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I. SAMMANFATTNING 

 

Utstationeringsdirektivet blir tillämpligt när en arbetsgivare under be-

gränsad tid utstationerar arbetstagare till en annan medlemsstat inom 

ramen för fri rörlighet av tjänster. Utstationeringsdirektivet pekar ut en 

hård kärna av arbets- och anställningsvillkor i värdlandet som en arbets-

givare måste tillämpa på anställningsavtalet under tiden för utstationer-

ingen, oavsett vilket lands lag som är tillämpligt på anställningsavtalet i 

övrigt. Rom I-förordningen tillhandahåller det generella regelverket för 

tillämplig lag på anställningsavtal vid lagkonflikt.   

Utstationeringsdirektivets och Rom I - förordningens inbördes relation 

verkar grunda sig på principen att Rom I-förordningen pekar ut arbetsta-

garens ursprungsland som den plats där arbetstagaren vanligtvis utför sitt 

arbete, medan utstationeringsdirektivet pekar ut en hård kärna av be-

stämmelser i värdlandet under tiden utstationeringen pågår. Likaså ver-

kar relationen mellan dessa regelverk bygga på antagandet att en arbets-

tagare som inte är tillfälligt utstationerad inom ramen för fri rörlighet av 

tjänster kommer att omfattas av värdlandets lag i dess helhet mot bak-

grund av att arbetstagaren ska anses vanligtvis utföra sitt arbete i värd-

landet.  

I flera medlemsstater har man dock valt att tillämpa utstationeringsdirek-

tivets bestämmelser på all rörlig arbetskraft som har befunnit sig inom 

medlemsstaten. Man har således inte gjort en distinktion mellan arbets-

tagare som befinner sig i medlemsstaten inom ramen för fri rörlighet av 

tjänster och övrig arbetskraft. En felaktig tillämpning av utstationerings-

direktivet har aktualiserat frågan utstationeringsdirektivets begränsande 

effekt på Rom I-förordningens bestämmelser. Det har således ansetts 

viktigt att klargöra vem som är utstationerad arbetstagare inom ramen 

för fri rörlighet av tjänster. Dock kan konstateras att de utmaningar som 

utstationeringsdirektivet möter i förhållandet till Rom I-förordningen 

inte främst har sin förklaring i svåra tolkning- och gränsdragningspro-
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blem vad gäller begreppet utstationerad arbetstagare inom ramen för fri 

rörlighet av tjänster. Förklaringen får snarare anses bestå i att utstation-

eringsdirektivet ska ta till vara intresset av att främja fri rörlighet av 

tjänster med det arbetsrättsliga skyddet inom ramen för den internation-

ella privaträtten.  
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II. FÖRKORTNINGAR 

 

EU   Europeiska Unionen 

 

FEUF Fördraget om EU:s funktions-

sätt 

 

NGPIL Nordic Group of Private Inter-

national Law 

 

SvJT Svensk Juristtidning 

 

Rom I-förordningen  Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 593/2008 av 

den 17 juni om tillämplig lag på 

avtalsförpliktelser (Rom I) 

Romkonventionen 1980 års Romkonvention om 

tillämplig lag på avtalsförplik-

telser 

 

Socialförsäkringsförordningen  Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr. 883/2004 

av den 29 april 2004 om sam-

ordning av de sociala trygghets-

systemen  

 

Tillämpningsdirektivet Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2014/67/EU av den 15 

maj 2014 om tillämpningen av 
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direktiv 96/71/EG om utstation-

ering av arbetstagare i samband 

med tillhandahållande av tjäns-

ter och om ändring av förord-

ning (EU) nr 1024/2012 om 

administrativt samarbete genom 

informationssystemet för den 

inre marknaden (IMI-

förordningen) 

 

Tillämpningsförordningen  Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) 987/2009 av 

den 16 september 2009 om till-

lämpningsbestämmelser till för-

ordning (EG) nr 883/2004 om 

samordning av de sociala 

trygghetssystemen.  

 

Utstationeringsdirektivet Europaparlamentets och rådets 

direktiv 96/71/EG av den 16 

december 1996 om utstationer-

ing av arbetstagare i samband 

med tillhandahållande av tjäns-

ter  
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III. FÖRKLARINGAR OCH TERMINOLOGI 

 

Medlemsland – förstås i denna framställning som ett land som är med-

lem i den Europeiska Unionen. 

 

Ursprungsland – förstås i denna framställning som det land från vilket 

en arbetstagare utstationeras.  

 

Värdland – förstås i denna framställning som det land till vilket en ut-

stationering sker.  

 

EU-domstolen – kallades innan december 2009 för EG-domstolen. Den praxis 

som presenteras i uppsatsen hänför sig till stor del till tiden innan 2009 när den 

korrekta benämningen av domstolen är EG-domstolen. Jag kommer dock att 

konsekvent referera till domstolen som EU-domstolen för att hålla ett konse-

kvent språk.  
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1. Inledning 

 

1.1  Introduktion 

 

I en internationell värld blir det allt vanligare att arbetstagare rör sig över 

nationsgränserna på uppdrag av sin arbetsgivare. I och med genomfö-

randet av den inre marknaden och den fria rörligheten av tjänster möj-

liggjordes för företag etablerade i andra medlemsländer att på lika vill-

kor konkurrera på samma arbetsmarknad som de inhemska företagen. 

När en arbetstagare rör sig över nationsgränser sker det som vanligtvis 

sker i gränsöverskridande situationer, anställningsavtalet får anknytning 

till fler än ett lands rättsordning vilket aktualiserar frågan om tillämplig 

lag. Svaret på denna fråga finner man traditionellt inom ramen för den 

internationella privaträtten. Det generella ramverket för tillämplig lag på 

det individuella anställningsavtalet vid lagvalskonflikt fastställs i Rom I 

– förordningen. Den primära anknytningsfaktorn i artikel 8 Rom I- för-

ordningen innebär att anställningsavtalet ska vara underkastat lagen i det 

land som den anställde vanligtvis utför sitt arbete. Det faktum att en ar-

betstagare utstationeras tillfälligt till ett annat land ändrar inte den när-

mare anknytningen till urspungslandet.
1
 Om en arbetstagare däremot 

utstationeras inom ramen för tillhandahållande av tjänster aktualiseras 

samtidigt utstationeringsdirektivets bestämmelser. Direktivet har dock 

ett mer begränsat tillämpningsområde än Rom I – förordningen eftersom 

det endast är tillämpligt inom ramen för tillhandahållande av tjänster. 

Utstationeringsdirektivet pekar ut vilka minsta arbets- och anställnings-

villkor (den hårda kärnan) en arbetsgivare måste tillämpa på anställ-

ningsförhållandet när en arbetstagare utstationeras inom ramen för till-

handahållande av tjänster, oavsett vilket lands lag som är tillämpligt på 

avtalet i övrigt.
2
 Utstationeringsdirektivet gör således inte anspråk på att 

reglera tillämplig lag på hela anställningsavtalet under tiden för utstat-

                                                      

1
 Artikel 8.2 Rom I – förordningen. 

2
 Artikel 3 utstationeringsdirektivet 
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ioneringen utan erkänner att ett annat lands lag kan komma att tillämpas 

på anställningsavtalet i övrigt. Det ska förstås som en hänvisning till 

Rom I-förordningen.
3
 Denna ordning erkänns även av Rom I – förord-

ningen.
4
 Rom I-förordningen tillsammans med utstationeringsdirektivet 

reglerar således vilket lands arbetsrättsliga skydd som blir tillämpligt på 

anställningsavtalet för arbetstagare som utstationeras inom ramen för fri 

rörlighet av tjänster. 

 Vem är då utstationerad arbetstagare inom ramen för fri rörlighet av 

tjänster? Det har visat sig att denna fråga har vållat problem i medlems-

staterna. I mars 2011 genomfördes två studier i samarbete med nation-

ella experter från olika medlemsländer och EU-kommissionen vilka syf-

tade till att belysa de problem medlemsstaterna har upplevt vid imple-

menteringen av utstationeringsdirektivet samt vid den praktiska tillämp-

ningen.
5
 Det konstaterades att utstationeringsdirektivets kriterier för att 

skilja utstationerade arbetstagare inom ramen för fri rörlighet av tjänster 

från annan typ av rörlig arbetskraft skapade svåra gränsdragnings- och 

tolkningsproblem. Det resulterade i att vissa medlemsstater valde att inte 

inkludera tillämpningskriterierna utan tillämpar den hårda kärnan på all 

rörlig arbetskraft som arbetar inom dess territorium utan närmare di-

stinktion.
6
 I studien uppmärksammades också förekomsten av ett krea-

tivt användande av utstationeringsdirektivet i syfte att undvika full till-

lämplighet av värdlandets lag genom Rom I-förordningen. Bland annat 

sker det genom att företagen sätter upp så kallade brevlådeföretag som 

                                                      

3
 Se skäl (6) - (11) utstationeringsdirektivet som hänvisar till Romkonventionen. En 

sådan hänvisning ska förstås som en hänvisning också till Rom I – förordningen i en-

lighet med artikel 24.2 Rom I – förordningen. 

4
 Se artikel 23 Rom I-förordningen. 

5
 Aukje van Hoek och Mijke Houwerzijl, Comparative study on the legal aspects of the 

posting of workers in the framework of the provision of services in the European Un-

ion, 21 mars 2011 samt Complementary study on the legal aspects of posting of work-

ers in the framework of the provision of services in the European Union, 2011.  

6
 Aukje van Hoek och Mijke Houwerzijl, Comparative study on the legal aspects of the 

postingo f workers in the framework of the provision of services in the European Un-

ion, 21 mars 2011, s. 41 och 182 se även, Complementary study on the legal aspects of 

posting of workers in the framework of the provision of services in the European Un-

ion, 2011, s. 6. 
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anställer arbetstagare enbart i syfte att utstationera dem till andra med-

lemsstater.
7
  

Medlemsstaternas bristande implementering av definitionen i utstation-

eringsdirektivet har vidare aktualiserat frågan om utstationeringsdirekti-

vets och Rom I-förordningens inbördes förhållande. Exempelvis kan 

nämnas att van Hoek menar på att en bristande implementeringen av en 

korrekt definition av en utstationerad arbetstagare har gett upphov till 

diskussionen om utstationeringsdirektivets eventuellt begränsande effekt 

av Rom I-förordningen.
8
 Denna diskussion antyder att tolkningen och 

tillämpningen av begreppet utstationerad arbetstagare inom ramen för fri 

rörlighet av tjänster får påverkan på Rom I-förordningens lagvalsbe-

stämmelser och således vilket lands lags arbetsrättsliga skydd som en 

utstationerad arbetstagare kommer att omfattas av. Frågan om vem som 

är utstationerad arbetstagare inom ramen för fri rörlighet av tjänster har 

således en viktigt praktisk betydelse.  

 

1.2 Syfte 

 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka och redo-

göra för i vilka situationer utstationeringsdirektivets bestämmelser om 

den hårda kärnan blir tillämpligt på anställningsförhållandet. Fokus 

kommer ligga på tolkningen av begreppet utstationerad arbetstagare 

inom ramen för fri rörlighet av tjänster. Intentionen med denna uppsats 

är vidare att undersöka hur utstationeringsdirektivet och Rom I-

förordningen samspelar vid en utstationering inom ramen för fri rörlig-

het av tjänster i fråga om de utstationerade arbetstagarnas arbetsrättsliga 

skydd.  

                                                      

7
 Aukje van Hoek och Mijke Houwerzijl, Complementary study on the legal aspects of 

posting of workers in the framework of the provision of services in the European Un-

ion, 2011, s. 6-7. 

8
 Aukje A.H. van Hoek, Private International Law: An appropriate Means to Regulate 

Transnational Employment in the European Union, s. 167-168.  
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1.3 Frågeställning  

 

Vem är utstationerad arbetstagare inom ramen för fri rörlighet av tjäns-

ter? 

 

1.4 Metod 

 

Uppsatsen skriven med utgångspunkt i vad som kan benämnas en EU-

rättslig metod som är den metod EU-domstolen använder sig av när den 

tolkar EU-rätten i syfte fastställa gällande rätt. Den EU-rättsliga tolk-

ningsmetoden består av flera olika tolkningsmetoder och domstolens 

utgångspunkt är att vid tolkningen av en unionsrättslig bestämmelse ska 

inte bara beaktas dess ordalydelse, utan också dess sammanhang samt de 

syften som eftersträvas med den.
9
  

Jag kommer till viss del att tolka definitionen av en utstationerad arbets-

tagare inom ramen för fri rörlighet av tjänster mot bakgrund av dess or-

dalydelse. När EU-domstolen tolkar en bestämmelse mot bakgrund av 

dess ordalydelse kallas det en texttrogen tolkning. Denna tolkningsmet-

od får genomslagskraft när domstolen själv vill utnyttja bestämmelsens 

lydelse som en tillbakahållande faktor och rättfärdiga att den inte ger en 

bestämmelse ett vidare innehåll. Domstolen framhåller i dessa situation-

er att det ankommer på unionslagstiftaren att ändra rättsläget och att 

domstolen inte kan ersätta lagstiftaren och tolka en bestämmelse i strid 

med dess uttryckliga lydelse.
10

 

EU-domstolen är dock mest känd för sin teleolo-

giska/ändamålsorienterade lagtolkningsmetod vilket också kommer vara 

den tolkningsmetod som har störst genomslagskraft i denna uppsats. Den 

                                                      

9
 Jörgen Hettne, Ida Otken Eriksson (red.), EU-rättslig metod-teori och genomslag i 

svensk rättstillämpning, 2 u. Norstedts Juridik AB, Visby, 2011, s. 159. 

10
 Jörgen Hettne, Ida Otken Eriksson (red.), EU-rättslig metod-teori och genomslag i 

svensk rättstillämpning, 2 u. Norstedts Juridik AB, Visby, 2011, 159. 
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teleologiska tolkningsmetoden används framför allt när en bestämmelses 

lydelse eller kontextuella sammanhang är oklart. En förklaring till att 

denna tolkningsmetod har fått en stor genomslagskraft är att de EU-

rättsliga bestämmelserna i stor utsträckning är tämligen vaga och opre-

cisa. Det ska också ses mot bakgrund av att de slutliga regeltexterna inte 

sällan är ett resultat av en kompromiss mellan medlemsstaternas mer 

eller mindre oförenliga intressen.
11

 Detta är inte minst fallet vid till-

komsten av utstationeringsdirektivet. 

