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Abstract 

 

The aftermath of the Laval case has created new grounds for discussion on the 

scope of the right to collective bargaining and the right to strike in within ILO 

law, ECHR law and EU law. The research starts out by mapping and analysing 

the different international instruments' material protection of the rights and 

their respective supervisory bodies. The starting point of the instruments is of 

imminent importance to how cases are treated by the supervisory bodies. A 

discussion on the Swedish constitutional development relates to the topics to 

legal certainty, domestic remedies and the effects, or lack of effect, of 

international law on national adjudication. Conclusions include that the 

precedent value of the Laval case has diminished since the decision by the 

CJEU. The need for further research on EU competency and consequences of 

the discrepancy is recognised.  
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1. Introduktion 

 

1.1 Bakgrund 

 

EU och den nationella arbetsrätten har kommit att få ett nära samband genom 

successivt ökad integration. Den kollektiva arbetsrätten har traditionellt visat 

sig vara svår att harmonisera på unionsnivå, främst vad gäller kollektivavtal 

och stridsåtgärder, och förutsätts dessutom bäst vara reglerad på nationell nivå i 

ljuset av subsidiaritetsprincipen.
1
 Strejk-, förhandlings- och föreningsrätt är 

grundläggande rättigheter som regleras i flera internationella instrument. Dessa 

rättigheter har olika räckvidd och skyddas olika beroende på vilket instrument 

som undersöks och hur kontrollmekanismerna är uppbyggda. En följd är att det 

sker rättsliga intresseavvägningar med ibland oförutsedda resultat som 

påverkar aspekter av den kollektiva arbetsrätten. Lavalmålet och dess efterspel 

tydliggör detta. Förhandlings- och strejkrättens ställning i EU-rätten illustrerar 

frågor om relationen mellan de instrument som parallellt med EU-rätten 

reglerar dessa rättigheter. 

 

1.2 Problemställning  

 

För att finna gällande förhandlings- och strejkrätt krävs vägledning i både 

internationell och nationell rätt. Det är en följd av att Sverige har en dualistisk 

syn på folkrätt och nationell rätt. EU-rätten intar en särskild ställning i 

förhållande till det dualistiska systemet. Det medför att rättigheterna måste 

kartläggas folkrättsligt, statsrättsligt normhierarkiskt och EU-rättsligt. Hur 

Sverige bör konsolidera normkonflikter är en central problemformulering som 

inte regleras enhetligt i folkrätten, EU-rätten eller konstitutionellt i svensk rätt. 

 

Strejkrätten är ett medel för att genomföra den grundläggande 

förhandlingsrätten. Genom att ha möjlighet att använda sig av det maktmedel 

                                                 
1 Schmidt, Folke, "Facklig arbetsrätt", reviderad upplaga ombesörjd av Ronnie Eklund under 

medverkan av Håkan Göransson, Kent Källström och Tore Sigeman, Norstedts juridik, 1997, s. 

19  
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som stridsåtgärder är, blir inte förhandlingsrätten en illusorisk rätt, utan kan 

materialiseras. Den gemensamma nämnaren är att båda rättigheterna är medel 

för att effektivt kunna tillvarata arbetstagares intressen, vilket också är 

fackföreningarnas syfte. 

 

Med stöd av internationell rättsutveckling, EU:s principiellt starkare koppling 

till EKMR sedan Lissabonfördragets ikraftträdande och inhemsk 

konstitutionell rättsutveckling kan frågan ställas om Lavalmålets resultat 

fortfarande står sig som ett definitivt avgörande av strejkrättens omfattning. 

Med analys kring denna problemformulering är min förhoppning att kunna 

klargöra strejkrättens position i rättsordningen, och utmana läsaren att kritiskt 

se på fundamentala rättigheter kontra ekonomiska friheter. 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga gällande internationell strejkrätt och 

analysera de konsekvenser som Lavalmålet och dess efterspel medför, 

inklusive lex Laval, för den svenska arbetsmarknaden och den internationella 

och europeiska strejkrätten. Rättsutvecklingen i Sverige, EU och inom 

folkrätten sedan Lavalmålet är i sammanhanget lika viktig att använda sig av 

för att fånga strejkrätten som helhet. Ett ytterligare syfte är att behandla 

strejkrätten ur ett svenskt konstitutionellt perspektiv. Det kommer ifrågasättas 

om AD och CJEU hade kommit fram till samma resultat idag som i 

Lavalmålet, främst med hänsyn till efterspelet efter Lavalmålet och 

rättsutvecklingen i de olika regelverken. En analys kring möjliga lösningar på 

normkonflikten förs de lege ferenda. 

 

Uppsatsen riktar sig till jurister med kunskap i internationell arbetsrätt, folkrätt, 

EU-rätt och grundläggande svensk statsrätt. 
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1.4 Tes 

 

Den tes som i stor utsträckning driver uppsatsen är:  

 

Lavalmålets utgång är av begränsat prejudicerande värde eftersom den 

kränker fundamentala mänskliga rättigheter och därför bör EU-domstolen 

ändra sin praxis angående förhandlings- och strejkrätten. 

 

1.5 Ämnets avgränsning och terminologi 

 

Inom den internationella rätten och de internationella instrumenten finns ingen 

uniform reglering eller definition av strejkrätten. Min avsikt är att det kommer 

att framgå av sammanhangen i uppsatsen och de kontextuella förklaringar och 

utfyllnader som olika begrepp ges vad som menas med strejkrätt eller 

motsvarande. En huvudskillnad i instrumenten och övervakningsorganens 

praxis är att i vissa instrument är strejkrätten en självständig rättighet som 

skrivits ut, och i andra en aspekt av den allmänna föreningsfriheten.
2
  

 

Uppsatsens fokus ligger på internationell förhandlings- och strejkrätt inom 

ramen för ILO-rätten, Europarådsrätten och EU-rätten. Frågeställningen tar 

sikte på förhandlings- och strejkrätten och de konsekvenser som Lavalmålet 

och dess efterspel medför. En generell avgränsning är att uppsatsen behandlar 

den positiva rätten att vidta fackliga stridsåtgärder, och inte rena 

föreningsrättsliga frågor eller negativ föreningsfrihet. När strejkrätten är 

reglerad som en aspekt av den allmänna föreningsfriheten åskådliggörs särskilt 

sammankopplingen som strejkrätten har till förhandlingsrätt och allmän 

föreningsfrihet. 

 

Resonemang kring den svenska arbetsrätten berör förhandlingsrätten såväl som  

strejkrätten sett i ljuset av utlåtanden från internationella organ med kompetens 

att följa upp Sveriges grad av efterlevnad av internationella förpliktelser. De 

                                                 
2
 Se t.ex. Herzfeld Olsson, Petra, "Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet", Iustus 

Förlag, 2003, s. 25 f.  
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lagändringar som genomförts efter Lavalmålet tar sikte på båda dessa 

rättigheter, vilket understryker deras sammankoppling ytterligare. 

 

1.6 Material och metod  

 

Material inhämtas från internationella, europeiska och svenska rättskällor, 

inklusive rättsfall från domstolar och internationella övervakningsorgan, 

arbetsmarknadens parter och juridisk doktrin. Den svenska rätten har inhämtats 

från traditionella rättskällor som författningar, rättspraxis, förarbeten och 

doktrin. EU-rättens rättskällelära består främst av primär- och sekundärrätt, 

allmänna rättsprinciper, rättspraxis från CJEU, andra rättsordningar (inklusive 

traktat som medlemsstaterna ingått) och doktrin.
3
 Folkrättens "rättskällelära" 

erkänns ofta som den som kan utläsas från artikel 38 i Internationella 

domstolens stadga.
4
 Angående praxis från övervakningsorgan så kan de 

likställas med den status som ges innehållet i artikel 38d i internationella 

domstolens stadga.
5
  Praxis från övervakningskommittéer är av väsentlig 

betydelse för analysen i uppsatsen. Kompletterande information om 

sakomständigheter har inhämtats från journalistiska källor. Metoden som 

använts är rättsvetenskaplig metod i kombination med nämnda rättskälleläror. 

Inom ramen för den vidare rättsvetenskapliga metoden resoneras de lege 

ferenda för att lösa diskrepanser mellan rättssystemen ur ett samhällsdynamiskt 

perspektiv. 

 

1.7 Forskningsprocessen 

 

Forskningens gång har lett till många oväntade, svåra och intressanta 

frågeställningar. Av det som var syftet med forskningsprocessen från början, 

att kartlägga och analysera den senaste utvecklingen under 2013 kring 

Lavalmålets efterspel, har mycket kommit till. Det ledde till 

avgränsningssvårigheter och nya uppslag till forskning som upptäckts relativt 

                                                 
3
 Gröning, Linda & Zetterquist, Ola, "EU - konstitution, institution, jurisdiktion", Liber, 2010, 

s. 228 ff.  
4
 Bring, Ove & Mahmoudi, Said, "Sverige och folkrätten", Norstedts Juridik, 2007, tredje 

uppl., s. 21.  
5
 Herzfeld Olsson, "Facklig föreningsfrihet", s. 35 f. 
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långt in i processen. Detta gäller till exempel frågan om EU:s kompetens. Ska 

definitionen av kompetensen vara begränsad av fördragets struktur, eller 

mindre strikt definierad med formella föreskrifter för olika rättsliga grunder för 

lagstiftningsprocessen? Frågorna tas upp i den avslutande argumentationen. 

 

2. Lavalmålet och lex Laval 

 

Lavalmålet består av en serie avgöranden från AD
6
 och ett förhandsavgörande 

från CJEU.
7
 Parterna i tvisten var Laval un Partneri Ltd (Laval) mot Svenska 

Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads), Svenska Byggnadsarbetareförbundet 

avd. 1 (Byggettan) och Svenska Elektrikerförbundet (Elektrikerna). Lex Laval
8
 

är de lagändringar som införts i Sverige som respons till Lavalmålet. I detta 

kapitel redogörs för konflikten från början till slutligt avgörande och de 

lagändringar som följt. 

 

2.1 Konflikten och det interimistiska beslutet 

 

Laval är ett lettiskt bolag med säte i Riga. Laval utstationerade arbetstagare till 

ett svenskt byggföretag, L & P Baltic Bygg AB (Baltic), som var helägt av 

Laval fram till slutet av 2003.
9
 Baltic hade den 27 maj 2003 kontrakterats ett 

ombygge av en skola i Vaxholm efter upphandling.
10

 Laval eller Baltic var inte 

bundna av kollektivavtal med något av förbunden Byggnads eller Elektrikerna. 

Den 9 juni 2004 äger första förhandlingen rum mellan Byggettan och Laval 

samt Baltic om att teckna kollektivavtal, eller hängavtal, enligt svensk 

branschpraxis när arbetsgivaren inte redan är bunden av kollektivavtal som 

motsvarar genomsnittslön inom det geografiska området som arbetet utförs.
11

 

                                                 
6
 AD 2004 nr. 111 (det interimistiska avgörandet), AD 2005 nr, 49 (inhämtande av 

förhandsavgörande), AD 2009 nr. 89 (frågor om skadeståndsskyldighet).  
7
 Mål C-341/05 Laval un Partneri Ltd. mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet m.fl., REG 

2007 I-11767. 
8
 SFS 2010:228 och SFS 2010:229 i huvudsak. Prop. 2009/10:48 åtgärder med anledning av 

Lavaldomen.  
9
 Mål C-341/05 Laval un Partner, para. 27. 

