
Foredrag

Arbejdsmarkedskonflikter og 
den fri bevægelighed 





Fredag 22. august kl. 9 – 10.30

Foredrag
 

Arbejdsmarkedskonflikter og den fri bevægelighed

 
Foredragsholder: professor Niklas Bruun, Finland

Ordstyrer: Professor Jonas Malmberg, Sverige

Professor Jonas Malmberg, Sverige:
God morgon, hjärtligt välkomna till andra dagen på det nordiska juristmötet.Mitt 
namn är Jonas Malmberg och jag är ordstyrer för den här övningen. På programmet 
står det arbetsmarknadskonflikter och den fria bevægeligheden (den fria rörligheten). 
Frågan är på vilket sätt som den fria rörligheten griper in i arbetsmarknadens avtal. 
Påverkar den fria rörligheten för arbets tagare, tjänsterörligheten och etableringsrätten 
möjligheten att sluta kollektiv avtal? Frågan har naturligtvis sin bakgrund i ett fler-
tal rättsfall från EG-domstolen bland annat de så kallade Laval- och Viking-målen. 
Utred ningar om hur man ska hantera frågorna har påbörjats i Sverige och i Danmark 
har man redan lagt fram ett förslag. Laval och Viking-målen är väl utan tvekan de 
mest uppmärksammade och omdebatterade rättsfallen på arbetsrättens område under 
det här decenniet. Man kan säga att Laval-målet blivit svensk arbetsrätts ’15 minutes 
of fame’. Plösligt är hela Europa är intresserade av en obskyr rättsordning i unions 
norra utkant. En del av den strålglansen har också fallit på sådana som professor 
Niklas Bruun, mig själv och andra här i lokalen, som får åka runt och förklara om hur 
det egentligen ligger till med den nordiska arbetsrättsmodellen. Vi inleder sessionen 
med att professor Niklas Bruun från Helsingfors håller ett före drag. Därefter vidtar 
en diskussion. 

Foredragsholder: professor Niklas Bruun, Finland:
Arbetsmarknadskonflikter och den fria rörligheten

I artikeln behandlas frågan hur arbetsmarknaden och kollektivav tals systemet i 
Norden påverkas av den fria rörligheten för varor, tjänster och arbetskraft i EU. Här 
analyseras några färska domslut från EG-domstolen (Viking, Laval m.fl) och kon-
stateras att dessa utsatts för stark kritik av arbets rättslig doktrin, men att många ex-
perter på EU-rätt sett domarna som en konsekvent vidareutveckling av domstolens 
tidigare tolkningspraxis. Författa ren menar att det först i framtida domar avgörs hur 
EG-domstolen förhåller sig till en social dimension inom EG-rätten. 

1. Bakgrund
Dagens ämne ”Arbetsmarknadskonflikter och den fria rörligheten” har inte kom-

mit på agendan av en slump. Som de flesta vet så är bakgrunden den att EG-domstolen 
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i slutet av år 2007 avkunnade s.k. förhandsbesked, ”preliminary rulings”  i två viktiga 
fall: Viking (C-438/05) och Laval (C-341/05). I det förstnämnda fallet var det den 
brittiska Court of Appeal i London som ställde frågorna, även om konflikten i första 
hand var en finsk dispyt mellan Viking Line Oy/Ab och den Finska Sjömans-Unionen 
(FS-U). I det senare fallet Laval var det den svenska arbetsdomstolen som ställde en 
rad frågor till domstolen.

De två fallen är på många sätt olika även om grundkonstellationen är gemen sam. 
Den gemensamma frågan gäller i vilken utsträckning EG-för dragets grundläggande 
principer, särskilt principerna om fri rörlighet för tjänster ( artikel 49 EG) och prin-
cipen om fri etableringsrätt ((artikel 43 EG) begränsar utrymmet för en nationell 
fackförening att vidta stridsåtgärder.

I mitt föredrag utgår jag från att innehållet i de två domarna i huvuddrag är be-
kanta. Jag kommer alltså relativt kort att referera fakta i fallen och innehållet i själva 
domsluten. Däremot tänkte jag i viss mån referera och diskutera de reaktioner och 
kommentarer som domsluten föranlett. Under det dryga halvår som förflutit sedan 
domsluten gavs har en uppsjö av kommentarer och synpunkter publicerats i hela 
Europa. I både Danmark och Sverige har man tillsatt särskilda trepartssammansatta 
organ för att reda ut vilka lagstiftningsåtgärder domsluten kan tänkas föranleda.1

2. Fakta, yrkanden och frågor till EG-domstolen
Bakgrunden till Vikingmålet var den att år 2003 ersatte det finska/åländ ska rede-

riet Viking Line fartyget Cinderella, som trafikerade på rutten Helsingfors-Tallinn, 
med ett annat fartyg, Rosella. Därför blev det nöd vändigt att omförhandla det fartygs-
specifika bemanningsavtalet för Rosella. Vid för hand lingarna ansåg Viking Line att 
Rosellas arbetskrafts kostnader, vilka bestämdes enligt finska avtal, var alltför höga 
på grund av konkurrensläget på Östersjöområdet. Därför borde fartyget överföras till 
ett utländskt fartygs register. 

När förhandlingarna om bemanningsavtalet strandade, lämnade den finska fack-
organisationen FS-U meddelande om strejk i enlighet med finsk lag. FS-U krävde 
som villkor för ett kollektivavtal och arbetsfred att besättningen på Rosella skulle 
fortsätta att vara anställd enligt villkor på tidigare nivå. På FS-U:s begäran skickade 
Internationella transportarbetarförbundet (ITF) ut ett cirkulär till sina medlemsföre-
ningar och uppmanade dem att avstå från att förhandla med Viking Line om anställ-
ningsvillkor för besättningspersonal. 

I december 2003 godkände parterna riksförlikningsmannens förslag till ett nytt 
avtal om bemanningen, avlösningssystemet och betalningen av betjänings arvoden på 
Rosella. Avtalet var i kraft till och med 28.2.2005. Medan avtalet var i kraft väckte 
Viking Line i augusti 2004 talan mot FS-U och ITF vid domstolen Commercial Court 
i London. Viking Line yrkade att domstolen på förhand skulle förbjuda alla sådana 
1  I Danmark tillsatte regeringen en trepartsutredning, som avgav sitt betänkande den 19. juni 2008 ”Beta-
enkning fra udredningsarbejdet om Laval-afgørelsen”, I Sverige tillsatte regeringen en utredning ”Konse-
kvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen. Dir. 2008:38, beslut vid regeringssammanträde 10. 
april, 2008. 
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FS-U:s stridsåtgärder och ITF:s stödåt gärder som syftade till att förmå Viking Line 
att tillämpa ett finskt kollektiv avtal eller motsvarande anställningsvillkor på Rosella 
efter den planerade utflaggningen av fartyget 1.3.2005. Enligt Viking Line var sådana 
stridsåt gärder oförenliga med gemenskapsrätten. Om fartygets besättning omfatta des 
av finska anställningsvillkor vore utflaggningen av fartyget affärs mässigt menings-
lös, då Viking Line inte skulle kunna dra nytta av flagglandets lägre lönenivå. 

I sin dom biföll Commercial Court Viking Lines yrkanden i det väsentliga. FS-U 
och ITF överklagade domen till domstolen Court of Appeal, som upphävde Com-
mercial Courts dom och begärde ett förhandsavgörande i ärendet från EG-domstolen.

Begäran om förhandsavgörande gällde frågan vilken betydelse bestämmelserna 
om etableringsfrihet och fri rörlighet av tjänster har vid bedömningen av huruvida 
en fackförenings stridsåtgärder är lagliga. För utred ning av frågan har den nationella 
domstolen ställt flera frågor för för hands avgörande. Den långa förteckningen på frå-
gor kan kanske här sammanfattas i följande huvudpunkter:

Faller stridsåtgärder på grund av sina sociala mål helt utanför tillämpningsom-
rådet för artiklarna 43 EG och 49 EG?  Har artiklarna 43 EG och 49 EG horisontell 
direkt effekt på så sätt att ett privat företag kan åberopa dem mot en fackförening för 
att hindra stridsåtgärder? Utgör en stridsåtgärd en oberättigad inskränkning av eta-
bleringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster? Kan rättfärdigande grunder 
åberopas i ärendet?

