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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund och ämne 

 

År 2007 kom domen i det omtalade Lavalmålet1. Europeiska unionens domstol (EU-

domstolen) kom fram till att fackförbundet Byggnads2 rätt att utföra stridsåtgärder samt 

fackförbundets krav att det lettiska bolaget Laval skulle ansluta sig till och tillämpa 

Byggavtalet hindrade den fria rörligheten för tjänster i nuvarande artikel 56 fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (FEUF).3 År 2009 beslutade Arbetsdomstolen (AD) att 

Byggnads skulle betala skadestånd till företaget Laval till följd av EU-domstolens avgörande. 

Med anledning av EU-domstolens avgörande kom AD fram till att det var ”ostridigt mellan 

parterna att stridsåtgärderna var olovliga”. På grund av dessa omständigheter och det faktum 

att Laval inte längre var verksam i byggbranschen ansåg AD att domstolen inte behövde 

fastställa att stridsåtgärderna var olovliga. Istället prövade AD om Byggnads var 

skadeståndsskyldig.4 

 

Tre år senare meddelade Europeiska frihandelssammanslutningens domstol (EFTA-

domstolen) en liknande dom. Den här gången var det ett norskt mål som brukar benämnas 

Verftsaken5. Precis som Lavalmålet handlade Verftsaken om vad det fanns för möjligheter att 

kräva villkor i kollektivavtal utan att det strider mot den fria rörligheten för tjänster. EFTA-

domstolen kom fram till att några av villkoren i kollektivavtalet kunde hindra den fria 

rörligheten för tjänster.6 När målet kom till Norges högsta domstol, Norges Høyesterett 

konstaterade Høyesterett (HR) först att EFTA-domstolens yttrande är rådgivande och att HR 

är skyldig att självständigt pröva fakta i målet.7 Sedan bedömde HR att villkoren i 

kollektivavtalet var förenliga med EES-rätten.8 

 

Hur kan två nordiska grannländer som Sverige och Norge tolka kollektivavtalens förenlighet 

med överordnad europeisk rätt på olika sätt? En del av svaret går kanske att hitta i deras 

                                                 
1 Mål C-341/05, Laval un Partneri. 
2 Byggnadsarbetarförbundet avdelning 1 (Byggettan) vidtog också stridsåtgärder. Svenska Elektrikerförbundet 

(Elektrikerna) vidtog sympatiåtgärder till stöd för Svenska Byggnadsarbetarförbundet (Byggnads), se ibid., 

punkt 2.   
3 Ibid., punkt 99. 
4 AD 2009 nr 89. 
5 Mål E-2/11, STX Norway Offshore AS m.fl. v Staten v/ Tariffnemnda. 
6 Ibid., punkt 70. 
7 HR-2013-00496-A, punkt 46 
8 Ibid., punkter 116, 130, 135 och 177. 
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internationella åtaganden. Sverige tillhör den Europeiska unionen (EU),9 medan Norge tillhör 

den Europeiska frihandelsanslutningen (EFTA, efter engelskans European Free Trade 

Association).10 Tillsammans har organisationerna lovat att upprätthålla den inre marknaden 

genom avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet)11. För att lättare 

förstå bakgrunden till problemet kommer jag nu att kort beskriva Lavalmålet och Verftsaken. 

 

1.1.1 Lavalmålet 

 

I Lavalmålet hade Byggnads genomfört en blockad mot det lettiska byggföretaget Laval. 