10
 Persson, Ingvar, "Konflikten i Vaxholm - Svensk arbetsmarknad i förändring", Premiss 

förlag, 2005 
11

 Eklund, Ronnie, A Swedish perspective on Laval, Comparative Labour Law & Policy 

Journal, 2008, vol. 29:551-571, s. 553.  
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Byggettan krävde en timlön på 145 kronor i timmen, vilket Laval inte 

accepterade. Istället tecknade Laval kollektivavtal med den lettiska 

byggbranschens fackförening. De två avtalen tecknades medan förhandlingarna 

fortfarande pågick med Byggettan, det ena den 14 september och det andra 20 

oktober 2004. De kollektivavtalen innebar att lägre löner skulle utgå för det 

aktuella arbetet och sämre förmåner i övrigt gällde enligt de avtalen jämfört 

med hängavtalet. Laval påstod att arbetstagarnas månadslöner skulle vara 13 

600 kronor exklusive förmåner i form av boende och resor motsvarande 6 000 

kronor i månaden.
12

 Dessutom skulle inte alla avtalsförsäkringar inklusive 

tilläggsören för en grupplivförsäkring och avgifter för granskning av 

löneutbetalningar som Byggettan genomför heller betalas av Laval som en 

följd av det lettiska kollektivavtalet.
13

 

 

När förhandlingarna strandat begärde Byggettan att Byggnads skulle vidta 

stridsåtgärder mot Laval, och efter varsel om stridsåtgärder mot Laval i oktober 

2004 trädde en blockad av byggarbetsplatsen i Vaxholm i kraft den 2:a 

november 2004. Elektrikerna varslade om sympatiåtgärder, vilka trädde i kraft 

mot byggarbetsplatsen i Vaxholm den 3:e december 2004. De utstationerade 

arbetstagarna åkte tillbaka till Lettland vid jul och de återvände aldrig till 

byggarbetsplatsen efter det. I januari varslade ytterligare fackförbund om 

sympatiåtgärder mot Laval. I februari hävdes kontraktet mellan Baltic och 

Vaxholms stad och den 24:e mars försattes Baltic i konkurs.
14

 

 

Laval väckte talan mot Byggnads, Byggettan och Elektrikerna vid AD den 7:e 

december 2004. Laval yrkade att AD skulle förklara att stridsåtgärderna och 

sympatiåtgärderna var olovliga på samtliga arbetsplatser, att de skulle hävas 

och att de fackliga organisationerna skulle förpliktas att utge skadestånd till 

bolaget. I beslut
15

 den 22:a december 2004 avslog AD yrkandet om att 

domstolen interimistiskt skulle förordna om hävande av stridsåtgärderna. 

 

                                                 
12

 Mål C-341/05 Laval un Partneri, para. 31. 
13

 Mål C-341/05 Laval un Partneri, para. 20-22, 32. 
14

 Mål C-341/05 Laval un Partneri, para. 37-38. 
15

 AD 2004 nr. 111. 
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AD fann senare att det var oklart om det var förenligt med artiklarna 12 och 49 

EG-fördraget (nuvarande artiklarna 18 och 56 FEUF) och direktiv 96/71 att 

fackliga organisationer genom fackliga stridsåtgärder försöker förmå ett 

utländskt företag som utstationerar arbetstagare i Sverige att tillämpa ett 

svenskt kollektivavtal. Efter huvudförhandlingar i målet beslutade AD därför 

att inhämta förhandsavgörande från CJEU innan målet slutligt kunde avgöras.
16

 

 

2.2 AD:s frågor till CJEU och svaret genom förhandsavgörandet 

 

De frågor som ställdes av AD den 15 september 2005 löd: 

 

”1)      Är det förenligt med EG-fördragets regler om fri rörlighet för tjänster 

och förbud mot diskriminering på grund av nationalitet samt [direktiv 96/71] 

att fackliga organisationer genom fackliga stridsåtgärder i form av blockad 

försöker förmå ett gästande tjänsteföretag att teckna kollektivavtal i värdlandet 

avseende arbets- och anställningsvillkor av det slag som redovisats i 

Arbetsdomstolens beslut [av den 29 april 2005 (Byggnadsavtalet)], om läget i 

värdlandet är sådant att den lagstiftning som har till syfte att genomföra 

[direktiv 96/71] saknar uttryckliga bestämmelser om tillämpning av arbets- och 

anställningsvillkor i kollektivavtal? 

 

2)      Enligt [MBL] gäller ett förbud mot fackliga stridsåtgärder i syfte att 

undantränga ett mellan andra parter träffat kollektivavtal. Detta förbud gäller 

dock enligt en särskild bestämmelse, som är en del av den s.k. lex Britannia, 

endast när en organisation vidtar åtgärder med anledning av arbetsförhållanden 

som [MBL] är direkt tillämplig på, vilket i praktiken innebär att förbudet inte 

gäller vid stridsåtgärder mot utländska företag som är tillfälligt verksamma här 

i landet och har med sig egen arbetskraft. Utgör EG-fördragets regler om fri 

rörlighet för tjänster och förbud mot diskriminering på grund av nationalitet 

samt utstationeringsdirektivet hinder mot en tillämpning av den sist nämnda 

regeln – som tillsammans med övriga delar av lex Britannia i praktiken också 

innebär att svenska kollektivavtal blir giltiga och får företräde framför redan 

                                                 
16

 AD 2005 nr. 49. 
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träffade utländska kollektivavtal – på stridsåtgärder i form av blockad som 

vidtas av svenska fackliga organisationer mot ett gästande tjänsteföretag?”
17

 

 

CJEU:s förhandsavgörande är ett komplicerat och relativt långt svar på AD:s 

frågor. Det väckte mångas förvåning och har lett till en intensiv debatt och hård 

kritik.
18

 

 

Den första frågan besvarades nekande.
19

 Utstationeringsdirektivet har genom 

domen blivit ett maximidirektiv för vad som fackföreningar i praktiken får 

kräva förhandlingar om. Fackföreningarna får inte förmå en utstationerande 

arbetsgivare att förhandla om annat än villkor i den "hårda kärna" som finns i 

utstationeringsdirektivets artikel 3.1 första stycket a-g med hjälp av  

stridsåtgärder.
20

 

 

Svaret på den andra frågan kan sammanfattas som att EU-rätten inte uppställer 

något hinder mot ett förbud mot stridsåtgärder som är ägnade att förmå en 

arbetsgivare att uppfylla längre gående krav än de som nationell lagstiftning 

föreskriver.
21

 I klartext sanktionerar EU-rätten att en rättsordning i en 

medlemsstat får begränsa förhandlings- och strejkrätten till att gälla villkor som 

framgår av värdlandets lag om arbetsgivaren redan är bunden av utländskt 

kollektivavtal, oavsett dess innehåll. 

 

En viktig principiell följd är, trots svaren, att CJEU erkänner strejkrätten som 

en grundläggande rättighet som en integrerad del i unionsrätten.
22

 

 

2.3 Skadeståndets utdömande
23

 

 

                                                 
17

 Mål C-341/05 Laval un Partneri, para. 40. 
18

 Se t.ex. Eklund, Ronnie, "A Swedish perspective on Laval" och Holke, Dan & Jonsson, 

Claes-Mikael, "Negativ och positiv integration på den kollektiva arbetsrättens område - tankar 

och reflektioner med anledning av fyra domar från EG-domstolen" i Vänbok till Ronnie 

Eklund, Arbetsrättsliga föreningens skriftserie volym VIII, s. 311-340. 
19

 Mål C-341/05 Laval un Partneri, para 111. 
20

 Mål C-341/05 Laval un Partneri, para 110. 
21

 Mål C-341/05 Laval un Partneri, para 121. 
22

 Mål C-341/05 Laval un Partneri, para 91. 
23

 AD 2009 nr. 89. 
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Efter att förhandsavgörandet meddelats tog AD upp målet till fortsatt 

behandling. Lavals yrkande om att AD skulle förklara att stridsåtgärderna varit 

olovliga och skulle hävas avvisades.
24

 AD bedömde att det inte var av avsevärd 

betydelse att få frågan prövad på grund av förhandsavgörandet. AD 

konstaterade också att stridsåtgärderna avslutats i praktiken, låt vara formlöst 

från Byggnads. Skadeståndsskyldigheten var den stora och svårbedömda 

frågan in målet. 

 

AD konstaterar att det inte finns några uttryckliga skadeståndsregler som kan 

ligga till grund för talan, inte ens efter fördragskonform tolkning. En 

skadeståndsskyldighet måste därför grunda sig på EU-rätten. 

 

AD konstaterade att artikel 49 EG-fördraget (nuvarande artikel 56 FEUF) har 

horisontell direkt effekt mellan enskilda med hänvisning till 

förhandsavgörandet.
25

 AD motiverar detta med att "artikel 49 EG är tillämplig 

även när det är fråga om 'icke offentliga regleringar, som syftar till att på ett 

kollektivt sätt reglera tillhandahållande av tjänster'." Dessutom har sådana 

organisationer som "utnyttjar sin rättsliga autonomi" i princip 

skadeståndsansvar enligt fördraget. AD hänvisar till en princip om retroaktiv 

tillämpning av skadeståndsskyldighet
26

 och konstaterar att 

skadeståndsskyldighet ska gälla för tiden innan förhandsavgörandet om 

fackföreningarna bedöms ansvariga. 

 

Laval hade yrkat solidariskt skadeståndsansvar för ekonomisk skada. AD slog 

fast att Laval hade lidit ekonomisk skada av de olovliga stridsåtgärderna, men 

att Laval inte kunnat bevisa dess storlek. Därför avslogs yrkandet. 

 

Laval hade åberopat två grunder som stöd för sin skadeståndstalan mot de tre 

förbunden gällande den ideella delen, vilka förbunden bestred. Den första 

avsåg det förhållande att det strider mot EG-fördragets regler om fri rörlighet 

att vidta stridsåtgärder för att genomdriva sådana avtalskrav som inte är 

                                                 
24

 AD 2009 nr 89 s. 31-33. 
25

 Mål C-341/05 Laval un Partneri, para 97. 
26

 C-46/93 och C-48/93. Brasserie du Pêcheur SA mot Tyskland och The Queen mot Secretary 

of State for Transport, ex parte Factortame, REG 1996 I-1029. 
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förenliga med utstationeringsdirektivets artikel 3.1 a-g mot ett företag från ett 

annat EU-land som utstationerar arbetstagare till Sverige. Eftersom artikel 49 

EG-fördraget (nuvarande 56 FEUF) bedömdes ha horisontell direkt effekt 

mellan de fackliga organisationerna och bolaget fann AD att de fackliga 

organisationerna kunde göras ansvariga för den aktuella överträdelsen av 

artikeln. Följden av fördragsbrottet bedöms vara skadestånd och att MBL:s 

regler om allmänt och ekonomiskt skadestånd kan tillämpas analogt. 

 

Den andra grunden var att stridsåtgärderna inte var tillåtna eftersom bolaget 

redan var bundet av kollektivavtal och syftet med stridsåtgärderna var att 

Byggnadsavtalet skulle ersätta dessa kollektivavtal, och att man enligt EG-

rätten måste bortse från att regeln i 42 § tredje st. MBL, som enligt EU-

domstolen är diskriminerande på grund av nationalitet. 

 

AD fann att den regel, 42 § tredje st. MBL, som medförde att stridsåtgärderna 

trots kollektivavtalsbundenheten var tillåtna, enligt EU-domstolens 

förhandsavgörande är diskriminerande i strid mot fördraget och därför inte ska 

tillämpas. AD konstaterar att en naturlig följd av att 42 § tredje st. MBL inte 

ska tillämpas är att stridsåtgärderna med en direkt tillämpning av de övriga 

reglerna i MBL var otillåtna, och att MBL:s skadeståndsregler ska tillämpas på 

sakomständigheterna som om inte fanns. 

 

Slutligen prövades om bolagets skadeståndsyrkanden kunde bifallas med en 

tillämpning av MBL:s regler och med iakttagande av de EG-rättsliga lojalitets-, 

effektivitets- och proportionalitetsprinciperna. AD bestämde därefter allmänna 

skadeståndet för var och en av Byggnads och Byggettan till 200 000 kr och för 

Elektrikerna till 150 000 kr. 

 

2.4 Lex Laval 

 

Efter förhandsavgörandet tillkallades en särskild utredare med uppdrag att 

lämna förslag till sådana förändringar i svensk lagstiftning som behöver vidtas 

till följd av Lavaldomen. 2008 presenterades SOU 2008:123 Förslag till 
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åtgärder med anledning av Lavaldomen. Genom prop. 2009/10:48 Åtgärder 

med anledning av Lavaldomen genomfördes lagändringar ägnade att korrigera 

svensk rätt i linje med EU-rätten. Detta medförde ändringar i MBL och 

utstationeringslagen. 

 

En ny 5 a § infördes i utstationeringslagen som ställer upp förutsättningar för 

att en fackförening ska få vidta stridsåtgärder för att få till stånd regleringar av 

arbetsvillkor för utstationerade arbetstagare genom kollektivavtal. "En sådan 

stridsåtgärd får således vidtas endast om de villkor som krävs (1) motsvarar 

villkoren i ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på 

motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen, (2) bara avser minimilön 

eller andra minimivillkor på de områden som avses i 5 § i lagen, och (3) är 

förmånligare för arbetstagarna än det som följer av 5 §. En stridsåtgärd får inte 

vidtas om arbetsgivaren visar att de utstationerade arbetstagarna, när det gäller 

lön eller på de områden som avses i 5 §, i allt väsentligt har villkor som är 

minst lika förmånliga som minimivillkoren i ett svenskt, centralt 

branschavtal."
27

 

 

En ny 41 c § i MBL stadgar att en stridsåtgärd i strid med 5 a § 

utstationeringslagen är olovlig. 