Lavalmålet återigen gällde en byggnadsentreprenad i Sverige som till delats ett 
Lettiskt företag Laval. Företaget kom med egna anställda till Sverige, men vägrade 
teckna ett svenskt kollektivavtal med svenska byggnads facket. Detta ledde till att 
Laval försattes i blockad med följd att projektet aldrig kunde genomföras. Laval me-
nade att stridsåtgärden stod i strid med EG-rätten och anhängig gjorde talan i svenska 
arbetsdomstolen. Ett av de centrala på stå en de na var att stridsåtgärderna stred såväl 
mot artikel 49 EG som mot det sk. utstationeringsdirektivet (96/71/EG)

Direktivet behandlar anställningsförhållandena för arbetstagare som i an slut ning 
till gränsöverskridande tjänstehandel tillfälligt utför arbete i ett annat land (värdlan-
det). Enligt Romkonven tionen är värdlandets lag normalt inte tillämplig på sådana 
anställnings förhållanden. Tanken bakom utstatione rings direktivet är att vissa av 
värdlandets arbetsrättsliga regler – ’en hård kärna’ – likväl skall tillämpas även på 
arbetstagare som tillfälligt utför arbete i landet. 

Den centrala bestämmelsen i direktivet återfinns i artikel 3 och enligt denna är 
medlemsstaterna skyldiga	 att se till att arbetstagare som tillfälligt stationerats på 
deras territorium garanteras vissa arbets- och anställnings vill kor. De arbets- och an-
ställningsvillkor som åsyftas är sådana som är reglerade i lag eller – vid arbete som 
avser byggverksamhet – i allmän giltiga kollek tiv avtal och berör vissa särskilt utpe-
kade frågor (längsta arbetstid, betald seme ster, minimilön etc.).

Den hårda kärnan utgörs alltså av regler i nationell rätt som dels	har fastställts på 
visst sätt (genom vissa metoder), dels berör vissa uppräknade områden (ämnen eller 
frågor).
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Därutöver ger direktivet medlemsstaterna möjlighet att använda andra metoder 
för att fastställa den hårda kärnan än författning eller (i bygg branschen) allmängil-
tiga kollektivavtal. I bl.a. Sverige saknas ett system för allmän giltigförklaring av 
kollektivavtal. Enligt en särskild bestämmelse i direktivet (artikel 3.8) kan länder 
som saknar allmängiltiga kollektivavtal, ”om	de	så	beslutar”, istället utgå från kol-
lektivavtal som gäller allmänt för en viss sektor, visst arbete eller ett visst geografiskt 
område. Denna möjlighet står öppen såväl för byggsektorn som för andra typer av 
verksamheter (artikel 3.10). Direktivet ger därigenom medlemsländerna inklusive 
Sverige möjlighet att välja om de utländska arbetsgivarnas skyl dighet att iaktta vissa 
arbets- och anställningsvillkor skall omfatta regler i kollek tivavtal.

I Laval var frågan i målet vid Arbetsdomstolen om de stridsåtgärder som facken 
tillgripit var lovliga. EG-domstolen utgår från att stridsåtgärderna har föranletts av 
att Laval inte velat teckna avtal på de villkor facken begärt (stycke 60). Fackets krav 
innefattade för det första att Laval skulle betala sina arbetstagare en timlön om 145 
SEK (stycke 60, jfr med stycke 30). Vidare krävde facken att Laval skulle ansluta 
sig till Byggnadsavtalet, vilket inne håller dels villkor som i och för sig omfattas av 
den hårda kärnan av villkor, men är förmånligare än de som följer av den svenska 
utstationeringslagen, dels villkor som avser områden som inte omfattas av den hårda 
kärnan. 

EG-domstolen omformulerar i viss mån de frågor Arbetsdomstolen ställt. Den 
första frågan domstolen vill besvara är följande:

Utgör artikel 49 EG samt utstationeringsdirektivet hinder för en facklig organisa-
tion – i en medlemsstat som har lagregler på alla områden av den hårda kärnan, utom 
minimilön – att genom sådana fackliga stridsåtgärder som är aktuella i målet försöka 
förmå ett gästande tjänsteföretag att inleda förhand lingar om lön för de utstationerade 
arbetstagarna och träffa kollektiv avtal, med villkor som dels är förmånligare än de 
som följer av den hårda kärnan, dels avser områden som inte omfattas av denna?2

Arbetsdomstolens andra fråga handlar om den svenska lagstiftningen, den s.k. 
Lex Britannia är förenlig artikel 49 och 50 EG.3

 
3. EG-domstolens syn på utövande av fackliga stridsåtgärder  
Den bedömning av fackliga stridsåtgärder som allmänt taget utgör ut gångs -

punkterna för argumentationen i de föreliggande fallen kan samman fattas enligt 
följande:4 

1. EG-domstolen slår för det första fast att rätten att vidta fackliga strids åtgärder, 

2  Domstolen frågar även om artikel 12 EG har relevans för tolkningsfrågan, men besvarar frågan nekande 
(se stycke 54-55).
3  Domstolen nämner inte utstationeringsdirektivet eller artikel 12 som uttryckligen berördes i Arbets-
domstolens fråga.
4  Sammanfattningen bygger här på Bruun, Niklas, Arbetstagarens rätt till fackliga stridsåtgärder på EU:s 
inre marknad publicerad i ”Individens rättsställning på den inre marknaden”, Festskrift Allan Rosas, Åbo 
2008. 265-274.
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inklusive strejkrätten, skall erkännas som en grundläggande rättig het som utgör en 
integrerad del av de allmänna principerna för gemenskapsrätten. Till stöd för detta 
hänvisas uttryckligen till två viktiga inter nationella konven tioner, nämligen Euro-
parådets europeiska sociala stadga, som under tecknats i Turin 1961 och ILO:s för-
eningsfrihetskonvention nr 87 (1948), som för övrigt ratificerats av samtliga EU:s 
medlemsländer. Vidare hänvisas till gemen skaps stadgan om arbetstagares grundläg-
gande sociala rättigheter (1989) och den EU:s stadga om de grundläggande rättig-
heterna, som år 2000 proklamerats i Nice och som genom ett hänvisningsstadgande 
föreslagits bli bindande i det reform fördrag (Lissabonfördraget) som för närvarande 
är före mål för en rati fi ka tionsprocess inom EU.

2. För det andra ger domstolen en antydning om vad detta innebär. Det innebär 
att:

- rätten säkerställs av domstolen; 
- skyddas av gemenskapsrätten samt enligt nationell lagstiftning och  praxis;
- utgör ett legitimt intresse som i princip kan motivera inskränkningar i de   skyl-

digheter som följer av gemenskapsrätten. Det gäller även för  skyldigheter som föl-
jer av en i fördraget garanterad grundläggande frihet, såsom den fria rörligheten för 
varor eller friheten att tillhandahålla tjänster; samt att stridsåtgärder vilka vidtas av 
fackföreningar skall (åtminstone i förevarande fall) anses omfattas av den rättsliga 
autonomi som dessa inte offentligrättsliga organisationer har enligt föreningsfrihe-
ten, som dessa organisationer bland annat tillerkänns i nationell rätt.

3. För det tredje tar domstolen klart avstånd från Albany-analogin, som alltså 
kunde anses innebära att så länge en stridsåtgärd har ett lovligt syfte och är tillåten 
inom ramen för det nationella arbetsmarknadssystemet så skall den också falla utan-
för tillämpningsområdet för reglerna om fri rörlighet eller fri etableringsrätt. I målet 
Albany, som handlade om förhållandet mellan EU:s konkurrens reglering och natio-
nella kollektivavtal, utsade domstolen nämligen att på grund av deras beskaffenhet 
skall avtal som slutits inom ramen för kollektiva förhandlingar mellan arbetsmark-
nadens parter i socialpolitiska syften inte anses omfattas av artikel 85.1 i fördraget.5

Motivet för domstolens avståndstagande till Albany-analogin förblir minst sagt 
diffust, då domstolen hävdar att utövande av föreningsrätten och rätten att vidta 
stridsåtgärder i sig inte kan anses medföra någon inskränkning i de grundläggande 
friheterna i fördraget. Eftersom en nationell strejk inom exempelvis transportsektorn 
så gott som alltid indirekt påverkar den fria rörligheten för varor på den inre mark-
naden, måste detta påstående från domstolens sida enligt min mening tas till intäkt 
för att tillämpningsområdet för domstolens ställningstaganden närmast begränsar sig 
stridsåtgärder som har till direkt syfte att påverka utövande av friheterna i fördraget 
kapitel 3 (i detta fall fri etableringsrätt eller fri rörlighet för tjänster).

