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OM TILLÄMPLIG LAG FÖR AVTALS-
FÖRPLIKTELSER – I VILKA SITUA-
TIONER ÄR ARBETSLANDETS LAG 
INTE TILLÄMPLIG PÅ ETT INDIVI-
DUELLT ANSTÄLLNINGSAVTAL?

Erik Sinander*

1. INLEDNING

EU-domstolen har, i mål C-64/12 Schlecker,1 konstaterat att tillämplig lag i
avsaknad av ett aktivt lagval från parterna i ett anställningsförhållande inte
måste utgöras av arbetslandets lag. Som stöd för sitt resonemang använde sig
EU-domstolen av möjligheten i artikel 6.2. i Romkonventionen2 som föreskri-
ver att huvudregeln om tillämpning av arbetslandets lag ska frångås och att i
stället lagen i det land till vilket ett anställningsavtal har närmare anknytning
ska tillämpas. Kontentan av förhandsavgörandet är att de nationella domsto-
larna kan låta arbetslandets lag ge vika för en annan lag om det finns närmare
anknytning med beaktande av ”omständigheter som kännetecknar anställ-
ningsförhållandet”. 

1 C-64/12 Anton Schlecker, med ”Firma Anton Schlecker” mot Melitta Josefa Boedeker,
avgjort den 12 september 2013, ännu ej publicerat i EU-domstolens rättsfallssamling (återges
i det följande som Schlecker-målet i löpande text och som C-64/12 i fotnot).

2 1980 års konvention om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, EUT C 334, 30.12.2005, s. 1
(Romkonventionen).

* Jur. kand., doktorand, Stockholms universitet. Rättsfallskommentaren är ett resultat av ett
samarabete inom forskningsprogrammet Reglering av marknader och arbete, ReMarkLab.
Tillsammans med docent Thomas Erhag höll jag den 9 december 2013 ett seminarium om
det aktuella rättsfallet i seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv som anordnades av
Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitet. Jag tackar Thomas Erhag för alla de
värdefulla kommentarer och tankar som han har bidragit med.
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2. OMSTÄNDIGHETERNA I DET AKTUELLA FALLET

Boedeker hade sedan 1979 arbetat för den tyskregistrerade butikskedjan
Schlecker i sitt hemland Tyskland. Femton år senare ingick hon ett nytt anställ-
ningsavtal som ansvarig för samma företags verksamhet i Nederländerna. Det
var också där hon arbetade fram till dess att hon sommaren 2006 fick reda på
att hennes tjänst i Nederländerna skulle upphöra. I stället blev hon omplacerad
och erhöll tjänst som redovisningschef i Tyskland från och med den 1 juli 2006.
Med undantag för ortsbytet gällde samma anställningsvillkor som tidigare. Boe-
deker inställde sig för tjänstgöring i Tyskland men opponerade sig mot arbets-
givarens ensidiga beslut den 4 juli 2006. Dagen därefter sjukanmälde hon sig
och hon fick ersättning från den tyska försäkringskassan från och med den 16
augusti 2006. 

Boedeker inledde flera rättsprocesser mot arbetsgivaren. Bland annat väckte
hon talan vid nederländsk domstol. Hon yrkade där dels att domstolen skulle
fastställa att det var nederländsk lag som var tillämplig på anställningsförhållan-
det, dels att domstolen skulle förklara det andra anställningsavtalet ogiltigt och
tillerkänna henne skadestånd. Arbetsgivaren menade att tysk rätt var tillämplig
och att omplaceringen därför var giltig. Den nederländska domstolen tilläm-
pade nederländsk rätt som arbetslandets lag och kom därmed fram till att
omplaceringen var ogiltig och att Boedeker var berättigad till ett skadestånd om
557 651,52 euro. Lagvalsfrågan överklagades till Nederländernas högsta dom-
stol (Hoge Raad) som beslutade att hänskjuta frågan om möjligheten att bereda
lagen med närmare anknytning företräde framför arbetslandets lag till EU-
domstolen för förhandsavgörande.3 

3. RÄTTSLIG BAKGRUND

För lagvalsfrågor rörande avtal som har ingåtts den 17 december 2009 eller där-
efter tillämpar EU:s medlemsstater den s.k. Rom I-förordningen.4 För äldre