 

Bestämmelsen i 42 § tredje stycket MBL ändrades så att fredsplikten är 

tillämplig för fackföreningar vid en utstationering av arbetstagare i Sverige, 

trots att medbestämmandelagen då inte är direkt tillämplig på 

arbetsförhållandena.  Syftet med denna regel är att se till att EU-rättens princip 

om förbud mot diskriminering av nationalitet inte kränks; inte heller kan ett 

avsteg motiveras av upprätthållandet av allmän ordning enligt resonemang i 

propositionen.
28

 

 

                                                 
27

 Prop. 2009/10:48 Åtgärder med anledning av Lavaldomen, s. 42. 
28

 Ibid. 
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I förarbetena bedöms de föreslagna ändringarna till lex Laval sannolikt inte 

strida mot några internationella konventioner.
29

  

 

3. Internationella instrument: förhandlings- och 

strejkrätt i kontext 

 

"Global and regional bodies clearly have different agendas and different 

constitutional structures which are sensitive to their peculiar situations."
30

 

 

Detta kapitel lägger ut de grundläggande dragen i de konventioner och stadgor 

som reglerar förhandlings- och strejkrätten. Hur övervakningsorganen fungerar 

och relevant praxis tas upp. De rättsordningar som behandlas är ILO, 

Europarådet och EU. Notera att uppföljningen av Sveriges hantering av 

Lavalmålet och lex Laval behandlas i kapitel 4.  

 

Något om terminologi: I svensk rätt är inte föreningsfrihet detsamma som 

föreningsrätt.
31

 Föreningsfrihet rör förhållande mellan stat och individ, medan 

föreningsrätt rör förhållandet mellan individer. Ingen liknande strikt 

uppdelning finns i de internationella instrumenten. I samband med att varje 

instrument behandlas kommer rättigheternas omfattning och innebörd förklaras 

i relevant utsträckning för förhandlings- och strejkrättens förståelse. 

 

3.1 ILO 

 

ILO har idag 185 medlemsländer.
32

 Sedan ikraftträdandet av ILO:s konstitution 

1919 har ILO haft en unik roll i skapandet och upprätthållandet av 

arbetsrättsliga normer på ett globalt plan. Arbetskonferensen som hålls årligen 

behandlar mängder av frågor, och framtagandet av konventioner och 

                                                 
29

 Prop. 2009/10:48 Åtgärder med anledning av Lavaldomen, s. 42 f., SOU 2008:123. Förslag 

till åtgärder med anledning av Lavaldomen, s. 316, 133-142. 
30

 Novitz, Tonia, "International and European Protection of the Right to Strike", Oxford 

University Press, 2003, s. 31. 
31

 Herzfeld Olsson, "Facklig föreningsfrihet", s. 117 f.  
32

 http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/country.htm, åtkommen 15 augusti 2014. 



18 
 

övervakning i olika kommittéer av ikraftträdda konventioner är av fundamental 

betydelse för systemet som helhet. 

 

3.1.1 Fackliga rättigheter enligt ILO-konventionerna 87 och 98 

 

Det finns ingen uttrycklig strejkrätt i ILO-konstitutionen eller konventioner 

antagna inom ILO-systemet. Förhandlingsrätten respektive "the right to 

organise", föreningsfrihet och föreningsrätt skiljs inte åt här, finns i ILO-

konventionerna 87 och 98; ILO-konvention 87 om skydd för föreningsrätten 

och rätten att organisera sig av 1948 och ILO-konvention 98 om tillämpning av 

principerna om rätten att organisera sig och om att förhandla kollektivt av 

1949. De är båda ratificerade av samtliga EU-länder. Dessutom återfinns 

organisationsrättens principiella status tydligt erkänd i preambeln till ILO-

konstitutionen.
33

  

 

I den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter 

och den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter finns rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar.
34

 I 

respektive artikel som reglerar föreningsfriheten förklaras att artikeln inte 

tillåter stater som tillträtt ILO-konvention 87 att "stifta lag som inskränker eller 

tillämpa lagen på så sätt som inskränker det genom sagda konvention 

tillförsäkrade skyddet".
35

 

 

Organisationsrätten som styrs av konventionerna 87 och 98 har på senare år fått 

ett stort erkännande i soft-law på global nivå. Förenta nationernas råd för 

mänskliga rättigheter (UNHRC) antog 2011 "Guiding principles on Business 

and Human Rights". I princip 12 hänvisas direkt till ILO declaration on 

Fundamental Principles and Rights at Work.
36

 I denna innefattas alla åtta 

                                                 
33

 "...recognition of the principle of freedom of association /.../ The high contracting parties, 

moved by sentiments of justice and humanity as well as by the desire to secure permanent 

peace of the world, and with a view to attaining the objectives set forth in this Preamble, agree 

to the following constitution of the International Labour Organization: ..." 
34

 IKPMR artikel 22, IKESK artikel 8. 
35

 IKPMR artikel 22.3, IKESK artikel 8.3. 
36

 http://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--en/index.htm, åtkomst 15 

augusti 2014. 
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kärnkonventionerna
37

 och det rekommenderas att dessa respekteras av 

näringslivet i dess verksamhet.  

 

ILO-deklarationen beskriver sitt syfte som att uppmuntra stater att främja: 

"fundamental principles and rights enshrined in the Constitution of the ILO and 

the Declaration of Philadelphia /.../ reaffirmed in this Declaration. 

/.../ 

Declares that all Members, even if they have not ratified the Conventions in 

question, have an obligation arising from the very fact of membership in the 

Organization to respect, to promote and to realize, in good faith and in 

accordance with the Constitution, the principles concerning the fundamental 

rights which are the subject of those Conventions, namely:  

(a) freedom of association and the effective recognition of the right to 

collective bargaining; ...". Philadelphiadeklarationen från arbetskonferensen 

den 10:e maj 1944 bekräftar att: "the fundamental principles on which the 

Organization is based and, in particular, that: /.../ (b)     freedom of expression 

and of association are essential to sustained progress..." Det är därigenom 

uppenbart att föreningsfriheten är en fundamental princip inom ILO-rätten.  

 

Trots att strejkrätten inte regleras uttryckligen i konventionerna finns den 

erkänd som en oumbärlig del av fackliga rättigheter, av CFA angivet för första 

gången 1952.
38

 Dessutom understryks att i de flesta länderna erkänns 

strejkrätten som ett legitimt medel för att tillvarata arbetstagarnas intressen.
39

 

Expertkommittén angav 1959 att en inskränkning i strejkrätten kan utgöra en 

begränsning i de rättigheter som ILO-konvention 87 garanterar.
40

 Sedan dess 

har en rik praxis utarbetats av de två kommittéerna, och strejkrätten är en 

integrerad del i organisationsrätten som definierad av ILO-konventionerna 87 

och 98.
41

 

                                                 
37

  ILO:s kärnkonventioner innefattar ILO-konventionerna 87 och 89. 
38

 CFA 2nd report, 1952, Case no 28 Jamaica para. 68. 
39

 CFA 4th Report, 1953, Case no 5 India, para. 27. 
40

 Expertkommitténs General Survey 1959 para. 68. Refererat från  Herzfeld Olsson, "Facklig 

föreningsfrihet", s.150. 
41

 Se t.ex. Expertkommitténs General Survey 1994, para. 151 (s. 66). För extensiv fördjupning, 

se Herzfeld Olsson, "Facklig föreningsfrihet", s. 149 ff. och Novitz, "International and 

European Protection of the Right to Strike", s. 192 ff. och vidare referenser därifrån. 
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3.1.2 Övervakningsstruktur, med fokus på Expertkommitténs status. 

 

Inom ILO har det etablerats en rad metoder för att överse och granska de 

internationella arbetsrättsliga normer som antas inom organisationen. Det finns 

både klagomålsrutiner och granskning av periodiska nationella rapporter. För 

förhandlings- och strejkrätten är främst två organ av betydelse, CFA och 

Expertkommittén. Ovan har redogjorts något om deras praxis och deras roll för 

framväxten av strejkrätten som integrerad del i organisationsrätten genom ILO-

konventionerna 87 och 98. Enligt Novitz är en av styrkorna i existensen av den 

breda uppställningen övervakningsmekanismer att de kan komplettera och 

förstärka varandra.
42

 I detta avsnitt kommer CFA:s och Expertkommitténs 

status att behandlas. 

 

CFA är en specialiserad kommitté för granskning av föreningsfrihetens 

efterlevnad. Den sammansätts av en oberoende ordförande och representanter 

från regeringarna, arbetsgivarorganisationerna och fackföreningarna. Om CFA 

tar upp ett mål etablerar den dialog med den aktuella regeringen. Finner CFA 

en föreningsfrihetskränkning rapporterar den genom ILO:s ledning och utfärdar 

rekommendationer om hur situationen kan lösas för att stämma överens med 

gällande arbetsrättsliga normer. 

 

Expertkommittén består av 20 jurister utsedda av ILO:s ledning. Den 

undersöker bland annat staternas tillämpning av kärnkonventionerna. Med 

jämna mellanrum rapporterar staterna till expertkommittén och 

arbetsgivarorganisationer och fackföreningar får möjlighet att kommentera 

rapporterna och lämna synpunkter. Expertkommittén lämnar två typer av 

kommentarer, "direct requests" av teknisk natur eller "observations" som 

                                                 
42

 Novitz, "International and European Protection of the Right to Strike", s. 185. 
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publiceras i expertkommitténs årliga rapport.
43

 Dessa kommentarer är inte 

juridiskt bindande. De publiceras däremot utan att regeringarna har inflytande 

över innehållet. Kommentarernas "potential embarrassment"
44

  för staterna kan 

fungera avskräckande. 

 

Under arbetskonferensen 2012
45

 har kommittéernas funktion ifrågasatts av 

arbetsgivarsidan. Utan varnig meddelade arbetsgivargruppens talesperson att 

arbetsgivargruppen skulle vägra komma överens med arbetstagargruppen om 

en normalt sett framförhandlad "short list" av 25 fall från Expertkommittén att 

föra vidare till Conference Committee on the Application of Standards (CAS) 

om strejkrätten berördes i observationerna. Endast under förutsättning att en 

"discalimer"
46

 togs med kunde arbetsgivargruppen göra en sådan 

överenskommelse. CAS är sammansatt i likhet med CFA av representanter från 

regeringarna, arbetsgivarorganisationerna och fackföreningarna. Syftet med 

CAS är att låta parterna höras och kommentera på Expertkommitténs 

observationer. En vägran att komma överens om en "short list" har aldrig 

tidigare skett, och i klarspråk så innebär detta att arbetsgivarsidan vägrar 

diskutera rättsområdet som strejkrätten utgör.
47

 

 

Frågan ställs på sin spets: är Expertkommitténs funktion att överse och granska 

arbetsrättsliga åtaganden eller endast rapportera till CAS, vilken påstås vara 

den auktoritativa övervakningskommittén? 

 

3.2 Europarådet 

 

Europarådets stadga undertecknades 1949 med syfte att skapa ett forum för 

samarbete mellan europeiska stater med demokrati och rättsstatens princip som 

                                                 
43

 http://ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-

standards/committee-of-experts-on-the-application-of-conventions-and-recommendations/lang-

-en/index.htm, åtkomst 15 augusti 2014. 
44

 Novitz, "International and European Protection of the Right to Strike", s. 207. 
45

 Temat för General Survey 2012 var kärnkonventionerna, inklusive ILO-konventionerna 87 

och 98. 
46

 “The General Survey is part of the regular supervisory process and is the result of the 

Committee of Experts’ analysis. It is not an agreed or determinative text of the ILO tripartite 

constituents.” 
47

 International Trade Union Confederation, final brief on "The Right to Strike and the ILO: the 

Legal Foundations", March 2014. 
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grundvalar.
48

 En högt prioriterad målsättning var att skapa ett system för att 

effektivt garantera individers grundläggande mänskliga rättigheter. Dess arbete 

ledde snabbt fram till att EKMR undertecknades 1950, vilken trädde ikraft 

1953. ESS kompletterar EKMR med ett parallellt övervakningssystem. 

 

3.2.1 EKMR och Europadomstolens praxis 

 

EKMR skyddar föreningsfriheten i dess artikel 11: "1. Envar skall äga rätt till 

frihet att deltaga i fredliga sammankomster samt till föreningsfrihet, däri 

inbegripet att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina 

intressen [förf. kurs.]." Rätten är inte absolut, utan kan inskränkas enligt 

förutsättningar i artikel 11.2 EKMR. Europadomstolen har preciserat vad 

artikeln skyddar i sin praxis. Ett utmärkande drag för domstolens status är att 

dess domar är bindande för medlemsländerna.  