4. För det fjärde säger domstolen att stridsåtgärder som får till stånd att det blir 
mindre lockande och till och med meningslöst för Viking att utöva sin rätt till fri 
5  Mål C-67/96 Albany International  (1999), REG I-5751. Se även Bruun, Niklas – Hellsten, Jari, Collec-
tive Agreement and Competition Law in the EU. The Report of the COLCOM-project. Copenhagen 2001.
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etablering i detta fall måste uppfattas som en inskränkning i den fria etableringsrät-
ten enligt fördraget artikel 43 EG. På motsvarande sätt menar man att den rätt som 
erkänns fackföreningar att vidta stridsåtgärder i Sverige för att kräva att företag som 
är etablerade i andra medlemsstater kan se sig tvingade att ansluta sig till byggnads-
branschens kollektivavtal, kan göra det mindre lockande och till och med svårare för 
nämnda företag att utföra byggnads- och anläggningsarbeten i Sverige och den utgör 
därmed en inskränk ning i friheten att tillhandahålla tjänster i den mening som avses 
i artikel 49 EG. Vid tolkning av vad som härvid konstituerar en begränsning skall 
utstationeringsdirektivets bestämmelser beaktas.

Denna tolkning innebär alltså att rättan att vidta stridsåtgärder och de fördrags-
fästa rättigheterna till fri etablering och fri rörlighet för tjänster i rättshierarkiskt hän-
seende befinner sig på samma nivå. Detta var i och för sig väntat efter domstolens 
tidigare avgöranden bl.a. i fallet Schmidberger.6

5. Domstolen slår dessutom slutligen fast att artiklarna 43 EG och 49 EG är direkt 
tillämpliga mellan enskilda och har s.k horisontell direkt effekt i föreliggande typ 
av fall, då det är fråga om ett privat företag å ena sidan och en fackförening eller en 
sammanslutning av fackföreningar å andra sidan. Ett företag kan alltså åberopa dessa 
artiklar i en nationell domstol för att erhålla en prövning av om dess etableringsfrihet 
eller rätten till fri rörlighet för tjänster inskränkts genom stridsåtgärder.

6. Det faktum att domstolen i föreliggande fall konstaterade att de fack liga strids-
åtgärderna utgör inskränkningar i den fria etableringsrätten respek tive den fria rör-
ligheten för tjänster innebär inte nödvändigtvis att de därmed automatiskt strider mot 
EG-rätten. Detta framgår klart av bägge domarna (p 77, Viking resp. p. 103, Laval). 

EG-domstolen konstaterar explicit att en inskränkning i etablerings friheten res-
pektive den fria rörligheten för tjänster kan vara godtagbar om den har ett legitimt 
ändamål som är förenlig med fördraget och om den är motiverad av tvingande hänsyn 
till allmänintresset (p. 75, Viking resp.p. 101, Laval). 

Domstolen slår fast att ”fackliga stridsåtgärder för att skydda arbets tagarna utgör 
ett legitimt ändamål som i princip kan motivera en inskränkning i en av de grundläg-
gande friheter som garanteras enligt fördraget” (Viking p. 77). Likaså utgör syftet att 
skydda arbetstagarna mot så kallad social dumpning ett av de tvingande hänsyn till 
allmänintresset som domstolen erkänner bl.a. med hänvisning till artikel 136 EG som 
slår fast att målen med socialpolitiken inom gemenskapen skall vara att förbättra lev-
nads- och arbetsvillkor och därigenom möjliggöra en harmonisering samtidigt som 
förbättringarna bibe hålls samt att åstadkomma ett fullgott skydd och en dialog mellan 
arbets marknadens parter.

I fallet Viking angav domstolen dock att stridsåtgärderna inte kan anses vara äg-
nade att skydda arbetstagarna om inte anställningarna eller arbets vill koren för de 
medlemmar i FS-U vilka skulle kunna påverkas av utflagg ningen av Rosella var i 
fara eller var allvarligt hotade (Viking p. 81). Man lämnade dock till den nationella 

6  Mål C-112/00 Schmidberger [2003], REG I-5659.
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domstolens prövning huruvida så hade varit fallet.
Vidare konstaterade man att den internationella transportfederationens (ITF) po-

licy mot bekvämlighetsflaggade fartyg som sådan är generell och går utöver syftet att 
förhindra social dumpning, även om enskilda åtgärder inom ramen för denna policy 
kan vara motiverade av tvingande hänsyn till allmänintresset (Viking p. 89-90).

I fallet Laval ansåg domstolen (p. 110) att syftet med blockaden gick utanför syf-
tet att skydda arbetstagarna, ”när stridsåtgärderna syftar till att för må ett företag som 
är etablerat i en annan medlemsstat att genomföra löne för hand lingar i ett nationellt 
sammanhang som kännetecknas av att det inte finns några bestämmelser, av något 
slag, som är tillräckligt preciserade och tillgängliga, så att det (inte) för ett sådant 
företag i praktiken blir omöjligt eller orimligt svårt att få kännedom om de skyldig-
heter i fråga om minimilön som åligger företaget”. I detta fall blev alltså slutsatsen 
att artikel 49 EG och artikel 3 i utstationeringsdirektivet utgör hinder för att inleda 
stridsåtgärder i syfte att genomföra ett kollektivavtal, som på vissa av de områden 
som regleras av utstationeringsdirektivet innehåller villkor som är förmånligare än de 
som följer av de relevanta lagreglerna medan andra villkor avser områden som inte 
anges i artikel 3 i direktivet.

Vidare underkändes den svenska Lex Britannia genom ett konstaterande om att 
artiklarna 49 EG och 50 EG utgör hinder för att ett förbud i en medlems stat för 
fackliga organisationer att vidta stridsåtgärder i syfte att undan röja eller åstadkomma 
ändring i ett mellan andra parter träffat kollek tiv avtal endast gäller när stridsåtgärder 
vidtas med anledning av arbets- och anställningsvillkor som den nationella lagen är 
direkt tillämplig på.

Det är inte tillräckligt att en facklig stridsåtgärd har ett legitimt syfte och till ända-
mål att skydda arbetstagarna (allmänintresset). Den måste även enligt EG-domstolen 
uppfylla kravet på proportionalitet. Detta beskrivs av domstolen på följande så att de 
fackliga stridsåtgärderna måste vara:

- ägnade att säkerställa att det eftersträvade målet med stridsåtgärderna uppnås,
- vara nödvändiga för att säkerställa att detta mål uppnås samt inte falla utanför 

vad som är nödvändigt för att uppnå målet. 
Denna proportionalitetsbedömning skall i föreliggande fall göras av den nationella 

domstolen. EG-domstolen anger dock att denna skall undersöka huruvida FS-U, i en-
lighet med den nationella lagstiftning och de kollektiv avtals bestämmelser som är till-
lämpliga på denna stridsåtgärd, inte förfogade över andra medel som innebar en mindre 
ingripande inskränkning i etableringsrätten för att nå det avsedda resultatet i den kol-
lektiva förhandling som inletts med Viking, och för det andra huruvida denna fackför-
ening hade uttömt dessa medel innan den vidtog dylika stridsåtgärder (Viking p. 87).

Denna proportionalitetsbedömning gäller alltså såväl medlen som de eftersträ-
vade målen. Detta förefaller innefatta ett slags dubbel bedömnings grund: Dels en 
traditionell proportionalitetsprincip och dels en så kallad ultima ratio-princip enligt 
vilken en facklig stridsåtgärd kan komma i fråga först då samtliga andra medel och 
tillvägagångssätt uttömts.
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4. Reaktionerna på Laval och Viking
Domsluten utlöste en omfattande debatt. Bland arbetsrättsforskarna runt om i Eu-

ropa har kommentarerna genomgående varit kritiska, även om både sättet att fram-
föra kritiken på och kritikens tyngdpunkter i hög grad har varierat.7

Arbetsrättsforskarna har genomgående fokuserat på några teman som här sam-
manfattningsvis kort kan relateras:

Man menar att domstolens erkännande av den fackliga rätten att vidta strids-
åtgärder som en grundläggande rättighet inte de facto tillmäts någon rele vans, då 
domstolen gör sin bedömning, utan att detta uttryckliga erkännande i domsluten 
förblivit en rent symbolisk läpparnas bekännelse. Kritikerna poäng terar dels att den 
fackliga rättigheten underordnats EG-fördragets fria etable ringsrätt (art 43) och rätt-
ten till fri rörlighet för tjänster (art 49). En annan kritisk argumentationslinje går ut på 
att den tolkning EG-domstolen ger strejkrätten inte går att förena med den tolkning 
av rättigheten som getts den i ILO:s tolkning av ILO-konventionerna 87 och 98, vilka 
ju ratificerats av samtliga medlemsstater. Detta innebär samtidigt att EG-domstolens 
tolkning är svår att förena med medlemsstaternas konstitutionella traditioner, i många 
medlemsländer åtnjuter ju rätten att vidta stridsåtgärder konstitutionellt skydd.

