierande slag som finns på området. EU utfärdar alltifrån uttalanden och 

rekommendationer till direktiv och förordningar med olika politisk och juridisk 

tyngd som inte alltid är entydiga utan emellanåt pekar åt olika håll. Den 

varierande kvalitén i översättningarna har stundtals varit ett annat problem i 

uppsatsarbetet. Ett flertal gånger har mer eller mindre olika versioner av 

samma text påträffats vilket skulle kunna bero på olikheter i språken eller att 

det helt enkelt saknas motsvarande begrepp i det svenska språket. Mot 

bakgrund av att alla språkversioner inom EU-rätten har samma giltighet har 

detta varit en utmaning.  

 

Genom att utgå från olika typer av källor, alltifrån direktiv till doktrin, ger 

uppsatsen ett brett perspektiv kring problematiken med maktfördelningen 

mellan EU och medlemsstaterna. Vid användandet av EU:s rättskällor har 

hänsyn tagits till normhierarkin där primärrätt, allmänna rättsprinciper och 

rättspraxis tillmäts störst vikt. Även den bindande sekundärrätten tillmäts stor 

betydelse i uppsatsen, eftersom det är genom sekundärrätt (främst direktiv) 

som EU:s harmoniseringsåtgärder ofta vidtas. Som ovan nämnts har dock vissa 

viktiga direktiv m.m. på arbetsrättens område i huvudsak lämnats utanför 
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arbetet eftersom de inte direkt berör uppsatsens kärnområde. Icke-bindande 

sekundärrätt såsom rekommendationer, och uttalanden från EU tillmäts i 

uppsatsen begränsad vikt men har använts tillsammans med rättspraxis från 

EU-domstolen för att urskilja tendenser och utvecklingsriktningar inom EU. 

För att ge uppsatsen fler infallsvinklar har såväl svensk som utländsk doktrin 

använts, alltifrån kurslitteratur till monografier, artiklar och doktors-

avhandlingar. Urvalet har gjorts för att ge en korrekt, nyanserad och aktuell 

bild av det nu gällande rättsläget. 

 

Stundtals har den politiska laddningen i doktrin varit uppenbar men 

ansträngningar har gjorts att koncentrera texten till en rättslig undersökning. 

Uppsatsen behandlar således inte den rättspolitiska aspekten av arbetsrätten.  

 

Även om en klassisk juridisk metod huvudsakligen använts tar uppsatsen också 

hänsyn till andra perspektiv. Dessa perspektiv är exempelvis de federala drag 

som EU ändå får anses besitta, samt sociala och ekonomiska perspektiv 

(exempelvis den ökande arbetslösheten i medlemsländerna och kommissionens 

meddelande rörande att förhindra makroekonomiska obalanser
9
). Avsikten med 

uppsatsen har inte varit att inta en ”EU-kritisk” ståndpunkt, utan snarare att 

objektivt belysa rättsläget vad avser de undantagna områdena i artikel 153.5 

FEUF. Eftersom EU:s handlanden haft indirekta effekter på de undantagna 

områdena, inte minst genom att EU funnit andra fördragsartiklar som 

legitimerat åtgärder från unionens sida, har det varit svårt att komma fram till 

ett konkret svar på frågan om EU överskrider sin kompetens på området. 

Samtidigt som det enligt min mening är tydligt att EU gör försök att 

harmonisera även de explicit undantagna områdena, förefaller det inte vara 

möjligt att ifrågasätta de rättsliga grunder som använts. Frågan huruvida EU 

överskrider sin kompetens får alltså tillsvidare betecknas som något oklar. 

Frågan är dock högaktuell och politiskt sett högst kontroversiell. 

 

1.4 Disposition 

                                                 
9
 Se avsnitt 3.2.7. 
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Uppsatsen är disponerad enligt följande: Efter det inledande kapitel ett, redo-

görs i kapitel två för innehållet i de explicit undantagna områdena löne-, 

förenings- och stridsrätt. Rättigheterna undersöks både på nationell svensk nivå 

och på EU-nivå. En introduktion till kompetensfördelningen mellan EU och 

medlemsstaterna på detta område ges också. 

 

Kapitel tre undersöker hur EU går tillväga, d.v.s. vilka former av åtgärder som 

EU vidtar för att reglera på de undantagna områdena i artikel 153.5 FEUF. Här 

diskuteras olika tillvägagångssätt som EU nyttjat när området samordnats, 

varvid bl.a. de olika EU-institutionernas ageranden på området tas upp. Detta 

inbegriper såväl diskussioner kring rättspraxis och kommissionens åtgärder 

som diskussioner kring en av de strategier som EU använt sig av, nämligen 

Europa 2020. Efter varje tillvägagångssätt som tas upp undersöks de rättsliga 

grunderna för EU:s involvering på de undantagna områdena. Varje under-

kapitel avslutas sedan med en sammanfattning. 

 

I det avslutande kapitel fyra görs en sammanfattning och analys av rättsläget 

som mynnar ut i författarens slutsatser och egna reflektioner kring de berörda 

kompetensproblemen. Samtliga kapitel och underkapitel kallas hädanefter 

avsnitt, dels för att förenkla språken, dels för en lättare översikt.  
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2. Hur ser normgivningen i Sverige och EU ut på de tre 

huvudområdena? 
 

Sveriges och EU:s fördelning av normgivningskompetens är strukturellt sett 

likt det amerikanska rättssystemet.
10

 Ur ett makroperspektiv ser utrymmet för 

den svenska nationella kompetensen ut så att allt som inte regleras på EU-nivå 

är reserverat medlemsstaternas nationella normgivningskompetens. Detta 

regleras i artikel 5.2 i fördraget om europeiska unionen, EUF (den s.k. 

principen om tilldelade befogenheter).
11

 Innebörden av denna princip på de 

områden som belyses i denna uppsats är relativt vanskligt att närmare precisera 

då områdena innefattar ett flertal moment. Detta ska exemplifieras genom att se 

till löneområdet där det kan röra sig om allt från fastställandet av löner, vilket 

är en kompetens som medlemsstaterna inte överlåtit till EU, till diskriminering 

i lönesättningen, ett område där EU har givits kompetens. 

 

2.1 Svensk nationell kompetens 
 

I enlighet med vad som anförts under avsnitt 1.1 i denna framställning är det 

som kännetecknar svensk arbetsrätt och den svenska modellen arbetsmarknads-

parternas centrala ställning och statens passivitet. Svensk 

arbetsrätt brukar traditionellt delas in i två huvudområden: individuell och 

kollektiv arbetsrätt. Den individuella arbetsrätten rör förhållandet mellan 

arbetstagare och arbetsgivare och regleras genom avtal och lag. Den kollektiva 

arbetsrätten återfinns på organisationsnivå och rör förhållandet mellan arbets- 

tagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer. Den regleras genom 

kollektivavtal och lag.
12

 

 

 

                                                 
10

 Där den amerikanska makten fördelas så att den makt som inte överlåts på USA eller är 

förbjuden en delegering till delstaterna, förbehålls delstaterna eller folket, det tionde tillägget i 

USA:s konstitution. 
11

 Syrpris, Phil, EU Intervention in Domestic Labour Law, Oxford University Press Inc., New 

York, 2007, s.85. 
12

 Information om indelning av svensk arbetsrätt, 

http://www.regeringen.se/sb/d/13361/a/149355. Sidan besökt 2013-05-05 kl.13:25, sidan 

uppdaterad 2012-02-14. 

http://www.regeringen.se/sb/d/13361/a/149355.%20Sidan%20besökt%202013-05-05
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2.1.1. Normgivning på löneområdet 

 

Sett ur ett löneperspektiv tydliggörs den svenska modellen genom att 

lönefrågor som exempelvis nivån, formen och utbetalningsvillkor för löner 

betraktas som anställningsvillkor och regleras privaträttsligt. Med detta menas 

att villkor av ovan nämnt slag stipuleras av arbetstagaren och arbetsgivaren i 

kollektivavtal och individuella anställningsavtal.
13

 Staten har visserligen norm-

givningskompetens på löneområdet men på grund av den svenska modellen 

avstår staten från att lagstifta. Det här är en konsekvens av att lönesättning etc. 

faller inom den privaträttsliga sfären varför riksdagen enligt grundlag inte får 

delegera sin normgivningskompetens till några andra offentliga organ, utan 

området faller inom riksdagens primärområden (RF 8:2). Även om denna 

sedvänja för en svensk förefaller vara naturlig kan det för till exempel de flesta 

syd- eller östeuropéer framstå som märkligt att det saknas detaljerad reglering 

på området. Bland de medlemsländer som har reglerade minimilöner finns 

bland annat Frankrike, Spanien och Portugal.
14

  De länder som förutom Sverige 

som saknar en lagstadgad minimilön är sju andra medlemsländer, däribland 

Danmark, Tyskland, Italien och Kroatien.
15

 För Sveriges del förklaras denna 

avsaknad av lag på löneområdet i doktrin bland annat med principen om 

värnandet av arbetsmarknadsparternas autonomi.
16

  

 

Avsaknaden av en lagstadgad minimilön
17

 kan sägas vara en effekt av nyss 

nämnda partsautonomi som råder i Sverige. Partsautonomin innebär i detta 

sammanhang att lönerna i Sverige regleras branschvis i kollektivavtal av 

arbetsmarknadsparterna. Detta har bland annat inneburit att Sverige avstått från 

att tillträda Förenta Nationernas fackorgan ILO:s konvention om minimilön 

                                                 
13

 Information om indelning av svensk arbetsrätt, 

http://www.regeringen.se/sb/d/13361/a/149355 . Sidan besökt 2013-05-05 kl.14:10, sidan 

uppdaterad 2012-02-14. 
14

 Maier Lena, EU, arbetsrätten och normgivningsmakten, 2000, Elanders Gotab, Stockholm, 

2000, s.266. 
15

 Information om avsaknad av lagreglerad minimilön: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Wages_and_labour_costs/sv#Mi

nimil.C3.B6n. Sidan besökt 2013-07-13 kl.11:55, sidan uppdaterad 2013-06-14. 
16

 Maier, s.60. 
17

 Trots avsaknad av lagbestämmelser bör det beaktas att oskäliga lönevillkor kan angripas med 

hjälp av lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 36 

§ , se Maier, s.267. 

http://www.regeringen.se/sb/d/13361/a/149355%20.%20Sidan%20besökt%202013-05-05
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Wages_and_labour_costs/sv#Minimil.C3.B6n
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Wages_and_labour_costs/sv#Minimil.C3.B6n
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(till skillnad från de ovan uppräknade medlemsländerna med lagstadgad 

minimilön), se avsnitt 2.4 nedan. Det finns dock två andra områden där lön 

indirekt regleras, nämligen löneskydd och lönediskriminering. Begreppet löne-

skydd innebär ett säkerställande av att intjänad lön ska tillfalla arbetstagaren 

och regleras i ett antal bestämmelser, däribland lagen (1970:215) om arbets-

givarens kvittningsrätt, konkurslagen (1987:672), förmånsrättslagen 

(1970:979), lönegarantilagen (1992:497) samt utsökningsbalkens 7 kapitel och 

41 § i medbestämmandelagen (1976:580)
18

. Löneskyddet regleras också genom 

att arbetstagarens lönenivå vid en företagsöverlåtelse skyddas i 6 b § 

anställningsskyddslagen (1982:80), LAS, så att den redan erhållna lönen 

kvarstår vid företagsöverlåtelsen.
19

  

 

Lönediskriminering regleras i Sverige i diskrimineringslagen (2008:567). I 

diskrimineringslagen beaktas lönenivån, det vill säga lönenivån för en enskild 

arbetstagare i det enskilda fallet, i förhållande till andra arbetstagares löne-

nivåer. Om det föreligger några skillnader har en diskriminering ägt rum och 

en rättsprocess kan drivas. När det kommer till diskriminering avseende 

lönebildning
20

 finns det viss reglering som tillkommit för att påverka 

löneskillnader. Exempel på detta är 3 kapitlet 13 § diskrimineringslagen som 

stadgar att arbetsgivaren ska upprätta en jämställdhetsplan vart tredje år. 