Den teleologiska tolkningsmetoden kan säga uppfylla tre olika syften 

inom unionsrätten; att främja det syfte som eftersträvas med en viss be-

stämmelse, att motverka orimliga konsekvenser som kan bli följden av 

en bokstavstrogen tolkning, samt att fylla ut luckor inom EU-rätten.
12

 En 

viktig källa i detta hänseende är vad som anges i ingressen till rättsak-

ten.
13

 

 

1.5 Material  

 

Eftersom frågeställningen hänför sig till tolkningen av utstationeringsdi-

rektivet kan detta direktiv sägas utgöra grunden för uppsatsen. Vidare 

kommer begreppet utstationerad arbetstagare tolkas mot bakgrund av 

tillämpningsdirektivet som antogs 2014 i syfte att förbättra genomföran-

det, tillämpningen och efterlevnaden av utstationeringsdirektivet. Till-

lämpningsdirektivet ska vara implementerat i medlemsstaterna senast 

den 18 juni 2016.
14

 Tillämpningsdirektivet tillhandahåller vissa faktiska 

omständigheter som måste beaktas vid tolkningen av begreppet utstat-

ionerad arbetstagare inom ramen för fri rörlighet av tjänster. Några av 

dessa faktiska omständigheter är exempelvis att tolkningen av begreppet 

                                                      

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

svensk rättstillämpning, 2 u. Norstedts Juridik AB, Visby, 2011, 168. 

12
 Jörgen Hettne, Ida Otken Eriksson (red.), EU-rättslig metod-teori och genomslag i 

svensk rättstillämpning, 2 u. Norstedts Juridik AB, Visby, 2011, 168. 

13
 Ulf Bernitz och Anders Kjellgren, Europarättens grunder, 5:e uppl., Norstedts Juri-

dik, Polska, 2014, s. 187.  

14
 COM (2012) 131final p. 3.3.1. 
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"vanligtvis utför sitt arbete i ett annat land" ska förstås mot bakgrund av 

hur begreppet har tolkats i Rom I-förordningen. Det kan här nämnas att 

Rom I - förordningen är tillämplig på lagvalsfrågor rörande avtal som 

har ingåtts den 17 december 2009 eller senare.
15

 För avtal som har in-

gåtts före den 17 december 2009 tillämpas 1980 års Romkonvention. 

Rom-förordningen och Romkonventionen är materiellt mycket lika och 

litteratur och praxis rörande tolkningen av Romkonventionen har bety-

delse även för tolkningen av Rom I-förordningen.
16

  Vidare anges i till-

lämpningsdirektivet att avsaknaden av intyg om tillämplig socialförsäk-

ringsförordning enligt socialförsäkringsförordningen kan få betydelse för 

om en utstationering bör betecknas som en tillfällig utstationering till en 

annan medlemsstat än där arbetstagaren vanligtvis utför sitt arbete.
17

 

Härutöver har jag tagit del av EU-domstolens praxis och EU-rättsliga 

förarbeten som har varit av relevans för tolkningen av begreppet utstat-

ionerad arbetstagare inom ramen för fri rörlighet av tjänster. Detta 

material belyser också i många delar hur utstationeringsdirektivets be-

stämmelser ska förstås i förhållande till Rom I-förordningen. Dock kan 

påpekas att de EU-rättsliga förarbetenas status som rättskälla har inte 

lika självklar status som de svenska förarbetena vilket hänger samman 

med att det i regel saknas förarbeten som tillkommit med särskild inrikt-

ning på att vägleda rättstillämpningen.
18

 Däremot finns det en trend att 

användningen av förarbetena som tolkningskälla inom unionsrätten 

ökar.
19

 

Slutligen bör framhållas att jag vid framställandet av denna uppsats end-

ast har tagit den av engelsk- och svenskspråkigt material.  

 

                                                      

15
 Se artikel 28 Rom I-förordningen.  

16
 Michael Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, 8:e upplagan, 

Nordstedts juridik, Mölnlycke, 2014 s. 227. 

17
 Se skäl (12) tillämpningsdirektivet.  

18
 Ulf Bernitz och Anders Kjellgren, Europarättens grunder, 5:e uppl., Norstedts Juri-

dik, Polska, 2014, s. 188. 

19
 Jörgen Hettne, Ida Otken Eriksson (red.), EU-rättslig metod-teori och genomslag i 

svensk rättstillämpning, 2 u. Norstedts Juridik AB, Visby, 2011, 115. 
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1.6 Avgränsningar 

 

Uppsatsen behandlar frågan om vem som är utstationerad arbetstagare 

inom ramen för fri rörlighet av tjänster. Jag kommer dock att inte beröra 

tolkningen av arbetstagarbegreppet av den anledningen att direktivet 

anger att med begreppet arbetstagare förstås det begrepp som tillämpas i 

rätten i den medlemsstat inom vars territorium arbetstagren är utstation-

erad.
20

 Det är således upp till varje medlemsstat att avgöra om den ut-

stationerade arbetstagaren uppfyller definitionen av en arbetstagare i 

enlighet med den nationella rätten. Det i sig kan dock innebära problem 

vad gäller förutsebarhet och rättssäkerhet för företag som utstationerar 

arbetstagare inom ramen för fri rörlighet av tjänster. Det skulle således 

kunna uppstå en situation där den utstationerade arbetstagren inte upp-

fyller definitionen av en arbetstagare i ursprungslandet men anses vara 

en arbetstagare i värdlandet och vice versa.  

Jag kommer vidare inte närmare att beröra de situationer när en arbetsta-

gare utstationeras från tredje land till ett medlemsland. Däremot före-

skriver utstationeringsdirektivet att företag som är etablerade i en icke – 

medlemsstat får inte behandlas förmånligare än företag som är etable-

rade i en medlemsstat.
21

 Utstationeringsdirektivet hindrar dock inte att 

medlemsstaterna att tillämpa samma bestämmelser på företag som utstat-

ionerar arbetstagare från tredje land. 

Avslutningsvis är uppsatsen begränsad till att endast behandla tolkning-

en av aktuella bestämmelser inom EU-rätten. Reglerna om utstation-

erade arbetstagaren i den svenska rätten behandlas således inte.
22

 

 

 

 

                                                      

20
 Artikel 2.2 utstationeringsdirektivet.  

21
 Artikel 1.4 utstationeringsdirektivet.  

22
 Utstationeringsdirektivet har implementerats i svensk rätt genom lag (1999:678) om 

utstationering av arbetstagare.  
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1.7 Disposition 

 

Kommande avsnitt i denna framställning är disponerade enligt följande. 

I avsnitt 2 introduceras läsaren till utstationeringsdirektivet i syfte att få 

en närmare förståelse för utstationeringsdirektivets karaktär, bakomlig-

gande syften och dess relation till Rom I-förordningen. 

I avsnitt 3 redogörs särskilt för Rom I-förordningen. I avsnittet behand-

las närmare begreppet tvingande regler och internationellt tvingande 

regler i artiklarna 8 och 9. Avsnittet kommer dock huvudsakligen att 

beröra lagvalsregeln i artikel 8 och den närmare tolkningen av anknyt-

ningskriterierna i artikel 8.2-4. Avsnittet rundas av med några samman-

fattande reflektioner kring tolkningen av lagvalsbestämmelsen i artikel 

8.  

I avsnitt 4 redogörs särskilt för tolkningen av begreppet utstationerad 

arbetstagare inom ramen för fri rörlighet av tjänster. Avsnittet kommer 

att var för sig behandla relevanta kriterier som måste föreligga för att en 

utstationerad arbetstagare inom ramen för fri rörlighet av tjänster ska 

omfattas av utstationeringsdirektivets bestämmelser. Avsnittet med en 

kortfattat redogörelse för kommissionens nya förslag på ett nytt utstat-

ioneringsdirektiv.  

Avsnitt 5 kommer att avsluta uppsatsen med några sammanfattande 

kommentarer.  
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2. Introduktion till utstationeringsdirektivet 

 

2.1 Inledning 

 

Följande avsnitt syftar till att introducera läsaren till utstationeringsdi-

rektivet. Utstationeringsdirektivet är till sin karaktär komplext vilket dels 

kan förklaras med att det är ett resultat av politiska kompromisser.
23

 För 

att till fullo förstå begreppet utstationerad arbetstagare inom ramen för 

fri rörlighet av tjänster måste man förstå vilka politiska intressen och 

överväganden som låg bakom behovet av att närmare reglera de utstat-

ionerade arbetstagarnas rättsliga status. I avsnitt 2.2 kommer jag vidare 

att närmare redogöra för betydelsen av att en arbetstagare omfattas av 

den hårda kärnan i utstationeringsdirektivet. Avsnitt 2.3 kommer avslut-

nings att beröra frågan om utstationeringsdirektivets och Rom I-

förordningens inbördes förhållande.  

 

2.2 Bakgrund och politisk kontext 

 

Arbetstagare har sedan länge rört sig och arbetat över medlemsländernas 

gränser, utstationering är med andra ord inget nytt fenomen. Redan i 

EU-domstolens tidiga avgöranden har frågan om de utstationerade ar-

betstagarnas rättsliga status aktualiserats.
24

 Det förekom att företag 

hyrde in arbetskraft från andra länder som omfattades av ett ”billigare” 

socialförsäkringssystem i syfte att utstationera dem till medlemsländer 

med ett dyrare socialförsäkringssystem. Detta förfarande betraktades 

                                                      

23
 Ulla Likkunen, Cross-Border Services and Choice of Law: A comparative Study of 

the European Approach, Band 45, Frankfurt am Main, 2006  s. 193. 

24
 Se C-35/70 Manpower och C-19/67 Van der Vecht. Båda avgöranden behandlande 

frågor om vilket lands socialförsäkringssystem som var tillämpligt på utstationerade 

arbetstagare. 
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som ett missbruk av regelverket och man ansåg att det var frågan om så 

kallad social dumpning.
25

  

Det var dock först i början på 1990-talet, i samband med att den inre 

marknaden introducerades, som det första förslaget till ett utstationer-

ingsdirektiv lades fram av kommissionen.
26

 Bakgrunden till kommiss-

ionens förslag var de ställningstaganden domstolen hade gjort i Rush 

Portuguesa.
27

 Fallet rörde ett portugisiskt byggföretag som hade ingått 

ett underentreprenadavtal med ett franskt företag om att bygga en snabb-

tågsjärnväg i Frankrike. Det portugisiska byggföretaget ville inom ramen 

för fri rörlighet av tjänster utnyttja sin egen arbetskraft, vilket inte accep-

terades av den franska lagstiftningen. EU-domstolen klargjorde i sitt 

avgörande att det ligger inom ramen för fri rörlighet av tjänster att fritt 

medföra sin egen arbetskraft vid tillhandahållande av tjänster i en annan 

medlemsstat. Däremot hindrar inte EU-rätten medlemsstaterna från att 

utsträcka sin lagstiftning eller kollektivavtal till att även gälla arbetsta-

gare som endast tillfälligt arbetar inom deras territorium.
28

  

Av kommissionens ställningstagande i det första direktivförslaget fram-

går att man befarade att det rådde ett osäkert rättsläge gällande vilka 

arbets- och anställningsvillkor en arbetsgivare måste tillämpa vid en ut-

stationering. Detta kunde leda till en osund konkurrens genom att företa-

gen hade möjlighet att konkurrera med löner och anställningsvillkor. 

Dessutom skulle genomförandet av den inre marknaden innebära att fö-

retag i ökad utsträckning utförde entreprenader utomlands.
29

 Kommiss-

ionen ville mot bakgrund av detta införa tvingande regler som innebar 

att värdlandets arbets- och anställningsvillkor ska tillämpas på arbetsta-

gare som tillfälligt utstationeras inom ett medlemsland. Förslaget stöd-

                                                      

25
 Aukje van Hoek and Mijke Houwerzijl, ´Posting´ and  ´Posted Workers´: The Need 

for Clear Definitions of Two Key Concepts of the Posting of Workers Directive,  Cam-

bridge Yearbook of European Legal Studies, Volume 14 2011-2012. 

26
 COM (1991) 230 final. 

27
 C-113/89 Rush Portuguesa Lda och Office national d´immigration. 

28
 C-113/89 Rush Portuguesa Lda och Office national d´immigration, punkten 15 och 

18. 

29
 COM (1991) 230 final, p. 2-4. 
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des av vissa länder men möttes också av hård kritik, främst från låglöne-

länderna inom EU.
30

 Det var först sex år efter att det första förslaget la-

des fram som utstationeringsdirektivet slutligen kunde antas 1996.  

 

2.3 Utstationeringsdirektivet – ett arbetsrättsligt skyddsdi-

rektiv eller ett maximum fri rörlighetsdirektiv?31  

 

Utstationeringsdirektivet vilar på fördragets bestämmelser om fri rörlig-

het för tjänster i artikel 56 FEUF som utgör en del i EU:s mål om att 

upprätta ett område utan inre gränser, den så kallade inre marknaden.
32

 

Genom att tillhandahålla en hård kärna av arbets- och anställningsvillkor 

i värdlandet som måste tillämpas vid utstationering inom ramen för fri 

rörlighet av tjänster försöker utstationeringsdirektivet balanserar intres-

set av att främja den fria rörligheten av tjänster och behovet av att 

skydda de utstationerade arbetstagarna. Två intressen som till synes står 

i motstatsförhållande till varandra.
33

   

De villkor som pekas ut och således utgör den hårda kärnan är bestäm-

melser om arbetstid, minsta antal betalda semesterdagar per år, minimi-

lön, villkor för att ställa arbetstagare till förfogande, säkerhet och hälsa, 

skyddsåtgärder för gravida kvinnor, barn och unga, samt likabehandling. 

Den hårda kärnan kan antingen utgöra bestämmelser fastställda i lag 

                                                      

30
 Aukje van Hoek och Mijke Houwerzijl, Comparative study on the legal aspects of 

the posting of workers in the framework of the provision of services in the European 

Union, s. 1. 

31
 Begreppen är lånade av Jonas Malmberg som i Arbetsrätten efter EU-inträdet, SvJT 

s. 430, diskuterar frågan om utstationeringsdirektivets status.  