Elektrikerna vidtog sympatiåtgärder till stöd för Byggnads. Byggnads krävde att företaget 

skulle skriva under Byggnadsavtalet som bland annat innehöll regler om lägsta lön.12 Laval 

ville inte skriva under avtalet. Istället tog de tvisten till AD för att domstolen skulle häva 

blockaden och sympatiåtgärderna. AD bad EU-domstolen om ett förhandsavgörande. AD 

ville veta om stridsåtgärderna var kompatibla med nuvarande artiklarna 18 och 56 FEUF13 

samt direktiv 96/71/EG14 när facket försökte få ett bolag från en annan medlemsstat att teckna 

kollektivavtal med dem.15 

 

EU-domstolen menade att Byggnads stridsåtgärder utgjorde en inskränkning i den fria 

rörligheten för tjänster enligt artikel 56 FEUF. En sådan inskränkning kan bara accepteras om 

den har ett legitimt syfte som överensstämmer med fördragen, och som kan motiveras av 

tvingande hänsyn till allmänintresset. Den får dessutom inte gå längre än vad som är 

nödvändigt för att säkerställa syftet, dvs. vara proportionerlig.16  EU-domstolen ansåg att 

syftet att motverka social dumpning kunde vara ett allmänt intresse, men att Byggnads beslut 

att vidta stridsåtgärder mot Laval inte kunde motiveras av det här allmänintresset.17 

 

 

 

 

                                                 
9 EU, [http://europa.eu/about-eu/countries/index_sv.htm] Hämtad 2015-10-05. 
10 EFTA, [http://www.efta.int/about-efta/the-efta-states] Hämtad 2015-10-05. 
11 Agreement on the European Economic Area (OJ No L 1, 3.1.1994, p. 3) 
12 Laval un Partneri (n 1), punkt 24. 
13 Tidigare artiklarna 12 och 49 EG-fördraget. 
14 Europaparlamentet och Rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i 

samband med tillhandahållande av tjänster (EGT Nr L 18, 21.1.1997, s. 1-6). 
15 Laval un Partneri (n 1), punkter 39-40. 
16 Ibid., punkter 99-103. 
17 Ibid., punkt 108. 
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1.1.2 Verftsaken  

 

Borgarting lagmannsrett18 bad EFTA-domstolen om ett rådgivande yttrande i målet 

Verftsaken.19 Frågan var om arbetsvillkoren i ett allmängiltigt kollektivavtal var förenliga med 

artikel 36 EES-avtalet och direktiv 96/71/EG.20 Artikel 36 EES-avtalet handlar om den fria 

rörligheten för tjänster, dvs. den är motsvarigheten till artikel 56 FEUF. Det fanns flera villkor 

som EFTA-domstolen skulle ta ställning till. De viktigaste var villkoren som behandlade 

längsta ordinarie arbetstid, övertidsersättning, lönetillägg för arbetstagare som jobbar borta 

från hemmet samt kompensation för resor, kost och logi.21  

 

Villkoren skulle vara förenliga med direktivet och artikel 36 EES-avtalet. Villkoren fick 

därmed inte hindra den fria rörligheten för tjänster genom att göra det svårare och mindre 

lockande för företag från andra medlemsstater att utföra sina tjänster i Norge. 22 Precis som i 

Lavalmålet kunde en inskränkning i den fria rörligheten för tjänster motiveras av 

allmänintresset.23  

 

Borgarting lagmannsrett ansåg att villkoren i kollektivavtalet inte stred mot EES-rätten, för att 

de motiverades av allmänintresset att skydda utstationerade arbetstagare mot social 

dumpning.24 Domen överklagades till Høyesterett som menade att EFTA-domstolens yttrande 

är rådgivande och att HR är skyldig att göra en egen bedömning.25 HR kom t.ex. fram till att 

villkoren om längsta ordinarie arbetstid var motiverade av allmänintresset.26 Domstolen ansåg 

även att lönetillägget för arbetare som jobbar borta från hemmet var motiverat av 

allmänintresset att skydda utstationerade arbetstagare från social dumpning. Inskränkningen i 

den fria rörligheten för tjänster gick inte utöver vad som var nödvändigt, dvs. den var 

proportionell.27 

 

 

 

                                                 
18 Borgarting lagmannsrett ligger i Oslo. Den motsvarar en svensk hovrätt. 
19 STX Norway Offshore AS m.fl. v Staten v/ Tariffnemnda (n 5), punkt 1. 
20 Ibid., punkt 7. 
21 Ibid., punkt 18. 
22 Ibid., punkt 74. 
23 Ibid., punkt 80. 
24 Målnummer 10-060176ASD-BORG/03 
25 HR-2013-00496-A (n 7), punkt 46. 
26 Ibid., punkt 135. 
27 Ibid., punkter 115-116. 