 

Trots statens passivitet i normgivningen står det inte parterna helt fritt att avtala 

och tvista om frågor som rör löneområdet. Den statliga myndigheten 

Medlingsinstitutet, MI, inrättades år 2000 och har tre huvuduppgifter: att medla 

i tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare, att verka för lönebildning samt 

att ansvara för lönestatistik.
 21

 Införandet av myndigheten kan sägas vara en 

form av statlig intervention och innebär i korta drag att staten genom 

                                                 
18

 Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. 
19

 Sigeman, Tore, Arbetsrätten - en översikt, 5u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011, 

s.181ff. 
20

 SOU 1998:141, Medling och lönebildning, s.189. Lönebildning är de processer som 

tillsammans bestämmer lönerna för enskilda personer, för ett kollektiv liksom i genomsnitt för 

samhällsekonomin. 
21

 Medling är dock en företeelse som i praktiken inte används speciellt ofta. Detta 

förklarar MI med det stora antalet kollektivavtal, närmare 650 stycken inrapporterade till 

institutet, vilket tyder på att parterna i regel når överenskommelser. Detta innebär att den 
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MI har en viss kontroll- och styrfunktion på löneområdet.
22

 

 

2.1.2 Normgivning på föreningsområdet 

 

Sveriges organisationsgrad på omkring 70 % av löntagarna är historiskt sett 

hög i jämförelse med övriga utomnordiska länder.
23

 Föreningsrätten har sitt 

ursprung i decemberkompromissen
24

 som ägde rum år 1906 och resulterade i 

den så kallade förenings- och förhandlingsrättslagen.
25

 Idag återfinns den 

positiva föreningsrätten, rättigheten för arbetsgivare och arbetstagare att bl.a. 

tillhöra arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation och att utnyttja 

medlemskapet
26

 i 7-9 §§ MBL.
27

 Föreningsfriheten, frihet för varje medborgare 

gentemot det allmänna att sammansluta sig med andra för allmänna eller 

enskilda syften
28

 stadgas i RF 2:1 p.5 tillsammans med fem andra positiva 

opinionsfriheter. Till skillnad från den positiva föreningsrätten har den negativa 

föreningsrätten, rätten att inte organisera sig, emellertid inte explicit 

lagstadgats nationellt ännu.
29

  

 

Begreppet förening har med åren kommit att utvidgas till att idag inte endast 

innebära politiska färgade föreningar eller arbetstagar- och arbetsgivar-

organisationer utan även privaträttsliga sammanslutningar såsom svenska 

kyrkan. Denna extensiva tolkning har sin grund i motiven till 1976 års 

arbetsrättsreform då justitieministern uttalade att avsikten med bestämmelsen 

var att ge medborgarna vidsträckta möjligheter att sluta sig samman för att 

                                                                                                                                 
svenska arbetsmarknaden vid en internationell jämförelse anses vara fredlig. Exempelvis 

företogs år 2012 endast sju strejker i Sverige. I sitt arbete med att verka för lönebildningen 

utger Medlingsinstitutet en årsrapport om avtalsrörelsen och lönebildningen där bland annat 

genomsnittslöner, realökningen i lön samt förlorade arbetsdagar på grund av konflikt beskrivs. 
22

 Information om Medlingsinstitutet, http://www.mi.se/om-oss/ . Sidan besökt 2013-05-17 

kl.16:50, sidan uppdaterad 2013-04-09. 
23

 Glavå, s.91.  
24

 Det första avtalet mellan LO och SAF där det avtalades om att föreningsrätten skulle förbli 

okränkt. Glavå, s.34f. 
25

 Lagen (1936: 506) om förenings- och förhandlingsrätt. 
26

 Information om föreningsrätt Nationalencyklopedin: http://www.ne.se/lang/föreningsrätt, 

Sidan besökt 2013-08-05 kl.10:16.  
27

 Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. 
28

 Information om föreningsfrihet Nationalencyklopedin: 

http://www.ne.se/lang/föreningsfrihet, Sidan besökt 2013-08-06 kl.10:20. 
29

 Glavå, s.156ff. 

http://www.mi.se/om-oss/
http://www.ne.se/lang/föreningsfrihet
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gemensamt verka i olika legitima syften. Exempelvis har en fackförening i stor 

utsträckning ekonomiska syften men tjänar samtidigt till att stärka 

medlemmarnas ställning även i opinionsbildningshänseende.
30

 

 

För att en kränkning av den positiva föreningsrätten ska ha kommit till stånd 

krävs det enligt 8 § MBL att någon vidtar en åtgärd som är till skada för någon 

på ”andra sidan”, arbetsgivarpart mot arbetstagarpart eller vice versa. På grund 

av att denne har utnyttjat sin föreningsrätt (eller att någon vidtar en åtgärd mot 

någon på andra sidan i syfte att förmå denne att avstå från att utnyttja sin 

föreningsrätt). Åtgärden, som ska vara något konkret (exempelvis att en arbets-

tagare sägs upp på grund av att denne engagerat sig i en facklig organisation). 

Det skulle också kunna röra sig om en föreningskränkning i det fall en arbets-

givare agerar till förmån till en av två arbetstagare i tvist.
31

 

 

2.1.3 Normgivning på strejk- och lockoutområdet (stridsrätt) 

 

I RF 2:14 stipuleras regler kring stridsåtgärder. Nämnda paragraf föreskriver 

att en förening av arbetstagare och arbetsgivare samt en förening av 

arbetsgivare har rätt att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden om inte annat 

följer av lag eller avtal. Med avtal skulle det här kunna antas att det rör sig om 

kollektivavtal mellan arbetsmarknadsparterna. I rättspraxis har svensk rätt 

utvecklats i en restriktiv riktning genom att begränsningar i stridsåtgärdsrätten 

inte kan företas via enskilda anställningsavtal.
32

 

 

Begreppen strejk- och lockouträtt är inte definierade i svensk 

lag (reglering om stridsåtgärder återfinns främst i MBL som inte innehåller 

några närmare definitioner). Skälen till detta kan vara flera. Ett sådant skäl 

skulle kunna vara att regleringen om stridsåtgärder i första hand är en 

fredspliktsreglering, vilket kan tyckas något paradoxalt eftersom regleringen 

rör åtgärder som kan komma i konflikt med lagens regler. En annan anledning 

som tas upp i doktrin är att lagstiftaren sökt undvika definitioner så att kring-

                                                 
30

 Prop. 1975/76:105 samt prop. 1975/76:209 s.112. 
31

 Glavå, s.164f. 
32

 Se AD 1981:26. 
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gående av dessa också undviks.
33

 Av allmänna motivuttalanden, rättspraxis och 

doktrin synes dock termen stridsåtgärd i första hand associeras med strejkrätt 

och lockout.
34

 

 

2.2 EU:s kompetens 

 

EU använder flera olika tillvägagångssätt vid normbildning, främst 

förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden. De tre första är 

bindande för medlemsländerna, om än bindande på olika sätt. Förordningar 

gäller inom hela EU enligt sin lydelse och tillämpas därför direkt i medlems-

staternas domstolar och myndigheter.
35

 Direktiv föreskriver att ett visst resultat 

ska uppnås men form och tillvägagångssätt för genomförande överlåts åt 

medlemsstaterna.
36

 Beslut har vanligen individuell karaktär och är bindande för 

den det riktar sig till.
37

 Rekommendationer och yttranden är däremot inte 

bindande utan är ett sätt för EU:s institutioner att framföra sina åsikter och 

föreslå åtgärder.
38

 

 

År 2007 presenterades ett nytt reformfördrag vid namn Lissabonfördraget. Det 

trädde i kraft den 1 december 2009 och reviderade både EU- och EG-fördraget. 

Detta bland annat genom att EG-fördraget istället namngavs Fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, FEUF, och att det i EU-fördraget samlats 

de regler som är av konstitutionell och grundläggande karaktär.
39

 Vidare blev 

EU en egen juridisk person
40

 och Stadgan om de grundläggande rättigheterna 

blev bindande.
41

 Stadgan om de grundläggande rättigheterna behandlar 

föreningsfriheten i artikel 12 och stridsåtgärder i artiklarna 27-28 men 

behandlar inte lönerätten, såsom den diskuteras i uppsatsen, explicit. Den är en 

                                                 
33

 Glavå, s.209f. 
34

 Glavå, s.209ff. 
35

 Artikel 288 FEUF. Hettne Jörgen, Otken Eriksson Ida, (red) EU-rättslig teori Teori och 

genomslag i svensk rättstillämpning, Norstedts Juridik, 2011, s.177. 
36

 Hettne och Otken Eriksson, s.178. 
37

 Hettne och Otken Eriksson, s.185. 
38

Artikel 288 FEUF. Hettne och Otken Eriksson, s.40ff. 
39

 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, 4 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011, s.55. 
40

 Artikel 47 EUF. 
41

 Nyström, s.55f. 
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sammanfattning av de grundläggande rättigheterna i EU som tidigare varit 

spridda i olika rättsakter, såsom i nationell rätt, EU-rätt och i ILO-

konventioner. Stadgan gäller för EU:s institutioner samt för medlemsstater när 

de tillämpas EU-rätt.
42

  

 

Förutom att vissa rättigheters ställning stärktes genom att stadgan blev 

bindande för medlemsstaterna, innebar Lissabonfördraget 2009 inga större 

förändringar på arbetsrättens område. I artikel 151 FEUF beskrivs EU:s mål på 

arbetsrättens område (som inom europarätten kallas socialrätt eller 

socialpolitik), däribland främjandet av sysselsättningen, förbättrandet av 

levnads- och arbetsvillkor samt harmoniseringen av medlemsländernas 

regleringar. Vidare beskrivs syftet med målen vara att unionen och medlems-

staterna ska genomföra de åtgärder som ”… tar hänsyn till skillnaderna i 

nationell praxis, särskilt när det gäller avtalsförhållanden, och till behovet att 

bevara unionsekonomins konkurrenskraft…” Artikel 152 FEUF stipulerar att 

hänsyn ska tas till arbetsmarknadens parter och att deras betydelse på unions-

nivå ska erkännas och främjas men att hänsyn också ska tas till de nationella 

skillnaderna. Artikel 153 FEUF är, som ovan nämnts, en precisering av de 

områden där EU ska understödja och komplettera medlemsstaternas verk-

samhet. Se en uttömmande redogörelse av artikel 153 FEUF nedan, under 

avsnitt 3. 

 

2.2.1. Normgivning på löneområdet 

 

Trots EU:s brist på normgivningskompetens på löneområdet har unionen funnit 

sätt att i viss mån indirekt styra delar av löneområdet på en överstatlig nivå. 

Detta genom rättsliga grunder som återfinns i andra fördragsartiklar som EU 

kan utnyttja för att påverka även löneområdet, mer om detta i avsnitt 3. De två 

områden som här först ska exemplifieras har sin grund i EU-direktiv. Nämligen 

ett av direktiven som behandlar lönediskriminering, lika lön för män och 

                                                 
42

 Information om den grundläggande stadgan, 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_discrimination/l3

3501_sv.htm. Sidan besökt den 2013-04-15 kl.13:07, sidan uppdaterad 2010-05-06. 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_discrimination/l33501_sv.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_discrimination/l33501_sv.htm
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kvinnor
43

 samt direktiven ett av direktiven om löneskydd
44

 vilka rör arbets-

tagarens rätt till sin lön. Detta innebär att samma spektra på löneområdet som 

regleras på nationell nivå även normeras på EU-nivå, se avsnitt 2.3 för 

utveckling av resonemanget. 