32
 Artikel 26 FEUF. 

33
 I ingressen till utstationeringsdirektivet betonas vikten av den fria rörligheten av 

tjänster för en fungerande inre marknad och det framhålls att alla begränsningar som 

grundar sig på nationalitet eller hemvist är förbjudna. Däremot påpekas att främjandet 

av tillhandahållandet av tjänster över gränserna kräver lojal konkurrans och åtgärder 

som garanterar att arbetstagarnas rättigheter respekteras. Se skäl (1), (2) och (5).  
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eller andra författningar samt i kollektivavtal som har förklarats all-

mängiltiga i enlighet med artikel 3.8 i direktivet.
34

 

En fråga som uppstod vid direktivets tillkomst var hur man skulle upp-

fatta utstationeringsdirektivet och dess hårda kärna. Är det ett arbets-

rättsligt minimidirektiv som syftar till att skydda de utstationerade ar-

betstagarna? Eller är det mer av ett maximum fri rörlighetsdirektiv som 

samordnar de regler som medlemsstaterna får utsträcka till att tillämpa 

på företag som tillfälligt utstationerar arbetstagare?
35

 Hur man väljer att 

uppfatta direktivet får bland annat relevans för hur man tolkar artikel 3.7 

som stadgar att artikel 3 inte hindrar en tillämpning av arbets- och an-

ställningsvillkor som är förmånligare för arbetstagaren. De framgår vi-

dare i ingressen att de tvingande reglerna för minimiskydd som gäller i 

värdlandet inte bör hindra att arbets- och anställningsvillkor som är för-

månligare för arbetstagaren tillämpas.
36

 Betyder det att medlemsstaterna 

får utsträcka sina nationella regler med bättre skydd än den hårda kärnan 

eller endast att utstationerade arbetstagare kan göra gällande anställ-

ningsvillkor i ursprungslandet som är bättre än värdlandets hårda kärna?  

Denna fråga får nu anses besvarad av EU-domstolens praxis genom att 

domstolen uttryckligen har uttalat att artikeln inte kan tolkas som att den 

ger värdmedlemsstaten möjlighet att kräva arbets- och anställningsvill-

kor som går utöver den hårda kärnan när ett företag inom ramen för till-

handahållande av tjänster utstationerar arbetstagare på dess territorium.
37

 

                                                      

34
 Av artikel 3.8 framgår att med kollektivavtal som har allmän giltighet menas sådana 

kollektivavtal som ska följas av alla företag inom den aktuella sektorn eller det aktuella 

arbetet och inom det aktuella geografiska området. Om det däremot saknas ett sådant 

system ställer direktivet upp andra möjliga sätt att fastställa dessa villkor. För svensk 

del har artikel 3.8 inneburit problem då EU-domstolen i Laval-målet (C-342/05) bland 

annat kunde konstatera att Sverige inte använt sig av någon av de i direktivet angivna 

metoderna vad gäller minimilön. Det fanns således inte en på direktivet baserad skyl-

dighet för ett tjänsteföretag från en annan medlemsstat att tillämpa sådana löner som 

var aktuella i målet.  EU-domstolen ansåg inte att de löner som fackförbundet Bygg-

nads ville få Laval att tillämpa kunde anses utgöra minimilön i direktivets mening.  

35
 Se Jonas Malmberg, Arbetsrätten efter EU-inträdet, SvJT 2011 s. 437. För en när-

mare redogörelse för om hur man tidigare har diskuterat kring frågan, se s. 436-439.  

36
 Se skäl (17) utstationeringsdirektivet.  

37
 Se C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetarförbundet, Svenska 

Byggnadsarbetarförbundets avdelning 1, Byggettan, Svenska Elektrikerförbundet, p. 
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Det stärker således uppfattningen att utstationeringsdirektivet måste ses 

som ett maximum fri rörlighetsdirektiv som strävar efter att i möjligaste 

mån främja den fria rörligheten av tjänster och som sätter upp den spel-

plan på vilket sätt företag har möjlighet att konkurrera inom ramen för 

gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster.   

Artikel 3.10 utstationeringsdirektivet ger emellertid medlemsstaterna en 

uttrycklig möjlighet att på ett icke-diskriminerande sätt ålägga de nat-

ionella företagen, och företag från andra medlemsstater, arbets- och an-

ställningsvillkor på andra områden än de som anges i artikel 3.1, om 

bestämmelserna rör ordre public. Kommissionen menade på att om en 

medlemsstat med stöd av artikel 3.10 vill tillämpa regler utöver den 

hårda kärnan ska det vara bestämmelser som kan motiveras av absolut 

nödvändiga skäl av allmänt intresse och man ska underförstå att det 

finns ett reellt och tillräckligt allvarligt hot som påverkar ett grundläg-

gande intresse i samhället och överensstämma med de allmänna rätts-

principerna, bl.a. grundlägganade rättigheter och den allmänna principen 

om yttrandefrihet.
38

 EU-domstolen har vidare i frågan om tolkningen av 

artikel 3.10 uttalat att bestämmelsen tar sikte på sådana tvingande regler 

som medlemsstaterna ansetts vara så avgörande för skyddet av den poli-

tiska, sociala eller ekonomiska ordningen i den berörda medlemsstaten, 

att denna har bedömt att det är nödvändigt att föreskriva att de ska gälla 

för alla personer som befinner sig inom denna medlemsstats territorium 

och för alla rättsförhållande inom denna medlemsstat.
39

 Vidare uttryckte 

domstolen att undantaget för ordre public utgör en avvikelse från den 

grundläggande principen om frihet att tillhandahålla tjänster som ska 

tolkas restriktivt och vars räckvidd inte kan bestämmas ensidigt av varje 

                                                                                                                                 

79-80, C-346/06 Rüffert mot Land Niedersachsen, p. 33, C-319/06 Kommissionen mot 

Luxemburg p. 31. 

38
 KOM (2003) 458 slutlig, s.13. Se även C-484/93 Svensson, Gustavsson mot Ministre 

du Logement er de l`Urbanisme samt C- 30/77 Regina mot Pierre Bouchereau.  

39
 C-319/06 Kommissionen mot Luxemburg p. 29. 
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medlemsstat.
40

 I den internationella privaträtten kallas den här typen av 

regler ”internationellt tvingande regler”.
41

  

Sammanfattningsvis kan konstateras att domstolen har i sin tolkning 

uppfattat utstationeringsdirektivet som en närmast total samordning av 

vilka åtgärder värdstaten kan företa i relationen till arbetstagare som 

utstationeras inom deras territorium inom ramen för fri rörlighet av 

tjänster.
42

 Värdstaten kan således inte göra gällande att företag som ut-

stationerar arbetstagare ska tillämpa arbets- och anställningsvillkor som 

går utöver den hårda kärnan om det inte är bestämmelser av sådan karak-

tär som avses i artikel 3.10.  

 

2.4 Utstationeringsdirektivets relation till Rom I-

förordningen 

 

Som ovan nämnt syftar utstationeringsdirektivet till att främja den fria 

rörligheten av tjänster med behovet av att garantera de utstationerade 

arbetstagarna ett adekvat skydd genom att peka ut en hård kärna av be-

stämmelser i värdlandet. Däremot är det viktigt att betona att utstationer-

ingsdirektivet inte syftar till att samordna det materiella innehållet utan 

den hårda kärnans materiella innehåll är beroende av varje medlemsstat 

nationella bestämmelser. På så vis är utstationeringsdirektivet inte ett 

typiskt EU-rättsligt arbetstagarskyddsdirektiv.
43

 Mot bakgrund av utstat-

ioneringsdirektivets karaktär uttalade kommissionen i det första direktiv-

förslaget att ”In that sense, this is not a labour law instrument, but a 

proposal concerning international private law closely related to the 

                                                      

40
 C-319/06 Kommissionen mot Luxemburg p. 29. 

41
 Se till exempel artikel 9 i Rom I-förordningen.  

42
 Jonas Malmberg, Arbetsrätten efter EU-inträdet, SvJT 2011 s. 430. Se även Aukje 

A.H van Hoek, Private International Law: An Appropriate Means to Regulate Trans-

national Employment in the European Union? S. 167.  

43
 Se artikel 3 utstationeringsdirektivet. Jämför exempelvis med arbetstidsdirektivet 

(2003/88/EG).  
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freedom to provide services”.
44

 Utstationeringsdirektivet kan således inte 

bara förstås inom ramen för fri rörlighet av tjänster utan det måste också 

förstås inom ramen för EU:s internationella privaträtt.  

Inför genomförandet av Rom I-förordningen uppmärksammades dess 

föregångares (Romkonventionen) relation till utstationeringsdirektivet. 

Kommissionen menade på att det vid en första anblick framstår som att 

utstationeringsdirektivet och Romkonventionen inte bygger på samma 

tankegångar. Lagvalsregeln i artikel 6 Romkonventionen (motsvarande 

artikel 8 Rom I-förordningen) bygger på att man fastställer vilket lands 

lag avtalet har närmast anknytning till. I första hand ska avtalet vara un-

derkastat lagen i det land där arbetstagaren vanligtvis utför sitt arbete. 

Den plats där arbetstagaren vanligtvis utför sitt arbete ska inte anses ha 

ändrats när arbetstagaren tillfälligtvis utför sitt arbete i ett annat land. 

Med andra ord syftar Rom I – förordningen till att skydda arbetstagarens 

anknytning till ursprungslandet även om arbetstagarens anknytning till 

det landet försvagats genom en tillfällig utstationering. Utstationerings-

direktivet syftar däremot till att skydda arbetstagaren genom att se till att 

arbetstagaren omfattas av vissa bestämmelser i värdlandet. Däremot an-

såg kommissionen att de två rättsakterna ändå är helt överensstämmande 

eftersom direktivet inte syftar till att ändra avtalsstatut för anställnings-

avtalet utan det innehåller en hård kärna av tvingande regler som ska 

gälla under tiden för utstationeringen, oavsett vilken lag som gäller för 

anställningsförhållandet i övrigt. På så vis menade kommissionen att 

direktivet ska ses som en förlängning av artikel 7 om internationellt 

tvingande regler i Romkonventionen (motsvarande artikel 9 i Rom I – 

förordningen).
45

  

Relationen mellan utstationeringsdirektivet och Rom I-förordningen 

måste således förstås som att den bygger på principen att lagvalsregeln i 

artikel 8 Rom I-förordningen pekar arbetstagarens urspungsland som 

tillämplig på anställningsavtalet medan utstationeringsdirektivet pekar ut 

                                                      

44
 COM (91) 230 final, p.30.  

45
 KOM (2002) 654 slutlig, s. 36, se även KOM (2003) 458 slutlig, s. 6. 
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en hård kärna av arbets- och anställningsvillkor i värdlandet som ska 

tillämpas under tiden för utstationeringen.  

Det har dock funnits en oklarhet kring det exakta förhållandet mellan 

utstationeringsdirektivet och Rom I – förordningen.
46

 EU-domstolen har 

som nämnt klarlagt att utstationeringsdirektivet begränsar möjligheten 

för värdlandet att tillämpa villkor som går utöver den hårda kärnan när 

ett företag utstationerar arbetstagare inom deras territorium inom ramen 

för fri rörlighet av tjänster.
47

 Däremot framgår det inte om utstationer-

ingsdirektivet också begränsar tillämpningen av värdlandets lag i enlig-

het med artikel 8 Rom I- förordningen.
48

 Låt säga att en arbetstagare 

som utstationeras omfattas av bestämmelserna i utstationeringsdirekti-

vet. Arbetsgivaren måste i den situationen tillämpa värdlandets hårda 

kärna av regler på anställningsavtalet under tiden för utstationeringen 

men kan inte åläggas av medlemsstaten att tillämpa villkor utöver den 

hårda kärnan.  Om Rom I-förordningen pekar ut värdlandets lag som 

tillämplig lag i övrigt, utgör utstationeringsdirektivet då ett hinder mot 

att tillämpa värdlandets lag? Om den saken verkar det råda delade me-

ningar härom.
49

 Vissa författare har ansett att den tolkning som EU-

domstolen gjorde av artikel 3.7 utstationeringsdirektivet, nämligen att 

artikeln hänvisar till endast bättre skydd enligt lagen i ursprungslandet, 

innebär att arbetstagaren är begränsad till lagen i det land som arbetsgi-

varen är etablerad. Det skulle således inte vara möjligt att tillämpa mer 

fördelaktiga bestämmelser som pekas ut av Rom I-förordningen.
50

 Van 

                                                      

46
 Se exempelvis Aukje A.H. van Hoek, Private Internationel Law: An appropiate 

Means to Regulate Transnational Employment in the European Union, s. 167. 

47
 Se C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetarförbundet, Svenska 

Byggnadsarbetarförbundets avdelning 1, Byggettan, Svenska Elektrikerförbundet, p. 

79-80, C-346/06 Rüffert mot Land Niedersachsen, p. 33, C-319/06 Kommissionen mot 

Luxemburg p. 31. 

48
 Aukje A.H. van Hoek, Private Internationel Law: An appropiate Means to Regulate 

Transnational Employment in the European Union, s. 167. 

49
 Aukje A.H. van Hoek, Private Internationel Law: An appropiate Means to Regulate 

Transnational Employment in the European Union, s. 167-168. 

50
 Aukje A.H. van Hoek, Private Internationel Law: An appropiate Means to Regulate 

Transnational Employment in the European Union, s. 167. Se fotnot 106 I artikeln för 

vidare hänvisning.  
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Hoek är dock av motsatt uppfattning och menar på att regeln i artikel 3.7 

hänvisar till lagen i det land där arbetet vanligtvis utförs istället för ar-

betsgivarens etableringsland. Hon menar således att utstationeringsdirek-

tivets hårda kärna inte hindrar att en mer fördelaktig lag i enlighet med 

artikel 8 Rom I – förordningen tillämpas fullt ut, även om det värdlan-

dets lag.
51

 Van Hoek menar dock att diskussionen om utstationeringsdi-

rektivets eventuellt begränsande effekt har sin bakgrund i att medlems-

staterna till stor del inte har implementerat en korrekt definition av en 

utstationerad arbetstagare i den nationella rätten. Istället tillämpas utstat-

ioneringsdirektivets bestämmelser på alla eller nästan alla gränsöver-

skridande tillhandehållande av tjänster. Det resulterar i att även arbetsta-

gare som inte vanligtvis utför arbete arbetsgivarens etableringsland, utan 

istället är anställda för att utstationeras, behandlas som utstationerade 

arbetstagare och undantas skyddet i värdlandet.
52

  För att en sådan ar-

betstagare ska åtnjuta full tillämpning av värdlandets lag krävs dock att 

Rom I-förordningen pekar ut det landets lag som den lag som anställ-

ningsavtalet har närmast anknytning till. I följande avsnitt kommer att 

närmare att redogöras för lagvalsregeln i Rom I-förordningen.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                      

51
Aukje A.H. van Hoek, Private Internationel Law: An appropiate Means to Regulate 

Transnational Employment in the European Union, s. 168. 

52
 Aukje A.H. van Hoek, Private Internationel Law: An appropiate Means to Regulate 

Transnational Employment in the European Union, s. 168. 
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3. Rom I-förordningen 

 

3.1 Inledning  

 

I följande avsnitt kommer jag att närmare redogöra för Rom I-

förordningens lagvalsregel i artikel 8 men också innebörden av internat-

ionellt tvingande regler i artikel 9. Syftet med detta avsnitt fyller flera 

funktioner. Dels har Rom I-förordningens tolkning av begreppet ”van-

ligtvis utför sitt arbete” i artikel 8 betydelse för tolkningen av begreppet i 

utstationeringsdirektivet
53

, dels är det relevant för frågan hur utstationer-

ingsdirektivet och Rom I-förordningens samspelar med varandra.  