8 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

  

Syftet med examensarbetet är att jämföra EU/EES-rättens tillämpning i EU-medlemsstater 

jämfört med EFTA-medlemsstater. Den jämförelsen avgränsas till reglerna om fri rörlighet 

för tjänster i två specifika mål; Lavalmålet och Verftsaken, samt i de efterföljande nationella 

målen. I syftet ingår slutligen att analysera skillnaderna mellan EU-fördragen och EES-

avtalet, samt vilka konsekvenser dessa skillnader får för tillämpningen av nationell rätt. 

 

För att besvara syftet har jag tre frågeställningar: 

1. Hur är reglerna om fri rörlighet för tjänster utformade i FEUF och i EES-avtalet? 

2. Hur tillämpades reglerna om fri rörlighet för tjänster av EU-domstolen och EFTA-

domstolen i Lavalmålet respektive Verftsaken? 

3. Hur har de nationella domstolarna förhållit sig till avgörandena? 

 

1.3 Metod och material 

 

Jag använder den traditionella juridiska metoden.28 Syftet med metoden är att fastställa 

gällande rätt. Metoden bygger på de accepterade rättskällorna i rättskälleläran, som jag 

förklarar närmare nedan.29 Genom att analysera de accepterade rättskällorna vill jag få fram 

gällande rätt.30 Arbetet ska vara fullständigt, enkelt att följa, förklarande och ha ett kritiskt 

förhållningssätt till sitt ämne.31 Den juridiska metoden innebär att argumenten ska ha stöd i 

rättskällorna. Det innebär att jag tydligt ska visa vilka argument som reflekterar mina åsikter 

och vilka argument som grundar sig på en accepterad rättskälla.32 

 

1.3.1 Rättskälleläran 

 

Rättskälleläran är utgångspunkten för den traditionella juridiska metoden. Det finns olika 

definitioner av rättskälleläran. En definition är att rättskälleläran förklarar vilka de relevanta 

rättskällorna är, och vilken av dem som har företräde framför den andra. I svensk rätt kommer 

lagar och andra författningar först. Grundlag har företräde framför vanlig lag. När 

                                                 
28 Den kallas ofta för den rättsdogmatiska metoden, se Svensson, 2014, s. 215-216. 
29 Kleineman, 2013, s. 21. 
30 Ibid., s. 26. 
31 Ibid., s. 25. 
32 Ibid., s. 37. 
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lagstiftningen behöver ytterligare tolkning använder läsaren förarbeten och rättspraxis. 

Rättspraxis från Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen är prejudikat och 

viktiga för tolkningen av gällande rätt. Ett avgörande kan visa hur en rättsregel ska tolkas i ett 

visst sammanhang och förklara rättsprinciper. Förarbeten inklusive propositioner påverkar 

tolkningen av gällande rätt. Förarbetena är inte bindande men de kan komplettera 

lagstiftningen. Juridisk doktrin är en rättskälla som får självständig betydelse när det inte finns 

några andra rättskällor. För att juridisk litteratur ska bli doktrin krävs det att författaren är 

expert på området och att hon eller han är betydelsefull för rättsområdet.33 

 

Det är inte bara de nationella rättskällorna som har betydelse för att klargöra gällande rätt i 