För det andra har domstolen kritiserats för att den radikalt inskränker de legitima 
intressen för vilka stridsåtgärder kan vidtas. Stridsåtgärder ses inte som ett normalt 
påtryckningsmedel för facket då förhandlingslösningar inte kan uppnås, utan som en 
sista utväg i exceptionella situationer.

Till detta hör att domstolen särskilt i Laval-målet gjorde en långtgående avväg-
ning och bedömning av fakta i målet och konstaterade att strids åtgärderna i detta 
konkreta fall stred såväl mot reglerna om fri rörlighet av tjänster i fördraget som mot 
utstationeringsdirektivet.

Flera kommentatorer, bland dem professor Ronnie Eklund8, Stockholms univer-
sitet, går så långt som att hävda att domstolen underkänner den på kollek tivavtal och 
partsautonomi baserade sociala modell som Danmark och Sverige tillämpar. Såtillvi-
da är detta riktigt att Laval-domen onekligen begränsar möjligheten att förhandlings-
vägen i kollektivavtal slå fast lönevill kor i situationer där arbetskraften rör sig över 
7  Bland den omfattande artikelmängden kan nämnas Davis, Anne, One Step Forward, Two Steps Back? 
The Viking and Laval Cases in the ECJ, Industrial Law Journal, Vol 37, no 2/2008. 126 – 148, Eklund, 
Ronnie, A Swedish Perspective on Laval, Comparative Labor Law & Policy Journal 2008, 551 - 572, Evju, 
Stein, Utstationering og social dumpning – et skandinavisk perspektiv, Arbeidsrett vol 5 1/2008,. 1 - 20,  
Kocher, Eva, Kollektivverhandlungen und Tarifautonomie – welche Rolle spielt das europäische Recht? 
Arbeit und Recht 1-2/2008, 13 – 18, Kristiansen, Jens, Laval, Viking og den danske model, Juristen nr. 3, 
2008, 79-90, Kruse, Anders, Fackliga stridsåtgärder och den fria rörligheten i EU, Europarättslig tidskrift 
1/2008. 187 – 204, Malmberg, Jonas, Collective agreements and collective bargaining: analyses of the 
impact of the European Court of Justice rulings on Laval and Viking. Presentation: European Parliament´s 
Committee on Employment and Social Affairs, IP/A/EMPL/IC/2008-01, Nielsen, Ruth, EU-domstolens 
afgørelser om konfliktret i Viking- og Laval-sagerna, Arbejdsretligt Tidskrift (AT) 2008, Nyström, Bir-
gitta, Stridsåtgärder – en grundläggande rättighet som kan begränsas av den fria rörligheten, JT 2008. 865 
- 872, Sigeman, Tore, Lavaldomen sätter spärr mot social protektionism, Lag & Avtal 1/2008. 34 - 35. 
8  Se den i föregående noten nämnda artikeln.
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gränserna i EU. Detta skapar i sin tur ett tryck mot en återgång till en mera entydig 
reglering av branschvisa minimiavtal, vilket särskilt av arbetsgivarsidan uppfattas 
som en ålderdomlig och inte särskilt flexibel regleringsmodell.

Den tredje kritikpunkten gäller utstationeringsdirektivet och dess tolkning. EG-
domstolen slår fast att direktivets ’hårda kärna’ inte endast är det minimum en 
medlemsstat kan kräva att en utländsk tjänsteleverantör bör iaktta i förhållande till 
utstationerade arbetstagare utan också maximum. Samtidigt tolkar man art. 3.7 i 
direktivet, vilken uttryckligen fastslår att regleringen inte skall förhindra tillämp-
ning av arbets- och anställningsvillkor som är för mån ligare för arbetstagarna, så 
att detta endast gäller i förhållande till avtal som är bindande i förhållandet mellan 
den utstationerade arbetstagaren och hans eller hennes arbetsgivare. Vidare tolkas 
direktivet på ett strikt formali stiskt sätt, en tolkningslinje som varit särskilt frappe-
rande i ljuset av de två påföljande domarna Rüffert och kommissionen mot Luxem-
burg, vilka dock faller utanför det egentliga ämnet för min framställning här i dag.

EG-domstolen har dessutom kritiserats för att man överhuvudtaget inte be-
aktat centralt lagstiftningsmaterial. Man omnämner inte exempelvis utstatio ne-
ringsdirektivets ingress p. 22 där det anges att direktivet inte skall påverka den 
nationella rätten till stridsåtgärder, samma utgångspunkter slogs även fast då det 
omstridda tjänstedirektivet9 antogs.

Redan av denna korta uppsummering torde framgå att det framställts vägan-
de och relevant kritik mot EG-domstolens linje från ett arbetsrättsligt perspek-
tiv.10 Det är dock skäl att påpeka att det också framförts en rad kommentarer där 
domstolens linjedragning uppfattats som en konsekvent och natur lig utveckling 
av EU-rätten och där det också understrukits att domslutets huvudlinjer är föga 
överraskande. En sådan läsning har framförallt förordats av akademiker som kan 
klassificeras som allmänna EU-rättsvetare eller som har tyngdpunkten inom eko-
nomisk EG-rätt.

Också från arbetsgivarhåll – inte minst inom Sverige – har flera kommen tarer 
getts, vilka gått ut på att man närmast uppfattat domsluten, som ett defi ni tivt klar-
läggande av de principer man sedan länge uppfattat som gällande inom EU. Det är 
ingen hemlighet att man sedan länge bland arbetsgivarjurister upp fattat Lex Britan-
nia som oförenlig med EG-rätten, ett ställningstagande som också haft ett visst stöd 
bland akademiker i Sverige.

I kommentarerna som utgår från ett mera överordnat EU-rättsligt perspektiv 
betonas att det inte är något nytt att stridsåtgärder likställs med andra hinder mot 
fri rörlighet och fri etableringsrätt och att resonemanget i domstolens domar följde 
ett från tidigare välkänt mönster.11 I de mera positiva kommentarerna betonas också 

9  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre 
marknaden. EUT  L 376/36-87 (2006).
10  För en mera detaljerad bild hänvisas till de artiklar som jag refererat till ovan.
11  Se ex. Reich, Norbert, Free movement v. Social Rights in an Enlarged Union – the Laval and Viking 
cases before the ECJ. German Law Journal Vol 9, No 2, 2008. 125 – 161.
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EG-domstolens uppgift att värna om att den inre marknaden fungerar. Fallen Viking 
och Laval uppfattas i detta sammanhang som ett försök att stärka de nya medlems-
staternas försök att i realiteten komma in på de ofta relativt slutna tjänstemarkna-
derna i de gamla medlemsstaterna. Fallet Laval uppfattas också av kommentatorer 
som ett exempel på en av det nationella arbetsmarknadssystemet uppbackad arrogant 
protektionism.

För egen del vill jag betona att man inte entydigt kan säga att någon läsning av 
domarna är rätt eller fel. Det är helt legitimt att läsa domarna på olika sätt och det 
finns element i EG-rätten som ger byggstenar både för en motiverad kritik mot eller 
försvar och justifiering av domsluten.

Utmaningen är naturligtvis att också inom EU-rätten lyckas skapa en rim lig ba-
lans och integration av dessa inbördes polariserade synsätt. Det hand lar på sätt och 
vis om att skapa samma typ av balans som man åstad kommit under en lång tidsperiod 
under 1900-talet i de olika medlemsstaterna och där den kollektiva arbetsrätten små-
ningom och på olika sätt integrerats i rätts systemet i övrigt.

En sådan balans är inte minst önskvärd mot bakgrund av att vi vet att EU-projek-
tet har en vacklande politisk legitimitet också i flera av de länder som ur sprungligen 
var med och startade projektet. Härom talar resultaten i folk omröst  ningar om fördra-
get under de senaste åren i Nederländerna, Frank rike och Irland sitt tydliga språk.

Det står klart att om EU-projektet helt tappar sitt understöd inom den europeiska 
fackföreningsrörelsen kommer det knappast att underlätta en framtida utveckling av 
Europa-samarbetet.

När det gäller integrationen av fackliga rättigheter och rätten till strids åtgärder i 
EU har EG-domstolen ett stort ansvar. Den europeiska lagstiftaren har uttryckligen 
bestämt att dessa frågor skall förbehållas den nationella lagstiftaren och i fördraget 
artikel 137(5) EG sägs att EU inte kan lagstifta om löner, strejk eller lockout. Denna 
brist på lagstiftningskompetens för EU leder paradoxalt nog till att domstolen blir ett 
lagstiftande substitut på detta område.