3 Den fråga som EU-domstolen besvarade formulerades enligt följande. ”Ska bestämmelsen i
artikel 6.2 i [Rom]konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser tolkas så, att om en
anställd vid fullgörandet av ett anställningsavtal inte endast vanligtvis, utan också under en
lång period och utan avbrott utför sitt arbete i ett och samma land, så är det i samtliga fall det
landets lag som ska tillämpas, även om alla övriga omständigheter indikerar att anställnings-
avtalet har nära anknytning till ett annat land?” Hoge Raad hänsköt även en andra fråga om
det krävdes att arbetsgivaren och arbetstagaren vid ingåendet av anställningsavtalet var med-
vetna om att arbetet länge och utan avbrott skulle utföras i ett och samma land för att arbets-
landets lag skulle bli tillämplig. EU-domstolen valde att inte besvara den andra frågan med
anledning av sitt svar på den första tolkningsfrågan. 

4 Rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförplik-
telser. EGT L 177/6. 4.7.2008 (Rom I-förordningen). 
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avtal, som t.ex. anställningsavtalet i Schlecker-målet, tillämpas i stället förord-
ningens folkrättsliga föregångare Romkonventionen. Romkonventionen och
Rom I-förordningen är materiellt mycket lika och EU-domstolens rättspraxis
rörande Romkonventionen har betydelse även för tolkningen av Rom I-förord-
ningen.5 I texten nedan hänvisas till bestämmelserna så som de är numrerade i
Rom I-förordningen trots att målet avgjordes enligt Romkonventionen.6 

Bestämmelsen om anställningsavtal i Romkonventionens artikel 6 som den
nederländska domstolen hänsköt för tolkning motsvaras av Rom I-förordning-
ens artikel 8. Att särskilda lagvalsregler för anställningsavtal instiftades motive-
rades med att det fanns ett behov att skydda arbetstagaren som den typiskt sva-
gare parten.7 Till skillnad från avtal som inte är särskilt reglerade är parternas
möjlighet att välja tillämplig lag (partsautonomi) i anställningsavtal inskränkt
(jämför artikel 3). Trots det, är det i första hand parternas lagval som ska till-
lämpas också i ett anställningsförhållande. Ett sådant lagval får dock inte inne-
bära att den anställde berövas det skydd som tillförsäkras honom eller henne
genom bestämmelser som inte kan avtalas bort enligt den lag som skulle ha varit
tillämplig om något lagval inte hade gjorts (artikel 8.1). Trots att parterna till
ett anställningsavtal har utnyttjat sin partsautonomi måste det med andra ord
fastställas vilken lag som, om inget lagval gjorts, skulle ha varit tillämplig. Det
har av Bogdan liknats vid att arbetstagaren tillåts att ”plocka russinen ur
kakan”.8 Lagvalsreglerna medför därmed ett slags inbyggd rättsosäkerhet efter-
som parterna inte själva kan bestämma vilket rättssystem ett anställningsavtal
ska vara underkastat. Med hänsyn till att det oftast lär vara arbetsgivarparten
som formulerar anställningsavtal kan man också tänka sig att denne inte anser
det vara fördelaktigt att införa lagvalsklausuler. Reglerna har emellertid inte

5 Även det motsatta förhållandet råder, dvs. prejudikat angående tolkningen av Rom I-förord-
ningen får betydelse för tolkningen av Romkonventionen (se t.ex. mål C-64/12, p. 38 och
generaladvokatens förslag till avgörande i samma mål, p. 58). 

6 I det aktuella målet hänvisar även EU-domstolen till Rom I-förordningen, se mål C-64/12,
p. 6 och p. 38.

7 Att arbetstagarskyddet är en ledstjärna framgår av skälen 23 och 35 i ingressen till Rom I-för-
ordningen. I förarbetena till Romkonventionen behandlades arbetstagarskyddet och de sär-
skilda reglerna om lagval för anställningsförhållanden något utförligare, se Report on the
Convention on the law applicable to contractual obligations by Mario Giuliano, Professor,
University of Milan, and Paul Lagarde, Professor, University of Paris I, i EGT C 282,
31.10.1980, s. 1–50 (Guiliano/Lagarde-rapporten), s. 25–26. Se även fotnot 11 i general-
advokatens förslag till avgörande i mål C-64/12 med vidare hänvisningar för EU-domstolens
allmänna inställning i frågan.