 

Europadomstolen har erkänt att strejkrätten finns som en oundgänglig naturlig 

följd av föreningsfriheten i fallet Enerji Yapi-Yol Sen mot Turkiet.
49

 Domstolen 

hänvisar till ILO-konvention 87 och kontrollorganens praxis som sedan länge 

erkänt strejkrätten. Fallet bygger vidare på resonemang i fallet Demir och 

Baykara mot Turkiet,
50

 där domstolen hänvisar till ILO-konventionerna 87 och 

98, samt den praxis som CFA och Expertkommittén utarbetat. I båda fallen 

fanns att staten brutit mot sina förpliktelser enligt artikel 11 EKMR. Även 

sympatiåtgärder utgör en integrerad del av föreningsfriheten i artikel 11.1.
51

 

 

3.2.2 Europeiska sociala stadgan och ECSR  

 

                                                 
48

 Danelius, Hans, "Mänskliga rättigheter i europeisk praxis", Norstedts Juridik 2012, s. 17. 
49

 Enerji Yapi-Yol Sen mot Turkiet, 21 april 2009, appl. no 68959/01, para 24. 
50

 Demir och Baykara mot Turkiet [GC], 12 November 2008, appl. no. 34503/97. Det är inte 

första gången som ILO-konventioner ligger till grund för en bedömning av hur långt ett skydd 

sträcker sig enligt EKMR, se Wilson, National Union of Journalists, och andra mot Förenade 

Konungariket, 2 juli 2002, appl. no 30668/96, 30671/96, 30678/96, para. 48.  
51

 National Union of Rail, Maritime and Transport Workers mot Förenade Konungariket, 8 

april 2014, appl. no 31045/10, para 76. Fallet väntar på om det ska tas upp till prövning i Grand 

Chamber. 
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ESS, antagen 1961, var det första multilaterala instrumentet att uttryckligen 

stadga skyddet för strejkrätten.
52

 Till skillnad från Europadomstolen har 

övervakningskommittén ESCR inte möjlighet att binda staterna med domslut.
53

 

Genom artikel 6.4 åtar sig staterna att erkänna: "the right of workers and 

employers to collective action in cases of conflicts of interest, including the 

right to strike [förf. kurs.], subject to obligations that might arise out of 

collective agreements previously entered into." Artikel 6.4 ska läsas 

tillsammans med artikel 5,
54

 vilket visar på sammankopplingen mellan 

organisationsrätten och strejkrätten. Det bör nämnas att inte alla stater som 

undertecknat stadgan är bundna av art. 6.4, nämligen Andorra, Grekland, 

Luxemburg, Polen, Tjeckien, Turkiet och Österrike.
55

 

 

3.3 EU 

 

Rättsordningen som EU utgör har ändrats mycket under tiden den existerat. 

Från att ha varit en rent ekonomisk gemenskap har den kommit att i vissa 

avseenden bli en överstatlig organisation med egna befogenheter. Frågor om 

grundläggande rättigheter och relationen till fundamentala friheter ställs ofta. 

För den kollektiva arbetsrätten har, vilket konstaterats inledningsvis, dessa ofta 

motstående intressen. EU:s kompetens avgränsas ytterst av fördragen genom de 

befogenheter medlemsstaterna överlämnat enligt artikel 5.1 EU-fördraget. För 

att uppnå fördragens målsättningar har medlemsstaterna åtagit sig att "vidta 

alla lämpliga åtgärder, både allmänna och särskilda, för att säkerställa att de 

skyldigheter fullgörs som följer av fördragen eller av unionens institutioners 

akter", artikel 4.3 EU-fördraget. 

 

3.3.1 EU: Företräde och enskildas rätt till kompensation 

 

                                                 
52

 Novitz, "International and European Protection of the Right to Strike", s. 125. 
53

 Det har visserligen diskuterats kring lösningar för att göra rättigheterna i ESS bindande, 

antigen genom att överföra dom till EKMR eller ändra status på ESCR att likna 

Europadomstolens. Se t.ex Novitz, "International and European Protection of the Right to 

Strike", s. 145.  
54

 Novitz, "International and European Protection of the Right to Strike", s. 142. 
55

 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/ProvisionTableRevMarch 

2013_en.pdf, åtkomst 16 augusti 2014.  
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Ett mycket viktigt inslag i EU-rätten är principen om dess företräde framför 

nationell rätt. Principen etablerades av CJEU i fallet Costa mot E.N.E.L
56

 1964. 

Idén bakom principen bygger vidare på principen av direkt effekt
57

, och att om 

EU-rätten ska behandlas som en del av, och överordnad hierarkiskt, nationell 

rätt för att inte urholkas av medlemsstaterna med hänvisning till nationella 

regler.
58

 På så vis skiljer sig EU-rätten från annan internationell rätt i en 

nationell dualistisk rättsordning. Till Lissabonfördraget har fogats flera 

förklaringar om bland annat förhållanden som inte kan utläsas direkt ur 

fördragen. I förklaring 17 erinras om företrädesrätten som slagits fast i Costa 

mot E.N.E.L. och det faktum att företrädesrätten inte tagits in i fördraget inte 

ändrar företrädesrättens ställning som bindande inom EU-rätten. Det bör 

åtminstone betyda att det varit medlemsstaternas avsikt vid underskrivandet av 

Lissabonfördraget att företrädesrätten som den kommit att se ut genom praxis 

accepteras utan invändningar under de senaste årtiondena. 

 

Enligt Francovich-principen ska enskilda ha rätt att få kompensation när en 

medlemsstat inte införlivat ett direktiv korrekt.
59

 EU-rättens genomslag "skulle 

försvagas om enskilda inte hade möjlighet att få skadestånd då deras rättigheter 

har kränkts genom en överträdelse av gemenskapsrätten som kan tillskrivas en 

medlemsstat".
60

 Medlemsstatens skadeståndsansvar utgör en väsentlig del av 

fördragets system.
61

 Enskilda har (under vissa förutsättningar
62

) rätt till 

skadestånd oavsett vilken myndighet som orsakat överträdelsen, inklusive 

riksdagen.
63

  

 

3.3.2 Mänskliga rättigheter inom EU 

 

                                                 
56

 Mål C 6/64 Costa mot E.N.E.L., REG 1964 s. 585. 
57

 Principen slås fast i mål C-26/62 van Gend en Loos mot Nederländerna, svensk 

specialutgåva s. 00161. 
58

 Gröning, Linda & Zetterquist, Ola, "EU - konstitution, institution, jurisdiktion", s. 65. 
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 Mål C-6/90, Francovich mot Italien, REG 1991 I-5357, svensk specialutgåva vol. 11 s. 435. 
60

 Mål C-6/90, Francovich, para 33. 
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 Mål C-6/90, Francovich, para 35. 
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 Mål C-424/97, Salomone Haim v Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein, REG 2000, 

I-05123, para. 27. 
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EU:s förhållande till grundläggande rättigheter är inte helt okomplicerat. Sedan 

Lissabonfördragets ikraftträdande den första december 2009 har Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande rättigheterna av den 7 december 2000, 

anpassad den 12 december 2007 i Strasbourg (EU-stadgan), samma rättsliga 

värde som fördragen.
64

 De grundläggande rättigheterna som de följer av 

EKMR och av medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner 

ingår i unionsrätten som allmänna rättsprinciper.
65

  EU är inte bunden av 

EKMR och inte heller underställd Europadomstolens jurisdiktion. Genom 

Lissabonfördraget har däremot kompetens lämnats till EU att gå med i 

Europarådet och tillträda EKMR genom artikel 6.2 EU-fördraget. Samtliga 

medlemsstater är bundna av EKMR.  

 

I CJEU:s fastlagda praxis ska dessa allmänna principer säkerställas inom ramen 

för unionens rättsordning.
66

 CJEU erkänner dessutom grundläggande 

rättigheter som ett legitimt intresse som i princip motiverar inskränkningar i de 

skyldigheter som följer av gemenskapsrätten. Detta gäller även fundamentala 

friheter.
67

 Fallen Schmidberger
68

 och Omega
69

 förtjänar att refereras i 

sammanhanget. Fallet Schmidberger gällde österrikiska myndigheters beslut att 

inte förbjuda en enligt inhemsk lag tillåten demonstration. Demonstrationen 

kom att hindra transporter av varor och frågor om förenligheten med den fria 

rörligheten för varor aktualiserades. I domen ställs frågan om yttrande- och 

mötesfriheten, som garanteras både av EKMR artikel 10 och 11 samt av 

Österrikes grundlag, kunde rättfärdiga inskränkningen i den fundamentala fria 

rörligheten för varor.
70

 Fallet Omega behandlade frågan om det stod i harmoni 

med gemenskapsrätten att förbjuda ett simulerat dödande genom laserspel med 

skydd för mänsklig värdighet och allmän ordning som grund. CJEU 

                                                 
64

 Artikel 6.1 EU-fördraget. 
65

 Artikel 6.3 EU-fördraget. 
66

 Mål C-11/70, Internationale Handelsgesellschaft mot Einfuhr- und Vorratsstelle Getreide, 

REG 1970 1125, para 4. Jfr. dock att domen också slår fast företräde framför medlemsstaternas 

konstitutioner. 
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 Med fundamentala friheter menas fri rörlighet för varor, tjänster, arbetskraft och kapital på 

den inre marknaden. 
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 Mål C-112/00, Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge mot 

Republiken Österrike, REG 2003, s. I-5659, para 74. 
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 Mål C-36/02, Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs- GmbH mot  

Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, REG 2004, s. I-9609, para 35. 
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 Mål C-112/00 Schmidberger para. 77. 
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konstaterade att så var fallet efter en prövning av den tyska konstitutionens 

uppbyggnad och skyddssyftets överensstämmelse med EU-rättsliga 

målsättningar.
71

 

 

Genom Laval erkänns strejkrätten som en grundläggande rättighet i EU-rätten 

som utgör en integrerad del i unionsrätten.
72

 Rätten är inte absolut, ska existera 

i samklang med de rättigheter som fördraget i övrigt skyddar, inklusive 

fundamentala friheter. En proportionalitetsavvägning ska ske i detta syfte.
73

 

 

3.3.3 Fri rörlighet i EU-rätten och utstationeringsdirektivet 

 

En av EU:s fundamentala friheter är rätten att fritt tillhandahålla tjänster, 

artikel 56 FEUF. Direktiv 71/96 om utstationering av arbetstagare reglerar 

arbetsrätten vid utstationering över gränserna. Som vi kan se i Lavalmålet så 

ska grundläggande rättigheter balanseras mot den fria ekonomiska rörligheten. 

En serie domar från CJEU rör den kollektiva arbetsrätten. Dessa är Viking,
74

 

Rüffert
75

 och Luxemburg
76

. Lavaldomen brukar räknas till dessa som den 

kanske viktigaste. 

 

I fallet Viking erkänns fackliga stridsåtgärder, inklusive strejkrätten, som en 

"grundläggande rättighet som utgör en integrerad del av de allmänna 

principerna för gemenskapsrätten, vars efterlevnad säkerställs av domstolen".
77

  

Detta i likhet med den strax efterföljande Lavaldomen. CJEU konstaterar att 

trots att strejkrätt inte omfattas av artikel 137 EG (motsvarande artikel 153 

FEUF), så innebär det inte att stridsåtgärderna i fallet inte omfattades av artikel 

49 EG-fördraget (motsvarande artikel 56 FEUF).  
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I Rüffert uttalas att syftet med utstationeringsdirektivet är att förverkliga 

friheten att tillhandahålla tjänster.
78

 Tolkningen av utstationeringsdirektivet ska 

därför enligt CJEU tolkas tillsammans med artikel 56 FEUF. Land 

Niedersaschsen och vissa regeringarnas yttrande i processen att arbetstagarnas 

rätt till skydd mot lönedumpning tillvaratas genom att den upphandlande 

myndigheten får kräva att arbetsgivaren skriftligen godtar att betala den 

minimilön som föreskrivs i det lokala kollektivavtalet. Domstolen avfärdade 

detta som rättfärdigande av den inskränkning av rätten att fritt tillhandahålla 

tjänster i artikel 56 FEUF som kravet innebar.
79

 

 

Fallet Luxemburg behandlar många frågor. Av relevans för sammanhanget är 

att fallet ger vägledning hur allmän ordning, ordre public, i artikel 52 FEUF 

och artikel 3.10 utstationeringsdirektivet, ska tolkas. Domstolen gör en snäv 

tolkning av vad som är allmän ordning. CJEU underkänner Luxemburgs lag 

om arbetsvillkor med delvis annat innehåll än utstationeringsdirektivet. 