Min egen tolkning av EG-domstolens domar i fallen Viking och Laval är ungefär 
den att de som utformat domarna följt EU-rättens och domstolens inre marknads logik 
utan att nödvändigtvis i tillräckligt hög grad känt till eller brytt sig om domslutens 
arbetsrättsliga implikationer. Problemet är väl närmast att man inte nöjde sig med att 
ge allmänna riktlinjer, utan gjorde långtgående princi piella uttalanden vars impli-
kationer man säkerligen inte kunde helt kunde över blicka. Därmed inte sagt att alla 
kritiker bland arbetsrättsforskarna alltid har haft särskilt djuplodande kunskaper om 
den EU-rättsliga tolknings traditio nen visavi fri rörlighet.

5. Framtidsperspektiv
5.1. Allmänt
De stora riskerna med dessa domslut ligger enligt min uppfattning inte i de före-

liggande domsluten som sådana utan i de vidare argumentations- och tolkningsmöns-
ter de öppnar upp för i framtiden och som säkerligen kommer att försöka utnyttjas 
av strategiskt inriktade advokater verksamma inom EU-rätten. De är dessa frågor jag 
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önskar debattera i mitt inlägg här i dag. Min tes är alltså att de verkliga testfallen inte 
är bakom oss utan framför oss.

Det finns åtminstone fyra frågor som är av avgörande betydelse då vi talar om att 
integrera den kollektiva arbetsrätten i EU-rätten. De är frågan om användningsom-
rådet för interimistiska förbud, frågan om hur man definierar de legitima skyddsin-
tressen som kan motivera en stridsåtgärd, frågan om vad proportionalitetsprincipen 
innebär samt frågan om påföljder särskilt frågan om skadeståndsansvaret för fackliga 
organisationer.

5.2. Interimistiska förbud
Det utmärkande för fallet Viking var att det inte förelåg ens hot om någon strids-

åtgärd då Viking Line väckte talan i London, utan endast en på tidigare erfarenheter 
baserad hypotes om att en eventuell utflaggning skulle leda till hot om stridsåtgärder.

Hela processen handlade om utflaggning av M/S Rosella till estnisk flagg, än i 
dag har ingen utflaggning till Estland ägt rum vare sig av M/S Rosella eller hen-
nes efterföljare Viking XPRS. Däremot registrerade det sistnämnda far tyget under 
svensk flagg, enligt uppgift bland annat för att rederiet skall kunna få rätt att sälja 
snus ombord.

För en engelsk domstol föreföll det helt oproblematiskt att utfärda antingen ett 
förhandsförbud eller ett interimistiskt förbud mot en hypotetiskt hotande stridsåtgärd.

Inom nordisk rättstradition har man varit ytterst restriktiv mot att domstols vägen 
’förhandsintervenera’ i konfliktsituationer på arbets marknaden. I stället har statsmakten 
ställt upp med förlikningsmän eller medlingsinstitut för att bilägga hotande konflikter.

En allmän utgångspunkt har varit att den konstituellt skyddade rätten till stridsåt-
gärder inte kan beskäras innan man vet vad stridsåtgärden går ut på, man skall alltså 
reagera då en olaglig stridsåtgärd vidtagits. Genom olika tolkningsåtgärder har man ex-
empelvis i finsk rätt försökt se till att efter handsåtgärder blir effektiva. Tolkningsvägen 
har hot om olaglig stridsåtgärd likställts med stridsåtgärd, man har också i finska arbets-
dom stolens praxis gått in för ett system där man kan utdöma ekonomiska påföljder s.k. 
plikt gång efter annan om stridsåtgärden fortgår efter att domstol förklarat den otillåten.

Inom EG-rätten har man allt sedan Factortame12 sett interimistiska förbud som en 
viktig del av EG-rätten. Interimistiska förbud passar dock inte särskilt väl in i situa-
tioner där arbetsmarknadsparterna håller på och förhandlar och det vore enligt min 
uppfattning rimligt att uppställa stränga, restriktiva kriterier på när rätten att vidta 
stridsåtgärder på förhand kan begränsas. Det är sedan en annan sak om en klart mot 
EU-rätten stridande stridsåtgärd inletts och pågår. Då kan knappast interimistiska 
förbud uteslutas.

5.3 Legitima intressen
Domsluten Laval och Viking handlar i hög grad om en gränsdragning mellan vad 

som är legitima intressen för en fackförening att företräda och driva och vad som inte 
är det.

12  Mål C-221/89, Factortame m.fl., REG 1991, s. I-3905.
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Jonas Malmberg har i detta sammanhang gjort en befogad indelning mellan tre 
olika typer av fackliga intressen:13

Det första och traditionellt sett viktigaste intresset är att direkt reglera arbets- och 
anställningsvillkoren för anställda medlemmar. Här ligger själva kär nan för fackför-
eningsverksamheten, som klart skyddas som en grund läg gande rättighet i den euro-
peiska människorättskonventionen samt inom ILO.

För det andra har facket ett ostridigt intresse av att generellt reglera an ställ -
ningsvillkoren för samtliga anställda inom den relevanta sektorn eller mark naden 
även vad avser andra anställda än de egna medlemmarna. Också detta har av Euro-
padomstolen i Strasbourg i princip karaktäriserats som ett legitimt fackligt intresse.

För det tredje har facket ett legitimt intresse av att övervaka och kontrol lera att 
avtal följs på arbetsplatsen. Särskilt i länder där det fackliga avtalssystemet primärt 
vilar på privaträttslig grund och är utpräglat autonomt är detta en ytterst viktig aspekt.

I de nu aktuella domsluten antyder EG-domstolen att fackliga påtryck nings  åtgärder 
i kategori 2 kan vara legitima såtillvida att åtgärderna kan syfta till att skydda anställda 
och förbättra deras anställningsvillkor. I fallet Viking ansågs sålunda ITFs politik för att 
bekämpa bekvämlighetsflagg syfta till att skydda sjöfartsanställda och förbättra deras 
arbetsvillkor. De stridsåtgärder som ITF vidtog gick dock enligt domstolens tolkning 
för långt såtillvida att en politik, som går ut på att det endast är fackföreningen i den 
stat där fartygets verkliga ägare är medborgare, som har kollektiv förhandlingsrätt, till-
lämpas även när fartyget är registrerat i en stat som garanterar arbetstagarna ett högre 
socialt skydd än det de skulle ha haft i den förstnämnda staten (p. 50).

Det står dessutom klart att Laval-domen förbjuder krav på att en utländsk tjäns-
televerantör på sina anställda skall tvingas tillämpa branschavtalet som nationella 
företag måste tillämpa, utan eventuella krav måste begränsa sig till den hårda kärnan 
av anställningsvillkor som utstationeringsdirektivet upp ställer krav på.

Den fråga som inte kom upp i domen gällde om man från facklig sida kan ställa 
krav på att ingå avtal om frågor som redan är föreskrivna i avtal. Logiken bakom ett 
sådant krav är att endast ett kollektivavtal kan garantera en effektiv övervakning och 
verkställighet (’enforcement’) av gällande villkor. Enligt min mening vore det rimligt 
att tillåta denna typ av påtryckningsåtgärder. EG-domstolens position till denna fråga 
klargörs inte i domslutet.

Domstolen gör dock ett intressant uttalande i Viking-målet. Man säger att även 
om ”de fackliga stridsåtgärder som vidtogs av FSU, vilka avsåg att skydda anställ-
ningarna och arbetsvillkoren för de medlemmar i FSU som skulle kunna påverkas av 
utflaggningen av Rosella, vid en första anblick skäligen skulle kunna omfattas av än-
damålet att skydda arbetstagarna, så kan stridsåtgärderna emellertid inte klassificeras 
på detta sätt om det visas att anställningarna eller arbetsvillkoren inte var i fara eller 
var allvarligt hotade”.
13  Se Malmberg, yttrande i EU-parlamentet: ”Collective agreements and collective bargaining: analyses 
of the impact of the European Court of Justice rulings on Laval & Viking. Briefing Note (IP/A/EMPL/
IC/2008-06).
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Och domstolen fortsätter: ”Detta skulle bland annat vara fallet om det åtagande 
som den nationella domstolen hänvisar till ---- ur rättslig synvinkel visade sig vara 
lika bindande som en bestämmelse i ett kollektivavtal och om detta åtagande ga-
ranterade arbetstagarna att lagbestämmelser iakttas och att bestämmelser i det kol-
lektivavtal som reglerar deras anställningsförhållande skulle komma att fortsätta att 
gälla.”(p. 52)

Det åtagande domstolen här hänvisar till var ett ensidigt åtagande som Viking 
Line gjorde i första instans domstolen i London. Där sades att man förbinder sig att 
inte säga upp fast anställd personal på grund av den planerade utflaggningen. Man 
konstaterade också att ingenting i åtagandet förpliktar Viking att förnya kontrakten 
för tidsbegränsat anställda eller att omplacera de anställda på likvärdiga anställnings-
villkor som tidigare.