8 Se t.ex. Bogdan, Michael: Concise Introduction to EU Private International Law, 2012,
s. 133 och Svensk internationell privat- och processrätt, Åttonde upplagan, 2014, s. 236 och
238. I doktrin förespråkas också en tolkning som gör gällande att den svagare parten måste
stödja sig på hela det rättssystem som är mer fördelaktigt (se a.a. s. 236 fotnot 28 för vidare
hänvisningar). Se också generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-64/12 p. 34.
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hindrat Ryanair från att i sina anställningsavtal ha lagvalsklausuler som alltid
utpekar irländsk lag som tillämplig.9 

I avsaknad av avtalat lagval (eller för att avgöra vilket lands lag som eventuellt
tar över och ska tillämpas när parterna har avtalat om lagval) ska ett anställ-
ningsavtal underkastas lagen i det land där arbetet vanligtvis utförs (artikel 8.2).
Den lagvalspresumtionen ska garantera svagare part ett adekvat skydd i anställ-
ningsförhållanden.10 EU-domstolen har konkretiserat tolkningen av ett sådant
arbetsland genom att peka ut särskilda anknytningsfaktorer.11 Domstolen har
också principiellt uttalat att lagvalspresumtionen ska tolkas extensivt med hän-
syn till syftet att tillförsäkra den anställde ett adekvat skydd.12 Om det inte går
att fastställa var arbetet vanligtvis utförs, ska anställningsavtalet lyda under
lagen i landet där det företag som anställt arbetstagaren är beläget (artikel 8.3).13

I artikel 8.4 stadgas att det finns en möjlighet att tillämpa lagen i ett annat land
”om det framgår av de samlade omständigheterna att avtalet har närmare
anknytning” dit.

4. VAD ÄR NÄRMARE ANKNYTNING?

Schlecker-målet rörde möjligheten att åsidosätta de ovan nämnda lagvalspre-
sumtionerna och i stället tillämpa lagen till vilken det finns en närmare anknyt-
ning (artikel 8.4). Motsvarande undantag för andra typer av avtal i Rom I-för-
ordningen finns för allmänna avtal (artikel 4.3), transportavtal (artikel 5.3) och
försäkringsavtal (artikel 7.2, 2 st.). Vad gäller allmänna avtal och transportavtal
föreskrivs ett krav på ”uppenbart närmare anknytning” och för försäkringsavtal
krävs en ”mycket närmare anknytning”. För anställningsavtal är inte den när-
mare anknytningen förstärkt med något liknande uppenbarhetsrekvisit. De
bakomliggande syften som artikel 8.4 huvudsakligen balanserar är rättssäkerhet
(förutsebarhet)14 och arbetstagarskydd. Hur artikel 8.4 ska tolkas, mot bak-

9 Se t.ex. Lag & Avtal, Nr 9 oktober 2013, s. 27. 
10 Giuliano/Lagarde-rapporten, s. 25. 
11 I mål C-383/95 Petrus Wilhelmus Rutten mot Cross Medical Ltd. REG 1997 s. I-57 uttalade

domstolen att arbetslandet i domsrättsreglernas mening skulle, när någon fullgör sina anställ-
ningsförpliktelser i mer än ett land, tolkas som det land där arbetstagaren har upprättat det
faktiska centret för yrkesverksamheten. Detta ska fastslås med hjälp av anknytningsfaktorer
som i vilket land arbetstagaren tillbringade den största delen av sin arbetstid, var kontoret är
beläget, varifrån arbetstagaren förbereder det arbete som utförs för arbetsgivarens räkning och
vart han återvänder efter varje affärsresa till utlandet.

12 Mål C-29/10 Heiko Koelzsch mot Luxemburg, REU 2011 s. I-1595, se särskilt. p. 43 och 47.
13 Presumtionen om tillämpning av lagen i det land där arbetstagaren anställdes är subsidiär i

förhållande till arbetslandets lag, se särskilt mål C-384/10 Jan Voogsgerd mot Navimer SA,
ännu ej publicerat i EU-domstolens rättsfallssamling REU.