 

3.2  Allmänt om artikel 8 och 9 Rom I-förordningen 

 

Rom I-förordningen är en del av EU:s internationella privaträtt och till-

handahåller enhetliga europeiska lagvalsregler på privaträttens område 

vid lagkonflikt.
54

 Rom I-förordningens bestämmelser utgör en central 

del i en fungerande inre marknad eftersom förordningens syfte är att 

medlemsstaternas lagvalsregler leder till att domstolarna i varje med-

lemsstat tillämpar samma lands lag, oavsett var talan har väckts, i syfte 

att göra det lättare att förutse hur en tvist kommer att lösas, öka rättssä-

kerheten och främja fri rörlighet för domar. Lagvalsreglerna bör därför 

vara mycket förutsebara. Däremot betonas att en nationell domstol bör 

ha en viss frihet att avgöra vilken lag som har starkast anknytning till 

den aktuella situationen.
55

  

Rom I – förordningens utgångspunkt är att det råder partsautonomi.
56

 

Däremot framgår det av artikel 8.1 att vid individuella anställningsavtal 

                                                      

53
 Artikel 4.2 c) tillämpningsdirektivet. 

54
 Artikel 1 Rom I-förordningen.   

55
 Se skäl (6) och (16) Rom I-förordningen. 

56
 Se artikel 3 och 8.1 Rom I-förordingen.  
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får parternas lagval inte medföra att den anställde berövas det skydd som 

tillförsäkras den anställde genom tvingande bestämmelser enligt den lag 

som annars hade varit tillämpligt enligt artikel 8.2-4.  Man begränsar 

således partsautonomin såtillvida att arbetstagaren i egenskap av svagare 

part inte får missgynnas i valet av lag.
57

  

Lagvalsregeln i artikel 8.2-4 bygger på att man fastställer vilket lands lag 

avtalet har närmast anknytning till. Huvudregeln i artikel 8.2 är att avta-

let ska vara underkastat lagen i det land eller, om detta saknas, från vil-

ket den anställde vid fullgörandet av avtalet vanligtvis utför sitt arbete. 

Det är således arbetsplatsen – och inte vare sig arbetsgivarens eller den 

anställdes hemvist – som normalt betraktas som den starkaste anknyt-

ningen i anställningsförhållanden.
58

 Det land där arbetet vanligtvis utförs 

ändras inte när arbetstagaren tillfälligt utstationeras till ett annat land.
59

 

För de fall som det inte går att fastställa ett land där arbetstagaren van-

ligtvis utför sitt arbete pekar artikel 8.3 ut lagen i det land där det företag 

som har anställt arbetstagaren är beläget. Framgår det av de samlade 

omständigheterna att avtalet har närmare anknytning till ett annat land än 

det som anges i artikel 8.2-3 ska istället lagen i det landet tillämpas i 

enlighet med artikel 8.4.  

 Med tvingande regler i artikel 8 förstås de bestämmelser i den interna 

rättsordningen vars syfte är att garantera landets sociala och ekonomiska 

system och som är indispositiva. Det är således regler som parterna inte 

kan avtala bort, i synnerhet inte om det avser att skydda den svagare 

parten.
60

 Inom arbetsrätten är det exempelvis bestämmelser om hälsa och 

säkerhet på arbetsplatsen, om minimilön, betald semester och sjukledig-

het.
61

  

                                                      

57
 Se skäl (23) Rom I – förordningen. 

58
 Lennart Pålsson, Romkonventionen – tillämplig lag för avtalsförpliktelser, 

Nordstedts Juridik AB, Stockholm 1998, s. 86.  

59
 Artikel 8 andra meningen Rom I-förordningen. 

60
 KOM (2002) 654 slutlig, s. 33.  

61
 Bestämmelsen i artikel 8.1 om tvingande regler har ibland uttryckts som att den ger 

arbetstagaren möjlighet att plocka de mer förmånliga reglerna ut den annars tillämpliga 
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Rom I – förordningen tillhandahåller, förutom tvingande regler som be-

gränsar partsautonomin, också så kallade internationellt tvingande reg-

ler. Av artikel 9 framgår att internationellt tvingande regler är bestäm-

melser som ett land anser vara så avgörande för att skydda allmänintres-

sen t.ex. sin politiska, sociala, och ekonomiska struktur, att landet kräver 

att de tillämpas vid alla situationer inom dess tillämpningsområde, oav-

sett vilken lag som annars ska tillämpas på avtalet enligt förordningen. 

Begreppet internationellt tvingande regler i artikel 9 ska skiljas från be-

greppet tvingande regler på så vis att bestämmelserna i artikel 9 ska tol-

kas mer restriktivt.
62

 Bestämmelsen om internationellt tvingande regler 

är vidare speciell till sin karaktär eftersom att den nationella domstolen 

inte tillämpar lagvalsregler för att avgöra vilken lag som är tillämplig. 

Inte heller prövar den nationella domstolen huruvida resultatet skulle 

kunna strida mot domstolslanders värderingar utan tillämpar de interna 

rättsreglerna per automatik
63

. Däremot innehåller inte artikel 9 någon 

uppräkning av vad som utgör internationellt tvingande regler, varje dom-

stol måste själv utifrån sin rättsordning avgöra huruvida en viss bestäm-

melse är internationellt tvingande. Svaret på den frågan är inte alltid up-

penbar.
64

 Privaträttsliga regler som gör anspråk på att vara internationellt 

tvingande återfinns främst i rättsområden där reglernas huvudsyfte, eller 

ett av deras huvudsyfte, är att skydda den ekonomiska svagare parten i 

ett avtalsförhållande, exempelvis inom arbetsrätten.
65

 Däremot har 

                                                                                                                                 

lagen genom parternas val, en så kallad ”russineffekt”. Den exakta innebörden av 

denna regel har dock varit omdiskuterad. Se till exempel Michael Bogdans artikel, 

Individuella anställningsavtalet i den nya Rom I-förordningen,s. 18 i vilken han ut-

trycker att artikel 8 ger en möjlighet att plocka de förmånliga reglerna i den lag som 

pekas ut och kombinera med de mer förmånliga reglerna i den lag som parterna valt. 

Lennart Pålsson är av en annan uppfattning, Han anser att arbetstagaren måste välja lag 

och kan således inte ”plocka russinen ur kakan”, Lennart Pålsson, Romkonventionen, 

Stockholm, 1998, s. 84-85. Se även Richard Plender and Michael Wilderspin, The 

European private international  law of obligations, third edition, 2009 para. 11-032-

034 s. 312-313. 

62
 Se skäl (37) Rom I – förordningen, se även C- 184/12 Unamar p. 49. 

63
 KOM (2002) 654 slutlig- Grönbok, s. 33. 

64
 KOM (2002) 654 slutlig- Grönbok, s. 33. 

65
 Lennart Pålsson, Romkonventionen-tillämplig lag för avtalsförpliktelser, Norstedt 

Juridik, Stockholm, 1998, s. 116. 
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kommissionen uttalat att bestämmelserna i utstationeringsdirektivet ska 

förstås som en förlängning av de internationellt tvingande reglerna i arti-

kel 9 Rom I-förordningen.
 66

   

3.3 Särskilt om lagvalsregeln i artikel 8 

 

Vanligtvis utför sitt arbete  

 

Artikel 8.2 Rom I-förordningen pekar ut det land i, eller från, arbetstaga-

ren vanligtvis utför sitt arbete som den primära anknytningsfaktorn. När 

en arbetstagare arbetar eller alltid har arbetat i ett enda land är det landet 

där arbetstagaren vanligtvis utför sitt arbete.
 67

  Om arbetstagaren däre-

mot arbetar i flera länder samtidigt eller i flera olika länder efter 

varandra är det mer komplicerat att bestämma i vilket land arbetet van-

ligtvis utförs. Av artikel 8.2 andra meningen framgår att det land där 

arbetet vanligtvis utförs ska inte anses ha ändrats när arbetstagaren till-

fälligtvis utför sitt arbete i ett annat land. Det kan här noteras den föränd-

ring som skedde vid omvandlingen av 1980 år Romkonvention till Rom 

I – förordningen. Man valde att införa begreppet ”från” med hänsyn till 

EU-domstolens praxis inom ramen för artikel 18 i Bryssel I - förord-

ningen och dess vida tolkning av begreppet ”ort där arbetstagaren van-

ligtvis utför sitt arbete”.
68

 Genom denna ändring kan regeln exempelvis 

tillämpas på personer som arbetar ombord på flygplan, om det finns en 

fast punkt från vilken arbetet organiseras och personalen uppfyller andra 

förpliktelse gentemot arbetsgivaren.
69

 I Rutten v. Cross Medical uttalade 

EU-domstolen bland annat att för det fall arbetstagaren vid fullgöranden 

av sitt anställningsavtal genomför sitt arbete i mer än en konventionsstat, 

ska den ort där arbetstagaren har upprättat det faktiska centret för sin 

                                                      

66
 KOM (2002) 654 slutlig, s. 36, se även KOM (2003) 458 slutlig, s. 6. 

67
 Richard Plender and Michael Wilderspin,The European private international law of 

obligations, third edition, 2009 Thomson Reuters (Legal) Limited, s. 314, stycke. 11-

037.  

68
 Se bland annat C-383/95 Rutten v. Cross Medica.l   

69
 KOM (2005) 650 slutligt s. 7. 
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yrkesverksamhet utgöra den ort där arbetstagaren ska anses vanligtvis 

utföra sitt arbete.
70

 Vid den konkreta bedömningen av vilken denna ort 

är ska den omständigheten beaktas att arbetstagaren tillbringar den 

största delen av sin arbetstid i en av konventionsstaterna, där han har sitt 

kontor, varifrån han förbereder det arbete han utför för sin arbetsgivares 

räkning och dit han återvänder efter varje affärsresa till utlandet.
71

 I av-

görandet gjorde domstolen även principiella uttalanden angående tolk-

ningen av artikel 5.1 Brysselkonventionen. Det angavs att tolkningen av 

artikeln ska återspegla ambitionen att säkerställa ett lämpligt skydd för 

arbetstagaren i egenskap av den svagare avtalsparten ur social synvinkel 

och att ett sådant skydd bäst säkerställs om de tvister som avser ett an-

ställningsavtal omfattas av behörigheten för domstolen på den ort där 

arbetstagaren uppfyller sina förpliktelser gentemot arbetsgivaren. Ef-

tersom det är på denna ort som arbetstagaren till lägsta möjliga kostnad 

kan väcka talan eller avge svaromål.
72

  

Den extensiva tolkningen av artikel 8.2 och dess förhållande till den se-

kundära anknytningsfaktorn
73

 i artikel 8.3 förtydligades av EU-

domstolen i fallen Koelzsch och Voogsgeerd.
74

  Prövningen gjordes mot 

bakgrund av artikel 6 i Romkonventionen vilket idag motsvaras av arti-

kel 8 i Rom I-förordningen. Fallet Koelzsch rörde en internationell lång-

tradarchaufför bosatt i Tyskland och som undertecknade ett anställnings-

avtal i Luxemburg innehållande lagvalsklausul med hänvisning till lux-

                                                      

70
 Se även C- 29/10 Koelzsch p. 45. 

71
 C-383/95 Rutten v. Cross Medical. 

72
 C-383/95 Rutten v. Cross Medical, p. 17, se även C-125/92, Mulox IBC Ltd v. Hen-

drick Geels, p. 19, C- 37/00 Herbert Weber v. Universal Ogden Services Ltd, p. 40. 
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 Den sekundära anknytningsfaktorn får betydelse om det inte går att fastställa tillämp-

lig lag enligt artikel 8.2  Vid en sådan bedömning ska anställningsavtalet vara under-

kastat lagen i det land där det företag som anställt arbetsagaren är beläget.  Dock torde 

denna bestämmelse få mindre praktiskt betydelse mot bakgrund av EU-domstolen i sin 

praxis har uttalat att begreppet ”vanligtvis utför sitt arbete” ska ges en extensiv tolk-

ning. Se exempelvis C-383/95 Rutten v. Cross Medical, C-29/10 Koelzsch, C-394/10 

Voogsgeerd v. Navimer, p. 44.   Jag kommer inte närmare att beröra tolkningen av 

denna punkt eftersom det inte är av direkt relevans för uppfyllandet av uppsatsens 

syfte. Däremot tolkar EU-domstolen den närmare innebörden av begreppet ”det verk-

samhetsställe genom vilket arbetstagaren anställdes” i bland annat mål C-384/10 

Voogsgeerd. 

74
 C-29/10 Koelzsch, C-394/10 Voogsgeerd v. Navimer. 
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emburgsk lag. Chaufförens uppgift var att transportera blommor från 

Danmark till bestämmelseorter som mestadels var belägna i Tyskland 

men även till andra länder. Bolaget var beläget i Danmark. Lastbilarna 

var inregistrerade i Luxemburg och chaufförerna omfattades av den lux-

emburgska lagstiftnigen om social trygghet.  

Fallet Voogsgeerd rörde frågan om sjötransport. Voogsgeerd hade ingått 

ett anställningsavtal med bolaget Navimer om att arbeta som chefstekni-

ker ombord på Navimers fartyg vars navigationsområde sträckte sig till 

Nordsjön. Anställningsavtalet skrevs under hos ett annat ett bolag, Na-

viglobe, med säte i Belgien. I avtalet reglerades att luxemburgsk rätt 

skulle tillämpas på avtalet. När Navimer sade upp anställningen väckte 

Voogsgeerd talan mot Naviglobe och Navimer med yrkande om att bo-

lagen skulle förpliktas att utge avgångsvederlag i enlighet med belgisk 

lag. Voogsgeerd menade på att de tvingande reglerna i belgisk rätt skulle 

tillämpas med stöd av artikel 6.1 Romkonventionen, oavsett parternas 

val av lag.  