Viking-processen förliktes som känt och någon slutlig dom avkunnades aldrig 
i den engelska besvärsinstansen Court of Appeal. Vid en fortsatt process i nationell 
domstol hade dock frågan om denna typ av åtagande skall anses lika bindande som 
ett kollektivavtal varit av stor vikt för att avgöra om det förelåg ett fackligt behov av 
att skydda de anställda.

Frågan blir hur man bedömer vad som är lika bindande. Det förhåller sig säkert 
så att båda typer av förpliktelser är rättsligt verkställbara. I den meningen är de lika 
bindande Samtidigt torde det stå helt klart att en ensidig utfästelse från Viking Line 
inte kan erhålla de rättsverkningar som tillerkänns ett kollektivavtal enligt den finska 
kollektivavtalslagen.14  Detta leder i sin tur till att vid en närmare analys av hur de kan 
verkställas så blir skillnaderna stora. Här kan jag bara peka på några faktorer:

Om Viking bryter mot sitt åtagande kan FSU väcka talan i engelsk domstol för sk. 
’contempt of court’. När domen har erhållits kan man med stöd av Brysselkonventio-
nen kräva förverkligande av detta domslut i finsk domstol. Tids- och kostnadsfaktorn 
är inte obetydlig.

Om Viking bryter mot ett åtagande i ett kollektivavtal mellan parterna kan fack-
et få dom från den finska arbetsdomstolen inom ett par månader. Kost naderna är 
försumbara.

Det finns andra skillnader som är viktiga: Enligt den finska lagen om kollektivav-
tal är kollektivavtalets bestämmelser omedelbart och tvingande bindande i enskilda 
anställningsförhållanden. En enskild arbetstagare kan direkt i domstol mot Viking-
Line åberopa att en klausul som gäller anställ nings trygghet vid utflaggning inte upp-
fyllts. Det förefaller mig ytterst oklart – kanske rentav osannolikt - om en enskild 
anställd i Finland i brittisk domstol kan åberopa en utfästelse som getts till en finsk 
fackförening.

Det står också klart att påföljds- och övervakningssystemet som gäller vid brott 
mot kollektivavtal ger en bättre ekonomisk kompensation för facket. Påföljden vid 
s.k. ’contempt of court’ torde vara ett slags adminstrativ bötes avgift som betalas till 

14  Se härom Bruun, Niklas – von Koskull, Anders, Allmän arbetsrätt. Helsingfors 2006. 143 ff.
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brittiska myndigheter. Enligt finska kollektivavtalslagen tillfaller den plikt som kan 
utdömas det finska facket.

 Med beaktande av dessa skillnader står det enligt min mening klart att en ensi-
dig utfästelse inte är lika bindande som en utfästelse gjord i ett kollektiv avtal. Men 
detta slutresultat förutsätter att de specifika fördelarna med kollek tiv avtalet vad gäller 
bundenhet, övervakning och verkställighet beaktas. Om man ser väldigt formalistiskt 
på frågan och bara utgår från att lika bindande betyder i någon mening rättsligt verk-
ställbar kommer man till motsatt resultat. Ett sådant resonemang underminerar på ett 
allvarligt sätt   hela kollektivavtals systemet, som bygger på grundtanken att ensidiga 
utfästelser från arbets giva rens sida inte är en tillräcklig form för arbetsmarknadsav-
tal, utan att särskilda kollektivavtal med speciella verkställighetsregler behövs. 

Det är alltså av stor betydelse hur man inom EU i framtiden definierar när ar-
betsvillkor är i fara eller allvarligt hotade. Om arbetsgivarna kan urholka stridsrät-
ten genom ensidiga utfästelser underminerar man fundamentet för hela det nordiska 
kollektivavtalssystemet. 

5.4 Proportionalitet
En annan svårtolkad fråga hänger ihop med kraven på proportionalitet som EG-

domstolen betonar särskilt i Viking-fallet. Här säger man dels att
den nationella domstolen måste kontrollera huruvida de fackliga strids åtgärderna 

som vidtagits av en fackförening är ägnad att säkerställa målet och inte går utöver vad 
som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

dels att alla andra medel som stod till buds hade uttömts innan stridsåtgärder 
vidtogs.

De från EU-rätten i övrigt välbekanta proportionalitetsprincipen är inte alldeles 
lätt att tillämpa inom den kollektiva arbetsrätten. Traditionellt har parterna ett visst 
spelrum och den fackliga sidan har kunnat välja när man tar till eventuella hot om 
stridsåtgärder. Frågan är naturligtvis hur och vem som skall visa att alla alternativa 
medel använts. 

Det legitima målet för en stridsåtgärd är att skydda arbetstagarna. Kan syftet att 
ingå avtal för att garantera rättsmedel för att förverkliga avtalet vara en proportionell 
åtgärd. Det vill säga om ett utländskt företag kommer till Sverige och enligt lag är 
bunden vid den hårda kärnan enligt utstationerings direktivet, men facket vill genom-
driva ett kollektivavtal med samma villkor för att garantera kontroll, övervakning och 
sanktionering av att villkoren följs. Mitt svar är jakande, men igen kan en framtida 
formalistisk tolkning under minera avtalsmöjligheterna också här. Den danska utred-
ningen om vad som bör göras i Danmark bygger på att denna typ av stridsåtgärder 
är gångbara.

Frågan om vilket innehåll man i ett arbetsrättsligt sammanhang ger denna dubbla 
proportionalitetsprincip i framtiden är alltså viktigt. Nämnas kan att man ingenstans 
mig veterligen på nationell nivå tillämpar såhär långtgående krav på proportionalitet.
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5.5 Skadestånd
En stor nyhet i fallen Laval och Viking var att domstolen slog fast att artiklarna 

43 EG och 49 EG är direkt tillämpliga mellan enskilda och har så kallad horisontell 
direkt effekt i föreliggande typ av fall då det är fråga om ett privat företag å ena sidan 
och en fackförening eller en sammanslutning av fackföreningar å andra sidan. Ett 
företag kan alltså åberopa dessa artiklar i en nationell domstol för att erhålla en pröv-
ning av om dess etableringsfrihet eller rätten till fri rörlighet för tjänster inskränkts 
genom stridsåtgärder.

Denna tolkning har en stor principiell betydelse vad gäller fackets skadestånds-
ansvar för av stridsåtgärder förorsakade skador. Enligt allmän EU-rätt skall skada 
som förorsakats enskild genom brott mot en på gemenskaps rätten grundad rättighet 
kunna ersättas i enlighet med nationella skadeståndsrättsliga principer. Dessa måste 
utformas så att det inte blir orimligt svårt att eller omöjligt att få ut skadestånd.

I fallet AGM.-COS.MET15 uttalade domstolen dessutom att en nationell lagstift-
ning, enligt vilken ersättningsgill skada på ett generellt sätt begränsats till att enbart 
avse skada som har vållats vissa särskilt skyddade individuella rättsliga intressen och 
enligt vilken utebliven vinst som enskilda har drabbats av är utesluten, är inte förenlig 
med gemenskapsrätten.

Fallet AGM.-COS.MET behandlade primärt statens skadeståndsansvar, men kan 
även ha bäring på skadeståndsansvar i situationer rörande stridsåt gärder. Ett extensivt 
fackligt ansvar i detta hänseende har i de flesta medlems länder ansetts vara ohållbart, 
men det är en öppen fråga hur EG-domstolen förhåller sig.

I själva verket har vi redan åtminstone ett exempel där en stridsåtgärd stop pades 
med hjälp av domstol och hot om höga skadeståndskrav i kombination med höga rät-
tegångskostnader. I februari 2008 varslade pilot organisationen inom British  Airways 
BALPA om strejk inför grundandet av det nya dotterbolaget OPEN SKIES där man 
hade sämre anställningsvillkor än inom bolaget. 

Stridsåtgärden var laglig enligt engelsk lagstiftning, men BA hänvisade till EG-
fördraget artikel 43 och den fria etableringsrätten. BA gick till domstol och krävde ett 
förbud jämte skadestånd. Efter några dagars processande gav BALPA upp och kon-
staterade att processen blev för dyr och riskfylld och man återkallade strejkvarslet.