14 EU-domstolen behandlar i detta fall förutsebarhet som ett uttryck för rättssäkerhet, se mål C-
64/12 p. 35.
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grund av ordalydelsen och de bakomliggande syftena, har det framförts olika
åsikter om. Bogdan menar att ordalydelsen innebär att förutsebarheten är min-
dre för anställningsavtal jämfört med andra avtal.15 Liknande uppfattning har
framförts i tysk litteratur där det har hävdats att bestämmelsen är av undan-
tagskaraktär men att den ger domstolarna en större flexibilitet, vilket dock inte
får leda till att domstolslandets lag favoriseras.16 I brittisk litteratur har lagvals-
presumtionen om arbetslandets lag däremot ansetts vara så stark att undantaget
för närmare anknytning knappast kan göras gällande om en arbetstagare van-
ligtvis arbetar i ett land.17 I den grönbok som skrevs i samband med Rom I-för-
ordningens införande förklarades att åsidosättandemöjligheten gör det möjligt
att ”undvika eventuella negativa följder för den anställde genom en alltför rigid
koppling av avtalet till fullgörelseorten”.18 Av grönboken framstår det därmed
som att arbetslandets lag endast kan frångås om det är till förmån för arbets-
tagaren. I generaladvokaten Nils Wahls domsförslag i det aktuella målet tolka-
des möjligheten att frångå arbetslandets lag som en ”escape clause” snarare än en
undantagsklausul.19 

Den principiella möjligheten att åsidosätta presumtioner i lagvalssamman-
hang prövades i mål C-133/08 Intercontainer.20 I det målet, som visserligen
inte rörde ett anställningsavtal utan ett befraktningsavtal för järnvägstransport,
uttalade EU-domstolen att domstolarna alltid ska fastställa tillämplig lag i
enlighet med lagvalspresumtionerna för att uppfylla ”det allmänna kravet på
lagens förutsebarhet och, följaktligen, rättssäkerhet i avtalsförhållanden”.21

Domstolen uttalade vidare att det ankommer på de nationella domstolarna att
underlåta att tillämpa lagvalspresumtionerna om ”det klart framgår av de sam-
lade omständigheterna att avtalet har en närmare anknytning till ett annat
land”.22 Möjligheten att tillämpa närmare anknytning ska ha syftet att uppväga
systemet för lagvalspresumtioner ”genom att förlika kraven på rättssäkerhet
[…] med nödvändigheten att förutse en viss smidighet vid fastställandet av den
lag som det aktuella avtalet faktiskt har närmast anknytning till”.23 Den mot-

15 Bogdan, Michael: Individuella anställningsavtal i den nya Rom I-förordningen, ERT 2009,
nr 1, s. 20.

16 Deinert, Olaf: Internationales Arbeitsrecht, 2013, s. 155 f.
17 Merrett, Louise: Employment Contracts in Private International Law, 2011, s. 209.
18 Grönbok om omvandling av 1980 års Romkonvention om tillämplig lag för avtalsförpliktel-

ser till ett gemenskapsinstrument och dess revidering i samband därmed, KOM (2002) 654,
s. 35–36. 

19 Se generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-64/12, p. 2 och den där angivna fotnoten
7. Jfr också p. 60 i samma domsförslag.

20 C-133/08 Intercontainer Interfrigo SC (ICF) mot Balkenende Oosthuizen BV och MIC
Operations BV, REG 2009 s. I-9687.

21 C-133/08 p. 62. 
22 C-133/08 p. 63–64. Det uppenbarhetsrekvisit som domstolen införde genom att använda

förstärkningsordet ”klart”, blev senare infört i Rom I-förordningen.
23 C-133/08 p. 59.
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svarande möjligheten att åsidosätta lagvalspresumtioner för andra avtal än
anställningsavtal anses alltså vara oönskad ur ett rättssäkerhetsperspektiv men
nödvändig för att undvika att lagvalspresumtionerna bidrar till ett alltför stel-
bent rättssystem. Förutsebarheten, som ett uttryck för rättssäkerhet, kan å ena
sidan skyddas av en strikt tillämpning av lagvalspresumtionen. Å andra sidan
kan en alltför rigid tillämpning av lagvalspresumtionerna i vissa fall få orimliga
följder. 