Lönesättningen skedde indexerat efter levnadskostnader. Ordningen 

underkändes av CJEU med hänvisning till att det inte ligger i allmänintresset, 

ordre public, att upprätthålla systemet trots att det var ägnat att motverka social 

dumping.
80

 

 

3.4 Ytterligare om relationen mellan EU:s och Europarådets skydd 

för fundamentala rättigheter 

 

Relationen mellan EU-rätten och EKMR har prövats genom Europadomstolens 

praxis i fallen Bosphorus mot Irland
81

 och Michaud mot Frankrike
82

. Fallen 

slår fast att förhållandet att ett land har överlåtit viss del av sin suveränitet till 

en internationell organisation, som EU, inte tar ifrån staten skyldigheten att 

uppfylla de krav som EKMR ställer.
83

 Vidare slår Europadomstolen fast en 

presumtion om att unionsrätten kan stå i harmoni med skyddet för de 
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grundläggande rättigheterna som de skyddas i EKMR. Genom att EU har ett 

rättsligt ramverk och kontrollmekanismer som garanterar fundamentala 

rättigheter inträder en presumtion unionsrätten tillhandahåller likvärdigt skydd. 

Det betyder att när en medlemsstat införlivar en förordning så kan den utgå 

från att förordningen är i harmoni med de krav som EKMR ställer upp. Det 

förhåller sig annorlunda när direktiv ska införlivas eftersom medlemsstaten då 

har en frihet att välja medel för att införliva direktivets materiella 

bestämmelser.
84

 Presumtionen kan brytas om det skyddet av 

konventionsrättigheterna varit uppenbart undermåliga.
85

 Internationellt 

samarbete får då vika till förmån för intresset av EKMR som konstitutionellt 

instrument för europeisk ordning på de mänskliga rättigheternas område. 

 

CJEU har uttalat att när en fråga ställs genom begäran om förhandsavgörande 

ska domstolen ge "alla de upplysningar avseende tolkningen som är 

nödvändiga för den nationella domstolens bedömning av om lagstiftningen är 

förenlig med de grundläggande rättigheter som domstolen skall säkerställa 

iakttagandet av, vilka särskilt framgår av europeiska konventionen angående 

skydd för de mänskliga rättigheterna."
86

 Det verkar osäkert om den rättspraxis 

som Europadomstolen utvecklar är bindande för EU:s institutioner.
87

 

 

3.5 Jämförande analys 

 

De olika organisationerna har olika grundläggande målsättningar: ILO befattar 

sig med frågor om arbetstagares rättigheter, Europarådet strävar efter 

demokrati, rättsstatlighet, mänskliga rättigheter och sociala målsättningar och 

EU har utvecklats från att vara ett rent ekonomiskt samarbete till att också 

värna om grundläggande rättigheter och sociala frågor. Gemensamt för 

rättsordningarna är att alla innehåller övervakningsorgan som staterna och 

civila samhället i viss utsträckning interagerar med. Utan internationell 

granskning eller verkställighet finns risken att den internationella rätten 
                                                 
84
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m.fl., REG 1991 I-02925, para 42. Se även samma mål para 45. 
87
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omintetgörs av nationell lagstiftning eller rättsskipning.
88

 Trots detta skiljer sig 

övervakningssystemen väsentligen, och även i vilken utsträckning 

förhandlings- och strejkrätten skyddas av de olika instrumenten varierar. Ett 

generellt förbud mot strejk hindras enligt både EKMR och ILO-rätten. 

Nationell kris kan rättfärdiga sådant generellt förbud.
89

  

 

EU-rättens har en inneboende intressekonflikt
90

 vilken tar sig till uttryck 

genom CJEU:s rättspraxis när grundläggande rättigheter ofta ställs mot 

fundamentala friheter i en proportionalitetsavvägning, som exempelvis 

Schmidberger och Viking. Värnet av socialt skydd viker därmed för skäl som 

inte godtas av CFA, Expertkommittén, Europadomstolen eller ECSR.
91

 

Exemplet Luxemburg visar att inte ens indexerad lön som är ägnad att motsvara 

levnadskostnader skyddas av EU-rätten som en inskränkning av fundamentala 

friheter. Både ILO och Europarådet utgår från rättigheternas efterlevnad med 

rättigheterna som utgångspunkt. 

 

4. Uppföljning av Sveriges folkrättsliga förpliktelser 

i efterspelet efter Laval 

 

Under 2013 kommenterade ILO:s Expertkommitté
92

 Sveriges uppfyllelse av de 

åtaganden som ILO-konventionerna 87 och 98 innebär. Hanteringen av 

Lavalmålet och lex Laval var föremål för undersökning. Senare under samma 

år avgjorde ECSR klagomålet
93

 LO och TCO lämnat in om snarlika frågor i 

ljuset av ESS.
94

 Båda lämnade ifrån sig ärendena med kritik mot Sverige på 

grund av att de olika internationella förpliktelser som Sverige åtagit tig genom 

instrumenten inte uppfylldes. I detta kapitel redogörs för dessa dokument och 
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avslutas med en jämförande analys. Expertkommitténs kommentar är 

överskådlig och tydlig, medan ESCR:s avgörande är mer omfattande.  

 

4.1 Sammanfattning av expertkommitténs observationer från 2013. 

 

Tidigt i Expertkommitténs observationer erinrade den om de tidigare 

observationer den gjort 2010 när den behandlat Förenade Konungariket och 

ILO-konvention 87 (härefter hänvisas till de observationerna med 

"BALPA").
95

 Även om de observationerna inte rörde Sveriges åtaganden, utan 

Förenade Konungarikets, så observerade Expertkommittén mycket som rör 

EU-rätten och konsekvenserna som Viking och Laval medför för 

fackföreningar i hela EU. En sammanfattning av det allmängiltiga i BALPA 

följer nedan: 

 

Expertkommittén observerade att när den utvecklar sina ståndpunkter om 

tillåtna begränsningar i strejkrätten så har den aldrig [förf. kurs.] inkluderat ett 

behov av bedömning mot etableringsfrihet eller frihet att tillhandahålla tjänster. 

Sådana begränsningar kan godtas bara om skador är bortom all proportion mot 

tredje man, och anledningen till varför strejken genomförs inte kan slitas av ett 

oberoende organ (och hänvisar till 1994 års General Survey). Expertkommittén 

tog ståndpunkten att "the omnipresent threat of an action for damages that 

could bankrupt the union", efter  Viking och Laval, skapar en situation vari 

rättigheterna i konventionen inte kan utövas. Dessutom observerade 

Expertkommittén att i en globaliserad kontext så kommer liknande 

gränsöverskridande aktiviteter i vissa sektorer sannolikt bli ännu vanligare 

förekommande. Därför är det av ännu större vikt att arbetstagarna i dessa 

sektorer får möjlighet att förhandla effektivt med sina arbetsgivare om sina 

arbetsvillkor. Slutligen fann Expertkommittén att den artikulerade doktrinen i 

CJEU-domarna sannolikt har en väsentligen begränsande effekt på utövandet 

av strejkrätten i praktiken i motsats till ILO-konvention 87. 
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Det är alltså mot den bakgrunden som Expertkommitténs observationer 2013 

ska ses. I observationerna 2013 noterades inledningsvis LO och TCO:s 

kommentar att skadeståndet dömts ut ex post facto, att rättsläget klargjordes av 

CJEU och sedan dömdes ut, och att genom senare tillkommen lagstiftning (lex 

Laval) är stridsåtgärder mot en utländsk arbetsgivare förbjuden om den är 

ägnad att kräva villkor som är högre än absolut minimum i ett centralt 

kollektivavtal vad gäller de villkor som ställs upp i artikel 3.1 a-g 

utstationeringsdirektivet. Inte heller andra villkor, exempelvis 

avtalsförsäkringar, kan vara föremål för en lovlig stridsåtgärd mot en utländsk 

arbetsgivare.  

 

Expertkommittén observerade att regeringen inte kommenterat på de 

omständigheter att AD dömt ut 550 000 SEK i allmänt skadestånd, trots att 

förbunden rättat sig efter det interimistiska beslutet 2004 som inte förbjöd 

stridsåtgärderna och inte gick att överklaga. Vidare erinrade Expertkommittén 

om att dess roll inte är att tolka om en korrekt nationell tillämpning av EU-

rätten gjorts, utan undersöka om effekten som besluten på nationell nivå 

förnekar arbetstagarna sin föreningsfrihet enligt ILO-konvention 87. I det 

konkreta fallet (jfr. "omnipresent threat" ovan) uttryckte Expertkommittén att 

den är "deeply concerned" att förbunden har hållits ansvariga för handlande 

som var lovlig enligt nationell rätt och att de inte rimligen kunnat förutse att 

stridsåtgärderna skulle finnas vara i strid mot EU-rätten. Expertkommittén 

erinrade om att ålägga sanktioner mot fackföreningar som vidtar legitima 

stridsåtgärder är en allvarlig kränkning av principerna för föreningsfriheten, än 

mer när de var lagliga när de vidtogs. Expertkommittén begärde att regeringen 

överser den saken med arbetsmarknadens parter så att kompensation kan utgå 

till de två förbunden, särskilt i ljuset av att det interimistiska beslutet ledde 

förbunden att tro att deras åtgärder varit lovliga. 

 

Angående lagändringarna framhöll LO och TCO i sina kommentarer att lex 

Britannias explicita syfte var att motverka social dumping, främst genom 

lönedumpning. Expertkommittén erinrade om den generella ståndpunkten att 

en begränsning i strejkrätten aldrig skett genom en proportionalitetsavvägning 

mot intresset att fritt tillhandahålla tjänster (det bekräftar det som observerats i 



32 
 

BALPA). Lex Britannia erkändes inte som en allmän princip i ILO-konvention 

87, utan hänfördes till nationell bedömning. Expertkommittén observerade med 

"concern" att fackföreningarna är begränsade av lagändringarna att förhandla 

och vidta stridsåtgärder för att uppnå arbetsvillkor över och bortom det som 

stadgas i artikel 3.1 a-g i utstationeringsdirektivet. Dessutom ska utländska 

arbetstagare ha rätt att gå med i fackföreningar av fritt val och kunna tillvarata 

sina yrkesmässiga intressen, inklusive med medel genom stridsåtgärder. 

Expertkommittén begärde att regeringen ser över lex Laval med 

arbetsmarknadens parter så att fackföreningarna som representerar 

utstationerade arbetstagares rättigheter inte är begränsade endast på grund av 

arbetsgivarens nationalitet.  

 

Angående undersökningen om Sveriges uppfyllande av ILO-konvention 98 

noterade Expertkommittén att den förstår att kraven som fackföreningarna 

ställer på utstationerande arbetsgivare inte är högre än de villkor som 

kollektivavtalen stadgar. Tvärt om är kraven till för att säkra att samma villkor 

tillämpas inom relevant sektor och geografiska område. Expertkommittén 

välkomnade lagförslaget om att en utstationerande arbetsgivare tillsätter en 

kontaktperson med behörighet att teckna kollektivavtal. Slutligen begärde 

Expertkommittén att regeringen ska svara på påståendet om förekomsten av 

"dubbelavtal", att arbetsgivare ofta visar upp ett avtal, och sedan tillämpar ett 

avtal med markant sämre villkor och lägre lön. Den såg med "concern" att 

utländska arbetsgivare kan frångå skyldigheten att förhandla kollektivt om de 

"visar" att minimivillkor tillämpas.  

 

4.2 Sammanfattning av Europarådets Kommitté för Sociala 

Rättigheters beslut den 3 juli 2013 

 

Europarådets Kommitté för Sociala Rättigheters (ECSR) prövade klagomålet 

som LO och TCO lämnade in 27 juni 2012. Klagomålet gällde de lagändringar 

lex Laval medförde och deras kompatibilitet med ESS. I huvudsak klagades på 

att lagändringarna kränkte statens skyldighet att främja kollektivavtal och 

rätten till kollektiva stridsåtgärder enligt artiklarna 4 och 6 ESS och statens 
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skyldighet att garantera att utländska arbetstagare inte behandlas sämre vad 

gäller lön, arbetsvillkor och rätten att förhandla kollektivt enligt artikel 19.4 

ESS. 