Sammanfattningsvis står det alltså klart att domarna Viking och Laval lämnar 
många öppna frågor. Enligt min uppfattning är det svaret på dessa frågor som de-
finitivt kommer att avgöra om EU i framtiden även kan beskrivas som en Union 
med en social dimension eller om EU faktiskt kantrar över till att bli ett nyliberalt 
marknadsprojekt. 

Professor Jonas Malmberg, Sverige:
Hjärtligt tack Niklas. Vi övergår nu till diskussionen där det finns möjlighet att kom-
ma med synpunkter, inlägg och frågor.

15  Fall C-470/03  (avkunnad 17.4.2007).
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President Leif J. A. Sevón, Finland:
Leif Sevón, tidigare domare i EG-domstolen. Jag har fem kommentarer.

Den första kommentaren gäller det som Niklas Bruun underströk, nämli gen att de 
två fallen är olika. Det har man insett i EG-domstolen och kom till uttryck i att det var 
olika rapportörer i målen och att de inte skrevs ihop. Men det är en marginell fråga. 

Den andra kommentaren: Den som har blivit överraskad av slutresultat - och jag 
talar nu om resultatet och inte om argumentationen i de här målen -  den har en gan-
ska grund kunskap om EG-rätten. 

Då kommer jag till den tredje kommentaren. Oom ni ser på vilken betydelse som 
man har tillmätt de fyra grundläggande friheterna i hela domstolens agerande så har 
de varit alldeles centrala. Man har gått långt i att skydda de fyra friheterna. Man 
började med att ge den dåvarande artikel 30 direkt effekt om fri rörelse för varor. Sen 
kom domen som gällde fri rörlighet för arbetstagare som kring millenniumskiftet 
konstaterades ha direkt effekt. Mot den bakgrunden man uppmana den som är över-
raskad av att man ger direkt effekt åt reglerna om fri etablering att ta en titt i böckerna 
om EG-rättens grunder. 

Den fjärde kommentaren gäller den kritik som har riktats mot att EU saknar kom-
petens i frågor om nationella stridsåtgärder. Men också här har ju EG-domstolen 
varit konsekvent. Den omständigheten att man till exempel inte har kompetens i be-
skattning innebär inte att man inte ingriper mot nationell lagstiftning på skatterättens 
område som menligt påverkar grundföredraget. Här tror jag att det är samma figur 
som har gjort sig gällande. Sen kan man ju ställa frågan huruvida det sätt på vilket 
det har gjorts har varit lyckligt i alla delar. Och på den punkten kan man ju säga att 
EG-domstolen har en tendens att skriva ganska fritt men när den ställs inför samma 
fråga på nytt i ett annat perspektiv så är man ofta beredd att inskränka betydelsen av 
vad man har sagt tidigare eller att fokusera om. Skattesystemens koherens är kanske 
det bästa exemplet på det här, där man först kom ut med den dom som sa att man kan 
alltid åberopa att skattesystemet ska vara koherent för att kunna försvara nationella 
åtgärder. I dag tror jag inte att det finns någonting kvar av den domen utan den har 
inskränkts i fem - sex olika skeende där man har minskat betydelsen av det som har 
sagts så att ingenting egentligen är kvar utom den första domen där koherensen til-
lmättes betydelse. 

Den sista kommentaren gäller argumentet att de här domarna skall ses som ett 
försök att trygga de nya medlemsstaternas möjlighet till etablering, det menar jag att 
det är rent tull och töv. Det är inte så man resonerar. Man reso nerar visserligen på 
det sättet att man kan skydda den fria etableringsrätten inom hela unionen men inte 
så att man skulle ta särskild hänsyn till de nya medlemsstaterna. Det är argument 
som jag tror att skulle föra karriären för den domare som använder argumentet i en 
mycket snabb utveckling. Men sen kan man mycket väl diskutera en hel del av det 
som domstolen säger och där har man kanske blivit lite mera oförsiktig än vad man 
har vari för t tidigare, än vad man var under 90-talet genom att uttala sig i frågor som 
de inte är alldeles nöd vändiga att uttala sig om. Och i allmänt så är det så att när man 
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kommer till nästa gathörn så kommer den frågan emot på ett sätt som man inte riktigt 
uppskattar. Men min huvudtes är att den som har blivit överraskad av slut resultatet i 
EG-domstolens domar, den har anledning att se över sitt eget kunnande. Tack.

Professor Stein Evju, Norge:
Stein Evju fra Universitetet i Oslo. Jeg hører nok ikke til de som ble så overrasket. 
Jeg hører vel derimot til de som på forhånd sa at det kan nok gå galt. Likevel må man 
kunne bli skuffet, det må vel være tillatt. Jeg hører også med til de som er av den op-
pfatning at domstolen riktignok deklarerer arbeidskampretten som en grunnleggende 
rettighet i EF-retten, men så fortsetter på en måte som gjør at dette har liten eller ingen 
realitet. Det er ’lip service’ til et grunnleggende prinsipp i den arbeidsrettslige verden. 
Jeg er enig med Leif Sevón i at det er ikke så stor grunn til å være overrasket over den 
typen resonnementsmønster som er hovedlinjen i domstolens tilnærming til arbeids-
kampretten forsåvidt som det er et tema hvor EF ikke har direkte reguleringskompe-
tanse. Det er nettopp en lang linje i domstolens rettspraksis på en rekke områder hvor 
domstolen, for å si det med litt andre ord enn Sevón, anser seg å ha kompetanse til å 
regulere statenes reguleringskompetanse der hvor EF ikke har direkte kompetanse til 
slik regulering, dvs. til å ”gjerde inn” eller sette opp grenser for hva statene nasjonalt 
kan gi seg inn på uten å komme i konflikt med EF-retten generelt. Det som står som 
et av de store spørsmålene og en av de store utfordringene for fremtiden, som Niklas 
Bruun også pekte på, er for hvilke formål vil man kunne bruke arbeidskamp. Her 
er det noen antydninger i domstolens resonnementer som gjør disse avgjørelsene 
temmelig problematiske sett fra en arbeidsrettslig synsvinkel, både isolert og dertil 
sett i sammenheng med spesielt den efterfølgende dommen i Rüffert. Ett spørsmål 
er om man kan bruke arbeidskamp for å oppnå minimumsvilkår som fastsatt under 
direktivet. Det har jo begrenset interesse, men det kan ha en viss betydning. Et annet 
punkt er at når det ikke er fastsatt noen minimumsvilkår, slik forholdet er i Sverige, så 
kan man altså ikke bruke arbeidskamp. Dette er den enkle tilnærmingen i Laval. Det 
grunnleggende problemet er hva som da skal til for å sette relevante referanserammer 
som man i tilfelle skal kunne bruke arbeidskamp for å få oppfylt. Dette er et tema som 
er gjenstand for diskusjon i den danske utredningen, men hvor vi har vanskelig for å 
finne sikre svar pr. idag. Et neste spørsmål det er om man av en utenlandsk tjenestey-
ter kan kreve noe mer enn minimum. Domstolen sier ikke at man ikke kan det, men 
antyder at det kan tenkes – gjennom en frivillig avtale. Men skal man da ikke kunne 
bruke arbeidskamp? Jeg har et annet sted pekt på at hvis man på den nasjonale arena 
sa som så at fagforeninger kan ikke bruke arbeidskamp for å kreve mer enn det som 
står i loven, så ville man ha innført et arbeidsrettslig regime som ingen har hørt om 
i de 100 årene vi har hatt kollektiv arbeidsrett i de skandinaviske land. Det vil altså 
være å snu noen ting fullstendig på hodet, og internrettslig er det selvsagt ikke tale 
om noe slikt. Men det motsatte skal altså gjelde overfor utenlandske tjenesteytere. 
Dette har jeg, også tidligere, karakterisert som et eklatant eksempel på ’Inländer-
diskriminierung’ (’reverse discrimination’), dvs. at man kan anvende arbeidskamp 
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mot innenlandske arbeidsgivere for å få bedre vilkår enn det minimum lovgivnin-
gen fastsetter, men man kan ikke bruke arbeidskamp mot utenlandske arbeidsgivere 
for det samme formål. Hvis dette skal være konsekvensen, så får vi altså forskjøvet 
det arbeidsmarkedspolitiske bildet ganske vesentlig. Dette henger sammen med den 
tilnærmingen som domstolen har til arbeidskampretten der den støtter seg på blant 
annet Den europeiske sosialpakt og ILO-konvensjonene. Niklas Bruun nevnte ikke 
Den europeiske sosialpakten, så det er grunn til at jeg gjør det. Den tilnærmingen til 
arbeidskampretten som domstolen bruker i Laval og i Viking	Line, der den oppstiller 
et proporsjonalitetskrav, er i direkte og skarp motstrid med de normer som håndheves 
etter Den europeiske sosialpaktens artikkel 6 nr. 4. Og den typen av tilnærming til, og 
ivaretagelse av interesser som, domstolen legger inn både i sitt proporsjonalitetsprin-
sipp og i sin anvendelse av fri bevegelighetsreglene, er åpenbart ikke forenelig med 
praksis etter Den europeiske sosialpakts artikkel 6 nr.4, jfr. artikkel 31 eller artikkel 
E som er de generelle reservasjonsklausulene som svarer til Den europeiske menne-
skerettighetskonvensjonens reservasjonsklausuler, for eksempel i artik kel 11 nr. 2. Så 
det er et spenn her både på det prinsipielle argumenta sjons planet og på det praktiske 
planet som er påtagelig, og som gjør at vi har mer enn nok å beskjeftige oss med en 
stund fremover også i form av utfordringer og diskusjonsoppgaver.