Utgångspunkten är att artikel 6 i Romkonventionen (motsvarande artikel 

8 Rom I-förordningen) har införts för att åstadkomma mer ändamålsens-

liga bestämmelser på de områden där avtalsparternas intressen inte be-

finner sig på samma plan och tillförsäkra den part som, ur socio-

ekonomisk synvinkel, är att betrakta som den svagare parten i avtalsför-

hållandet ett tillräckligt skydd.
75

 Domstolen konstaterade att i och med 

syftet med bestämmelsen är att tillförsäkra den anställde ett adekvat 

skydd, måste artikel 6 förstås på ett sådant sätt att den säkerställer att det 

är lagen i det land där den anställde bedriver sin yrkesverksamhet som är 

tillämplig snarare än lagen i den stat där arbetsgivaren har sitt säte. Det 

är nämligen i den förstnämnda staten som den anställde utövar sitt arbete 

i ekonomiskt och socialt hänseende och det är i den stat som arbetsmil-

jön och den politiska miljön påverkar hans verksamhet. Det ska i möjlig-

aste mån säkerställas att de arbetsrättsliga skyddsreglerna i detta land 

                                                      

75
 Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations by Mario 

Guiliano, Professor, University of Milan, and Paul Lagarde, Professor, University of 

Paris I, Article 6, p. 1. För EU-domstolens hänvisning, se C-29/10 Koelzsch p. 40. 
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som tillämpas.
76

 Vidare uttalade domstolen att med hänsyn till karaktä-

ren av det arbete som utförs inom den internationella transportsektorn 

och sjöfartssektorn ska den nationella domstolen beakta samtliga om-

ständigheter som är utmärkande för den anställdes verksamhet. Den nat-

ionella domstolen ska bland annat fastställa i vilken stat den ort är belä-

gen där den anställde har sina arbetsredskap, inom vilka orter transpor-

ten huvudsakligen genomförs, på vilka orter varorna avlossas och till 

vilken ort den anställde återvänder efter sina uppdrag samt mottar in-

struktioner avseende sina uppdrag och organiserar sitt arbete.
77

  

Sammanfattningsvis menade EU-domsolen att begreppet ”vanligtvis 

utför sitt arbete” ska tolkas extensivt vilket innebär att om arbetstagare 

arbetar i flera länder, ska det land där den anställde vid fullgörandet av 

avtalet vanligtvis utför sitt arbete anses vara det land där, eller från vil-

ket, den anställde – med beaktande av samtliga omständigheter som är 

utmärkande för dennes verksamhet- huvudsakligen uppfyller sina för-

pliktelser gentemot arbetsgivaren.
78

 

Tillfälligt utför sitt arbete i ett annat land 

 

När en arbetstagare arbetar i flera länder efter varandra ingår som en del 

i bedömningen av att fastställa vart arbetet vanligtvis utförs om någon av 

dessa utstationeringar är tillfälliga. Av artikel 8.2 går att utläsa att det 

land där arbetstagaren vanligtvis utför sitt arbete ska inte anses ha änd-

rats när arbetstagaren tillfälligt utför sitt arbete i ett annat land. Med 

andra ord anses inte den närmare anknytningen till landet där arbetet 

vanligtvis utförs brytas när arbetstagaren tillfälligt arbetar i ett annat 

land. I ingressen till Rom I – förordningen framgår att utförandet av ar-

betet i ett annat land bör anses vara tillfälligt om arbetstagaren förväntas 

återuppta sitt arbete i ursprungslandet efter att ha utfört sin uppgift i ut-

landet. Dessutom bör det faktum att ett nytt anställningsavtal sluts med 
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den ursprungliga arbetsgivaren, eller en arbetsgivare som tillhör samma 

koncern, inte hindra att arbetstagaren anses tillfälligtvis utföra sitt arbete 

i ett annat land.
79

 

Enligt ordalydelsen kan en arbetstagare som rekryteras för ett uppdrag 

utomlands och som endast sysselsätts utomlands inte anses vara tillfäl-

ligt anställd i det landet så som avses i artikel 8.2 eftersom det i dessa 

fall inte tidigare existerat någon plats där arbetet vanligtvis utförts.
80

 Det 

kan dock noteras att hänvisningen till ursprungslandet tar sikte på arbets-

tagarens ursprungland där denne vanligtvis utför sitt arbete och inte ar-

betsgivarens ursprungsland.  

Rom I – förordningen innehåller ingen fixerad tidsgräns för vad som 

avses med begreppet tillfälligt.  Avgörande för bedömningen är som 

ovan nämnt parternas avsikter med att låta arbetstagaren utföra arbete 

utomlands. Richard Plender och Michael Wilderspin hävdar dock att 

även om parternas intention måste beaktas spelar även andra omständig-

heter in. För de fall parterna är oense, och deras avsikter inte framgår av 

anställningsavtalet, måste förväntningarna härledas ur omständigheterna 

i det enskilda fallet.  Enligt författarna kan en relevant omständighet vid 

bestämmandet av om arbetet utförs tillfälligt vara den tidsperiod som 

den anställde utför arbete på varje plats. Förenklat är innebörden av detta 

påstående att den plats där man har arbetat kortast ska vara den plats där 

arbetet utförs tillfälligt.
81

 Däremot menar Plender och Wilderspin att 

själva tidsperioden inte skäligen kan vara den viktigaste aspekten när 

tvisten uppstår kort efter att den anställde har förflyttats till ett annat 

land. I dessa fall är parternas avsikter så som de uttryckts i avtalet eller i 
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andra dokument eller omständigheterna i det enskilda fallet mer använd-

bara faktorer.
82

  

Vid omvandlingen av Romkonventionen till Rom I – förordningen dis-

kuterades bland annat frågan om uttrycket ”tillfälligt sysselsatt i ett annat 

land” behövde preciseras.
83

 Konventionen lämnade åt domstolarna att 

avgöra när en utstationering upphör att vara tillfällig vilket gjorde svaret 

på frågan svår att förutse och det kunde variera från land till land. Förde-

len ansågs dock vara att denna flexibilitet vid bestämmande av tillämplig 

lag gjorde det möjligt för domstolarna att ta större hänsyn till omstän-

digheterna i det enskilda fallet eftersom omständigheterna vid en utstat-

ionering kunde variera avsevärt.
84

  

Ulla Liukkunen framförde i samband med remissvaret från Nordic 

Group for Private International Law (NGPIL) att det fanns två möjliga 

lösningar på hur begreppet kunde preciseras. Den första är en ex ante-

lösning som fokuserar på parternas avsikter och den andra är en ex post-

lösning som fokuserar på att den faktiska varaktigheten bestäms från fall 

till fall. Likkunen hävdade att ur en rättssäkerhetssynpunkt, som är sär-

skilt viktigt i internationella relationer, är en ex ante-lösning att föredra. 

Dock menade Liukkunen att i vissa situationer kan en sådan lösning vara 

ganska ”trubbig” genom att vilken begräsning i tid som helst, oavsett 

längd, skulle göra anställningen tillfällig. Exempelvis angavs att när en 

arbetstagare som initialt anställs i Frankrike i sex månader, och sedan 

utstationeras till Tyskland för ett tre-årsprojekt, kommer fransk lag fort-

farande vara tillämplig på anställningskontraktet så länge som det är 

någon typ av förutsebar begränsning i tid i kontraktet och även om det 

inte finns någon intention överhuvudtaget att återvända till Frankrike för 

att fortsätta arbeta där. Den hårda och fasta karaktären av en ex ante-

                                                      

82
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lösning ansågs dock kunna mildras av undantagsklausulen i artikel 6a 

Romkonventionen (motsvarande artikel 8.4 i Rom I-förordningen).
85

 

Tidpunkten för fastställande  

 

Artikel 8.2 ger ingen närmare anvisning om vid vilken tidpunkt det är 

lämpligt att fastställa det land som arbetet vanligtvis utförs. Det är näm-

ligen lätt att förutse att olika länder kan identifieras under tiden för an-

ställningen.  Plender och Wilderspin gör gällande att en lämplig tidpunkt 

för att identifiera det land där den anställde vanligtvis utför sitt arbete 

vid fullgörande av avtalet är tiden för förekomsten av händelsen som är 

föremål för tvisten.
86

 Om man istället skulle fasta på tidpunkten för av-

talsslutet skulle det innebära en läsning av artikel 8.2 som om den hänvi-

sar till det land där parterna räknar med att den anställde skulle arbeta.  

Ett sådant resultat menar författarna inte bara skulle strida mot ordaly-

delsen i artikel 8.2 utan också föra in ett inslag av subjektivitet som i 

själva verket är begränsat till artikel 8.1 om parternas möjlighet att välja 

lag. Ytterligare en möjlig tidpunkt skulle vara att välja tidpunkten då 

domstolen dömer i frågan.  Plender och Wilderspin menar dock att det 

skulle öppna upp möjligheten att variera den valda lagen efter den tid-

punkt då skadan inträffat vilket inte vore att föredra.
87

 

Den svenska Arbetsdomstolen har gjort en liknande bedömning i AD 

2004 nr 15 vad gäller tidpunkten för fastställandet av det land som arbe-

tet vanligtvis utförs. Målet i Arbetsdomstolen gällde en arbetstagare som 

var anställd av ett danskt bolag och som bedrev viss verksamhet i Sve-

rige. Arbetstagaren hade huvudsakligen arbetat i Sverige när anställ-

ningen avbröts och tvist uppkom avseende lön och skadestånd. Bolaget 
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gjorde gällande att arbetstagaren, om han inte hade lämnat anställningen, 

skulle ha börjat arbeta i Danmark och att han under den tidperioden 

skulle ha tillbringat övervägande del av sin anställning i Danmark. EU-

domstolens anförde i målet Weber v. Universal Ogden Services Ltd att i 

fråga om anställningsavtal, enligt vilket arbetstagaren utövar verksamhet 

för sin arbetsgivare i fler konventionsstater, ska i princip hela anställ-

ningsperioden beaktas vid fastställande av den ort där den berörde van-

ligtvis utför sitt arbete. Arbetsdomstolen tolkade mot bakgrund av EU-

domstolens uttalande att det är den faktiska anställningsperioden – obe-

roende av hur länge denna har varat, som ska beaktas vid fastställandet 

av var arbetstagaren vanligtvis har utfört sitt arbete. Det är således inte 

relevant vad parterna avser för framtiden.  

 Närmare anknytning till ett annat land   

 

Alldeles oavsett vad som konstaterats om tillämplig lag enligt punkterna 

8.2 och 8.3 kan ett annat lands lag bli tillämplig på anställningsavtalet 

enligt artikel 8.4 om det framgår av alla omständigheter i fallet att avta-

let har närmare anknytning till ett annat land.  Bestämmelsen, som utgör 

en undantagsregel, gör det möjligt att frångå den objektiva anknytningen 

i punkterna 2 och 3 för att undvika eventuella negativa följder för den 

anställde genom en alltför rigid koppling av avtalet till fullgörelseor-

ten.
88

 Som exempel angav kommissionen i grönboken vid införandet av 

Rom I – förordningen att ett avtal som har ingåtts i Frankrike mellan en 

fransk arbetsgivare och en fransk arbetstagare för arbete i två år i Sydaf-

rika, med löfte om ny anställning i Frankrike när avtalet går ut, skulle 

således kunna vara underkastat fransk lag till vilken avtalet har närmast 

anknytning, istället för det sydafrikansk lag där avtalet fullgörs. Likande 

exempel framförs av Bogdan som menar på att om ett svenskt byggföre-

tag anställer en svensk byggnadsarbetare bosatt i Sverige för att arbeta 

på företagets hotellbygge i Saudiarabien, så ligger svensk rätt närmare 

till hands än saudiarabisk lag. I synnerhet om arbetet omfattas av ett kol-
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lektivavtal som lyder under svensk lag och anställningsavtalet slutits i 

Sverige, på svenska och med lönen fastställd i svenska kronor.
89

  

EU-domstolen har i Schlecker
90

 närmare tolkat innebörden av undan-

tagsbestämmelsen i artikel 8.4. Målet rörde Boedeker som hade varit 

anställd av ett tyskt företag, Schlecker, och som hade flera filialer i olika 

medlemsstater. Hon hade arbetat i Nederländerna i 12 år när bolaget 

meddelade att hennes tjänst som platschef skulle upphöra. Bolaget er-

bjöd samtidigt Boedeker en ny tjänst i Tyskland vilket hon motvilligt 

accepterade genom att tillträda den nya tjänsten. Kort därefter inledde 

Boedeker flera rättsprocesser i Nederländerna med anledning av den 

uppkomna situationen. Fråga uppstod vilket lands lag som var tillämpligt 

på anställningsförhållandet samt fråga om förhållandet mellan anknyt-

ningskriteriet ”landet där arbetet vanligtvis fullgörs” och ”närmare an-

knytning till ett annat land”.  

I målet var det ostridigt att Boedeker vid fullgörandet av anställningsav-

talet vanligtvis hade utfört sitt arbete i Nederländerna i 12 år utan av-

brott. I övrigt var omständigheterna sådana att arbetsgivaren var en tysk 

juridisk person, lönen betalades ut i tyska mark, pensionsförsäkringen 

hade tecknats hos ett tyskt försäkringsbolag, Boedeker hade erhållit sin 

bostad i Tyskland och erlade sociala avgifter där, anställningsavtalet 

innehöll hänvisningar till tvingande bestämmelser i tysk rätt och arbets-

givaren ersatte Boedeker för hennes kostnader för resor från Tyskland 

till Nederländerna. Det förelåg således en närmare anknytning till Tysk-

land.  

Domstolen uttalade att eftersom syftet med artikel 8 Rom I – förord-

ningen är att tillförsäkra den anställde ett adekvat skydd, ska bestämmel-

sen säkerställa att det är lagen i det land till vilket anställningsavtalet har 

närmast anknytning som tillämpas på avtalet. En sådan tolkning behöver 

dock inte nödvändigtvis leda till att det i samtliga fall är den lag som är 
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mest förmånlig för den anställde som tillämpas.
91

 Vidare konstaterade 

EU-domstolen att den nationella domstolen ska vid fastställande av till-

lämplig lag för avtalet hänföra sig till anknytningskriteriet ”platsen där 

arbetet vanligtvis utförs”. Däremot när avtalet är närmare knutet till en 

annan stat än där arbetet vanligtvis utförs ska den nationella domstolen 

emellertid, med stöd av artikel 8.4, avstå från att tillämpa lagen i den stat 

där arbetet utförs och tillämpa lagen i den andra staten.
92

 Därvid ska den 

nationella domstolen ta hänsyn till samtliga omständigheter som känne-

tecknar anställningsförhållandet och bedöma vilken eller vilka som dem 

anser vara av störst betydelse. Den nationella domstolen kan dock inte 

automatiskt dra slutsatsen att regeln i artikel 8.2 måste frångås redan på 

grund av att de övriga relevanta omständigheterna, utöver platsen för det 

faktiska arbetet - genom sitt antal – pekar mot ett annat land. Bland be-

tydelsefulla anknytningspunkar ska man istället framför allt beakta i vil-

ket land den anställde erlägger skatt och avgifter hänförliga till sin in-

komst av tjänst och i vilket land han eller hon omfattas av systemet för 

social trygghet samt olika system för pension och sjuk-och invaliditets-

försäkring. Dessutom ska man också beakta de sammantagna omstän-

digheterna i målet, bland annat parametrarna för fastställande av lön el-

ler av andra anställningsvillkor. 
93

 

 

3.4 Sammanfattande reflektioner kring tolkningen av lag-

valsregeln i artikel 8 

Begreppet ”vanligtvis utför sitt arbete” ska ges en extensiv tolkning. När 

en arbetstagare utför arbete i flera länder måste det fastställas på vilken 

ort arbetstagaren har upprättat det faktiska centret för sin yrkesverksam-

het. Mot bakgrund av EU-domstolens uttalanden i Rutten, Koelzsch och 

Voogsgeerd ska beaktas var arbetstagaren tillbringar den största delen av 

sin arbetstid, där han har sitt kontor, varifrån han förbereder det arbete 
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han utför för sin arbetsgivars räkning och dit han återvänder efter varje 

affärsresa i utlandet. Vidare ska beaktas vart den anställde har sina ar-

betsredskap, mottar instruktioner avseende sitt uppdrag organiserar sitt 

arbete m.m. Rom I-förordningen vill således i möjligaste mån säkerställa 

att det är lagen i det land som den anställde utövar sitt arbete i ekono-

miskt och socialt hänseende som blir tillämpligt på anställningsavtalet. 