 

Direktivet 75/117/EEG om lika lön för kvinnor och män är ett av flera direktiv 

som behandlar jämställdhetsproblematiken mellan könen i arbetslivet.
45

 

Direktivet medförde stora omstruktureringar för många av medlemsländerna 

varför genomförandet av regleringen också har försenats. I ett meddelande från 

kommissionen om åtgärder för att utjämna löneskillnaderna mellan könen 

konstaterades det att den genomsnittliga löneskillnaden inom EU år 2010 var 

18 procent.
46

 Sett till ett liknande meddelanden från kommissionen år 2005 är 

detta en reell ökning med tre procent.
47

 Meddelandet visar att löneskillnaderna 

mellan män och kvinnor de facto ökat trots de åtskilliga mål som satts upp 

inom EU. För en utveckling av socialpolitiken, se avsnitt 4.3. Mot bakgrund av 

fördröjningarna har kommissionen, som är det organ som sköter det löpande 

politiska arbetet i EU och föreslår nya EU-regler,
48

 stämt ett flertal medlems-

länder inför EU-domstolen. Utöver direktivet om lika lön för kvinnor och män 

är jämställdhetsarbetet synliggjort i olika artiklar i FEUF. En artikel som 

behandlar jämställdhet och som ses som fundamentet för jämställdhetsarbetet 

inom EU är artikel 157 FEUF.
49

 Artikeln innebär lika lön för lika arbete utan 

                                                 
43

 Rådets direktiv 75/117/EEG om lika lön för kvinnor och män samt direktivet 2002/73/EG 

om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och 

befordran samt arbetsvillkor. 
44

 Rådets direktiv 2001/23/EG om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, 

verksamheter eller delar av företag eller verksamheter samt Direktivet 2008/94/EG om skydd 

för arbetstagarna vid arbetsgivarens insolvens. 
45

 Exempel på andra direktiv som rör jämställdhet i arbetslivet är likabehandling av kvinnor 

och män i bl.a. tillgång till anställning (Rådets direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om 

genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till 

anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor), skyddet av gravida kvinnor 

(Rådets direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om åtgärder för att förbättra säkerhet och 

hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar (tionde 

särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)), samt föräldraledighet social trygghet 

(Rådets direktiv 96/34/EG av den 3 juni 1996 om ramavtalet om föräldraledighet, undertecknat 

av UNICE, CEEP och EFS). 
46

 Nyström, s.176ff samt Information om kommissionen http://europa.eu/about-eu/institutions-

bodies/european-commission/index_sv.htm . Sidan besökt 2013-04-02 kl.08:43. 
47

 Nyström, s.176ff. 
48

 Artikel 17 EUF samt artikel 258 FEUF. 
49

 Nyström, s.176. 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_sv.htm
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könsdiskriminering och är applicerbar på lönesättning. Regeln är direkt 

tillämplig vilket innebär att den kan åberopas i nationell domstol. Dessutom har 

artikel 157 FEUF både vertikal och horisontell direkt effekt vilket i praktiken 

innebär att arbetstagaren kan föra talan mot både offentlig- och privaträttsliga 

arbetsgivare.
50

 Även om Artikel 157 är ett skydd mot diskriminering in-

skränker regeln möjligheten till lönejämställdhet på så sätt att en jämförelse 

bara kan göras på konkreta arbetsuppgifter samt mellan arbetstagare hos 

samma arbetsgivare. En annan artikel som aktualiseras i detta sammanhang är 

artikel 8 FEUF som understryker vikten av jämställdhetsarbetet genom att slå 

fast att unionen i all sin verksamhet ska syfta till att undanröja bristande 

jämställdhet samt främja jämställdhet mellan kvinnor och män. 

 

Direktivet 2001/23/EG om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse 

av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter (direktivet 

on löneskydd) syftar, precis som den nationella svenska regleringen, till att 

skydda de anställdas rättigheter. Enligt huvudregeln i direktivets artikel 3 p.1 

övergår arbetstagarnas rättigheter till den nya arbetsgivaren vid en övergång av 

verksamheten. EU-domstolen tolkar direktivet extensivt och har poängterat att 

bytet av arbetsgivare är det väsentliga begreppet. Exempelvis är det inte 

tillräckligt att aktierna i ett företag förvärvas av en ny ägare utan arbetstagarna 

måste få en ny arbetsgivare.
51

 Det råder dock en tolkningsproblematik kring 

definitionen av vissa begrepp. Problematiken rör exempelvis vad som kan 

insorteras under de olika begreppen samt hur direktivet ska tillämpas. Detta har 

utvecklats i EU-domstolens praxis, då rättsfallen har behandlat begreppen 

arbetstagare, överlåtelse, del av verksamhet samt offentlig verksamhet. Vad 

gäller expansionen av direktivets tillämplighet har det i rättspraxis dock 

begränsats på det vis att direktivet inte tillämpas på situationer när överlåtelse 

av verksamhet sker efter konkurs (även om det tillämpas vid andra typer av 

insolvensförfaranden såsom ackord).
52

 

 

                                                 
50

 Nyström, s.177. 
51

 Mål 144 och 145/87 Berg och Busschers mot Besselsen. 
52

 Nyström, s.258. 
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Direktivet 2008/94/EG om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens 

insolvens
53

 innebär att en arbetstagares intjänade lön ska garanteras 

arbetstagaren trots arbetsgivarens obestånd. Intressant vad gäller tolkningen av 

direktivet är att medlemsländerna själva får besluta om innebörden av 

arbetstagarbegreppet liksom definitionen av lön.
54

 Enligt direktivet får 

medlemsländerna undantagsvis dessutom bortse från vissa slag av arbetstagare.  

Exempelvis skulle en arbetstagare i ett hushåll som anställts av en fysisk 

person kunna undantas för att legitimera undantag ska anställningsförhållandet 

vara av en viss typ (såsom i nu nämnt exempel med hushållsarbetare). Det ska 

dessutom dels finnas en garanti för motsvarande löneskydd, d.v.s. att det finns 

regler om arbetstagare i ett hushåll i nationell rätt, dels får det inte strida mot 

något annat EU-direktiv.
55

  

 

2.2.2. Normgivning på föreningsrättsområdet samt stridsrättsområdet 

 

På EU-nivå regleras föreningsrätten genom att rätten att bilda fackföreningar 

samt den positiva och negativa föreningsfriheten bland annat återfinns i 

unionens stadga om arbetstagares grundläggande sociala rättigheter, kallad den 

sociala stadgan från 1989
56

 (som inte är juridiskt bindande utan endast ses som 

en högtidlig deklaration).
57

  

 

EKMR genom artikel 11 behandlar också föreningsfriheten. EKMR omnämns i 

artikel 6.2-3 EUF där det stipuleras att EKMR är en allmänna rättsprincip samt 

att EU ska ansluta sig till EKMR (när så sker är emellertid oklart även om 

förhandlingar har inletts
58

). Alla medlemsländer är dock anslutna till 

                                                 
53

 Rådets direktiv 2008/94/EG om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens. 
54

 Nyström, s.281. Se också Mål C-334/92 Teodoro Wagner Miret mot Fondo de garantia 

salarial. 
55

 Nyström, s.281. I rättspraxis (Förenade målen c-19/01, c-50/01 och c-84/01 Instutio 

nazionale della prevenzia sociale (INPS) mot Alberto Barsotti m.fl.) har det konstaterats att 

medlemsstaterna får sätta en övre gräns för betalningsansvaret vid arbetsgivarens insolvens 

men då fordras att staten ersätter arbetstagaren inom ramen för denna gräns.  
56

 Gemenskapens stadga om arbetstagarnas grundläggande sociala rättigheter, 9 december 

1989, KOM(89)471 slutlig. 
57

 Nyström, s.77. 
58

 Bernitz, Ulf och Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, uppl.4, Nordstedts Juridik AB, 

Stockholm, 2010, s.134.  
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konventionen och därmed på konventionsrättslig grund skyldiga att iaktta 

EKMR när de tillämpar EU-rätt.
59

    

 

Vad gäller huruvida stridsrätten regleras i EKMR återfinns den rätten inte på 

samma tydliga sätt som föreningsrätten, även om EU-domstolen genom rätts-

praxis gradvis har erkänt rätten att vidta stridsåtgärder. Däremot erkänns 

rättigheten i artikel 13 i den sociala stadgan.
60

 Föreningsrätten regleras också i 

artikel 28 Stadgan om de grundläggande rättigheterna
61

 och är där uttryckligen 

sammanflätad med kollektivavtalsförhandlingar. Detta sammanlänkande kan 

sägas betona att syftet med att vidta stridsåtgärder inte ska användas som 

påtryckning för att få arbetsgivaren att nå en överenskommelse av något slag 

som istället kan överenskommas genom kollektiva förhandlingar. 

 

Några EU-direktiv eller förordningar på dessa två områden, förenings- och 

stridsrätten finns i huvudsak inte (även om aktiva försök till reglering på EU-

nivå har företagits, se avsnitt 2.3.5). Ett förslag till direktiv som förhandlats 

sedan våren år 2012 och berör strejk- och lockouträtten är känt som 

tillämpningsdirektivet.
62

 Det är ett direktiv som nu arbetas fram för att klargöra 

och förtydliga hur bestämmelserna i utstationeringsdirektivet
63

 ska tillämpas. 

Ett förslag till reglering på området som arbetades fram men som inte antagits 

är Monti II-förordningen som bland annat skulle ha reglerat hur avvägningar 

ska göras mellan arbetstagarnas strejkrätt och företagens rätt till fri rörlighet för 

tjänster. Monti II-förordningen belyses utförligare nedan under avsnitt 3.2.5. 

 

 

2.3 Kompetensfördelningen mellan medlemsländerna och EU 

 

                                                 
59

 Bernitz och Kjellgren, s.134f. 
60

 Barnard, s.720f. 
61

 Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 2010/c 83/02. 
62

 KOM(2012) 131 slutlig, Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 

genomförande av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med 

tillhandahållande av tjänster. 
63

 Europaparlamentet och rådets direktiv om genomförande av direktiv 96/71/EG. 

Utstationeringsdirektivet reglerar villkoren för arbetstagare vid gränsöverskridande 

tjänstehandel. 
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Arbetsrätten kan som rättsområde vara snårigt eftersom det innehåller flera 

olika rättsliga grunder, såsom kollektivavtal och lag, och moment, såsom inom 

lönerätten där lönebildning och lönediskriminering återfinns. Sedan Sverige 

gick med i EU år 1995 är vi, liksom övriga 27 medlemsländer,
64

 förpliktade att 

genomföra och tillämpa EU-rätt. Vad gäller arbetsrätten stadgar artikel 4 FEUF 

att medlemsländerna och EU har delad kompetens på det socialpolitiska 

området (vilket arbetsrätten som tidigare nämnts insorteras under). Artikel 5.2 i 

samma fördrag innebär att EU ansvarar för att, genom riktlinjer, samordna 

sysselsättningspolitiken mellan medlemsländerna. Vidare ger artikel 5.3 FEUF 

EU initiativrätt till samordnandet. Däremot ska EU inte närmare reglera de för 

denna uppsats relevanta områdena vilket slås fast i artiklarna 151 och 153 

FEUF.
65

 

 

Vad gäller normgivningskompetens och fördelningen av denna ska i regel ett 

antal EU-rättsliga principer beaktas. Lojalitetsprincipen är en allmänt 

vedertagen regel som bland annat stadgas i artikel 4.3 EUF. Den innebär kort 

att EU:s institutioner och medlemsländerna är reciprokt förpliktade till att lojalt 

samarbeta. Principen kan svikas antingen genom aktivt handlande eller 

passivitet. Bestämmelsen kompletterar artikel 4.2 EUF som stipulerar att 

medlemsländernas nationella identitet som kommer till uttryck i deras politiska 

och konstitutionella grundstrukturer ska respekteras. Lojalitetsplikten har 

tolkats och tillämpats i ett stort antal rättsfall från EU-domstolen. Speciellt 

relevant för de områden som här diskuteras är bl.a. målet med de franska 

bönderna
66

 där Frankrike fälldes för fördragsbrott (mot den fria rörligheten) då 

medlemslandet underlåtit att agera mot bönderna som under ett flertal år 

vandaliserat och stört lastbilar med utländska jordbruksprodukter och därmed 

uppträtt illojalt gentemot unionen. 

 

                                                 
64

 Information om EU:s medlemsländer, http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Om-eu-I-

fokus/Kroatien-ny-medlem-i-EU/ .Sidan besökt 2013-07-09 kl.08:42, sidan uppdaterad 2013-

07-01. Kroatien blev under EU-toppmötet i juni 2013 det 28 medlemslandet. 
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 Nyström, s.56. 
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 Se mål C-265/95 Kommissionen mot Frankrike. 
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Kompetensfördelningen har sin grund i legalitetsprincipen som inom EU är att 

se som en grundläggande rättsprincip. I svensk nationell lagstiftning motsvaras 

den av RF 1:1 3 st.  En del av legalitetsprincipen bottnar i en annan princip vid 

namn principen om tilldelad kompetens, vilken innebär att EU besitter den 

kompetens som medlemsstaterna tilldelat unionen.
67

 Dessa två begrepp, 

legalitetsprincipen och principen om tilldelad kompetens är inte är samma sak 

som medlemsstaternas exklusiva kompetens som exempelvis stadgas i 153.5 

FEUF. Vad som skiljer de tre olika begreppen åt är att de två förra kan sägas 

vara statens eller EU:s rättesnöre medan det senare begreppet berör den 

kompetens som endast tillfaller medlemsstaterna. Angående kompetens-

fördelningen i praktiken och vad som avses med denna artikel se avsnitt 3.  