 

Kommittén konstaterade att dess roll inte är att bedöma förhandsavgörandets 

konformitet med ESS, utan om den svenska lagstiftningen utgör kränkningar 

av ESS.
96

 Som en generell observation betraktar kommittén rätten att förhandla 

kollektivt och strejkrätten enligt artikel 6.2 och 4 ESS som en oumbärlig grund 

för uppfyllandet av andra rättigheter i stadgan, som till exempel artikel 3 om 

rättvis lön.
97

  

 

Kommittén fann att staterna inte ska ingripa i fackföreningarnas rätt att välja 

vilka förhållanden och villkor de önskar reglera i kollektivavtal och vilka 

legitima medel de använder i deras ansträngning att tillvarata sina intressen.
98

  

Kommittén uttalade att den är medveten om att kollektivavtalsförhandlingarna 

är en ömsesidig process och att villkor som förhandlas inte alltid omfattas av 

ett kollektivavtal i slutändan genom att staterna inte kan kräva att arbetsgivaren 

accepterar fackföreningarnas alla krav. Den noterade dock att det nationella 

ramverket efter införandet av lex Laval medför "substantial limitations on the 

ability of Swedish trade unions to make use of collective action in establishing 

binding collective agreements on other matters and/or to reach agreements at a 

higher level" än utstationeringslagen tillåter.
99

 Detta ledde kommittén till att 

konstatera att lagändringarna inte är konforma med artikel 6.2 ESS, eftersom 

de inte främjar utvecklingen av systemet för frivilliga kollektivavtals-

förhandlingar mellan fackföreningar och arbetsgivare.
100

 

 

Angående artikel 6.4 ESS beskrev kommittén den metod den använder vid 

prövning av en inskränkning i strejkrätten. Först ska begränsningen vara 

föreskriven i lag. För det andra ska begränsningen ha ett legitimt syfte och 
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slutligen ska den vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle och svara mot det 

legitima syftet och vara proportionerlig.
101

 

 

Kommittén konstaterade att rätten att vidta fackliga stridsåtgärder ("collective 

action") rättfärdigat kan begränsas om den riskerar upprätthållandet av allmän 

ordning och att det kan ske genom uttryckliga förbud mot stridsåtgärder med 

illegitima mål.
102

 Den konstaterade att en begränsning genom lagstiftning som 

a priori förbjuder strejkrätten eller endast tillåter vissa minimikrav inte är 

konformt med artikel 6.4 ESS och att fackföreningar måste få möjligheter att 

effektivt tillvarata sina intressen att förbättra levnads- och arbetsvillkor.
103

 Fri 

rörlighet för tjänster kan inte a priori värderas högre än kärnan i arbetsrätten 

enligt ESS, och kan inte hindra fackföreningar från att förhandla och vidta 

stridsåtgärder i syfte att förbättra arbetsvillkor, inklusive lön, för arbetstagare 

oavsett nationalitet.
104

 Att stridsåtgärder i strid mot §§ 5 och 5 a 

utstationeringslagen är olovliga enligt § 41 c MBL och kan leda till 

skadeståndsskyldighet för fackförbunden utgör en oproportionerlig 

inskränkning i föreningsfriheten och strejkrätten när fackföreningarna hindras 

från att förhandla om och strejka för villkor som är högre och går bortom de 

som utstationeringslagen tillåter.
105

 Sammantaget fann kommittén att 

lagändringarna genom lex Laval inte är förenliga med artikel 6.4 ESS. 

 

Artikel 19.4 a och b reglerar att arbetstagare som lagligen uppehåller sig i 

landet ska vara tillförsäkrad likabehandling gällande anställningsvillkor och lön 

samt föreningsrätt och förhandlingsrätt på samma nivå som inhemska 

arbetstagare. Kommittén konstaterade att dessa skyldigheter inte uppfyllts av 

staten eftersom utstationerade arbetstagare inte har rätt till lika lön och villkor 

som svenska arbetstagare och att deras förenings- och förhandlingsrätt inte 

likabehandlas genom begränsningen som lex Laval medfört.
106
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4.3 Analys av utlåtandena  

 

Expertkommitténs observationer klargör dess ståndpunkter angående de 

omständigheter som den fått uppgifter om. Att den begär kommentarer av 

regeringen visar på den lösningsinriktade grundinställning Expertkommittén 

har. Genom att arbetsmarknadens parter också får möjlighet att kommentera 

regeringarnas rapporter får Expertkommittén tillgång till en rikare bild av 

verkligheten. Därigenom genomsyras förfarandet av den 

trepartssammansättning som ILO bygger på.  

 

ECSR:s avgörande är inriktat på undersökning av staternas rättsordningars 

överensstämmelse med ESS. Dess relativa komplexitet bör kunna hänföras till 

att förfarandet liknar mer en domstolsförhandling än en ren granskning av en 

rapport till följd av ett klagomål. En viktig skillnad mellan utlåtandena är att 

ECSR inte prövade Lavalmålets hantering, utan den processuella ramen var 

begränsad av klagomålets omfattning, vilken tog sikte på införandet och 

konsekvenserna av lex Laval.  

 

Det kan konstateras att dessa utlåtanden tar ställning för förenings-, 

förhandlings- och strejkrätterna. Det kommittéerna prövar är överensstämmelse 

med de internationella instrumenten och tolkning av skyldigheterna utgår 

utifrån de syften som konventionerna och stadgan har, det vill säga att 

principiellt skydda nämnda rättigheter. Det leder till att endast tydliga 

begränsningar i rättigheterna som grundas på ordalydelser som finns i 

instrumenten sett i ljuset av syftena kan anses legitima. Båda instrumenten, 

genom kommittéernas tolkningar, tillåter begränsningar för stridsåtgärder som 

är ägnade att skada allmän ordning eller om den är "bortom all proportion mot 

tredje man."
107
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5. Strejkrätten ur ett konstitutionellt perspektiv 

 

Rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar och rätten att vidta fackliga 

stridsåtgärder är skyddade i RF 2:17. Rätten är inte absolut utan kan inskränkas 

om det sker genom lag eller avtal. EKMR är inkorporerad som svensk lag 

genom RF 2:19 som lyder: "Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid 

med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna." 

 

5.1 Strejkrätten från Britannia till Laval och RF 2:14 i praktiken 

 

Lex Britannia tillkom efter AD 1989:120, ofta kallad Britanniadomen. 

Lagändringen tillsåg att den rättstillämpning som domen medförde inte skulle 

gälla. Syftet bakom lex Britannia är att motverka social dumping.
108

 Genom 

ändringar MBL, i bland annat § 42 3 st., tilläts stridsåtgärder för att uppnå 

kollektivavtal med utländska företag utan anknytning till Sverige, exempelvis 

vid utstationering.  

 

I förhandsavgörandet i Lavalmålet underkänns lex Britannia. Som redogjords 

under 2.4 om lex Laval så skedde lagändringar som konsekvens av lagstiftarens 

analys av Lavaldomen. Enligt CJEU får regler som diskriminerar företag på 

grund av nationalitet inte tillämpas. De svenska reglerna som tillät att utländska 

företag som är bundna av utländska kollektivavtal behandlas olika jämfört med 

svenska företag som är bundna av svenska kollektivavtal bedömdes vara 

diskriminerande på grund av nationalitet i artikel 18 FEUF (f.d. artikel 12 EG-

fördraget). Kollektivavtalsbundenheten var den kritiska omständigheten, inte 

vilket innehåll de hade. 

 

Innan tillkomsten av 5 a § i utstationeringslagen fanns inga kriterier i lag för 

fackföreningar som åsyftade att få till stånd reglering av arbetsvillkor för 

utstationerade arbetstagare genom kollektivavtal. Ytterst gällde RF 2:14 om 
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rätten att vidta fackliga stridsåtgärder om inte MBL reglerade förhållandet. Se 

t.ex AD 2003:46 Fortuna Australia för skyddet som grundlagen ger i praktiken.  

 

5.2 Rättsutvecklingen post lex Laval 

 

RF reformerades 2010. Förarbetena förklarar att ingen materiell förändring av 

rätten till stridsåtgärder på arbetsmarknaden avsågs.
109

 Ändringen var språklig 

och paragrafen fick ny placering inom RF 2 kap. 

 

En mycket intressant rättsutveckling är tydlig genom HD:s avgörande från 23 

april 2014. Fallet gällde rätten till medborgarskap i RF 2 kap. Frågan, som 

besvarades jakande, var om skadestånd kunde utgå till enskild efter 

överträdelse från staten av kap RF 2:7 st. 2 trots att ingen skadeståndsrättslig 

regel fanns för sådant utdömande i lag. HD gör ett principuttalande att om 

staten kränker en individs rätt som tillhör "statsskickets grunder" ska ideellt 

skadestånd kunna dömas ut. Vad HD gör är att skapa en ny allmän 

skadeståndsrättslig princip som ger enskilda rätt till skadestånd för kränkningar 

av rättigheter som skyddas av RF 2 kap. 

 

5.3 Analys av strejkrättens position i svensk normhierarki 

 

Det är tydligt att strejkrätten garanteras statsrättsligt i grundlag, dock med de 

begränsningar som RF 2:14 ställer upp, det vill säga genom lag eller avtal. I 

AD:s praxis upprätthålls skyddet för förhandlings- och strejkrätten, dock inte 

när det gäller utstationerade arbetstagare i Lavalmålet eller sedan införandet av 

lex Laval.
110

 Förhandlings- och strejkrätten skyddas också genom EKMR:s 

status indirekt genom artikel 11, preciserat genom Europadomstolens praxis 

sedan 2009 och fallet Enerji. Enligt normprövningsinstitutet i RF 11:14 ska 

domstolar inte tillämpa lägre stående norm om den befinner sig i strid med 

överordnad norm. På så sätt positionerar sig strejkrätten högt i normhierarkin. 
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Av den statsrättsliga regleringen om EU:s position är av relevans att nämna RF 

10:6. Genom 10:6 kan riksdagen överlåta beslutanderätt till EU som "inte rör 

principerna för statsskicket." Vad detta innebär är svårt att definiera, men utgör 

en yttersta gräns för hur långt en kompetensöverföring kan ske.
111

 Solange-

doktrinen innebär att domstolarna endast prövar EU-rättens förenlighet med 

konstitution så länge (Solange) som EU-rätten motsvarar konstitutionens skydd 

för fri- och rättigheter. Det bör noteras att företrädesrätten inte går att läsa ur 

Sveriges grundlag eller annan författning. Dessutom ska CJEU slutligen tolka 

EU-rättens utformning; "Unionsrätten har på dessa områden [överlåten 

beslutanderätt] företräde framför konkurrerande nationella bestämmelser. Den 

slutliga uttolkningen av sådana bestämmelser görs av EU-domstolen och inte 

av de domstolar som i regeringsformen utpekas som högsta dömande 

instansen, dvs. Högsta domstolen och Regeringsrätten."
112

 Det kan konstateras 

att det finns ett stort utrymme för att diskrepanser uppkommer mellan vad som 

överförts av riksdagen och hur EU-domstolen tolkar EU-rätten; Solange-

dokrtinen och EU-rättens absoluta företrädesrätt kan göra anspråk på att vara 

sista uttolkare av samma rättigheter. 

 

I propositionen till lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till 

Europeiska unionen
113

 nämns företrädesrätten på följande vis: "Det är dock 

viktigt att komma ihåg att utövandet av denna överstatlighet sker genom 

samverkan mellan demokratiska stater som inom ett antal väldefinierade 

områden låter gemensamt tagna beslut ha företräde framför nationell 

lagstiftning." Propositionen nämner också domstolens roll: "EG-domstolen är 

den instans som ytterst avgör tolkningen av EG-rätten." Det konstateras också 

att EU "skiljer sig både från traditionell statsrätt och internationell rätt i 

allmänhet. EG-rätten brukar betecknas som en rättsordning av eget slag (sui 

generis), självständig och samtidigt integrerad med medlemsstaternas 

nationella rättssystem." Vid tidpunkten för anslutningen hade EU mindre 

kompetens än idag på det sociala planet. Förhandlings- och strejkrätt undantas 

idag från EU:s kompetens, fastän EU annars har fördragsfäst kompetens 
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gällande socialpolitik.
114

 Sedan Laval är det tydligt att AD tillämpar 

företrädesrätten på strejkrättens område, trots att inga statsrättsliga indikationer 

ger för handen en sådan rättstillämpning.  