Generaladvokaten framhåller som en sådan negativ följd att det finns en risk
för law shopping till förmån för arbetstagarna vid en alltför strikt tillämpning av
presumtionen om arbetslandets lag, vilket kan leda till godtycklighet vid fast-
ställande av tillämplig lag och följaktligen ett hot mot rättssäkerheten.24 Gene-
raladvokaten flyttar således det skyddade värdet om rättssäkerhet och förutse-
barhet till den vågskål som indikerar den närmare anknytningen till ett annat
land än arbetslandet. Utnyttjande av lagvalsregler är inte alltid oönskat. Förete-
elsen kan antingen ses som destruktiv eller konstruktiv. När den anses vara ned-
brytande beskrivs den i termer av fraude à la loi, law shopping eller kringgående.
När den tvärtom betraktas som något positivt kan den vara ett uttryck för den
fria rörligheten och leda till en, i EU-domstolens mening, önskad utveckling av
nationell lagstiftning. I mål C-212/97 Centros25 ansågs etablerandet av bolag i
det Förenade kungariket för att kunna kringgå de högre kapitalkraven enligt
dansk rätt vara ett legitimt utnyttjande av den fria rörligheten. I mål C-456/04
Agip26 ansågs i stället visst utnyttjande av ballastresor för att kringgå sjötrans-
portregler vara missbruk. I det senare fallet var det destruktiva kringgåendet ett
missbruk av EU-lagstiftning. Det är förmodligen illojaliteten sedd ur EU-lag-
stiftarens synvinkel som avgör vad som är tillåtet kringgående och vad som inte
är det. Vad som är ett illojalt kringgående i anställningsförhållanden är svårt att
fastställa men bör reflektera syftet att skydda arbetstagarna.

Arbetstagarskyddet ska även vägas in i tolkningen av den närmare anknyt-
ningen.27 Det syftet kan anses vara tillgodosett genom blotta utpekandet av
arbetslandets lag, men man kan också tänka sig att det t.ex. innebär att man
måste undersöka vilken materiell rätt som blir förmånligast för arbetstagaren.28

I generaladvokatens förslag till avgörande i Schlecker-målet tolkas principen om
arbetstagarskydd utförligt.29 Generaladvokaten menar att syftet med principen
om skydd för svagare part inte är att ”systematiskt favorisera arbetstagaren utan

24 Se generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-64/12 p. 37–38.
25 C-212/97 Centros mot Ehrvervs- og Selskabsstyrelsen REG 1999 s. I-1459.
26 C-456/04 Agip Petroli SpA mot Capitaneria di porto di Siracusa m.fl., REG 2006 s. I-3395.
27 Angående arbetstagarskydd, se fotnot 8 ovan.
28 Grönbok om omvandling av 1980 års Romkonvention om tillämplig lag för avtalsförpliktel-

ser till ett gemenskapsinstrument och dess revidering i samband därmed, KOM (2002) 654,
s. 35–36.

29 Se generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-64/12, p. 22 ff.
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snarare att skydda honom genom att göra tvingande regler tillämpliga på
honom i den lag som har den starkaste anknytningen”.30 Av domsförslaget
framgår vidare att principen om skydd för svagare part inte innebär att arbets-
tagaren ska tillförsäkras det mest förmånliga skyddet. Syftet är i stället att arbets-
tagaren ska åtnjuta ett adekvat skydd.31 Generaladvokaten menar vidare att det
också är så som domstolens tidigare rättspraxis ska förstås. Trots att det står ”[i]
motsats till vad som vid en första anblick skulle kunna härledas ur de faktiska
omständigheter som var ursprunget till […] målen Koelzsch och Voogsgerd,
var det med ett klart uttryckt syfte att ge arbetstagaren ett adekvat skydd och
inte nödvändigtvis ett optimalt eller särskilt förmånligt skydd”.32 I EU-domsto-
lens domskäl har generaladvokatens definition av arbetstagarskyddet i princip
erkänts,33 även om det där betonades att arbetslandets lag ska beaktas i första
hand mot bakgrund av med vilket syfte särregleringen för lagval i anställnings-
avtal ursprungligen intogs.34 Även om det i domen konstateras att det adekvata
skyddet inte behöver betyda att den för arbetstagaren förmånligaste lagstift-
ningen blir tillämplig fastställs det inte vad det adekvata skyddet verkligen är
eller hur det ska fastställas. Det går att tänka sig att det är en EU-konform läg-
stanivå, men också att det får avgöras efter en in casu-bedömning som blir bero-
ende av vilka rättssystem det är som står i konflikt med varandra. Om man ser
till att det ursprungliga syftet var att skydda den typiskt sett svagare arbetstaga-
ren bör det finnas utrymme för att individrelatera arbetstagarskyddet. Av den
aktuella domen framstår Boedeker som lika skyddsvärd som vilken arbetstagare
som helst trots sin högt uppsatta position som ansvarig för verksamheten i
Nederländerna. I svensk rätt är det en vedertagen princip att anställningsskyd-
det uttunnas med stigande förtroendeställning. I Lag (1982:80) om anställ-
ningsskydd (LAS) har t.ex. ledande befattningshavare undantagits från lagens
tillämpningsområde (1 § LAS). Att arbetstagarskyddet i EU:s internationella
privaträtt tolkas på ett liknande sätt skulle överensstämma med syftet att tillför-
säkra arbetstagarna ett ”adekvat skydd”. 