 

Två andra vitala principer som också ska beaktas vid kompetensfördelningen är 

proportionalitetsprincipen
68

 och subsidiaritetsprincipen.
69

 Kort innebär 

proportionalitetsprincipen att EU:s åtgärder inte får gå utöver vad som är 

nödvändigt får att uppnå unionens mål. En bedömning görs genom att 

främst tre rekvisit beaktas vid avvägningen: lämplighet, nödvändighet och 

skälighet. Subsidiaritetsprincipen innebär att EU på de områden där unionen 

inte har exklusiv kompetens bara ska vidta åtgärder om målen inte i tillräcklig 

utsträckning kan uppnås av medlemsländerna själva. Principen rör ansvars-

fördelningen mellan EU och medlemsländerna på områden där EU saknar 

exklusiv kompetens, d.v.s. där det råder en delad kompetens mellan medlems-

länderna och EU. Däremot kan principen inte appliceras där EU har exklusiv 

kompetens och där också detaljregleringen sker på EU-nivå.  

 

Beträffande koherensen mellan nationell lagstiftning och EU-lagstiftning 

räcker det inte, av rättssäkerhetsskäl, för ett medlemsland att den nationella 

lagstiftningen endast stämmer överens med EU-rätten. Inte heller är det nog att 

ett medlemslands förarbeten till nationell lagstiftning överensstämmer.
70

 Trots 
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 Artikel 5.2 EUF.  
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 Artikel 5.4 EUF. 
69

 Artikel 5.1 och 5.3 EUF. 
70

 Mål 143/83 Kommissionen mot Danmark. 
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att artikel 288 3st. FEUF stipulerar att medlemsländerna själva får välja form 

och tillvägagångssätt vid införlivandet av direktiv fordras det att EU-rätten 

genomförs via vissa bindande rättsakter. En huvudregel är att ett EU-direktiv 

ska uppfyllas genom lag eller föreskrifter.
71

 Undantag från huvudregeln 

framgår av en dom mot Västtyskland
72

 ett antal principer där klargörs för hur 

utfärdande av EU-direktiv kan genomföras utan att regleringen förs in i lag. 

Enligt domen är utgångspunkten att det finns en allmän statsrättslig eller 

förvaltningsrättslig regel som kan tillämpas samt att regeln är tvingande för 

nationella myndigheters tillämpning. Vidare ska regeln i EU-direktivet, om den 

uppkommit för att skydda enskildas rättigheter, vara tydlig och klar eller kunna 

åberopas vid nationell domstol.
73

 

 

Det kan sammanfattningsvis konstateras att huvudregeln på arbetsrättens 

område är att det råder en delad normgivningskompetens. EU ska alltså inte 

reglera mer på det socialpolitiska området än vad som krävs utan endast under- 

stödja och komplettera medlemsstaternas regleringar. Däremot kan unionen 

efter att ha tilldelats kompetens av medlemsstaterna på ett område genomdriva 

reglering. Detta förfarande kan exemplifieras genom likabehandlingsområdet, 

d.v.s. lika lön för lika arbete, i artikel 157 FEUF där medlemsstaterna i form av 

förordningar kan anta EU-rätt. I förlängningen innebär det att områden som vid 

en första anblick ses som medlemsstatens kompetens, såsom områden inom 

socialpolitiken, skulle kunna övergå till unionens exklusiva kompetens.
74

 Detta 

fenomen benämns ockupation och innebär i praktiken att i samma takt som en 

reglering sker på EU-nivå förlorar medlemsstaterna sin normgivnings-

kompetens.
75

 För en utveckling av detta resonemang, se avsnitt 4. 

 

 

2.4 ILO 
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 Mål 29/84 Kommissionen mot Västtyskland. 
73

 Nyström, s.62f. 
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Internationella arbetsorganisationen eller International Labour Organization, 

ILO, är FN:s fackorgan och har sysselsättnings- samt arbetslivsfrågor som 

huvudområden. Organisationens främsta uppgifter är att stimulera till bättre 

arbetsvillkor samt att främja sysselsättningen i världen.
76

 Det som utmärker 

ILO är att organisationen för samman arbetstagarsidan, arbetsgivarsidan och 

staten i en trepartsstruktur för att bland annat motverka konflikter mellan 

arbetsmarknadsparterna och skapa normbildning.
77

 ILO genomför 

normbildning genom över 180 konventioner till vilka stater kan ansluta sig. 

Konventionsstaterna är då skyldiga att rapportera om respektive stats 

genomförande av konventionens rättigheter.  

 

Av dessa 180 konventioner har Sverige ratificerat över 90 ILO-konventioner 

(men på grund av att ett flertal konventioner sagts upp och ersatts av nya är 

Sverige nu bundet av omkring 76 konventioner).
78

 Av intresse för denna 

uppsats är att EU inte är medlem i ILO då medlemskapet reserverats till 

stater.
79

 Unionen har dock status som observatör i ILO eftersom ett flertal av 

ILO-konventionerna omfattas av EU:s kompetens. Även om medlemsstaterna 

genom sitt medlemskap i EU förbundit sig att inte tillträda en konvention som 

skulle strida mot EU-rätten
80

 har tillkomsten av ILO-konventioner från tid till 

annan resulterat i att EU ändå involverat sig i staternas ratificering av dessa.
81

 

För att illustrera hur EU engagerar sig i ILO:s arbete kan som exempel anföras 

att EU-domstolen i mål C-158/91 Levy ställde frågan huruvida ILO-

konvention nr 89 om nattarbete för kvinnor stred mot ett av EU:s lika-

behandlingsdirektiv. Domstolen slog fast att medlemsstaten var förpliktigad att 

se till så att EU-reglerna kring likabehandling av kvinnor och män 

tillämpades.
82

 Detta mål klargör att medlemsstaterna inte är fria att tillämpa 
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 Information om ILO:s uppgifter, http://svenskailo-kommitten.se/om-ilo/. Sidan besökt 2013-

05-03 kl.09:19. 
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ILO-konventioner fullt ut, utan att beakta EU-rätten. Det innebär i 

förlängningen att även om det rör områden där EU inte erhållit normgivnings-

kompetens så måste medlemsstaterna respektera EU-rätten fullt ut. 

 

Intressant för artikel 153 FEUF är de ILO-konventioner som ratificerats av 

Sverige, bland annat ILO:s konvention nr 87 angående föreningsfrihet och 

skydd för organisationsrätten som bland annat rör rätten att ansluta sig till en 

förening. Även ILO-konvention nr 98 angående tillämpning av principerna för 

organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten som anger hur 

principerna ska nyttjas är av intresse. Ytterligare ILO-konventioner som berör 

de områden som undantagits från EU:s kompetens är konvention nr 100 

angående lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde som hanterar 

diskriminering beträffande löneförhållanden. Konvention nr 111 angående 

diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning är också intressant för 

löneområdet. Sverige har däremot inte ratificerat exempelvis konvention nr 131 

som behandlar minimilöner då det i konventionen föreskrivs att minimilön ska 

vara lagstadgad, vilket inte är aktuellt för Sveriges del, se ovan avsnitt under 

2.1.1.
83

  

 

De konventioner som Sverige anslutit sig till är vi folkrättsligt skyldiga att 

följa. I de fall en konventionsstat bryter mot en konventionsbestämmelse har 

ILO dock inga sanktioner att vidta. Istället använder organisationen sig av 

andra metoder såsom experthjälp, dialog, rådgivning och tekniskt bistånd.
84

  

 

Relationen mellan EU och ILO regleras i artikel 12 i ILO:s stadga som klargör 

att internationella organisationer, såsom EU, får delta vid möten men inte har 

någon rösträtt. Vikten av samarbete mellan EU och ILO erinras i flera 

instrument kallade ”letters of understanding”.
85

 Kompetensen mellan EU och 
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ILO fördelas, upp mellan exklusiv och delad kompetens. Dock råder det en 

osäkerhet kring var gränsen för EU:s och ILO:s kompetens går
86

 vilket har lett 

till att normkonflikter har inträffat, även om de är förhållandevis få.
87

 När så 

skett har emellertid EU-rätten överordnats ILO:s konventioner såsom 

exempelvis vad gäller effekterna av Lavalmålet (då svensk reglering genomgått 

en revidering på grund av EU-domstolens avgörande i Lavalmålet trots att 

utfallet kritiserats hårt av ILO). Sverige måste med andra ord följa EU-rätten 

trots att ILO finner att regleringen strider mot en av organisationens 

konventioner.  

 

Även om unionens och ILO:s kompetensområden i många aspekter 

sammanfaller innebär det dock inte nödvändigtvis att ILO ska harmonisera 

eller bygga upp sitt regelverk utifrån EU:s. Det förklaras genom ILO:s 

trepartsstruktur som riskerar att skadas om EU också blir ”part” samt att många 

ILO-länder står utanför EU varför konventionerna skulle riskera att få färre 

ratifikationer då icke-medlemsländer inte skulle ansluta sig till en ILO-

konvention baserad på EU-rätt.
88

    

 

Utöver konventionerna har ILO också en funktion som remissinstans till lag- 

förslag i Sverige och yttrar sig på de områden och om de konventioner som 

Sverige har ratificerat. Exempelvis överlämnade ILO ett yttrande beträffande 

lagstiftarens åtgärder efter Lavalmålet
89

 I yttrandet riktades stark kritik mot den 

svenska regeringens agerande i efterdyningarna av det rättsliga avgörandet som 

resulterat i en del ändringar i utstationeringsbestämmelserna.
90

 Ändringarna 

innebar bland annat att de fackliga organisationernas möjligheter att använda 

stridsåtgärder mot utstationerade arbetsgivare inskränktes.
91
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88

 ILO rapport den 18 juni 2001, ILC89 rapport III (del 1b), GB.262/LILS/2/2 p.9. 
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3. EU:s kompetens och faktiska agerande 

 

I detta avsnitt sker en noggrann genomgång av artikel 153 FEUF. Dessutom 

behandlas ett antal olika tillvägagångssätt som EU använder sig av för att lag-

stifta på områden som berör lönerätt, föreningsrätt och stridsrätt berörs. 

Eftersom artikel 153.5 FEUF uttryckligen undanhåller områden från EU:s 

kompetens redogörs i detta avsnitt även för den rättsliga grunden som EU 

använder sig av vid sådana regleringar. Det är som nämnts först under senare år 

som det uppmärksammats att de svenska regleringarna varit på 

”kollisionskurs” med EU-rätten sedan EU-domstolen vid flera tillfällen 

konstaterat att arbetsrätten i EU är underordnad den fria rörligheten vilket ska 

påvisas fortsättningsvis i detta avsnitt.
92

 

 

3.1 Den rättsliga regleringen i artikel 153.5 FEUF 

 

Artikel 153 FEUF (före detta 137.6 EGF och 95.2 Romfördraget) är, liksom 

nämnts i tidigare avsnitt, en precisering av de områden på vilka EU ska 

understödja och komplettera medlemsstaternas verksamhet på det sociala 

området. 

 

 I artikel 153.1 FEUF görs en uppräkning av de områden som omfattas av 

artikeln, däribland förbättringar av arbetsmiljön, arbetsvillkor samt 

företrädande och kollektivt tillvaratagande av arbetstagarnas och 

arbetsgivarnas intressen (se s.3 för en uttömmande uppräkning). 

 

Artikel 153.2 preciserar Europaparlamentets och rådets kompetens och vilka 

åtgärder som dessa institutioner kan och får vidta för att främja medlems-

staternas samarbete. Beroende på vilket område som ska normeras ska antingen 

det ordinarie lagstiftningsförfarandet eller ett särskilt lagstiftningsförfarande 

nyttjas. Det ordinarie lagstiftningsförfarandet, eller medbeslutandeförfarandet 

som det också kallas, innebär att Europaparlamentet och rådet som huvudregel 
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har en lika stor roll och beslutar gemensamt om antagandet av förordningar, 

direktiv och beslut.
93

 Det är det ordinarie lagstiftningsförfarande som är det 

tillvägagångssätt som på många arbetsrättsliga områden ska brukas.
94

 Det 

särskilda normgivningsförfarandet innebär att Europaparlamentet har en 

varierande roll, alltifrån samtyckande till vetorätt eller enbart yttranderätt.
95

 

Som huvudregel ska det särskilda normgivningsförfarandet
96

 som huvudregel 

användas exempelvis avseende normgivning kring socialt skydd för 

arbetstagare
97

 samt skydd för arbetstagare när anställningsavtal upphör att 

gälla.
98

  

 

Artiklarna 153.3 och 153.4 FEUF kan sägas vara ett närmande av EU till den 

nordiska regleringen och den svenska modellen (för artikel 153.3 FEUF där 

staten har intagit en passiv roll vad gäller normgivning). För artikel 153.4 

FEUF där de bestämmelser som antas i enlighet med artikel 153 FEUF är i 

form av minimibestämmelser varför mer långtgående skyddsåtgärder av 

medlemsländerna ska kunna genomföras obehindrat).
99

  Artikelns p.3 ger 

därmed möjlighet för medlemsländerna att, efter en begäran från både 

arbetstagar- och arbetsgivarsidan, delegera genomförandet av direktiv som 

antagits enligt artikeln. I artikelns p.4 stipuleras sedan vissa begränsningar av 

artikel 153 FEUF, nämligen att de bestämmelser som antagits i enlighet med 

artikeln inte ska påverka medlemsländernas explicit erkända rätt att nationellt 

fastställa grundläggande principer för sina system vad gäller social trygghet. 