Sverige. Det blir särskilt tydligt i mitt examensarbete. EU-rättens källor är en del av den 

nationella rättsordningen i alla EU:s medlemsstater. Det innebär att EU-rätten är en erkänd 

rättskälla som domstolar och andra myndigheter ska använda.34 EU:s rättskällor består av 

primärrätt, sekundärrätt, EU-domstolens rättspraxis och internationella avtal.35 EU-fördragen 

och EU:s rättighetsstadga tillhör primärrätten. Även EU:s allmänna rättsprinciper ingår i 

primärrätten. Till sekundärrätten hör förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer, 

yttranden och meddelanden. 36 Alla officiella språk i EU har samma rättsliga ställning. Det 

innebär att en svensk språkversion är lika giltig som en fransk version.37  

 

I syftet ingår att undersöka reglerna om fri rörlighet för tjänster enligt EES-rätten samt 

tillämpningen av reglerna i ett norskt mål. Jag behöver därför ha kunskap om de norska 

rättskällorna. Norska rättskällor är grundlag, lag och andra författningar, förarbeten, 

rättspraxis, myndighetspraxis, internationell rätt, sedvana samt rättsliga principer. 

EU/EES-rätten utvidgar den norska rättskälleläran, så att den inte bara innehåller de 

traditionella norska rättskällorna utan också EU/EES-rättens källor.38  

 

 

                                                 
33 Bernitz, 2014, s. 31-33. 
34 Ibid., s. 75. 
35 EU, [https://e-justice.europa.eu/content_eu_law-3--maximize-sv.do] Hämtad 2015-12-29. 
36 Europaparlamentet, [http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sv/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.2.1.html] 

Hämtad 2015-12-29. 
37 Europaparlamentet, 

[http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/20150201PVL00013/Flerspr%C3%A5kighet] Hämtad 

2015-12-09. 
38 Graver, 2003, s. 473. 
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1.3.2 Positiv och negativ integration 

 

I sitt kapitel om EU-rättslig metod förklarar Jane Reichel hur EU:s rättskällor kan hanteras. 

EU:s rättsordning är speciell för att den bygger på två nivåer. Den första nivån är en 

gemensam europeisk rättsordning, medan den andra nivån är de olika nationella 

rättsordningarna.39 I det följande kommer jag att förklara positiv och negativ integration som 

ett sätt att integrera EU/EES-rätten i den nationella rättsordningen. 

 

Bestämmelserna om den inre marknaden är en central del av EU-rätten. De kan få genomslag 

i medlemsstaterna på olika sätt. Den ena sättet är positiv integration, vilket betyder att 

lagstiftaren i EU bestämmer i positiva termer hur reglerna om den inre marknaden ska se ut. 

Medlemsstaterna har alltså en skyldighet att ha gemensamma regler på området. Dessa regler 

kan ha formen av direktiv eller förordningar.40 En förordning är bindande och direkt 

tillämplig i alla EU:s medlemsstater, se artikel 288 andra stycket FEUF. Ett direktiv är också 

bindande för medlemsstaterna, men de får bestämma form och tillvägagångssätt för 

implementering av direktivet, se artikel 288 tredje stycket FEUF. 

 

Det finns olika former av direktiv. En form är s.k. samordningsdirektiv som samordnar 

nationell lagstiftning på ett visst område. Ett samordningsdirektiv innebär att medlemsstaterna 

ska tillämpa sina egna materiella normer inom ett visst område.41 Den andra formen av 

direktiv är harmoniseringsdirektiv. De kan delas in i minimidirektiv och 

fullharmoniseringsdirektiv. I dessa fall har de gemensamma reglerna bestämts på EU-nivå. Ett 

minimidirektiv lämnar ett visst handlingsutrymme åt medlemsstaterna, då de kan gå utöver 

vad som står i direktivet. Ett fullharmoniseringsdirektiv innebär att medlemsstaten varken kan 

göra mer eller mindre utöver vad som står i direktivet. 

 

EU-domstolen kan bestämma medlemsstaternas handlingsutrymme med stöd av förbud mot 

otillåtna handelsrestriktioner i FEUF. Detta kallas negativ integration, och är ett sätt för EU-

domstolen att kompensera för luckor i sekundärlagstiftning som berör den inre marknaden. 