Det är vidare i det landet som arbetsmiljön och den politiska miljön på-

verkar hans verksamhet.
94

 En arbetstagare som således tillfälligt utför 

sitt arbete i ett annat land anses fortfarande ha närmare anknytning till 

ursprungslandet i enlighet med artikel 8.2. De nationella domstolarna har 

i frågan när en utstationering upphör att vara tillfällig lämnats möjlighet 

att ta hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet eftersom en ut-

stationering kan variera avsevärt.
95

 Den viktigaste faktorn är vad parter-

na avser med att låta den anställda utföra arbete utomlands vilket i prin-

cip innebär att vilken begränsning i tid som helst innebär att utstationer-

ingen är tillfällig så länge parternas avsikt är att arbetstagaren ska åter-

vända till ursprungslandet. Dock menar Likkunen att den hårda och fasta 

karaktären av en sådan lösning skulle kunna mildras av undantagsklau-

sulen i artikel 8.4 om närmare anknytning.
96

  

Vad gäller den närmare tolkningen av undantagsklausulen anges att den 

ska tillämpas för att undvika eventuella negativa följer för den anställde 

genom en alltför rigid koppling till fullgörelseorten.
97

 Det verkar råda en 

konsensus att undantagsbestämmelsen i artikel 8.4 kan bli tillämplig när 

arbetstagarens och arbetsgivarens urspungsland sammanfaller och det 

framstår som onaturligt att tillämpa arbetslandets lag.
98

 Denna uppfatt-

ning stärks vidare av EU-domstolens extensiva tolkning av undantags-

klausulen i Schlecker då domstolen konstaterade att i och med syftet 
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med artikel 8 är att tillförsäkra den anställde ett adekvat skydd, ska be-

stämmelsen säkerställa att det är lagen i det land till vilket anställnings-

avtalet har närmast anknytning som tillämpas på avtalet.
99

 Bland bety-

delsefulla anknytningspunkar ska man framför allt beakta i vilket land 

den anställde erlägger skatt och avgifter hänförliga till sin inkomst av 

tjänst och i vilket land han eller hon omfattas av systemet för social 

trygghet samt olika system för pension och sjuk-och invaliditetsförsäk-

ring. Dessutom ska man också beakta de sammantagna omständigheter-

na i målet, bland annat parametrarna för fastställande av lön eller av 

andra anställningsvillkor.
100

 Sammanfattningsvis kan konstateras att mot 

bakgrund av EU-domstolens extensiva tolkning av undantagsklausulen i 

artikel 8.4 i Schlecker är det svårt att förutse vilket lands lag som kom-

mer att bli tillämplig på anställningsavtalet främst i fall då arbetsgivaren 

och arbetstagaren har gemensamt ursprung, även om det går att konsta-

tera att arbetstagaren vanligtvis utför sitt arbete i ett land.  
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4 Särskilt om tolkningen av begreppet utstation-

erad arbetstagare inom ramen för fri rörlighet av 

tjänster 

 

4.1 Inledning 

 

Begreppet utstationerad arbetstagare inom ramen för fri rörlighet av 

tjänster är komplext såtillvida att det innehåller flera faktorer som är 

avgörande för om det faller inom ramen för utstationeringsdirektivet. 

Enligt artikel 2 i utstationeringsdirektivet är en utstationerad arbetstagare 

varje arbetstagare som under en begränsad tid utför arbete inom en an-

nan medlemsstats territorium än där han vanligtvis arbetar. För att anses 

vara en utstationerad arbetstagare inom ramen för fri rörlighet av tjänster 

krävs dessutom att det utstationerande företaget är etablerat i en med-

lemsstat och som vid tillhandahållandet av tjänster vidtar en gränsöver-

skridande åtgärd.
101

  

Mot bakgrund av medlemsstaternas bristande implementering antogs 

2014 det så kallade tillämpningsdirektivet i syfte att förbättra genomfö-

randet, tillämpningen och efterlevnaden av utstationeringsdirektivet samt 

önskade man att medlemsstaternas bedömning skulle bli mer enhetlig.
102

 

Tillämpningsdirektivet ska vara implementerat i medlemsstaterna senast 

den 18 juni 2016 vilket innebär att det i många fall ännu inte har fått 

effekt i medlemsstaterna. Tillämpningsdirektivet tillhandahåller vad som 

benämns vissa faktiska omständigheter som medlemsstaterna måste be-

akta i helhetsbedömningen för att avgöra om det är fråga om en utstat-

ionering i utstationeringsdirektivets mening.  Det anges att dessa om-

ständigheter endast är vägledande och får därför inte beaktas separat från 
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varandra.
103

 Dessutom ska omständigheterna betraktas som exempel och 

ska således inte ses som en uttömande lista på omständigheter som får 

beaktas i helhetsbedömningen.
104

 Inledningsvis kan sägas att tillämp-

ningsdirektivet syftar dels till att säkerställa att det finns en genuin kopp-

ling mellan det utstationerande företaget och det land från vilket utstat-

ioneringen företas, dels till att säkerställa utstationeringens tillfälliga 

karaktär.
105

 I följande avsnitt kommer jag att närmare utreda vem som är 

utstationerad arbetstagare inom ramen för fri rörlighet av tjänster.   

 

4.2 Tillhandahållande av tjänst  

Utstationeringsdirektivet innehåller ingen definition av vad som menas 

med att tillhandahålla en tjänst. Av ingressen framgår att tillhandahål-

landet av tjänster kan antingen bestå i arbete som utförs av ett företag för 

egen räkning och under egen ledning, i enlighet med ett avtal som har 

slutits mellan detta företag och mottagaren av de tillhandahållna tjäns-

terna, eller av att arbetstagare ställs till förfogande för ett företag i enlig-

het med ett offentligt eller privaträttsligt kontrakt.
106

 Artikel 57 FEUF 

tillhandahåller en definition av tjänst av vilken det framgår att med tjänst 

avses prestationer som normalt utförs mot ersättning. Det innebär såle-

des att utstationeringsdirektivet inte blir tillämplig när en arbetstagare 

sänds till ett medlemsland för arbetsgivarens räkning i syfte att exempel-

vis delta i en konferens eller gå en kurs. Den utstationerande arbetsgiva-

ren tillhandahåller i en sådan situation ingen tjänst utan arbetsgivaren får 

närmast betraktas som en tjänstemottagare och inte en tjänsteleverantör.  

Inte heller omfattar utstationeringsdirektivet en situation när en arbetsta-

gare sänds till ett medlemsland för att exempelvis göra en marknadsun-

dersökning för den utländska arbetsgivarens räkning. Det finns i den 
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situationen ingen tjänstemottagare i det land som arbetstagaren arbetar i 

och det faller således utanför direktivets tillämpningsområde. 

Därutöver måste en distinktion göras mellan rätten att tillhandahålla 

tjänster och etableringsrätten som regleras i artiklarna 49-55 FEUF. Vid 

fri rörlighet av tjänster förutsätts att tjänsteutövaren normalt är baserad i 

ett annat medlemsland än där tjänsten utförs och tillhandahållandet av 

tjänster sker då på ett temporärt och mindre varaktigt sätt.
107

 Gränsdrag-

ningen mellan tjänster och etableringar kan ibland vara svår att dra. Vik-

tiga bedömningsfaktorer är inte endast själva tiden för verksamhetens 

utövande, utan också hur regelbundet, periodiskt eller kontinuerligt den 

bedrivs.
108

 Bestämmelserna i fördraget ger inte någon ledning när det 

gäller att rent abstrakt bestämma efter vilken tid eller med vilken fre-

kvens som en tillhandahållande av tjänst eller en viss typ av tjänster i en 

annan medlemsstat inte längre kan anses som tillhandahållande av en 

tjänst i fördragets mening. En verksamhet som utövas permanent eller 

åtminstone utan någon förutsebart tidsgräns omfattas emellertid inte av 

EU: s bestämmelser om tillhandahållande av tjänst.
109

  

 

4.3 Gränsöverskridande åtgärd 

För att utstationeringsdirektivet ska bli tillämpligt måste det utstation-

erade företaget vidta en gränsöverskridande åtgärd. Direktivet preciserar 

i artikel 1.3 tre olika typer av gränsöverskridande åtgärder som faller 

inom tillämpningsområdet. Den första gränsöverskridande åtgärden tar 

sikte på situationen när ett företag utstationerar en arbetstagare för egen 

räkning och under egen ledning inom en medlemsstats territorium, enligt 

avtal som ingåtts mellan det utstationerade företaget och mottagaren av 

tjänsterna, vilken bedriver verksamhet i denna medlemsstat (entrepre-

nadfallet).  
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Den andra gränsöverskridande åtgärden som faller inom ramen för ut-

stationeringsdirektivets tillämpningsområde är när ett företag utstation-

erar en arbetstagare inom en medlemsstats territorium på en arbetsplats 

eller i ett företag som tillhör koncernen (koncernfallet).  

Den tredje gränsöverskridande åtgärden tar sikte på när ett företag i 

egenskap av uthyrningsföretag eller bemanningsföretag utstationerar en 

arbetstagare till ett användarföretag som är etablerat eller som bedriver 

verksamhet inom en medlemsstats territorium (bemanningsfallet). 

Om en arbetsgivare vidtar någon av ovanstående gränsöverskridande 

åtgärder måste det dock fortsatt föreligga ett anställningsförhållande 

mellan det utstationerande företaget och den utstationerade arbetstaga-

ren.
110

  Det innebär att en arbetstagare som anställs direkt av tjänstemot-

tagaren i värdlandet, och sedan återanställas av den ursprungliga arbets-

givaren när uppdraget är slutfört, inte omfattas av utstationeringsdirekti-

vet. Arbetstagaren måste således genom anställningsavtalet fortsatt be-

hålla kopplingen till det utstationerande företaget.  

4.4 Undantag för vissa korta utstationeringar 

 

Utstationeringsdirektivet innehåller vissa undantag vad gäller kortare 

former av utstationering. För arbete med en första montering eller in-

stallation som ingår i leveranskontraket för en vara gäller bestämmelser-

na om minimilön och minsta antal betalda semesterdagar endast om ut-

stationeringen varar längre än åtta dagar. Den grupp som undantas är 

yrkesarbete eller specialister. En förutsättning är att arbetet är nödvän-

digt för att varan ska kunna tas i bruk. Detta är en tvingande regel men 

den gäller inte för byggverksamhet.
111

 Medlemsstaterna kan vidare be-

stämma att man genom kollektivavtal får göra undantag från reglerna om 

minimilön om arbetet varar kortare tid än en månad. Detta gäller dock 

inte vid uthyrning.
112

 Dessutom kan medlemsstaterna ange att undantag 
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får beviljas från reglerna om minimilön och semester vid utstationering 

om arbetet är av ringa omfattning, men då måste det fastställas vad som 

ska förstås med ringa omfattning. Inte heller detta undantag är tillämp-

ligt på uthyrningsfallet.
113

 

 

4.5 Bedriver väsentlig verksamhet 

 

I och med antagandet av tillämpningsdirektivet vill man försäkra att det 

föreligger en genuin koppling mellan det land från vilket en arbetstagare 

utstationeras och det land som företaget bedriver sin verksamhet i. Det 

uttrycks i tillämpningsdirektivet att för att det ska föreligga en faktisk 

utstationering krävs att företaget som utsationerar en arbetstagare från ett 

land bedriver väsentlig verksamhet i samma land från vilken utstationer-

ingen företas. Ett företag som endast bedriver intern förvaltning eller 

administration i landet anses således inte bedriva väsentlig verksam-

het.
114

 Bakgrunden till detta förtydligande är förekomsten av brevlådefö-

retag som har skapats enbart i syfte för utstationering men som inte be-

driver någon egentlig verksamhet i dessa länder.
115

 Genom en sådan 

konstruktion vill det utstationerande företaget undvika full tillämpning 

av värdlandets lag och istället endast behöva tillämpa den hårda kärnan 

av regler som pekas ut av utstationeringsdirektivet. Det är förekomesten 

av sådana konstruktioner som bland annat får anses ha gett upphov till 

diskussionen om Rom I-förordningens begränsande effekt. De faktorer 

som ska beaktas vid helhetsbedömningen är den plats där företaget har 

sitt säte och sin förvaltning, använder kontorslokaler, betalar skatt och 

socialförsäkringsavgifter samt, i förekommande fall, i enlighet med nat-

ionell rätt, innehar en yrkeslicens eller är registrerat vid handelskammare 

eller i branschorganisationer. Dessutom ska man beakta den plats där 
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arbetstagaren rekryteras och från vilken de utstationeras. Vidare är det 

relevant vilken lag som är tillämplig på de avtal som företaget ingår med 

sina arbetstagare respektive sina kunder. Det ska också beaktas den plats 

där företaget utför en väsentlig del av sin affärsverksamhet och där dess 

administrativa personal är anställd. Till sist ska hänsyn också tas till an-

talet avtal och/eller storleken på omsättningen i den medlemsstat där 

företaget är etablerat, varvid den särskilda situationen för bland annat 

nyetablerade företag och små och medelstora företag ska beaktas.
116

 

 

4.6 Vanligtvis utför sitt arbete i en annan medlemsstat  

 

För att anses vara en utstationerad arbetstagare ska arbetstagaren under 

begränsad tid utföra arbete inom en annan medlemsstats territorium än 

där han vanligtvis arbetar. Ordalydelsen förutsätter således att det går att 

peka ut ett annat land där arbetstagaren vanligtvis arbetar annat än värd-

landet. En arbetstagare som anställs enbart i syfte att utstationeras till ett 

annat land faller såldes utanför definitionen. Det får förstås mot bak-

grund av att utstationerade arbetstagare måste skiljas från annan typ av 

rörlig arbetskraft. I Rush Portuguesa uttalade EU-domstolen att arbets-

tagare som utstationeras inom ramen för den fria rörligheten för tjänster 

återvänder till sitt hemland när arbetet är slutfört och de kommer inte vid 

någon tidpunkt in på värdmedlemsstaten arbetsmarknad.
117

 Man måste 

således skilja den typen av rörlig arbetskraft från arbetskraften som tar 

sig in på en medlemsstats arbetsmarknad inom ramen för fri rörlighet för 

arbetstagare, artikel 45 FEUF. Denna frihet innebär bland annat en rätt 

för unionsmedborgare att fritt kunna förflytta samt uppehålla sig inom 

medlemsstaternas territorium i syfte att anta eller inneha en anställning i 

överenskommelse med de lagar och författningar som gäller för anställ-

ning av medborgare i den staten. 
118

 Förenklat kan det uttryckas som en 

                                                      

116
 Artikel 4.2 tillämpningsdirektivet. 

117
 Se mål C-113/89 Rush Portuguesa Lda och Office national d´immigration, p. 15. 

118
 Artikel 45.1-3 FEUF.  
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rätt för arbetstagare ett etablera sig och konkurrera på en annan med-

lemsstats arbetsmarknad på lika villkor som den inhemska arbetskraften.  