Vidare får bestämmelserna inte hindra de fall där medlemsstaten har infört mer 

långtgående skyddsåtgärder (så länge de är förenliga med EU-fördragen). 

 

Artikel 153.5 FEUF som är huvudfokus för denna uppsats, är som nämnts en 

undantagsregel från huvudreglerna i artiklarna 153.1–153.4 och stipulerar att 

bestämmelserna i artikeln inte ska tillämpas på löneförhållanden, föreningsrätt, 
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94
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och stridsrätt (d.v.s. strejkrätt eller rätt till lockout). Dessa områden faller 

således inom medlemsstaternas exklusiva kompetensområde. Syftet med artikel 

153.5 FEUF är att lämna medlemsländernas normgivningsutrymme och 

kompetens på de aktuella områdena oinskränkt
100

 vilket kan tolkas som ett 

uttryck för principen om arbetsmarknadsparternas autonomi.
101

 Hur p. 5 ska 

tolkas är emellertid en högst omstridd fråga, varför upprätthållandet av 

regleringen ska tas upp i följande avsnitt. 

 

3.2 Överskrider EU sin kompetens? 

 

I detta avsnitt kommer kompetensfrågan att utredas och belysas ur olika 

aspekter. Först görs en genomgång av tre viktiga rättsfall på området (Del 

Cerro Alonso, Viking Line och Laval). Därefter undersöks den så kallade 

Monti II-förordningen, Strategi Europa 2020 och ett urval av kommissionens 

åtgärder. Avsnittet avslutas genom att belysa den öppna samordningsmetoden. 

 

3.2.1 Del Cerro Alonso
102

 

 

Rättsfallet Del Cerro Alonso från EU-domstolen behandlade en person som 

hade haft tidsbegränsade anställningar inom det offentliga hälso- och 

sjukvårdssystemet i Baskien i tolv år. När Del Cerro Alonsos lön skulle 

fastställas fick hon emellertid inte tillgodoräkna sig de arbetade åren på samma 

villkor som de arbetstagare som varit tillsvidareanställda, varför hon stämde 

arbetsgivaren för diskriminering. I målet diskuteras tolkningen av visstids-

direktivet,
103

 som understryker att visstidsanställda arbetstagare inte får 

behandlas mindre förmånligt än tillsvidareanställda. Det som dock ska belysas 

nedan och som är viktigt för den här uppsatsen är hur domstolen tolkade 

lönedelen (skillnaden i lön för visstids- respektive tillsvidareanställda) mot 
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bakgrund av undantaget i artikel 153.5 FEUF.
104

 Knäckfrågan i målet är i 

denna del huruvida den likabehandlingsprincip som införts i direktivet är 

förenlig med artikel 153.5 FEUF. I domen uttalas att de stadgade undantagen i 

artikeln inte får tolkas så att det innefattar alla frågor som har något som helst 

samband med löneförhållanden eftersom vissa av de områden som anges i 

artikel 153.1 FEUF annars i stor utsträckning skulle förlora sitt innehåll.
105

 

 

3.2.1.1 Rättslig grund; Del Cerro Alonso 

 

EU måste alltid ha en rättslig grund för de olika åtgärder som unionen vidtar 

vilket framgår av bland annat den grundläggande rättsprincipen legalitets-

principen. I målet Del Cerro Alonso fann EU-domstolen som nämnt att artikel 

153.5 FEUF inte får tolkas så att undantaget för EU:s kompetens gäller alla 

delar av löneområdet eftersom ett antal av de områden som anges i artikel 

153.1 FEUF i stor utsträckning annars skulle riskera att förlora sin mening.
106

 

Liksom klargjorts ovan i denna uppsats innefattar löneområdet ett antal olika 

moment (vilket exemplifieras i avsnitt 2 med lönebildning och diskriminering). 

Slutsatsen som kan dras av målet Del Cerro Alonso är att lönediskriminering 

på grund av anställningsform är ett sådant område som enligt EU-domstolen 

inte omfattas av undantaget i 153.5 FEUF. Detta trots att rättsfallet rör 

löneområdet, mer precist lönesättning. Den rättsliga grunden för EU:s 

kompetens härleds av domstolen till befintlig reglering på 

diskrimineringsområdet som bland annat stadgas i artiklarna 157 och 18-19 

FEUF. I dessa artiklar betonas bland annat att EU ska vidta lämpliga åtgärder 

för att bekämpa diskriminering (exempelvis olika lön för samma arbete på 

grund av kön) utan att det påverkar tillämpningen av övriga bestämmelser i 

fördragen.
107
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3.2.2 Viking Line
108

 

 
Det finländska rederiet Viking Line ägde ett fartyg som gick mellan Finland 

och Estland under finsk flagg. Därför tillämpades finsk lönesättning. När 

rederiet sedan ville registrera fartyget i Estland och istället ingå estniskt 

kollektivavtal motsatte sig det finska facket detta. Tillsammans med den 

internationella fackliga organisationen Internationella Transportarbetare-

federationen, ITF, uppmanades de fackliga organisationerna att inte förhandla 

med Viking Line. Först när det finska facket och ITF hotade med stridsåtgärder 

ingick rederiet en överenskommelse med det finska facket. 

 

Det var i samband med detta mål som EU-domstolen explicit erkände rätten att 

vidta stridsåtgärder som en grundläggande rättighet inom EU-rätten.
109

 Liksom 

i Lavalmålet (se nedan 3.2.3) konstaterade EU-domstolen att den 

grundläggande rättigheten, stridsrätten, föll inom tillämpningsområdet för de 

ekonomiska friheterna, i detta mål etableringsfriheten (artikel 49 FEUF). Målet 

fastslogs därmed inte endast röra rätten att vidta stridsåtgärder utan även 

etableringsfriheten. Fackens agerande bedömdes ha utgjort en inskränkning i 

den fria etableringsrätten men som eventuellt ändå kunde anses vara legitim. 

Huruvida agerandet skulle anses vara legitimt bedömdes av EU-domstolen 

utifrån ett antal rekvisit: åtgärden skulle vara motiverad ur ett allmänintresse, 

handlingarna skulle ha ett legitimt syfte och stridsåtgärden skulle vara ägnad 

att realisera det legitima syftet. Stridsåtgärden fick dock inte gå ut över vad 

som var nödvändigt för att uppnå detta mål.  

 

EU-domstolen menade att syftet i detta fall kunde vara legitimt om 

handlingarna vidtagits för att skydda arbetsvillkor eller de anställningar som 

skulle ha berörts av att fartyget bytte flagg. En sådan 

proportionalitetsbedömning konstaterade EU-domstolen skulle dock göras i 

nationell domstol.
110

 Detta aktualiserades dock inte eftersom parterna förliktes. 
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3.2.2.1 Rättslig grund; Viking Line 

 

Det kan ur ett akademiskt perspektiv tyckas förargligt att parterna förliktes 

innan målet slutligt hann avgöras. Målet är dock ändå, tillsammans med det 

svenska Lavalmålet, vägledande för framtida tvister som rör artikel 153.5 

FEUF (eftersom EU-domstolen konstaterade att en proportionalitetsbedömning 

ska göras i dessa typer av situationer). Av målet framgår att stridsåtgärder ska 

bedömas mot bakgrund av den fria rörligheten men att stridsåtgärder som 

inskränker den fria etableringsrätten 49 FEUF kan vara legitima om åtgärderna 

vidtas i syfte att skydda arbetsvillkor eller anställningar som skulle ha berörts. 

Vidare måste de åtgärder som vidtas vara nödvändiga och ändamålsenliga. 

Målet har i doktrin beskrivits som ”en radikal tolkningslinje i EG-rätten”
111

 

genom att de ekonomiska friheterna som är den rättsliga grunden för detta 

rättsfall, i domen ges företräde på bekostnad av de sociala rättigheterna 

 

3.2.3 Laval
112

 

 

Hösten år 2004 vidtog en svensk arbetstagarorganisation stridsåtgärder mot en 

byggarbetsplats i Vaxholm för att få till stånd ett kollektivavtal med ett lettiskt 

byggföretag som utstationerat byggnadsarbetare till Sverige. Konflikten 

förstärktes när ytterligare en arbetstagarorganisation anslöt sig till 

stridsåtgärden. I februari år 2005 lämnade det lettiska företaget bygget och 

försattes därefter i konkurs. Detta var startskottet för en långdragen konflikt 

mellan de två medlemsländerna Sverige och Lettland.
113

 

 

Relevant för denna uppsats är en av de två frågor som den svenska 

Arbetsdomstolen, AD, ställde till EU-domstolen i en begäran om förhands- 

avgörande. Den aktuella frågan rörde huruvida kravet på svenska kollektivavtal 
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utgjorde ett hinder mot tjänstefriheten (artikel 56 FEUF). Sverige uppgav att 

artikel 56 FEUF var underordnad rätten att vidta fackliga stridsåtgärder 

eftersom artikel 153.5 utesluter EU:s kompetens på området. Likt Viking Line-

målet gjordes en proportionalitetsbedömning och EU-domstolen fann att rätten 

att vidta stridsåtgärder föll inom tillämpningsområdet för tjänstefriheten.
114

 

Vidare fastslogs att skyddet för den grundläggande rättigheten att vidta fackliga 

stridsåtgärder utgör ett legitimt intresse som är förenligt med fördraget och som 

kan vara motiverat ur ett allmänintresse.
115

 Detta kan eventuellt motivera 

inskränkningar i de skyldigheter som följer av EU-rätten.
116

 

 

Mot bakgrund av att stridsåtgärden ansågs överlappa tjänstefrihetsområdet 

bedömde EU-domstolen att frågan kunde prövas och domstolens slutsats blev 

att de aktuella svenska kollektivavtalen var ett hinder för den fria rörligheten. 

Domstolen konstaterade att Sverige av olika skäl inte uppfyllt dessa tre 

rekvisit, d.v.s. att stridsrätten inte utgjorde ett legitimt intresse som var 

förenligt med fördraget och motiverat ur ett allmänintresse. Därför inskränkte 

Sverige otillåtet den fria rörligheten.
117

 

 

I efterdyningarna av Lavalmålet tillsattes en utredning om lagändringar i 

Sverige. Utredningen
118

 föreslog bland annat ett införande av en villkorad rätt 

till att vidta stridsåtgärder. Förslaget innebar att en svensk facklig organisation 

endast fick vidta stridsåtgärder i syfte att reglera minivillkor om lönesättning 

etc. och då i branschledande kollektivavtal. Vidare innebar förslaget att 

stridsåtgärder endast skulle tillåtas i de fall arbetsgivaren inte når upp till den 

minimiskyddsreglering som följer av 5 § utstationeringslagen.
119

 Förslagen 

trädde ikraft i april år 2010 i utstationeringslagen.
120
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3.2.3.1 Rättslig grund; Laval 

 

Genom EU-domstolens dom i Lavalmålet får det anses vara fastslaget att även 

vad gäller lönereglering genom kollektivavtal är de ekonomiska rättigheterna 

överordnade de sociala rättigheterna. Den svenska regeringen och de fackliga 

organisationerna hävdade att åtgärderna skulle anses godtagbara eftersom en 

proportionalitetsbedömning gav vid handen att inskränkningen varit nödvändig 

för att säkerhetsställa det skydd för en grundläggande rättighet som erkänns i 

unionsrätten. Detta eftersom det syfte som eftersträvats (att skydda 

arbetstagare) enligt den svenska regeringen utgjorde en tvingande hänsyn till 

allmänintresset.
121

  

 

EU-domstolen fann sedermera att tvisten rörde friheten att tillhandahålla 

tjänster i 56 FEUF och därför föll inom domstolens kompetens och därmed var 

den rättsliga grunden. Visserligen erkände EU-domstolen stridsrätten som en 

grundläggande rättighet
122

 men ansåg att de fackliga stridsåtgärderna som 

vidtagits inte varit motiverade av ett allmänintresse. Domstolen förklarade 

detta ställningstagande med att de löneförhandlingar som företagits hade skett 

för att förmå företaget, som var etablerat i ett annat medlemsland, att inleda 

förhandlingar om bland annat lön och anslutning till kollektivavtal med den 

svenska fackliga organisationen. Detta försök till att ”tvinga” igenom ett 

kollektivavtal utgjorde enligt EU-domstolen hinder för den fria 

tjänsterörligheten. 