Till skillnad från konventions- och förordningstexterna som föreskriver att
en lag med närmare anknytning ska tillämpas, anför EU-domstolen att de
nationella domstolarna kan avstå från att tillämpa arbetslandets lag om det finns
en starkare anknytning till ett annat land.35 I samband med detta kan påpekas
att uppenbarhetsrekvisitet för åsidosättande av lagvalspresumtioner för all-

30 Se generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-64/12, p. 26.
31 Se generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-64/12, p. 32.
32 Se generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-64/12, p. 36. 
33 Mål C-64/12 p. 34. 
34 Mål C-64/12, p. 32–33.
35 Mål C-64/12, domslutet.
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männa avtal i Rom I-förordningen kom till på ett dylikt sätt.36 Om domskälens
föreskrivna frivillighet kommer att utvecklas i den riktningen återstår att se.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att såväl rättssäkerhet som arbetstagar-
skydd principiellt talar för tillämpning av arbetslandets lag. Domstolen har
dock i det här fallet funnit att rättssäkerhet inte talade för tillämpningen av
arbetslandets lag och att arbetstagarskyddet inte talade emot tillämpningen av
den närmare anknytningen. Den närmare anknytningen får därmed betraktas
som en undantagsmöjlighet vilken, med beaktande av rättssäkerhet och arbets-
tagarskydd ska tillämpas restriktivt.

5. ANKNYTNINGSFAKTORER SOM TALAR FÖR 
NÄRMARE ANKNYTNING

I EU-domstolens dom betonades att arbetslandets lag fortsatt ska tillmätas stor
betydelse. De nationella domstolarna ska själva bedöma vad som talar för en
närmare anknytning till ett annat lands lag. Relevanta anknytningsfaktorer ska
utgöras av ”omständigheter som kännetecknar anställningsförhållandet”.37

Avvägningen ska vara en kvalitativ bedömning av anknytningsfaktorerna, vilket
innebär att det inte är antalet anknytningar som räknas utan tyngden i dem.38

Som sådana särskilda anknytningsfaktorer framhålls särskilt det land där den
anställde betalar skatt och avgifter på sin inkomst och det land där den anställde
är ansluten till ett system för social trygghet. Därutöver ska man göra en sam-
mantagen bedömning av omständigheterna i målet där bland annat ”parame-
trarna för fastställandet av lön eller av andra anställningsvillkor” ska beaktas.39 

Skatterätt är inte EU-harmoniserat och var en arbetstagare ska skatta på sin
inkomst avgörs av hur de tillämpliga bilaterala dubbelbeskattningsavtalen ser
ut. Normalt sett betalar dock en arbetstagare inkomstskatt i källstaten, det vill
säga den stat där källan till inkomsten finns.40 Var skatt ska erläggas av arbets-
tagaren är inte något som anställningsavtalsparterna kan påverka och man kan
därmed fråga sig om det verkligen är en omständighet som kännetecknar
anställningsförhållandet.