I förslaget till tillämpningsdirektivet anges särkskilt att det faktum att 

den utstationerade arbetstagaren inte är medborgare i den medlemsstat 

där tjänsteleverantören eller det företag genom vilket han eller hon har 

anställts finns eller i den medlemsstat där det tillfälliga arbetet utförs är 

en tydlig antydan om att en arbetstagare inte ska betraktas som utstation-

erad i den mening som avses i utstationeringsdirektivet, utom om arbets-

tagaren tidigare har varit anställd av tjänsteleverantören eller företaget 

och/eller har arbetat i den medlemsstat där tjänsteleverantören eller före-

taget är etablerad. 
119

  

För att avgöra om en arbetstagare vanligtvis utför sitt arbete inom en 

annan medlemsstats territorium än där han vanligtvis arbetar hänvisar 

tillämpningsdirektivet till tolkningen av begreppet i Rom I – förordning-

en.
120

 Det har redan konstaterats i avsnitt 3 att begreppet ”vanligtvis ut-

för sitt arbete” i Rom I-förordningen har givits en extensiv tolkning. Det 

får således betydelse för tolkningen av begreppet i utstationeringsdirek-

tivet med den innebörden att en arbetstagare som vid uppfyllandet av 

anställningsavtalet utför arbete i flera olika länder kan omfattas av be-

greppet utstationerad arbetstagare i utstationeringsdirektivet, så länge det 

går att fastställa att den utstationerade arbetstagaren har upprättat det 

faktiska centret för sin yrkesverksamhet i landet från vilken utstationer-

ingen företas.
121

 Man måste således göra en distinktion mellan arbetsta-

gare som vid uppfyllandet av anställningsavtalet utför arbete i flera olika 

länder från arbetstagare som är anställda enbart i syfte att utstationeras 

till ett land i vilken situation det inte är möjligt att fastställa ett annat 

land än värdlandet som det land där arbetet vanligtvis utförs.  

                                                      

119
 COM (2012) 131 final, s. 14 med hänvisning till fotnot 46. 

120
 Artikel 4.3 c) tillämpningsdirektivet. 

121
 Under förutsättning att det rör sig om en gränsöverskridande åtgärd i utstationer-

ingsdirektivets mening och som vidtas inom ramen för tillhandahållande av tjänster.  
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Låt säga att en arbetsgivare bedriver en verksamhet som till stor del går 

ut på att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster. En sådan arbetsgi-

vare kommer att regelbundet behöva utstationera arbetstagare till andra 

medlemsländer för att leverera dessa tjänster. För att en sådan arbetsta-

gare ska anses vanligtvis utföra sitt arbete från ett annat land än det lan-

det som arbetstagaren utstationerats till krävs att det går att fastställa att 

den utstationerade arbetstagaren har upprättat det faktiska centret för sin 

yrkesverksamhet i landet från vilken utstationeringen företas. Vid en 

sådan bedömning måste beaktas de omständigheter att arbetstagaren 

tillbringar den största delen av sin arbetstid i en av konventionsstaterna, 

där han har sitt kontor, varifrån han förbereder det arbete han utför för 

sin arbetsgivares räkning och dit han återvänder efter varje affärsresa till 

utlandet (Rutten). Vägledning kan också tas från domstolens uttalanden i 

Koelzsch och Voogsgeerd som i och för sig måste ses i ljuset av den spe-

ciella karaktär arbetet som utförs inom den internationella transportsek-

torn har. EU-domstolen uttryckte att vid bestämmandet av från vilket 

land arbetstagaren vanligtvis utför sitt arbete ska den nationella domsto-

len fastställa i vilket land den ort är belägen där den anställde har sina 

arbetsredskap, inom vilka orter transporten huvudsakligen genomförs, på 

vilka orter varorna avlossas och till vilken ort den anställde återvänder 

efter sina uppdrag samt mottar instruktioner avseende sina uppdrag och 

organiserar sitt arbete.
122

 Vissa författare menar dock att bara det faktum 

att en arbetstagare är anställd som mobil arbetskraft och regelbundet 

reser mellan länder innebär viss tveksamhet i att utstationeringsdirekti-

vets krav på att arbetstagaren vanligtvis arbetar i att annat land än värd-

staten kan anses vara uppfylld.
123

 Beroende på omständigheterna i det 

enskilda fallet torde detta faktum dock inte i sig innebära att det inte går 

att fastställa ett land från vilket arbetet vanligtvis utförs. Däremot kan 

det beroende av andra omständigheter framgå att det inte är fråga om en 
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 C-29/10 Koelzsch p. 42-43, C-394/10 Voogsgeerd v. Navimer p. 35. 

123
 Aukje van Hoek och Mijke Houwerzijl, Comparative study on the legal aspects of 

the posting of workers in the framework of the provision of services in the European 

Union, 21 mars 2011, s. 39.  
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utstationering som är av sådan tillfälligt karaktär att det anses falla inom 

ramen för utstationeringsdirektivet.  

 

4.7 Tillfälligt utför sitt arbete i ett annat land 

 

Ordalydelsen i artikel 2 utstationeringsdirektivet ger för handen att en 

utstationering i utstationeringsdirektivet präglas av att det arbetet som 

utförs i värdlandet är av en tillfällig karaktär. Det framgår att arbetstag-

ren ska utföra arbete under begränsad tid i värdlandet. Det finns dock 

inga exakta tidsgränser i utstationeringsdirektivet för vad som innebär att 

någon utför arbete under begränsad tid.  

Det är svårt att mot bakgrund av Rom I-förordningens definition av en 

utstationerad arbetstagare ta någon närmare ledning i frågan om hur lång 

tid en utstationering kan pågå innan den upphör att vara tillfällig. Precis 

som Liukkunen ger uttryck för kan en utstationering inom ramen för 

Rom I-förordningen i praktiken pågå under hur lång tid som helst så 

länge som det finns en begränsning i tid och parternas avsikt är att ar-

betstagaren ska återuppta sitt arbete i ursprungslandet efter att ha slutför 

sina uppgifter i utlandet. Samma torde gälla vid en utstationering inom 

ramen för fri rörlighet av tjänster eftersom tillämpningsdirektivet endast 

anger man ska beakta om arbetet utförs under en begränsad tidsperiod 

och om den utstationerade arbetstagaren återvänder till ett förväntas 

återuppta sitt arbete i den medlemsstat varifrån denne utstationeras efter 

att ha slutfört det arbetet eller det tillhandahållande av tjänster som var 

syftet med utstationeringen.
124

  Det måste således förstås som att det inte 

är längden på utstationeringen i sig som är avgörande för att det ska an-

ses vara under begränsad tid utan det måste ses i relation till övriga om-

ständigheter. Däremot torde en utstationering inom ramen för fri rörlig-

het av tjänster präglas av en viss ”korthet” så till vida att tillämpningsdi-

rektivet anger ytterligare faktiska omständigheter som ska beaktas för att 
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 Artikel 4.3 tillämpningsdirektivet.  
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avgöra om det är en tillfällig utstationering. Dessa omständigheter är om 

resa, kost och logi tillhandahålls eller ersätts av den arbetsgivare som 

utstationerar arbetstagaren och i så fall hur detta tillhandahålls eller me-

toden för ersättningen. Dessutom anges att i helhetsbedömningen ska 

hänsyn tas till om samma eller en annan (utstationerad) arbetstagare un-

der tidigare perioder innehaft tjänsten.
125

 Dessa omständigheter måste 

förstås mot bakgrund av den tillfälliga karaktär som utmärker gränsöver-

skridande tillhandahållande av tjänster i enlighet med artikel 57 FEUF. 

Som ovan nämnt måste fri rörlighet av tjänster skiljas från etablerings-

friheten som inte omfattas av utstationeringsdirektivets regelverk. Om en 

arbetsgivare således regelbundet låter utstationera arbetstagare i syfte 

ersätta tidigare arbetstagare torde det tala för att det inte är en utstation-

ering av sådan tillfällig natur som utstationeringsdirektivet tar sikte på.  

 I jämförelse förefaller det finnas en diskrepans mellan begreppet tillfäl-

lig utstationering i utstationeringsdirektivet och Rom I-förordningen 

vilket också konstaterades av kommissionen vid införandet av Rom I-

förordingen. Det båda regelverken bygger på olika logik som syftar till 

att skydda olika objekt.
126

  

Däremot finns det en intressant likhet mellan de betydelsefulla anknyt-

ningspunkterna som EU-domstolen i Schlecker konstaterade bör beaktas 

för att avgöra vilket land som anställningsavtalet har närmare anknyt-

ning till. Vid antagandet av tillämpningsdirektivet var syftet att säker-

ställa utstationeringens tillfälliga karaktär vilket i motsatsläsning ger att 

man vill säkerställa anställningsavtalets närmare anknytning till det land 

från vilket utstationeringen företas. EU-domstolen konstaterade att bland 

betydelsefulla anknytningspunkar ska framför allt beaktas i vilket land 

den anställde erlägger skatt och avgifter hänförliga till sin inkomst av 

tjänst och i vilket land han eller hon omfattas av systemet för social 

trygghet samt olika system för pension och sjuk-och invaliditetsförsäk-

ring. Det kan här noteras att i det framgår av skälen i tillämpningsdirek-

                                                      

125
 Artikel 4.3 a) – g) tillämpningsdirektivet.  

126
 KOM (2002) 654 slutlig, s. 36, se även KOM (2003) 458 slutlig, s. 6. 
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tivet att en avsaknad av intyg om tillämplig socialförsäkringslagstiftning 

enligt socialförsäkringsförordningen kan tyda på att situationen inte bör 

betecknas som en tillfällig utstationering till en annan medlemsstat än 

den där arbetstagaren vanligtvis utför sitt arbete.
127

 Vidare uttalade EU-

domstolen i Schlecker att man också ska beakta de sammantagna om-

ständigheterna i målet, bland annat parametrarna för fastställande av lön 

eller av andra anställningsvillkor.
128

 De omständigheter som anges i till-

lämpningsdirektivet som faktiska omständigheter som ska beaktas vid en 

bedömning av om det är en utstationering inom ramen för fri rörlighet av 

tjänster ska inte ses som en uttömande lista på omständigheter som får 

beaktas i helhetsbedömningen.
129

 De torde således vara relevant att ta 

hänsyn till de omständigheter som anges i Schlecker även vid bedöm-

ningen om en utstationering är av tillfällig karaktär eller inte.  

 

4.8 Förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de so-

ciala trygghetssystemen (socialförsäkringsförordning-

en) 

 

Socialförsäkringsförordningen reglerar vilket land lag om social trygghet 

som ska tillämpas vid utsändning av anställda. I artikel 12.1 föreskrivs 

att en person som är anställd i en medlemsstat hos en arbetsgivare som 

normalt bedriver sin verksamhet där ska, när personens arbetsgivare 

sänder ut denne för arbetsgivarens räkning för att utföra ett arbete i en 

annan medlemsstat, fortsatt omfattas av lagstiftningen i den förstnämnda 

medlemsstaten, under förutsättning att detta arbete inte förväntas vara 

längre än 24 månader och att personen inte sänds ut för att ersätta någon 

annan person. Av artikel 14 tillämpningsförordning (EG) 987/2009 
130
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 Skäl (12) tillämpningsdirektivet.  

128
 C- 64/12 Anton Schlecker mot Melitta Josefa Boedeker p. 39-41 

129
 Artikel 4.2-3 tillämpningsdirektivet. 

130
 Tillämpningsförordning (EG) 987/2009 måste skiljas från tillämpningsdirektivet. 

Tillämpningsförordningen tar sikte på bestämmelserna i socialförsäkringsförordningen.  
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framgår att artikel 12.1 i socialförsäkringsförordningen ska förstås som 

att den bland annat tar sikte på en person som anställts i syfte att sändas 

ut till en annan medlemsstat under förutsättning att den berörda perso-

nen, omedelbart innan denna tillträder anställningen, redan omfattas av 

lagstiftningen i den medlemsstat där personens arbetsgivare är etablerad. 

Den administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygg-

hetssystemen fattade 2009 ett beslut angående tolkningen av artikel 12 i 

socialförsäkringsförordningen. Av beslutet framgår att vid tillämpningen 

av artikel 14 i tillämpningsförordningen kan som vägledning ges det 

faktum att den berörda personen under minst en månad har omfattats av 

lagstiftningen i den medlemsstat där arbetsgivaren är etablerad anses 

uppfylla det krav som avses med ordalydelsen ”omedelbart innan denna 

tillträder anställningen”. Kortare perioder kräver en bedömning i varje 

enskilt fall med beaktande av alla övriga faktorer som är inblandade
131

. 

Vidare föreskrivs i artikel 14.2 i tillämpningsförordning att vid tillämp-

ningen av artikel 12.1 i grundförordningen ska uttrycket ”som normalt 

bedriver sin verksamhet där”, avses en arbetsgivare som vanligtvis be-

driver annan omfattande verksamhet än rent intern administrativ verk-

samhet på territoriet i den medlemsstat där företaget är etablerat, med 

beaktande av alla kriterier som kännetecknar den verksamhet som bed-

rivs av det berörda företaget. De relevanta kriterierna måste vara anpas-

sade till varje arbetsgivares särdrag och den verkliga arten av den verk-

samhet som bedrivs. 