 

3.2.4. Sammanfattning; Aktuella rättsfall 

 

Sammanfattningsvis kan således konstateras att EU-domstolen funnit rättslig 

grund i artiklar som berör andra områden för att avgöra frågor som berör såväl 

föreningsrätt, löneförhållanden som stridsrätt. I Del Cerro Alonso fann 

domstolen att medlemsstaterna inte är helt fria att reglera löneområdet eftersom 

delar av artikel 153.5 FEUF då skulle bli helt utan verkan. Grunden för 
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domstolens resonemang var i detta fall diskrimineringsreglerna i artiklarna 18-

19  och 157 FEUF.  

 

I Viking Line-målet och Lavalmålet var det den fria rörligheten, närmare 

bestämt etableringsfriheten i artikel 49 FEUF och tjänstefriheten i artikel 56 

FEUF, som används som rättslig grund för EU:s kompetens. Huruvida 

agerandet skulle anses vara legitimt bedömdes av EU-domstolen utifrån en 

proportionalitetsbedömning med ett antal rekvisit: åtgärden skulle vara 

motiverad ur ett allmänintresse, handlingarna skulle ha ett legitimt syfte och 

stridsåtgärden skulle vara ägnad att realisera det legitima syftet. Stridsåtgärden 

fick dock inte gå ut över vad som var nödvändigt för att uppnå detta mål. 

Effekterna av EU-domstolens avgöranden i de båda målen är att de 

ekonomiska rättigheterna i artiklarna 49 och 56 FEUF överordnas de sociala 

rättigheterna i artikel 153.5 FEUF. 

 

3.2.5 Försök till normgivning genom Monti II-förordningen
123

 

 
Efter bland andra Viking Line- och Lavalmålen arbetades den så kallade Monti 

II-förordningen fram under våren år 2012. Tanken var att förordningen skulle 

åtgärda de brister som de båda rättsfallen hade påvisat samt balansera rätten att 

vidta stridsåtgärder mot de fria rörligheterna, då främst etablerings- samt 

tjänstefriheten.  

 

De som välkomnade utgången i Viking Line- och Lavalmålen ansåg att 

rättsfallen avskaffat stora hinder för den fria rörligheten inom EU medan andra 

som varit kritiska till utgången av nämnda rättsfall, ansåg att arbetsrätten 

(främst stridsrätten) urholkades genom förslaget till reglering.
124

 Den största 

reaktionen från medlemsländerna fick den del av Monti II-förordningen som 

innebar att de av arbetsmarknadens parter som önskade använda sig av 

strejkrätten skulle förpliktigas att förvarna om åtgärden. Detta skulle i 
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realiteten skulle innebära en inskränkning i strejk- och föreningsrätten.
125

 

Arbetstagarorganisationer m.fl. menade också att de sociala rättigheterna 

urholkades och angav att förordningen stred mot bland annat proportionalitets- 

och subsidiaritetsprincipen.
126

 Detta var en linje som även medlemsstaten 

Sverige anslöt sig till, i form av ett motiverat yttrande om förordningen.
127

 

Utöver problematiken kring de sociala rättigheternas urholkning m.m., anförde 

Sverige också att förordningens ikraftträdande riskerade att förstöra det 

svenska tvistlösningssystemet och skulle leda till en försvagad rättssäkerhet. 

Vidare uppgav ett antal medlemsstater, däribland Sverige, att stridsrätten var 

undantagen från EU-reglering enligt 153.5 FEUF. Längst i sin kritik gick 

Belgien som menade att arbetsrätten var en nationell angelägenhet.
128

  

 

Medlemsländernas yttranden resulterade i att Monti II-förordningen återvisades 

till kommissionen och nu har lagts på is eftersom förordningen saknar stöd hos 

medlemsländerna. Huruvida förordningsarbetet kommer att återupptas är dock 

oklart.
129

 

 

3.2.5.1. Rättslig grund; Monti II-förordningen 

 

Ett stort antal medlemsländer uppgav att EU saknade såväl kompetens som 

rättslig grund för att genomföra Monti II-förordningen.
130

 Tolv av 27 

medlemsländer, däribland Sverige, angav bl.a. att förslaget stred mot 

subsidiaritetsprincipen i 5.3 EUF
131

 (som ska beaktas vid antagande av 

exempelvis en förordning och innebär att unionen bara får vidta en åtgärd där 

EU inte har exklusiv kompetens om målen inte kan uppfyllas av medlems-

staterna själva). I de fall subsidiaritetsprincipen bedöms tillämpbar för att anta 

en förordning ska rekvisiten rättslig grund, proportionalitet och relation till 

nationell eller internationell rätt beaktas. 
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Vad gäller det första rekvisitet rättslig grund använde EU flexibilitetsklausulen 

i artikel 152 FEUF för att motivera förslaget till Monti-II förordningen.
132

 

Flexibilitetsklausulen är en form av restkompetens och innebär att rådet, efter 

enhälligt beslut och godkännande av Parlamentet, kan vidta åtgärd för att nå 

något av EU-fördragens mål.
133

  

 

Kritiken från medlemsstaterna var emellertid skarp. Bland annat uppgav ett 

antal medlemsländer att flexibilitetsklausulen användes på en alldeles för 

godtycklig grund eftersom artikeln enligt EU-domstolen ska användas 

restriktivt.
134

 Sverige uppgav att det handlade om en otillåten 

kompetensöverföring och hänvisade till artikel 153 FEUF som stipulerar ett 

enhällighetskrav vad gäller kompetensöverföringar via flexibilitetsklausulen. 

Sverige menade att enhällighetskravet finns för att skydda medlemsstaterna 

från otillbörlig kompetensöverföring vilket enligt Sverige var precis det som 

EU här försökte göra. Vidare menade Sverige, för det fall artikel 152 FEUF 

skulle kunna brukas, att syftet med de mål som Monti II-förordningen ämnade 

uppnå tydligt skulle anges men att syftet inte hade klargjorts tillräckligt. 

Luxemburg och Lettland gick så långt att de hävdade att artikel 152 FEUF bara 

kan brukas i exceptionella fall vilket det enligt de båda länderna inte var fråga 

om.
135

 Ytterligare några medlemsstater gick ännu längre och menade att 

eftersom stridsrätten genom artikel 153.5 var explicit undantagen på EU:s 

kompetens var flexibilitetsklausulen i artikel 152 FEUF inte applicerbar.
136

 

Belgien var det medlemsland som gick allra längst med yttrandet att 

arbetsrätten var en nationell angelägenhet och över huvud taget inte skulle 

normeras på EU-nivå.
137

 

 

Beträffande det andra rekvisitet om proportionalitet menade ett antal 

medlemsländer, Storbritannien med flera, bland annat att EU inte presenterat 
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 Yttrande Luxemburg den 30 maj 2012, s.2 och Lettland den 18 maj 2012, s.2. 
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 Frankrike den 22 maj 2012, Malta den 22 maj 2012, Danmark den 3 maj 2012, s.1 och 

Holland den 17 april 2012, s.2. 
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 Yttrande Belgien den 22 maj 2012, s.1.  
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några tydliga belägg för att en reglering på EU-nivå skulle behövas.
138

 Också 

vad gällde tredje rekvisitet om relation till nationell och internationell rätt 

hade medlemsstaterna invändningar. I många medlemsländer riskerade 

nämligen en kollision mellan nationell rätt och EU-rätt att uppstå. 

Ur ett internationellt perspektiv menade exempelvis Finland att 

direktivförslaget klart förbisåg att stridsrätten erkänts som en grundläggande 

rättighet i flera internationella konventioner inom till exempel FN och ILO.
139

 

 

 3.2.5.2. Sammanfattning; Monti II-förordningen 

 

Arbetet med Monti II-förordningen illustrerar hur EU och medlemsstaterna i 

viss mån strävar åt olika håll. Förslaget till Monti II och arbetet kring denna 

visar hur medlemsländerna genom att ”säga ifrån” stoppat EU:s försök till 

normgivning. Nästan hälften av medlemsstaterna menade att subsidiaritets-

principen inte var uppfylld i försöken att skapa förordningen.  

EU:s medlemsstater, som ju är ”fördragets herrar” har tydligt markerat att man 

vill behålla sin nationella kompetens på området och att det finns gränser för 

hur långt man är beredd att gå.  

 

Den rättsliga grund som EU valde att tillämpa för att motivera förordningen, 

flexibilitetsklausulen i artikel 152 FEUF, ansågs av många medlemsstater inte 

vara tillämpbar varför EU mottog stark kritik. Även kravet på proportionalitet 

och hänsyn till nationell och internationell rätt var enligt flera medlemsstater 

inte uppfyllt och otillräckligt. 

 

Misslyckandet med Monti II-förordningen innebär förmodligen inte att EU 

kommer att avstå från nya försök att i framtiden reglera området. EU är ju en 

dynamisk organisation under ständig utveckling och den framtida utvecklingen 

är inte alltid förutsebar. För närvarande förefaller dock inte EU-reglering av 

detta område vara aktuellt. Området synes vara alltför känsligt. 

                                                 
138

 Kumlien, s.41. 
139
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3.2.6 Strategin Europa 2020
140 

 
Liksom tidigare diskuterat har EU olika verktyg för att samordna politiken, 

dels genom fördrag och lagstiftning, dels genom olika strategier m.m. Eftersom 

arbetslösheten anses vara en av EU:s största utmaningar och ett av medlems-

staternas allvarligaste problem har det utformats en tioårsstrategi vid namn 

Europa 2020 som innehåller både mål och initiativ i syfte att samordna 

socialpolitiken. Strategin antogs år 2010 av samtliga medlemsstater och gäller 

för EU:s institutioner, medlemsländerna samt arbetsmarknadens parter.
141

  

 

Bland initiativen för att uppnå målen (bland annat en sysselsättning på 75 % av 

20–54-åringarna samt att andelen elever utan gymnasiebetyg ska understiga 10 

%)
142

 är att underlätta ungdomarnas inträde på arbetsmarknaden och att 

förbättra utbildningssystemen. För att uppnå en lyckad samordning på 

sysselsättningsområdet har det bland annat införts en ”tydlig och effektiv”
143

 

ekonomisk styrning
144

 där kommissionen har en övervakande roll över 

medlemsländerna. Detta innebär att kommissionen har uppsikt över 

medlemsstaternas ekonomier och kan förebygga och förhindra 

makroekonomiska obalanser
145

 genom att vidta åtgärder som stadgas i 2020-

strategin. Bland annat kan strategin utmynna i rekommendationer från 

kommissionen i de fall medlemslandet överstiger ett visst fastställt tröskelvärde 

för makroekonomiska obalanser. Det förutsätter emellertid att tröskelvärdet 

konstateras vara ”skadligt”. I övrigt ska EU med kommissionen som 

                                                 
140

 KOM(2010) slutlig, Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla. 
141

 Rekommendation till Rådets rekommendation om allmänna riktlinjer för medlemsstaternas 

och unionens ekonomiska politik, Europeiska Unionens Råd, 10262/10. 
142

 Information om målen i Strategi 2020, http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-

nutshell/targets/index_sv.htm. Sidan besökt 2013-08-08 kl.17:35, sidan uppdaterad 2013-01-

21. 
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 Exempelvis en skärpt EU-tillsyn av den ekonomiska politiken samt stabilitetsåtgärder i 

euro-området. För utförligare information om vad Tydlig och effektiv ekonomisk styrning 

innebär, http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/economic-

governance/index_sv.htm. Sidan besökt 2013-08-11 kl.16:54, sidan uppdaterad 2012-10-22.  
144

 Information om Strategi 2020, http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-

nutshell/priorities/index_sv.htm . Sidan besökt 2013-05-13 kl14:21, sidan uppdaterad 2012-06-

06. 
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 Se mer om detta begrepp under avsnitt 3.2.7. 
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granskande organ endast ha en övervakande roll.
146

 

3.2.6.1 Rättslig grund; Strategi Europa 2020 

 

 EU:s alltmer framträdande roll i medlemsländernas nationella politik är 

diskutabel. De insyns- och yttrandemöjligheter som tydliggörs i bl.a. strategi 

Europa 2020 kan tolkas som att unionen genom den rådande finanskrisen 

legitimerar sina påtryckningar på områden som enligt fördragen, exempelvis 

artikel 153.5 FEUF, faller inom medlemsstaternas exklusiva kompetens. Då 

strategier formellt sett troligast ska ses som rekommendationer är den rättsliga 

grunden artikel 212.2 FEUF på det ekonomiska området samt artikel 148.4 

FEUF på sysselsättningsområdet. 