 

6. Analys och de lege ferenda: Mänskliga rättigheter 

före fundamentala ekonomiska friheter 

 

Förenings-, förhandlings- och strejkrätterna kan konstateras befinna sig i ett 

intrikat läge. De olika rättsordningarna gör anspråk på att vara deras uttolkare 

och det med relativ rätta, staterna har förpliktat sig att säkerställa enskilda 

nämnda rättigheter och dessutom underkasta sig olika kontrollmekanismer. 

Den kanske största skillnaden för de olika instrumentens genomslag är inte 

frågan om vilket åtagande staterna har att rätta sig efter, utan vilka sanktioner 

som kan riktas mot staten om den inte rättar sig efter avgörandena. EU-rätten 

och Europadomstolen har sanktionsmöjligheter gentemot staterna, medan ILO 

och ECSR måste förlita sig på "name and shame." Svenska myndigheter har 

visat sig följa EU-domstolens domar, och även Europadomstolens praxis. Det 

intressanta i nuläget är de alternativ vi står inför och vilka möjligheter vi har att 

stärka skyddet för de mänskliga rättigheterna och upprätthålla en 

konkurrenskraftig inre marknad. I detta kapitel reflekteras kring olösta frågor 

och antyda hur rättsutvecklingen bör se ut framöver. De flesta reflektionerna 

tar sikte antingen på frågan om rättlig koherens mellan systemen och hur en 

materiell förstärkning av mänskliga rättigheter kan åstadkommas.  

 

De olika rättsordningarna är i princip fristående varandra. Sveriges dualistiska 

system kompletteras av EU-rättens direkta effekt och inkorporeringen av 

EKMR i lag gör den bindande för nationella myndigheter. Trots detta 

interagerar rättsordningarna med varandra främst indirekt genom 

kontrollorganens praxis. Europadomstolen har antagit ett intertextuellt, det vill 

säga att andra rättsakter än de den har att övervaka tillmäts auktoritet, 

förhållningssätt till strejkrättens tolkning genom Demir och Baykara, bekräftat 
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och utvecklat i bland andra National Union of Rail, Maritime and Transport 

Workers., varav i det senare fallet det uttryckligen hänvisas till 

Wienkonventionens artikel 31.1 c
 
.
115

  

 

Europadomstolen erinrar om karaktären av ett levande instrument som EKMR 

har på förhandlingsrättens område och tillmätte detta avgörande betydelse i 

Demir och Baykara.
116

 Tillsammans med utvecklingen i artikel 6.2 ESS, 

nationell praxis och den internationella rätten utanför Europarådets regi fann 

Europadomstolen att dess tidigare praxis angående kollektiv förhandlingsrätt 

och artikel 11 behövde förnyas.
117

 Här bör noteras att Turkiet är en av de få 

medlemsländerna i Europarådet som inte ratificerat artikel 6.2 ESS.  

 

Europadomstolen tillmäter rättssäkerhetsaspekter stor betydelse när den 

överväger en praxisändring. Per definition går inte praxisändringar att förutse 

för enskilda om den inte är ett resultat av en ändring i lagtext, konvention eller 

liknande. Europadomstolen framhöll i Demir och Baykara att utan möjligheten 

att ha dynamiskt och evolutivt förhållningssätt till rättsutvecklingen så riskerar 

den att avstanna och stänga ute förbättring.
118

 Detta förhållningssätt balanserar 

rättssäkerhet mot materiell rättsutveckling i positiv riktning. En viktig 

omständighet i sammanhanget är att klagandena i fallet var enskilda och 

svaranden en stat. Grundläggande mänskliga rättigheter tillförskrivs enskilda 

enligt EKMR artikel 1. Det är staten som ska tillse att rättigheterna efterlevs. 

Ett liknande resonemang kan svårligen tillämpas på förhållandet mellan 

individer. Det är däremot precis vad CJEU gjort i Lavalmålet. Effekterna blev i 

det konkreta fallet ett stort skadestånd som förbunden inte kunnat förutse. 

Skadestånd som utdöms ex post facto för vidtagna stridsåtgärder är inte 

förenligt med internationell föreningsfrihet.
119

 AD hade kunnat gå på 

skiljaktige Sören Ömans linje i AD 2009 nr. 89. Han hänvisar till tidigare 

praxis från AD där allmänt skadestånd inte döms ut om anledningen till att 

skadestånd i och för sig funnits, men att högre norm stått i strid mot lägre och 
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att rättsläget inte klargjorts förrän genom domen i det aktuella målet. Samma 

resonemang hade kunnat tillämpas i kombination med CJEU:s tolkning av EU-

rätten för att mildra konsekvenserna för förbunden.  

 

I AD 2009 nr 89 uttalas att "[h]uruvida ett skadeståndsansvar även skulle 

kunna tänkas åvila svenska staten är en fråga som inte bör inverka på 

Arbetsdomstolens bedömning." AD hänvisade till fallet Factortame
120

 för att 

rättfärdiga skadeståndsskyldigheten.
121

 Resonemanget kan upplevas ytterst 

rättsosäkert för förbunden. Det kan noteras att Francovich-principen inte 

beaktades och AD förbisåg möjligheten för staten som ansvarig att införliva 

direktiv korrekt att ådra sig skadeståndsansvar gentemot Laval. Visserligen låg 

frågan utanför Lavalmålets processuella ram i AD, men hade 

skadeståndsyrkandet avslagits kunde Laval väckt talan mot staten med stöd av 

Francovich-principen. Genom AD:s dom kom frågan aldrig att prövas och 

vägledning i frågan gavs därför inte. I likhet med att brott emot EKMR och 

sedan april 2014 även vissa rättigheter i RF 2 kap. bör domstolar kunna 

utarbeta en praxis om skadeståndsskyldighet mot staten i liknande fall om 

rättigheterna i fråga har EU-rättslig grund. 

 

Det finns starka skäl att ifrågasätta CJEU:s tolkning av EU-rätten av flera 

anledningar. Redan på EU-rättslig grund kan CJEU:s systematik ifrågasättas 

genom att inte adekvat tillvarata de grundläggande rättigheter som EKMR 

tillskriver enskilda. EKMR ingår i unionsrätten som allmänna principer genom 

artikel 6.3 EU-fördraget. Sedan 2009 och Enerji är strejkrätten en erkänd del av 

föreningsfriheten enligt artikel 11 EKMR. Oavsett rättsläget 2007 när CJEU 

meddelade förhandsavgörandet bör en snarlik situation bedömas annorlunda, 

inte minst mot bakgrund att ekonomiska friheter inte är ett "legitimate aim" för 

att inskränka föreningsfriheten i artikel 11:2 EKMR. Sedan Lavaldomen har 

ESS fått status som primärrätt i artikel 6.1 EU-fördraget. Om detta påverkar 

bedömningen av strejkrätten inom EU-rätten är inte otänkbart, se artikel 28 

EU-stadgan. 
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Genom artikel 351 FEUF finns möjligheten att försvara ILO-konventionernas 

giltighet mot EU-rätten, eftersom Sverige ingått ILO-konvention 87 och 98 

innan medlemskapet i EU.
122

 Artikeln riktar sig mot staterna och de 

förpliktelser som ingåtts innan medlemskapet i EU. I Lavalmålet var parterna 

privaträttsliga subjekt. Frågorna som ställdes till CJEU från AD tog sikte på 

om svensk rättsordning var kompatibel med EU-fördraget och 

utstationeringsdirektivet, inte om fördragen och utstationeringsdirektivet i 

kombination med omständigheten att Sverige sedan innan tillträdet till EU var 

bunden av andra normer gällande förhandlings- och strejkrätten genom ILO-

konventionerna 87 och 98. Det vore synnerligen anmärkningsvärt om CJEU 

inte reflekterade över när förpliktelserna uppstod eftersom den hänvisar till 

internationella instrument i para 90 i förhandsavgörandet. Det ligger nära till 

hands, bara av den anledningen, att ifrågasätta om det går att lita på principen 

jura novit curia. Eftersom frågan inte togs upp i Lavaldomen vore en prövning 

önskvärd av artikel 351 FEUF i kombination med omständigheten att 

medlemsstaten tillträtt ILO-konvention 87 innan EU-anslutningen. 

 

En annan grund att ifrågasätta domslutet på är det faktum att EU inte har 

kompetens att reglera strejkrätten enligt artikel 153.5 FEUF. Även om 

förhandsavgörandet gäller artiklar om fri rörlighet för tjänster och 

utstationeringsdirektivet (som bygger vidare på tjänstedirektivet) så kan det 

ifrågasättas om EU-rätten ska använda "bakvägen" för att komma åt 

strejkrätten med fri rörlighet som grund. Novitz förutsåg en sådan 

rättstillämpning 2003, bara månader innan Laval utspelade sig.
123

 Nyström 

konstaterar att det inte är otänkbart att det föreligger en konflikt mellan EU-

rätten och Europakonventionens regler genom att fri rörlighet för tjänster är 

motiveringen till inskränkningen i föreningsfriheten.
124

 Det bör vara uppenbart 

att så är fallet, särskilt med den intertextuella hållning Europadomstolen 

använder sig av på föreningsrätten område innefattande strejkrätten sedan 

åtminstone 2009 och Enerji. 
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Frågor om avgränsningar av EU:s kompetens behöver klargöras. Det ligger en 

fara i att inte ha en lära om hur begränsningar i fördragens artiklar ska 

betraktas. Om strejkrätten undantas EU:s kompetens uttryckligen i artikel 

153.5 men CJEU ändå väljer att reglera den på den legala grunden fri rörlighet 

för tjänster så har begränsningen ingen praktisk betydelse, förutom möjligen att 

EU:s institutioner i övrigt inte kan befatta sig med strejkrätten direkt i 

lagstiftning eller liknande. Det kan inte ha varit medlemsstaternas mening att 

undantaget skulle förlora sin effekt genom CJEU:s rättsskipning. Det faktum 

att artikel 352 FEUF, som reglerar när EU inte har kompetens att hantera ett 

rättsområde men finner det behövligt, har tagits med i fördraget antyder att 

kompetensen inte är obegränsad, trots CJEU:s ofta aktiva roll. Kompetensen 

måste därför klargöras för att CJEU, eller någon annan institution, inte ska gå 

utanför de ramar som givits genom fördragen.  

 

Kommissionen lade ett förslag om en "Monti II-förordning" 2012, COM 130, 

vilket drogs tillbaka. Idén om att reglera hur frågor om fundamentala friheter 

och grundläggande rättigheter är en teoretiskt positiv förbättring. Det kräver 

däremot att de grundläggande rättigheterna skyddas adekvat. Annars finns 

risken för att liknande scenarion som Solange-fallen blir aktuella igen. I så fall 

tjänar inte regleringen sitt formella syfte att klargöra förhållandet mellan fri- 

och rättigheterna vid en intressekonflikt genom att rättstillämpningen i 

medlemsstaterna inte sker uniformt. Om medlemsstaterna däremot följer 

regleringen, men den inte skyddar förhandlings- och strejkrätten tillräckligt 

kommer EU inte närmare sina fördragsfästa sociala målsättningar.  

 

Den omständigheten att EU ska verka för en fri inre marknad och främja 

sociala framsteg tyder på en inneboende intressekonflikt, och inte endast att 

EU-rätten står i konflikt med andra internationella normer. Som Weldman 

uttrycker det "within a human rights law system, especially one that embeds 

the international labour law standards that show common ground in modern 

societies, economic freedoms of establishment or to provide services or goods 

are only to conceived of, in the end, as business interests that cannot as such 

outweigh fundamental trade unions’ rights. /.../it is easy to understand why 
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within the EU legal order these same economic freedoms are deemed 

‘fundamental’, given that the creation and safeguarding of an European internal 

market is one of its principal aims".
125

 Detta beskriver hur de inneboende 

konflikterna kan uppfattas. Särskilt med EU:s historia kan detta synsätt 

förstärkas. Det är emellertid en förenkling av läget. De grundläggande 

principerna är genom 6.3 EU-fördraget allmänna rättsprinciper som ska 

genomsyra hela unionens verksamhet. Dessutom ska EU tillträda EKMR och 

underställa sig Europadomstolens kontroll av konventionens efterlevnad. 

Därför bör EU-systematiken lägga mer fokus på grundläggande rättigheter vid 

prövningar av frågor som överlappar EKMR för att lösa den inneboende 

intressekonflikten. 

 

Angående mångfaldsklausulen i artikel 151.2 så efterlyses en rättstillämpning 

från CJEU som tar den på allvar och resonerar kring den. Frågan återstår som 

Ronnie Eklund ställde: är den ett dött ord?
126

 Att CJEU tar sig friheter är  inget 

nytt; företrädesrätten och doktrinen om direkt effekt är inte fördragsfästa utan 

utarbetade av CJEU. Att däremot förbise betydelsen av internationella 

instrument, mångfaldsklausulen och artikel 351 är högst anmärkningsvärt ur ett 

demokratiskt perspektiv och ur rättssäkerhetshänsyn.  