För att en utsändning ska föreligga måste således den anställde i utsänd-

ningsögonblicket vara omfattad av socialförsäkringen i det land där ar-

betsgivaren finns. Som exempel kan den som omfattas av socialförsäk-

ringen i ett medlemsland och som skickas iväg av en arbetsgivare etable-

rad i ett annat för att arbete i ett tredje land, inte anses vara utsänd utan 

lokalanställd i det landet arbetet utförs. Arbetstagaren kommer i detta 

                                                      

131
 Beslut nr A2 av den 12 juni 2009 om tolkningen av artikel 12 i Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG) nr 883/2004 när det gäller tillämplig lagstiftning för ut-

sända arbetstagare och egenföretagare som tillfälligt arbetat utanför den behöriga sta-

ten, punkten 1 stycke 4.  
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exempel att från första arbetsdagen att omfattas av arbetslandets social-

försäkringssystem enligt socialförsäkringsförordningen.
132

 Om utsänd-

ningen kommer vara längre än 24 månader kommer personen redan från 

första utsändningsdagen omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat 

där arbetet utförs.
133

 Man kan inte förlänga utsändningstiden utöver 24 -

månadersperioden genom att en tidigare utsänd anställd kallas hem och 

en ersättare sänds ut istället.
134

 

Som ovan nämnt anger tillämpningsdirektivet i ingressen att en avsak-

nad av intyg om tillämplig socialförsäkringslagstiftning enligt socialför-

säkringsförordningen kan tyda på att situationen inte bör betecknas som 

en tillfällig utstationering till en annan medlemsstat än den där arbetsta-

garen vanligtvis utför sitt arbete. Avsaknaden kan bestå i två saker, dels 

att den anställde inte omfattades av socialförsäkringen i det land där ar-

betsgivaren vanligtvis bedriver sin verksamhet innan utsändningen, dels 

att utsändningen förväntas pågå längre än 24 månader. Däremot är det 

viktigt att det motsatta fallet, tillhandahållandet av ett intyg, inte skapar 

en presumtion för att det föreligger en tillfällig utstationering vid med-

lemsstaternas praktiska tillämpning. Det måste noteras en viktig skillnad 

mellan regelverket i socialförsäkringsförordningen och utstationeringsdi-

rektivet. En arbetstagare som anställs av en arbetsgivare enbart i syfte att 

utstationeras till ett annat medlemsland anses inte vara utstationerad ar-

betstagare mot bakgrund av definitionen i utstationeringsdirektivet. Oav-

sett om arbetstagaren omedelbart innan har arbetat i arbetsgivarens ur-

sprungslands innan utstationeringen men för en annan arbetsgivare. En 

sådan distinktion gör inte socialförsäkringsförordningen utan förord-

ningen tar endast hänsyn till om arbetstagaren omedelbart innan denna 

tillträder anställningen, redan omfattas av lagstiftningen i den medlems-
                                                      

132
 Yvonne, Svenström, Skattenytt 2010 - ”Lagvalsregler i EU:s förordningar 

883/2004 och 1408/71 om social trygghet – en jämförelse ur ett avgiftsperspektiv”, s. 

205. 
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https://www.skatteverket.se/download/18.1a098b721295c544e1f800016393/135970

5980734/40511.pdf s. 60. 
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883/2004 och 1408/71 om social trygghet – en jämförelse ur ett avgiftsperspektiv”, s. 
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stat där arbetsgivaren är etablerad.  Vilket torde vara fallet i de flesta 

situationer när arbetsgivaren och arbetstagaren har gemensamt ursprung. 

4.9 Förslag till ett nytt utstationeringsdirektiv135 

 

I mars 2016 presenterade kommissionen ett förslag på ett nytt utstation-

eringsdirektiv som om det antas kommer att innebära en tydligare defi-

nition begreppet utstationerad arbetstagare. Förslaget innehåller en fast 

tidsgräns som innebär att om den förväntade tiden eller den effektiva 

varaktigheten av utstationeringen överstiger 24 månader ska landet till 

vilket utstationeringen har skett bedömas vara det land där arbetat van-

ligtvis utförs.
136

  Kommissionen har anfört att avsaknaden av en definit-

ion vad gäller tidsbegränsning skapar en obalans i förhållande till regel-

verket om tillämligt socialförsäkringssystem som presenterats ovan. So-

cialförsäkringsförordningen sätter en övre gräns på 24 månader vad gäl-

ler varaktigheten på utstationeringen innan arbetstagaren är obligatoriskt 

integrerad i socialförsäkringssystemet i värdlandet för hela perioden av 

utstationeringen. Samma regel behöver idag inte tillämpas för arbetsvill-

kor under en utstationering. Arbetstagare som är utstationerade för en 

längre tid har rätt till minimistandard i värdstaten vad gäller ersättning, 

arbetstid, betalda semesterdagar medan de fortfarande är föremål för 

inkomstskatt i hemlandet.
137

 Vidare diskuteras i det nya förlaget att in-

konsekvensen av regelverket kring utstationering utgör ett problem vad 

gäller tydlighet av regler, samtidigt som det medför negativa konsekven-

ser vad gäller rättvis konkurrens mellan utstationerande och lokala före-

tag. Ett företag som utstationerar arbetstagare under en längre tids till-

handahållande av tjänster kan idag fortsätta att tillämpa mer fördelaktiga 

arbets- och anställningsvillkor än de lokala företagen och kan därmed få 

en konkurrensfördel baserad på tillämpningen av ojämlika löner.
138
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 COM (2016) 128 final. 
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 COM (2016) 128 final, artikel 1. 
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 SWD (2016) 52 final, s. 16. 
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5. Avslutande kommentarer 

 

Uppsatsen tog avstamp i det faktum att frågan om vem som är att anse 

som utstationerad arbetstagare inom ramen för fri rörlighet av tjänster 

har skapat praktiska tillämpnings- och tolkningsproblem i medlemssta-

terna. I flera medlemsstater har man valt att tillämpa utstationeringsdi-

rektivets bestämmelser på all rörlig arbetskraft som har befunnit sig 

inom medlemsstatens territorium. En sådan tillämpning har gett upphov 

till diskussioner om utstationeringsdirektivets eventuellt begränsande 

effekt på Rom I-förordningen.  

Genom antagandet av tillämpningsdirektivet har begreppet utstationerad 

arbetstagare inom ramen för fri rörlighet av tjänster förtydligats. Det är 

således möjligt att identifiera vissa förutsättningar som måste vara upp-

fyllda för att det ska vara frågan om en sådan utstationering som faller 

inom ramen för utstationeringsdirektivets tillämpningsområde. Inled-

ningsvis krävs att det är fråga om en tillhandahållande av tjänst. Arbets-

givaren får således inte vara etablerad i det land till vilket utstationering-

en företas. Bland annat ska beaktas det faktum att en arbetsgivare utstat-

ionerar arbetstagare i omgångar. En sådan omständighet talar för att ar-

betsgivaren bedriver en verksamhet av mer permanent karaktär i värd-

landet.  Vidare måste den gränsöverskridande åtgärden arbetsgivaren 

företar kunna inordnas under antingen entreprenadfallet, koncernfallet 

eller bemannings-/uthyrningsfallet.  Det krävs också att arbetsgivaren 

har en genuin koppling till landet från vilken utstationeringen företas i 

den bemärkelsen att företaget måste bedriva väsentlig verksamhet i ur-

sprungslandet. Vidare krävs att det går att fastställa att arbetstagaren 

vanligtvis utför arbete i ett annat land än det land till vilket utstationer-

ingen företas. En arbetstagare som således anställs enbart i syfte att ut-

stationeras till ett annat land omfattas inte av utstationeringsdirektivets 

bestämmelser.  
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Det finns dock vissa former av utstationeringar som fortsatt kommer att 

ge upphov till svåra gränsdragningsproblem. Jag syftar främst på det 

faktum att en arbetstagare vanligtvis utför sitt arbete från ett land. Be-

greppet vanligtvis utför sitt arbete är ett begrepp som ska tolkas exten-

sivt mot bakgrund av EU-domstolens tolkning av lagvalsregeln i artikel 

8 Rom I-förordningen. Det innebär att en arbetstagare som är anställd 

som mobil arbetskraft torde kunna omfattas av utstationeringsdirektivets 

hårda kärna under förutsättningarna att övriga krav är uppfyllda. Dock 

krävs att det går att fastställa att den utstationerade arbetstagaren har 

upprättat det faktiska centret för sin yrkesverksamhet från vilken utstat-

ioneringen företas.  

Vidare kan konstateras att tillämpningsdirektivets hänvisning till be-

stämmelserna i socialförsäkringsförordningen kan uppfattas som att det 

föreligger en presumtion om att en utstationering som pågår mer än 24 

månader anses inte längre vara tillfällig. En sådan tillämpning skapar 

större tydlighet och framför allt förutsebarhet för arbetsgivare och ar-

betstagare. Kommissionen har i sitt förslag till ett nytt utstationeringsdi-

rektiv angett att de vill införa en fast tidsgräns på 24 månader. Det kan 

dock finnas nackdelar med en sådan statisk tillämpning eftersom de inte 

ger utrymme till att göra bedömningar i det enskilda fallet.  

Frågan är vad en mer enhetlig tillämpning av utstationeringsdirektivets 

bestämmelser får för betydelse för de utstationerade arbetstagarna i för-

hållande till Rom I-förordningens lagvalsbestämmelser. En mer strikt 

tillämpning av begreppet utstationerad arbetstagare innebär att fler ar-

betstagare inte kommer att omfattas av utstationeringsdirektivets be-

stämmelser. Det torde kunna uppstå en situation där en arbetstagare inte 

längre anses vara tillfälligt utstationerad inom ramen för definitionen i 

utstationeringsdirektivet eftersom den personen har befunnit sig i värd-

landet en längre tid. Vidare har konstaterats att en arbetstagare som an-

ställts enbart i syfte att utstationeras inte omfattas av utstationeringsdi-

rektivets bestämmelser. För dessa arbetstagare bestäms tillämplig lag i 

enlighet med lagvalsbestämmelserna i artikel 8 Rom I-förordningen. 
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När utstationeringsdirektivet antogs 1996 var syftet att säkerställa de 

utstationerade arbetstagarnas arbetsrättsliga skydd genom att undvika en 

osund konkurrens genom social dumpning. En arbetstagare som således 

arbetade tillfälligt i värdlandet inom ramen för fri rörlighet av tjänster 

skulle tillförsäkras en hård kärna av arbets- och anställningsvillkor i 

värdlandet. I förhållandet till Rom I-förordningen ska utstationeringsdi-

rektivets hårda kärna anses utgöra en förlängning av Rom I-

förordningens bestämmelser om internationellt tvingade regler i artikel 

9. Däremot är bestämmelserna i den hårda kärnan inte av sådan natur att 

de annars hade ansetts vara internationellt tvingade regler i artikel 9 

Rom I-förordningen. Den hårda kärnan är istället av sådan karaktär som 

i artikel 8 ska förstås som tvingande regler. Således måste utstationer-

ingsdirektivet förstås som en specialreglering som gör undantag från 

ordningen i Rom I-förordningen.  

Utstationeringsdirektivets och Rom I - förordningens inbördes relation 

verkar grunda sig på principen att Rom I-förordningen pekar ut arbetsta-

garens ursprungsland som den plats där arbetstagaren vanligtvis utför sitt 

arbete, medan utstationeringsdirektivet pekar ut en hård kärna av be-

stämmelser i värdlandet under tiden utstationeringen pågår. Likaså ver-

kar relationen mellan dessa regelverk bygga på antagandet att en arbets-

tagare som inte är tillfälligt utstationerad inom ramen för fri rörlighet av 

tjänster kommer att omfattas av värdlandets lag i dess helhet mot bak-

grund av att arbetstagaren ska anses vanligtvis utföra sitt arbete i värd-

landet. I skälen till tillämpningsdirektivet anges att om ingen faktisk 

utstationering föreligger och en lagvalskonflikt uppstår bör vederbörlig 

hänsyn tas till bestämmelserna i Rom I-förordningen som syftar till att 

säkerställa att arbetstagare inte förvägras det skydd som de erbjuds ge-

nom bestämmelser från vilka undantag inte får göras genom avtal eller 

från vilka undantag får göras endast till deras fördel.
139

 En sådan skriv-

ning torde ta sikte på den primära anknytningsfaktorn i artikel 8.2. Det 

framhålls vidare av kommissionen i det nya direktivförslaget att om den 

                                                      

139
Skäl (11) tillämpningsdirektivet.  
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förväntade tiden eller den effektiva varaktigheten av utstationeringen 

överstiger 24 månader ska landet till vilket utstationeringen har skett 

bedömas vara det land där arbetstagaren vanligtvis utförs. Om det brister 

i förutsättningen att arbetslandets lag inte blir tillämpligt vid de fall den 

hårda kärnan inte tillämpas i värdlandet torde det innebära att en grupp 

av arbetstagare riskerar att gå miste om ett adekvat arbetsrättsligt skydd. 

Det verkar således inte som att dessa antaganden, om utstationeringsdi-

rektivet och Rom I-förordningens inbördes förhållande, tar hänsyn till 

Rom I-förordningens extensiva tolkning av undantagsbestämmelser i 

artikel 8.4 om närmare anknytning.  

I situationer där arbetstagaren och arbetsgivaren har gemensamt ur-

sprung torde det finnas starka skäl att anta att Rom I-förordningen kan 

komma att peka ut urspungslandets lag som tillämplig på anställningsav-

talet på grund av närmare anknytning i artikel 8.4, trots att arbetstagaren 

vanligtvis utför sitt arbete i värdlandet. Dessa arbetstagare kommer såle-

des att behandlas annorlunda från annan typ av arbetskraft som befinner 

sig inom en medlemsstat inom ramen för fri rörlighet av tjänster. Det 

öppnar återigen upp systemet för ett kreativt användande av reglerna i 

syfte att undvika full tillämpning av värdlandets lag genom att använda 

sig av en viss typ av utstationerade arbetstagare inom ramen för tillhan-

dahållande av tjänster.  

Det får således konstateras att de utmaningar som utstationeringsdirekti-

vet möter i fråga om tillämpning inte främst har sin förklaring i svåra 

tolknings- och gränsdragningsproblem vad gäller begreppet utstationerad 

arbetstagare inom ramen för fri rörlighet av tjänster. Förklaringen får 

snarare anses bestå i att utstationeringsdirektivet ska ta till vara intresset 

av att främja fri rörlighet av tjänster med det arbetsrättsliga skyddet 

inom ramarna för den internationella privaträtten.  
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