36 Se fotnot 23 ovan.
37 C-64/12, p. 40.
38 C-64/12, p. 40.
39 C-64/12, p. 41.
40 Se t.ex. OECD:s modellavtal (Model Tax Convention on Income and on Capital 2010), artikel

15. Utgångspunkten i gränsöverskridande situationer är emellertid att båda staterna gör
anspråk på beskattning och att en av staterna frånträder sitt beskattningskrav i enlighet med
i avtalen föreskriven metod. I vissa avtal finns också särskilda regler för gränsgångare som då
huvudsakligen beskattas i hemviststaten. 
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Vad gäller socialförsäkringssystem är, enligt EU-förordningen 883/2004 om
samordning av de sociala trygghetssystemen (socialförsäkringsförordningen),
utgångspunkten att arbetstagare omfattas av arbetslandets sociala trygghetssys-
tem.41 I socialförsäkringsförordningen finns det flera undantag från principen
om tillhörighet till arbetslandets trygghetssystem. Till exempel kan utsända per-
soner kvarstå i utsändningslandets sociala trygghetssystem i upp till 24 månader
(artikel 12). Vid arbete i två eller flera medlemsstater samtidigt ska personen
omfattas av lagstiftningen i bosättningsstaten om väsentlig del av arbetet utförs
där. Om väsentlig del av arbetet inte utförs i bosättningsstaten ska personen i
stället omfattas av det sociala trygghetssystemet där arbetsgivaren har sitt säte
(artikel 13). Ytterligare ett undantag är möjligheten för behöriga myndigheter
att, till förmån för en person eller persongrupp, föreskriva undantag från de
annars obligatoriska lagvalsreglerna om social trygghet (artikel 16.1). Den möj-
ligheten hade utnyttjats i det aktuella Schlecker-målet.42 Boedeker omfattades
således av tysk social trygghet trots att hon arbetade i Nederländerna. Enligt
generaladvokaten var det en stark indikation på att tyngdpunkten i anställ-
ningsförhållandet låg i ett annat land än arbetslandet.43 Det framgår inte om
parterna själva har tillåtits att påverka socialförsäkringstillhörigheten. Om så
hade varit fallet hade frångåendet av arbetslandets socialförsäkringssystem inne-
burit att arbetstagarskydd i nationell lagstiftning tämligen enkelt kunnat kring-
gås. En avgörande fråga är vilken betydelse man ska tillmäta de relativt speciella
omständigheterna rörande parternas val av tillämplig socialförsäkringslagstift-
ning. Att detta inte har lyfts fram i domen, till skillnad från i domsförslaget,
talar för att det inte är en omständighet som domstolen funnit viktig. 

Lämpligheten av att bestämma anställningsavtalets närmare anknytning
med stöd av var arbetstagaren betalar skatt på sin inkomst och var han eller hon
är ansluten till ett socialt trygghetssystem kan i viss mån ifrågasättas även om
det var relevanta anknytningsfaktorer i det specifika fallet. Offentligrättsliga
förpliktelser som skattskyldighet har sällan eller aldrig något att göra med
anställningsförhållandet, eftersom arbetsgivaren och arbetstagaren inte kan
påverka dem. I vilken stat arbetstagare betalar skatt på inkomst av sitt arbete
kännetecknar inte nödvändigtvis anställningsförhållandet, utan baseras i hög
grad på bilaterala avtal. Anslutning till ett socialt trygghetssystem har heller inte
nödvändigtvis någon koppling till anställningsförhållandet. Mycket torde i och
för sig tala för att en arbetstagare som betalar inkomstskatt och är ansluten till
ett socialförsäkringssystem i ett land har sina huvudsakliga levnadsintressen där.

41 Se EU-förordning 883/04, artikel 11.3 a ”en person som har anställning eller bedriver verk-
samhet som egenföretagare i medlemsstat omfattas av lagstiftningen i den medlemsstaten”.

42 Den omständigheten framgår inte av domskälen men av generaladvokatens förslag till avgö-
rande i mål C-64/12, se särskilt p. 68 i generaladvokatens domsförslag.

43 Se generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-64/12, p. 68.
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Det är inte nödvändigtvis samma sak som att arbetstagaren har sina huvudsak-
liga arbetsrättsliga intressen i den staten. 