 

Som konstaterats finns ett generellt hinder mot att förbjuda strejk enligt både 

EKMR och ILO-rätten. Ett "blank ban" strider mot den grundläggande 

föreningsfriheten. Lavalmålet visar att EU-rätten i praktiken sätter ett "blank 

ban", som begränsar både förhandlings- och strejkrätten, genom att endast 

vissa rättigheter får åsyftas med stridsåtgärder. Över miniminivån enligt 

utstationeringsdirektivet artikel 3.1 a-g råder ett förbud mot stridsåtgärder. det 

gör att ett mycket stort antal förhandlingssituationer inte kan materialiseras 

genom förbudet. Expertkommitténs och ECSR:s avgöranden gör det klart att 

hanteringen av Lavalmålet och införandet av lex Laval inte stod i 

överensstämmelse med internationella arbetsrättsliga normer. Mot bakgrund av 

detta vore det behövligt att få ett nytt fall prövat av CJEU och AD då 
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domstolarna måste ta ställning till kommittéernas underkännande av lex Laval 

och även EU-rätten indirekt.  

 

Det finns många olika sätt för att lösa intressekonflikten. När EU tillträder 

EKMR kan Europadomstolen undersöka EU-rättens kompatibilitet med EKMR 

givet ett konkret fall att avgöra. En reglering av balansen mellan 

grundläggande rättigheter och fri rörlighet kan lösa den inneboende konflikten 

åt ena eller andra hållet. I likhet med vad ETUC uttalar
127

 så ligger en fara i om 

en sådan reglering inte tillvaratar fackliga rättigheter tillräckligt. I så fall har 

löser regleringen bara den inneboende intressekonflikten inom EU-fördraget, 

dock inte i praktiken på arbetsmarknaden. Utstationeringsdirektivet kan skrivas 

om så att syftet inte är konkurrensrätt
128

 i första hand, utan istället att motverka 

social dumping. Politisk vilja verkar vara en nödvändighet för förändring om 

inte kommittéernas auktoritet får gehör eller resonemangen i övrigt som förts 

ovan av anammas av CJEU. 

 

Arbetsgivarsidans ifrågasättande av Expertkommitténs status är problematiskt 

om det medför att Expertkommittén inte har möjlighet att tolka ILO-

konventionerna, utan endast ska rapportera till CAS om fallen. För det första 

behandlar CAS bara ett begränsat antal fall. Om Expertkommittén inte erkänns 

som uttolkare av konventionerna kommer många fall som behandlas inte få den 

auktoritativa prövning som den generellt anses vara. För det andra så även om 

det formellt är så att Internationella domstolen är den instans som slutligen 

tolkar konventionerna om tvisten inte kan slitas så kan inte ett organ tillämpa 

rätt utan att tolka.
129

 Dess mandat är inte uttryckligen att tolka konventionerna 

även om den har fungerat på så sätt under många år. Skillnaden i funktion 

mellan kommittéerna är stora, och båda uppfyller olika värden. 

Expertkommittén övervakar efterlevnaden tekniskt, medan CAS tillåter 

parterna att interagera i direkt dialog. Balansen mellan kommittéernas 

egenskaper kompletterar varandra. Risken med att skifta balansen är att den 
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tekniska övervakningen och den stora mängd fall som inte behandlas av CAS 

går förlorad. Därför bör förhållandena som de varit fram till arbetskonferensen 

2012 bestå. 

 

I den propositionen till lex Laval uttalades att Sverige uppfyller internationella 

förpliktelser med formuleringen i lagen som den kom att bli antagen. Det 

visade sig vara fel, både i relation till förpliktelserna som följer av ILO-

konventionerna 87 och 98, och förpliktelserna som följer av ESS. Att 

betänkandet kom fram till de slutsatser det gjorde kunde ifrågasättas innan och 

sedan 2013 har det bekräftats.  

 

En annan aspekt av förarbetenas brister finns i SOU 2008:123 Förslag till 

åtgärder med anledning av Lavaldomen där det skrivs: "Om det skulle visa sig 

att EG-rätten ställer krav på medlemsstaterna som är oförenliga med de 

åtaganden som följer av någon av de grundläggande internationella 

konventionerna på området är detta i första hand en fråga mellan EU och den 

berörda internationella organisationen."
130

 Det framgår av konventionerna att 

det är staterna som ska tillse efterlevnad, inte EU. Om en politisk dimension 

avses är det fel sammanhang att hänvisa till den i en text om graden av 

efterlevnad av internationella konventioner. Till exempel är staters skyldighet 

enligt ILO-konvention 87 tydlig enligt artikel 1: " Each Member of the 

International Labour Organisation for which this Convention is in force 

undertakes to give effect to the following provisions". Inte heller ESS 

tillskriver någon annan än staterna skyldigheter. ECSR prövar om staten 

uppfyller de krav som ESS ställer upp oavsett om anledningen till en eventuell 

brist beror på statens skyldigheter enligt EU-rätten eller inte.  

 

Regeringens inställning till internationella förpliktelser, som återspeglas i 

nämnda SOU, kan vara en av anledningarna för varför de internationella 

konventionerna inte ges större prioritet i rättsordningen. En lösning på denna 

problematik är att inkorporera konventionerna i lagtext. Även om det inte löser 

eventuell diskrepans mot EU-rätten så synliggörs konventionerna och 
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myndigheter och domstolar kan använda dom i konkret rättstillämpning om de 

skulle bedöma att de påverkar rättsläget, vilket de inte kan idag med undantag 

för EKMR, vilken är inkorporerad. Inspiration kan hämtas från Norge där 

lagstiftaren inkorporerat konventioner som rör mänskliga rättigheter i en semi-

konstititutionell författning som får företräde om annan lag än grundlag står i 

konflikt.
131

 Ett liknande upplägg kan förstärka de mänskliga rättigheternas 

position i rättsordningen, och därigenom förhandlings- och strejkrätten likaså. 

 

7. Sammanfattning och avslutande kommentar 

 

ECSR sammafattar själva grundproblemet väl: "Considering such a prohibition 

of collective action, it is unlikely that employers agree to grant posted workers 

more favorable conditions, since there would be no effective negotiating 

methods to be used by posted workers to persuade their employer to agree on 

better conditions during their posting."
132

 Det är grunden till social dumping 

och om det inte motverkas riskeras att dörren ställs vidöppen till sänkta 

reallöner på en konkurrensutsatt arbetsmarknad med snedvridna förutsättningar 

till nackdel för social stabilitet på lång sikt. 

 

Lavalmålet och efterspelet illustrerar att det finns olika rättsliga synsätt på 

balansen mellan grundläggande mänskliga rättigheter och ekonomiska friheter. 

Inte minst beror slutsatserna på vilken rättslig utgångspunkt som tas. Med stöd 

av redogörelsen för efterspelet efter Laval och rättsutvecklingen i övrigt blir 

slutsatsen att Lavaldomen har ett begränsat prejudicerande värde. Det som i 

slutändan är slående är inte att EU tillvaratar de ekonomiska friheterna, utan att 

det görs på bekostnad av grundläggande mänskliga rättigheter som alla 

medlemsstater är skyldiga att respektera. 

 

 

 

 

                                                 
131

 LOV-1999-05-21-30, Lov om styrkning av menneskerettighetenes stillning i norsk rett 

(menneskerettsloven). 
132

 ECSR 85/2012, para 135. 



48 
 

8. Källförteckning 
 

Internationella instrument 

 

Den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. 

 

Den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter. 

 

ILO 

 

Constitution of the International Labour Organisation, senast ändrad 1972. 

 

Convention No. 98 on the Application of the Principles of the Right to 

Organise and to Bargaining Collectively 1949. 

 

Convention No. 87 on Freedom of Association and Protection of the Right to 

Organise 1948. 

 

Declaration of Philadelphia 1944. 

 

Europarådet 

 

Europeisk social stadga (reviderad) 1996. 

 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna, upprättad i Rom den 4 november 1950. 

 

Europeiska unionen 

 

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (konsoliderad version). 

 

Fördraget om Europeiska unionen (konsoliderad version). 

 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna av den 7 

december 2000, anpassad den 12 december 2007 i Strasbourg. 

 

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

utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster. 

 

Författningar 

 

Regeringsformen. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.326.01.0001.01.SWE#C_2012326SV.01004701
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Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare. 

 

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.  

 

Norsk författning 

 

LOV-1999-05-21-30, Lov om styrkning av menneskerettighetenes stillning i 

norsk rett (menneskerettsloven). 

 

Övrigt offentligt tryck 

 

2009/10:80 En reformerad grundlag. 

 

2009/10:48 åtgärder med anledning av Lavaldomen. 

 

SOU 2008:123. Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen. 

 

1994/95:19 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. 

 

1990/91:162 om vissa fredspliktsregler. 

 

ILO:s Expertkommitté 

 

Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and 

Recommendations, 102nd Session, 2013. 

 

Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and 

Recommendations, 99th session, 2010. 

 

Expertkommitténs General Survey 1994. 

 

Expertkommitténs General Survey 1959. 

 

ILO:s Föreningsfrihetskommitté 

 

CFA 4th Report, 1953, Case no 5 India. 

 

CFA 2nd report, 1952, Case no 28 Jamaica. 

 

Rättsfall från Europadomstolen 

 

National Union of Rail, Maritime and Transport Workers mot Förenade 

Konungariket, 8 april 2014, appl. no 31045/10. 
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Michaud mot Frankrike, 6 december 2012, appl. no 12323/11. 

 

Enerji Yapi-Yol Sen mot Turkiet, 21 april 2009, appl. no 68959/01. 

 

Demir och Baykara mot Turkiet [GC], 12 November 2008, appl. no. 34503/97. 

 

Bosphorus Hava Yollari Turzim ve Ticaret Anonim Şirke mot Irland, 30 juni 

2005, appl. no 45039/98. 

 

Wilson, National Union of Journalists, och andra mot Förenade Konungariket, 

2 juli 2002, appl. no 30668/96, 30671/96, 30678/96. 

 

Europarådets kommitté för sociala rättigheter 

 

Decision on admissibility and merits, 3 July 2013, Swedish Trade Union 

Confederation and Swedish Confederation of Professional employees v. 

Sweden, complaint No. 85/2012. 

 

Rättsfall från EU-domstolen 

 

C-346/06 Dirk Rüffert mot Land Niedersaschsen, REG 2008 I-1989. 

 

C-319/06 Kommissionen mot Luxemburg, REG 2008 I-4323. 

 

C-438/05 Internationella transportarbetareförbundet och Finlands 

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

10779.  

 

C-341/05 Laval Un Partneri Ltd v Svenska Byggnadsarbetareförbundet, m.fl. 

REG 2007 I-11767. 

 

C-36/02 Omega Spielhallen und Automatenaufstellungs GmbH mot  

Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, REG 2004, s. I-9609. 

 

C-112/00 Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge mot 

Republiken Österrike, REG 2003, s. I-5659. 

 

C-424/97 Salomone Haim v Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein, REG 

2000, I-05123. 

 

C-46/93 och C-48/93. Brasserie du Pêcheur SA mot Tyskland och The Queen 

mot Secretary of State for Transport, ex parte Factortame, REG 1996 I-1029. 
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C-6/90 Francovich mot Italien, REG 1991 I-5357, svensk specialutgåva vol. 11 

s. 435. 

 

C-260/89 Elliniki Radiophonia Tiléorassi AE och Panellinia Omospondia 

Syllogon Prossopikou mot Dimotiki Etairia Pliroforissis och Sotirios Kouvelas 

och Nicolaos Avdellas m.fl., REG 1991 I-02925. 

 

C-11/70 Internationale Handelsgesellschaft mot Einfuhr- und Vorratsstelle 

Getreide, REG 1970 1125. 

 

C 6/64 Costa mot E.N.E.L., REG 1964 s. 585.  

 

EU-kommissionen 

 

COM (2012) 130 final, Förslag till rådets förordning om utövandet av rätten att 

vidta kollektiva åtgärder i samband med etableringsfriheten och friheten att 

tillhandahålla tjänster 

 

Rättsfall från Högsta domstolen 

 

HD:s dom meddelar den 23 april 2014 Mål nr. T 5516-12, Blake Pettersson 

mot Justitiekanslern. 

 

Rättsfall från Arbetsdomstolen 

 

AD 2009 nr. 89. 
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