Professor dr.jur. Jens Kristiansen, Danmark:
Tak. Jens Kristiansen. Jeg kommer fra Københavns Universitet. Jeg er meget på linje 
med de foregående debattører omkring, hvorvidt dommene er overraskende eller 
ikke overraskende. Jeg ser dem først og fremmest som led i en glidende udvikling, 
som har foregået over mange år. Så kan man selvfølgelig altid diskutere, om de går 
videre, mere kontant til værks, end man på forhånd havde forestillet sig. Men jeg 
opfatter dem i alt fald grundlæggende som led i en glidende udvikling og ikke som 
et pludselig voldsomt skridt eller som noget, der skulle være specielt vendt mod de 
nordiske modeller eller mod brugen af kollektive kampskridt. Det er især Lawal, 
som har givet anledning til meget hed debat i de nordiske lande. Jeg tror, at det, der 
har været domstolens indgangsvinkel til det problem, der forelå, er, at det EU-retlige 
udgangspunkt og også det almindelige internationale privatretlige udgangspunkt er, 
at en udenlandsk virksomhed, der udstationerer medarbejdere midlertidigt i et andet 
land, følger sit hjemlands regler. Udgangspunktet er jo, at man er undergivet hjem-
landets overenskomst. Man er undergivet hjemlandets love, som kan være meget 
meget omfattende i en række europæiske lande modsat de nordiske lande. Hvis det 
er udgangspunktet, er det ikke så mærkeligt, at man får den tanke, at et krav om, at 
man også fuldt ud skal følge værtslandets regler, er en restriktion for den frie be-
vægelighed. Man er ikke ligestillet med de virksom heder, der er i værtslandet, hvis 
man skal følge et dobbelt arbejdsretligt system, både sit eget system derhjemme og 
værtslandets system. Det er et reelt problem i disse sager, som adskiller dem fra de 
tilfælde, hvor det er rent indenlandske konflikter. Et andet vigtigt aspekt er, at udsta-
tioneringsdirektivet er meget uldent skrevet som mange andre EU-direktiver. Det er 
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et af proble merne, at der er mange politiske kompromiser i det direktiv. Man har lidt 
en tilbøjelighed til at udlægge direktiverne, som man helst selv vil se dem. Det er ikke 
bare et nordisk fænomen, det gælder mange lande. Der tror jeg, EF-domstolen skærer 
igennem og læser direktivet sådan, at det kun er kernen i art. 3, stk. 1, man kan kræve 
overholdt af udenlandske virksomheder, hvis formålet er at forebygge social dum-
ping. Vil man gå videre end det, må det være begrundet i et hensyn til beskyttelsen af 
de udstationerede lønmodtagere, og så skal det være et reelt beskyttelseshensyn. Der 
tror jeg, Domstolen har villet sidestille de forskellige modeller i de forskellige lande, 
og det er derfor, man som udgangspunkt ikke accepterer, at kollektive kampskridt 
for en videre kreds af løn- og arbejdsvilkår, end hvis man f.eks. har almengyldige 
overens komster. Hvis man har en almengyldig overenskomst, kan man kun kræve 
de løn- og arbejdsvilkår overholdt, der er i art. 3, stk. 1. Det er vel det, domstolen 
siger, også må være udgangspunktet, når vi bedømmer en konflikt efter art. 49. Ud-
gangspunktet er, at man kan konflikte for den kreds af løn- og arbejdsvilkår, der er 
opregnet i art. 3, stk. 1. Men det kan sagtens tænkes, at der kan være konflikter for 
videregående løn- og arbejdsvilkår. Det beror på en konkret vurdering. Der tror jeg, 
vi skal være påpasselige med ikke at være for sortsynede. Jeg er meget enig, Niklas, 
i din udlægning af dommene og udfordringer o.s.v. Men man skal samtidig huske 
på, at dommene er meget åbne, i hvert fald Lawal-dommen. Det kan bevæge sig i 
begge retninger, og det afhænger i meget høj grad af de argumenter, man kan frem-
føre. Så vil jeg sige lidt omkring det danske, da jeg tror, der er forskel på de nordiske 
lande på dette område. Diskussionen er måske mindre hed i Danmark, end den er i 
Sverige omkring disse spørgsmål. Det hænger sammen med, at det ikke er så uvant 
i Danmark, at domstolene også indenlands opstiller restriktioner for konfliktretten. 
Der er en række restriktioner i dansk praksis for, hvordan man kan konflikte. Faglige 
organisationer ifalder også erstatningsansvar, hvis konflikten er ulovlig. Hvis den er 
iværksat og bliver kendt ulovlig af arbejdsretten, kan de almindelige domstole idøm-
me erstatning. Det gør de, bl.a. i en dom fra 2001, hvor det danske sømandsforbund 
blev pålagt en større erstatning for en ulovlig konflikt over for et rederi. Arbejdsretten 
i Danmark udtalte allerede i en dom dagen efter dommen i Viking Line, at de prin-
cipper, der udtrykkes i den, er på linje med dansk retspraksis. Den danske arbejdsret 
har endnu ikke udtalt sig om Lawal, men der er et dansk udredningsarbejde, som 
er kommet med en betænkning i juni i år, og som foreslår, at man fortsætter den 
nuværende model i Danmark, men således at man lovgiver om arbejdskonflikter til 
støtte for lønkrav over for udenlandske serviceydere. Der er altså et fælles forslag fra 
arbejdsmarkedets parter om, at man skal indføre en lovmæssig ramme. Jeg tror, at 
spørgsmålet er sat mindre på spidsen, end det er i Sverige, fordi man har været mere 
vant til disse restriktioner udviklet i retspraksis, bl.a. også et proportionalitetskrav.

Professor Niklas Bruun, Finland:
Ordföranden antyder att jag borde komma med några avslutande, avrundande kom-
mentarer. Jag tackar för de här debattinläggen där ju de två perspektiv som jag 
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redogjorde för i mitt föredrag kom ganska väl fram, det vill säga det allmänt EU-
rättsliga, och det mera specifikt arbetsrättsliga synsättet där man har helt klart olika 
betoningar. 

Då vi befinner oss här på ett nordiskt juristmöte, så är det väl skäl att försöka vara 
lite nordiskt inriktad, vilket alltid är trevligt och då kan man väl säga att om vi nu tit-
tar framåt, så finns det alltså nu också i Sverige en utredning som ska utreda rättsläget 
efter Laval-domen. Det står helt klart att man både i Sverige och Danmark måste göra 
nånting på grund av särskilt Laval-domen och för att EU-anpassa arbetsmarknads-
systemen och man kan säga att det vore ju kanske bra om de olika länderna skulle 
försöka samordna sig. Det blir en väldigt olycklig situation om man först går in för en 
lösning i Danmark som man sen i Sverige utreder och konstaterar att den nog strider 
mot fördraget och att man därför går in för en lite annan lösning. Det skulle säkert 
vara bra att försöka intensifiera samarbete på den här punkten. Hittills är min bild av 
hur de här utredningarna genomförs att man är väldigt nationellt fokuserad och man 
är inte särskilt uppmärksam på vad som pågår i andra länder, utan man ser proble-
met som en rent nationell fråga. och Med tanke på kommande debatter i EU kan det 
väl vara så att både domstolen och kommissio nen kan bli mera imponerade av en 
gemensam lösningslinje som baserar sig på grundliga utredningar. Min avrundande 
kommentar blir alltså en allmän påminnelse om att det här kanske är ett område där 
nordiskt samarbete inte skulle vara helt fel. Tack.