Domstolen använde sig inte bara av offentligrättsliga anknytningar för att
fastställa närmare anknytning. Att lönen före euro-införandet betalats i tyska
mark var också en omständighet som kunde beaktas. Gemensamt för anknyt-
ningsfaktorerna är att de har starka ekonomiska kopplingar. Vid anställnings-
avtalstvister som rör plånboksfrågor torde det vara lämpligare att använda sig av
det på bland annat skatterättens område förekommande rekvisitet ”centrum för
levnadsintressen” som motvikt till arbetslandets lag. Arbetstvister rör ofta, men
inte alltid, ekonomiska frågor. I praktiken torde de nya utpekade anknytnings-
faktorerna förstärka, om än på marginalen, en arbetstagares anknytning till
bosättningslandet i internationella anställningstvister. En sådan utveckling
innebär ökad osäkerhet i fråga om tillämplig lag och riskerar ytterst att leda till
minskad gränsöverskridande rörlighet på arbetsmarknaden. Arbetsgivaren har i
den typsituationen ett legitimt intresse av att välja tillämplig lag så att alla
arbetstagare på en arbetsplats omfattas av samma lagstiftning. Även ur det per-
spektivet torde förutsebarheten tillgodoses av en långtgående tillämpning av
arbetslandets lag. 

Det finns naturligtvis många tänkbara anknytningsfaktorer som kan komma
att beaktas vid fastställandet av en eventuellt närmare anknytning. Man kan
t.ex. fråga sig vilken betydelse det har för den närmare anknytningen om arbets-
tagaren omfattas av ett kollektivavtal. En rimlig slutsats är att det endast är rele-
vant i den utsträckning det faktiskt kännetecknar anställningsförhållandet. Sär-
skild betydelse skulle kollektivavtal kunna tänkas ha för anställningsavtal på en
arbetsmarknad som den svenska där kollektivavtal ofta har en stor betydelse för
anställningsförhållandet. 

Av intresse är också att EU-domstolen inte utpekade medborgarskapet som
möjlig anknytningsfaktor. Inom EU är det naturligt eftersom diskriminering av
EU-medborgare på grund av nationalitet är förbjuden enligt primärrätten (arti-
kel 45, EU-fördraget). Vid en medlemsstats tillämpning av lagvalsreglerna för
anställningsavtal med anknytningar utanför EU gäller inte diskrimineringsför-
budet. Schlecker-prejudikatets tystnad om medborgarskapet som anknytnings-
faktor kan eventuellt ses som att medlemsstaterna får beakta det som en anknyt-
ningsfaktor i fall som inte rör EU-medborgare. 

6. AVSLUTANDE SYNPUNKTER

Mot bakgrund av Schlecker-fallet får det anses stå klart att det finns ett ökat
utrymme för att argumentera för åsidosättande av arbetslandets lagstiftning i
tvister rörande anställningsavtal. Den effekten riskerar att förstärkas på ett oön-
skat sätt med hänsyn till att domstolar lär vara mer benägna att tillämpa sitt eget
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lands lag.44 Det innebär att förutsebarheten, vad gäller frågan om tillämplig lag
för internationella anställningsavtal, minskat.

De offentligrättsliga anknytningsfaktorer som utpekats som särskilda indika-
torer på närmare anknytning ökar bosättningslandets betydelse för lagval i
anställningsförhållanden. På så sätt riskerar arbetstagare att bli särbehandlade på
grund av sin bosättningsstat. Det är inte förenligt med tanken om fri rörlighet
i Europa. 

Undantagsmöjligheten att tillämpa närmare anknytning bör i första hand
reserveras för sådana fall där kringgåendet av lagvalsreglerna har varit illojalt och
inneburit att arbetstagarskyddet har åsidosatts. De relevanta anknytningsfakto-
rerna för lagval rörande anställningsavtal bör tydligt känneteckna anställnings-
förhållandet, inte faktorer som anställningsavtalets parter inte kan påverka.

44 Domstolars benägenhet att tillämpa sitt eget lands lag (d.v.s. lex fori) brukar kallas för home-
ward trend, se t.ex. Bogdan, Michael: Svensk internationell privat- och processrätt, åttonde
upplagan, 2014, s. 44.