 

Den kanske största skillnaden mellan Europa 2020 och den tidigare strategin, 

kallad Lissabonstrategin,
147

 är att sysselsättningsfrågan nu fått en högre 

prioritering inom EU. Genom dessa strategier inom socialpolitiken arbetades 

ett nytt verktyg kallat den öppna samordningsmetoden fram för 

medlemsstaterna att använda.
 148

 För att visa hur medlemsländerna genom detta 

instrument påverkar varandras lagstiftning med kommissionen som 

övervakande organ ska den öppna samordningsmetoden beskrivas i avsnitt 3.6. 

3.2.6.2 Sammanfattning; Strategin Europa 2020 

 

Strategin Europa 2020 är således ett av EU:s verktyg för att samordna 

socialpolitiken inom EU och gäller för EU:s institutioner medlemsstater och 

arbetsmarknadsparterna. Strategin innehåller både mål, såsom en ökad 

sysselsättning på 75 % av 20–54-åringarna, samt initiativ, såsom att underlätta 

ungdomars inträde på arbetsmarknaden. För att uppnå en lyckad samordning av 

socialpolitiken har EU exempelvis skärpt tillsynen av den ekonomiska 

politiken med kommissionen som övervakande organ. 

                                                 
146

 Information om Strategi 2020, http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-

nutshell/priorities/economic-governance/index_sv.htm. Sidan besökt 2013-05-13 kl.14:53, 

sidan uppdaterad 2012-10-22. 
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KOM(2000) 379 slutlig, meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, 
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Den rättsliga grunden för strategin som troligast ska ses som 

rekommendationer är den rättsliga grunden artikel 212.2 FEUF på det 

ekonomiska området samt artikel 148.4 FEUF på sysselsättningsområdet. 

 

3.2.7 Ett urval av kommissionens åtgärder 

 

Den nu rådande finanskrisen har givit EU tillfälle att legitimera sin 

”inblandning” på löneområdet. Här ska ett urval av unionens åtgärder 

redovisas.  

 

Kommissionen påtalade i ett meddelande från 2012
149

 att trots att 

arbetsmarknadsparternas autonomi på arbetsrättsområdet ska respekteras (i 

enlighet med artiklarna 152 (flexibilitetsklausulen) och 153.5 FEUF) så måste 

arbetsmarknadsparternas engagemang vad gäller utarbetandet och 

genomförandet av den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken följa 

utvecklingen i ”övervaknings- och samordningsmekanismerna”. Detta för att 

den ekonomiska styrningen på EU-nivå ska kunna vara tillräckligt effektiv och 

omfattande. Kommissionen gav sedan ett exempel på en sådan 

samordningsmekanism, nämligen fastställandet av lönenivåer med beaktande 

av landsspecifika rekommendationer som utgivits av kommissionen år 2011. 

Vidare gavs exempel på en övervakningsmekanism där utvecklingen av de 

nationella arbetskraftskostnaderna övervakades som ett led i insatsen för att 

förebygga och korrigera av makroekonomiska obalanser.
150

 Vad detta innebär i 

praktiken för Sverige finns angivet i det landsspecifika meddelandet till 

landet.
151

 Bland annat rekommenderas Sverige att vidta åtgärder för att öka 

vissa gruppers sysselsättning, såsom lågutbildade ungdomar och personer med 

invandrarbakgrund, och öka effektiviteten på bostadsmarknaden genom att fasa 

                                                 
149

 KOM(2012) 173 slutlig, meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, 

Ekonomiska och Sociala kommittén samt Regionalkommittén, Att skapa förutsättningar för en 

återhämtning med ökad sysselsättning. 
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 KOM(2012) 173 Slutlig. 
151

 KOM(2013) 377 Slutlig, Rådets rekommendation av den 12 juli 2011 om Sveriges 

nationella reformprogram 2011 och om avgivande av rådets yttrande om Sveriges uppdaterade 

konvergensprogram för 2011-2014, 2011/C 2717/03. 
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ut resterande inslag av hyresreglering och förstärka avtalsfriheten för enskilda 

hyresgäster och hyresvärdar.  

 

Mot bakgrund av meddelandet från kommissionen som berörts ovan ska också 

Förordningen om förebyggande och korrigering av makroekonomiska 

obalanser
152

 belysas. Bland annat föreskrivs det i förordningen att om 

makroekonomiska obalanser konstateras så bör rekommendationer
153

 från 

kommissionen lämnas till den berörda medlemsstaten som vägledning för 

lämpliga politiska åtgärder (vilket den svenska rekommendationen ovan är ett 

exempel på). Förordningen föreskriver att den berörda medlemsstatens 

politiska reaktion då bör vara snabb. Dessutom bör alla tillgängliga 

ekonomiskpolitiska instrument som de offentliga myndigheterna förfogar över 

utnyttjas. Utöver detta bör, när så fordras, relevanta nationella intressenter 

(däribland arbetsmarknadens parter, nationella rättsliga och politiska 

sammanslutningar) också involveras i enlighet med FEUF. Förordningen 

föreskriver slutligen att reaktionen bör anpassas till den berörda 

medlemsstatens specifika miljö och omständigheter. Förutom att den ska 

anpassas bör också reaktionen täcka den ekonomiska politikens 

huvudområden, inbegripet finans- och lönepolitik, arbetsmarknader, varu- och 

tjänstemarknader och reglering av den finansiella sektorn. 

 

Meddelandet och förordningen som här beskrivits kan tyckas ha klara inslag av 

styråtgärder på områden som är undantagna från dem där EU får främja 

medlemsstaternas politik och samarbete. Såsom tidigare nämnts i denna 

uppsats är kommissionens meddelanden endast ett sätt för EU att framföra sina 

åsikter och föreslå åtgärder men de är formellt inte bindande för 

medlemsstaterna. Mot bakgrund av det material som hittills behandlats kan det 

emellertid ifrågasättas huruvida det skulle vara möjligt för medlemsländerna att 

helt bortse från de synpunkter som riktats mot dem. Även om det bara är en 

spekulation från min sida borde ett avståndstagande från en rekommendation 

eller ett meddelande från ett eller flera av medlemsländerna ses som ett 

                                                 
152

 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1176/2011 av den 16 november 2011. 
153

 Rekommendationerna lämnas ibland tillsammans med relevanta kommittéers yttrande. 
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våghalsigt utspel och lär därför inte vara ett möjligt alternativ för Sveriges del. 

 

 

3.2.7.1 Rättslig grund; Kommissionens åtgärder 

 

Den rättsliga grunden för de rekommendationer och meddelanden som 

behandlats i uppsatsen är liksom belysts i avsnitt 3.2.6.1 artikel 212.2 FEUF på 

det ekonomiska området samt artikel 148.4 FEUF på sysselsättningsområdet. 

Rekommendationer och meddelanden är inte bindande och endast ett sätt för 

kommissionen att uttrycka sin åsikt.  

 

Rekommendationer kan däremot få vissa indirekta effekter såsom när EU-

domstolen använder sig av rekommendationer till stöd för tolkning av EU-

rätten.  En annan indirekt effekt av dessa riktade ”råd” från kommissionen kan 

vara att den specifika rekommendationen blir bindande i nationell då 

medlemslandet följt den.
154

 Med detta menas att om ett medlemsland väljer att 

följa en rekommendation eller dylikt blir det inhemsk rätt och därmed det som 

ska följas.  

 

3.2.7.2 Sammanfattning; Kommissionens åtgärder 

 

Kommissionen har vidtagit en rad åtgärder som tangerar de undantagna 

rättsområdena i artikel 153.5 FEUF. Bland annat har kommissionen utgivit en 

rekommendation kopplad till löneområdet för att råda bot på den obalans som 

är för handen i medlemsstaternas finanspolitik. Andra styråtgärder som 

vidtagits i den rådande finanskrisen är Förordningen om förebyggande och 

korrigering av makroekonomiska obalanser. I enlighet med förordningen ska 

rekommendationer riktas till medlemsstater, när så krävs, för vägledning i 

lämpliga politiska åtgärder. Även om rekommendationerna inte är bindande 

och det därför inte krävs en rättslig grund kan frågan ställas huruvida 
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 Se information om rekommendationers rättsliga status, http://www.eu-upplysningen.se/Om-
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medlemsstaterna rent faktiskt kan ta avstånd från en rekommendation eller 

välja att inte följa den, se vidare avsnitt 4, eller om de ändå upplever sig 

skyldiga att följa den i praktiken.  

 

3.2.8 Den öppna samordningsmetoden 
 

För framställandet av denna uppsats är det viktigt att inte bara beskriva de 

direkta åtgärder som EU vidtar, utan också belysa de indirekta verktyg EU 

arbetar med för att harmonisera medlemsstaternas normgivning. 

 

Den öppna samordningsmetoden är en mellanstatlig metod som introducerades 

i samband med Europa 2020 och som går ut på att medlemsländerna utvärderar 

varandra samt utarbetar nationella reformplaner.
155

 Metoden tillämpas på de 

områden där medlemsländerna har stor kompetens och EU ofta har lite 

kompetens. Den används också på de områden där medlemsländerna inte når 

enighet för rättsligt bindande EU-regler. Resultatet av utvärderingarna mynnar 

sedan ut i icke-bindande regler, soft law, som är mer eller mindre tvingande för 

medlemsländerna, men som aldrig har formen av direktiv, förordningar eller 

beslut. De nationella reformplanerna lämnas sedan till kommissionen som 

agerar övervakningsorgan. Trots EU:s begränsade roll kan detta sägas vara ett 

påtryckningsverktyg som unionen använder sig av för att påverka 

medlemsstaterna i en viss riktning (det här resonemanget kommer att utvecklas 

vidare under avsnitt 4).
156

 

 

3.2.8.1 Rättslig grund; Den öppna samordningsmetoden 

 

Den öppna samordningsmetoden kan i sig tyckas vara ett legitimt instrument 

men vad som också bör beaktas är de indirekta påtryckningar som skapas. Med 

detta menas att medlemsstaternas genom sina utvärderingar triggar varandra till 

att nå en överenskommelse eller dylikt. Dessa utvärderingar och reformplaner 

                                                 
155

 Information om den öppna samordningsmetoden, 

http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/open_method_coordination_sv.htm. Sidan 

besökt 2013-05-05 kl.17:46. 
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skapas i egenskap av soft law varför det inte krävs någon rättslig grund med 

stöd i EU-fördragen. 

Denna metod borde i förlängningen innebära en möjlighet för EU att påverka 

medlemsländerna i frågor där staterna har exklusiv kompetens.
157

 Därmed finns 

det mindre utrymme för utstickande reglering och normer på nationell nivå, när 

andra medlemsländer kan uttala sig en ett specifikt medlemslands reglering. 

Detta kan ses som ett federalt drag i EU, där resultatet i slutändan kan bli 

liknande det som råder i USA istället för suveräna medlemsländer med egen 

suverän nationell reglering såsom grundtanken är inom EU. 

 

Mycket av EU:s påverkan på de, för denna uppsats, aktuella områdena sker 

genom soft law. Eftersom FEUF uttryckligen undantar löne,- förenings och 

stridsrätten från EU:s kompetens är soft law ett sätt för EU att påverka 

medlemsstaterna utan att kompetensöverskridande sker. Om EU skulle 

överskrida sin kompetens behöver sådan EU-lagstiftning inte följas av 

medlemsstaterna. Sker däremot EU-samordningen genom icke-bindande soft 

law kan EU indirekt påverka såväl lönerätt som föreningsrätt och stridsrätt. 

Detta är en inte ovanlig metod som EU använt sig av. Se vidare avsnitt 4.  

 

3.2.8.2 Sammanfattning; Den öppna samordningsmetoden 

 

Den öppna samordningsmetoden används av medlemsstaterna för att utvärdera 

varandra samt för att utarbeta nationella reformplaner, som sedan överlämnas 

till kommissionen. Metoden tillämpas ofta på de rättsområden där 

medlemsstaterna har stor kompetens och EU liten kompetens. Genom 

medlemsstaternas utvärderingar triggar staterna varandra att nå 

överenskommelser och dylikt. Denna soft law är givetvis inte bindande för 

medlemsländerna och även om ett direkt kompetensöverskridande inte kan 

sägas ha skett skulle metoden ändå kunna ses som en indirekt påverkan från 

EU områden som explicit är undantagna EU:s kompetens. 
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 Nyström, s.85. 



4. Analys, slutsatser och reflektioner 

 

Skrivandet av denna uppsats har låtit mig förstå hur komplex 

kompetensfördelningen av normgivningen mellan medlemsländerna och EU är, 

vilket kan framstå som en banal insikt.  

 

Den huvudsakliga problematiken kring var normgivningskompetensen ska 

förläggas kan delvis förklaras med att EU-rätten är av dynamisk karaktär och 

därmed ständigt föränderlig varför artiklarna i fördragen av naturliga skäl 

lämnas vaga så att det ska finnas rum för tolkning. Det kan också anses bero på 

att områdena överlappar varandra, exempelvis när en arbetstagare 

diskrimineras vid lönesättningen (då löne- och diskrimineringsområdet 

överlappar varandra) eller vid vidtagna stridsåtgärder (då stridsrätten och 

etableringsfriheten överlappar varandra), vilket ska utvecklas nedan. Detta är 

en bidragande faktor till varför det är svårt att avgöra huruvida kompetensen 

ligger på nationell nivå, på EU-nivå eller rent faktiskt är delad.  

 

Endast sett till artikel 153 FEUF framstår det som att stridsrätten, 

föreningsrätten och löneområdet bara får regleras på nationell nivå av 

medlemsstaterna. För att få en djupare förståelse måste det emellertid ses till 

andra tillämpningsbara artiklar för att nå insikt om EU:s tillvägagångssätt. 

Såsom redovisats i rättspraxis (såsom mål C-307/05 Del Cerro Alonso) kan det 

konstateras att medlemsländerna i alla fall till en viss grad kan bestämma vilka 

nivåer på lönerna som ska tillämpas på arbetstagarna. Medlemsländernas 

möjligheter att fritt reglera lönenivåer i enlighet med löneundantaget i 153.5 

FEUF lämnas dock inte orört. EU-domstolen kan pröva huruvida 

medlemsstaten diskriminerar löntagaren lönemässigt (som i detta fall på grund 

av anställningsform) och om det utgör hinder i den fria rörligheten. Detta 

eftersom EU-domstolen har funnit rättslig grund i andra artiklar än 153.5 FEUF 

(i det aktuella fallet 157 och 19 FEUF) eftersom områdena lön och 

diskriminering överlappar varandra. På grund av detta har, av allt att döma, 

EU-reglering i form av de direktiv som tagits upp i denna uppsats accepterats 

av medlemsländerna.  
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Däremot ska andra delar av löneområdet, exempelvis lönebildning och 

lönekonkurrens, enligt min mening anses vara av EU orubbade delar och ännu 

nationella angelägenheter. Då måste dock beaktas, liksom tidigare uttalats i 

denna uppsats, att rekommendationer och dylikt (exempelvis meddelandet 

rörande makroekonomiska obalanser, se ovan avsnitt 3.2.7) skulle kunna ses ett 

uttryckande av vilja från EU:s sida att reglera sådana frågor på EU-nivå. Det 

medför i förlängningen att det kan ifrågasättas hur länge lönebildning och 

lönekonkurrens förblir medlemsstaternas exklusiva normgivningskompetens.  

 

Även om det inte rör sig om några bindande rättsakter måste en 

rekommendation eller ett meddelande, liksom ovan uttalats, ändock anses vara 

ett rejält påtryckningsmedel som EU använder sig av. På en stabil 

finansmarknad kan det tänkas att gensvaren från medlemsländerna angående 

dessa rekommendationer och meddelanden skulle ha blivit mer negativt 

uppmärksammade. EU förefaller dock kunna legitimera dessa 

rekommendationer genom att peka på den rådande finanskrisen.  

 

Vad gäller de rättsliga grunderna för EU:s normgivning som uppkommit för att 

värna om de sociala rättigheterna har samtliga tillvägagångssätt som EU 

använder sig av vid normgivning haft en legitim rättslig grund utom försöket 

till Monti II-förordningen som sedermera inte antogs. Huruvida EU kan sägas 

överskrida sin kompetens när unionen lagstiftar på ett sätt som påverkar 

löneområdet, föreningsrätten och stridsrätten måste alltså besvaras nekande. 

Det kan inte påstås att EU direkt överskrider sin normgivningskompetens. Vad 

som däremot kan konstateras är att EU:s reglering, som visserligen har en 

legitim rättslig grund, inskränker de sociala rättigheterna vilket visats i denna 

uppsats och nu ska analyseras ytterligare.  

 

I den rättspraxis som behandlats i uppsatsen är det konstaterat att de sociala 

rättigheterna inskränkts genom att de ekonomiska rättigheterna överordnats de 

sociala rättigheterna gång efter annan. I förlängningen innebär detta antagligen 

att skyddet för de sociala rättigheterna (såsom rättigheterna i 153.5 FEUF) kan 

komma att urholkas. Därmed måste också den rättsliga tyngden för sociala 
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rättigheter och artikel 153.5 FEUF anses minska. Även om det enligt Strategin 

Europa 2020 riktas fokus på sociala frågor och rättigheter så är urholkandet av 

dessa rättigheter ett uppenbart problem som måste tas på allvar.  

 

Liksom visats i denna uppsats kan det konstateras att trots det faktum att EU 

inte har lagstiftningsrätt inom vissa områden utesluter inte detta att EU-rätten 

ändå indirekt kan vara tillämplig på dessa områden, vilket t.ex. mål C-307/05 

Del Cerro Alonso är ett utmärkt exempel på. I övrig rättspraxis som behandlats 

ovan har det företagits en proportionalitetsbedömning där det liksom i Cerro 

del Alonso fastställts att de ekonomiska rättigheterna ska överordnats de 

sociala rättigheterna. I förlängningen får det i nuläget anses oklart vad som 

skulle krävas för att de sociala rättigheterna skulle prioriteras över de 

ekonomiska rättigheterna. När eller om de sociala rättigheterna i framtiden 

överordnas de ekonomiska kan man anta att konsekvensen då blir att EU:s 

normgivningskompetens faller utanför tillämpningsområdena vad gäller löne-, 

strids- och föreningsrätten och därmed begränsas i enlighet med artikel 153.5 

FEUF. 

 

Effekterna av rättspraxis, främst mål C-341/05 Laval, är att Sverige reviderat 

sin lagstiftning för att säkerställa att svensk rätt överensstämmer med EU-rätt. 

Med detta har Sverige fullgjort sina skyldigheter gentemot EU (d.v.s. att vara 

lojal och tillämpa EU-rätten). Däremot fallerar Sverige gentemot exempelvis 

ILO som riktade skarp kritik mot lagstiftningen som enligt ILO otillåtet 

inskränker stridrätten. En mycket relevant fråga är om inte Sverige också 

fallerar gentemot sin egen ”svenska modell”. Jag anser att så är fallet eftersom 

staten i allt större utsträckning beblandar sig i de delar av strids, - förenings, - 

och lönerätten som traditionellt skötts av arbetsmarknadsparterna. Även om 

”Lavallagstiftningen” är genomförd så har jag mycket svårt att se att det sista 

ordet är sagt vad gäller denna reglering, både EU-rättsligt och även ur ett 

svenskt lagstiftningsperspektiv. Snarare lär detta vara de första trevande stegen 

i kampen om ”bevarandet” av stridsrätten på nationell nivå och startskottet gick 

då ILO:s kritik framfördes. Det skulle kunna ses som att Sverige sitter fast i en 
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rävsax eftersom vi genomför EU-direktiv som sedan står i strid med andra 

organisationers konventioner och till viss del även traditionell svensk rätt.  

 

I takt med ny EU-normering måste medlemsstaterna uppfylla nya förpliktelser. 

Eftersom EU-rätt överordnas inhemsk rätt är det dessvärre inte förrän EU i 

högre grad prioriterar de sociala rättigheterna som exempelvis stridsrätten får 

ett förstärkt skydd. Detta kan komma att ske i takt med att EU:s sociala 

dimension och skydd för mänskliga rättigheter utvecklas. Det är då tänkbart att 

de sociala rättigheterna får ökat utrymme. En del av den sociala dimensionen är 

Strategin Europa 2020 som troligen är en bra början. Däremot är strategins 

effekter är svåra att förutspå. 

 

Förutom rättspraxis demonstreras EU:s makt inte bara genom klassisk 

reglering (såsom direktiv och förordningar) utan också genom det faktum att 

kommissionen, på de rättsområden där EU:s kompetens är mindre, med 

strategier och metoder som verktyg, har en viss möjlighet till påverkan på 

medlemsländernas nationella angelägenheter. Krasst sett kan strategier, 

metoder och rekommendationer ses som medel för att dessa åtgärder ska leda 

till EU-rättslig reglering, trots att det rör undantagna områden som t.ex. de i 

artikel 153.5 FEUF. Bortsett från Monti II-förordningen där medlemsländerna 

”sa ifrån” (genom yttranden om att förordningen saknade rättslig grund) 

används dessa soft law möjligheter som indirekta påtryckningsmedel för att 

påverka medlemsländernas nationella lagstiftning och politik mot en 

harmonisering på områden som är förbehållna medlemsstaternas kompetens. 

Detta kan i förlängningen leda till att den svenska modellen försätts i allvarlig 

fara. 

 

Uppenbart är att intressekonflikter uppstår när Sverige försvarar ”den svenska 

modellen” och EU uppenbart försöker harmonisera stora delar av arbetsrätten, 

genom bland annat EU-domstolens avgöranden (såsom Lavalmålet), 

kommissionens rekommendationer och EU-förordningar. Om man däremot ser 

till Monti II-förordningens misslyckande, kan det ses som en bekräftelse på att 

medlemsstaterna, däribland Sverige, fortfarande besitter en viss faktisk 
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kompetens på det socialpolitiska området.  

 

Att Sveriges medlemskap i EU har inneburit att landets suveränitet till viss del 

övergått till EU känns nästan överflödigt att påtala men frågan är hur mycket 

av medlemsstaternas kompetens som reellt får anses vara orörd. Detta leder 

mig till frågan om vad det egentliga värdet av artikel 153.5 FEUF är. När det 

kommer till medlemsstaternas exklusiva kompetens i artikeln och huruvida den 

kompetensen är orubbad får det ändå anses vara så att delar av de undantagna 

områdena har naggats i kanterna genom att EU antingen reglerat eller avgivit 

olika former av yttranden på områdena. Liksom indikerats genomgående i upp-

satsen med redovisad rättspraxis, riktade meddelanden och rekommendationer 

samt direktiv kommer EU att fortsätta vidta åtgärder så länge någon annan arti-

kel i fördragen (främst artiklarna rörande de ekonomiska friheterna) överlappar 

de undantagna områdena eller att EU finner att rekommendationer och soft law 

krävs på de undantagna områdena i artikel 153.5 FEUF. 

 

För att sia över huruvida EU helt skulle kunna ockupera 

normgivningsutrymmet på dessa områden framstår det dock som ytterst 

tveksamt. Artikel 153.2 b FEUF tillåter, liksom ovan nämnts, endast en mini-

mireglering på majoriteten av de områden som räknas upp i artikeln varför en 

total ockupation av normgivningskompetensen förefaller vara orimlig. Mot 

bakgrund av detta resonemang måste det framhållas att även om det i nuläget 

kan framstå som att den nationella kompetensen inte skulle kunna inskränkas 

så måste medlemsländerna iaktta EU-rätt när de utövar sin egen behörighet.  

 

Hur Sverige ska försvara den svenska modellen (om det i framtiden fortfarande 

är eftersträvansvärt) när ytterligare rättsfall avgjorts av EU-domstolen, fler 

rekommendationer och meddelanden lämnats och ett större antal direktiv 

genomförts blir en rejäl utmaning. För att fullt förstå vad som menas med detta 

måste slutligen hänsyn tas till den politiska och socioekonomiska aspekten och 

maktspelet ”bakom kulisserna”. Med detta menas att de rättsliga grunderna 

som redovisats i denna uppsats kan konstateras vara starkt politiskt mål-

orienterade. Avslutningsvis kan det konstateras att mycket talar för att om EU 
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önskar normera på ett specifikt område kommer unionen att finna en rättslig 

grund för att reglera i enlighet med unionens intresse. Huruvida medlems-

länderna kommer att ”säga ifrån” för att bevara sin exklusiva kompetens och 

när detta i så fall kommer att ske återstår emellertid att se. 
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