EU-domstolen bestämmer från fall till fall vad som är en otillåten åtgärd enligt FEUF. Det 

innebär att domstolen kan bestämma att en nationell rättsregel inte ska tillämpas på grund av 

att den t.ex. strider mot förbudet i artikel 56 FEUF.  Positiv och negativ integration utesluter 

                                                 
39 Reichel, 2013, s. 109-110. 
40 Ibid., s. 119. 
41 Se t.ex. skäl 13 till direktiv 96/71/EG. 
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inte varandra. I vissa fall har EU-domstolen t.ex. tolkat en åtgärd utifrån primärrätten även om 

det har funnits sekundärlagstiftning.42 

 

För att illustrera positiv och negativ integration kommer jag att förklara dem utifrån 

Lavalmålet och Verftsaken.  I rättsfallen var direktiv 96/71/EG om utstationerade arbetstagare 

relevant sekundärrätt medan relevant primärrätt var artikel 56 FEUF och artikel 36 EES-

avtalet. Direktiv 96/71/EG infördes genom positiv integration. Direktivet var en följd av Rush 

Portugesa43, där EU-domstolen förklarade att värdmedlemsstaten Frankrike i princip fick 

tillämpa sin egen lagstiftning så länge detta inte utgjorde en otillåten inskränkning enligt 

nuvarande artikel 56 FEUF. I rättsfallet la domstolen grunden för bestämmelserna om 

utstationering av arbetstagare. Bestämmelserna utvecklades sedan i direktiv 96/71/EG.  

 

I rättsfallet fick företaget Rush Portuguesa i uppdrag att bygga en snabbtågsjärnväg i 

Frankrike. Företaget hade med sig sina anställda som var portugisiska medborgare. 

Myndigheten Office national d’immigration var ansvarig för arbetstagare som kom från ett 

annat land än Frankrike. Myndigheten menade att företaget hade brutit mot code du travail 

(arbetslagen) som reglerade avlönade jobb i Frankrike. Företaget skulle därför betala en 

avgift. Rush Portuguesa ansåg att detta var ett hinder för friheten att tillhandahålla tjänster i 

den inre marknaden då företaget inte kunde använda sina anställda utan att riskera en avgift.44 

 

EU-domstolen menade att värdmedlemsstaten Frankrike hade satt upp långtgående villkor 

som medförde att det blev svårare för ett företag från en annan medlemsstat att stationera ut 

sina arbetstagare i värdlandet. Företaget diskriminerades därmed jämfört med lokala företag. 

Värdmedlemsstatens agerande kunde därför vara en inskränkning i friheten att tillhandahålla 

tjänster.45  

 

EU-domstolen avslutade genom att slå fast att medlemsstaterna fortfarande fick utveckla sina 

lagar eller kollektivavtal så att alla arbetstagare omfattades, inklusive arbetstagare som var 

anställda av företag som var etablerade i andra medlemsstater. Värdmedlemsstaten fick också 

kontrollera och se till att deras regler följdes av alla företag.46 Ett företag som var etablerat i 

                                                 
42 Reichel, (n 39), s. 119-120. 
43 Mål C-113/89, Rush Portuguesa mot Office national d’immigration. 
44 Ibid., punkter 2-4.  
45 Ibid., punkt 12. 
46 Ibid., punkt 18. 
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en annan medlemsstat fick ta med sig sina anställda därifrån för att tillfälligt utföra arbete i 

värdmedlemsstaten. Det var inte acceptabelt att myndigheten krävde att personalen skulle 

anställas i värdmedlemsstaten eller att den utstationerade personalen skulle ha arbetstillstånd 

när ett företag från en annan medlemsstat skulle tillhandahålla sina tjänster enligt nuvarande 

artikel 56 FEUF.47 

 

Direktiv 96/71/EG grundar sig alltså på Rush Portugesa. I rättsfallet var medlemsstaten 

skyldig att låta företag som var etablerade i en annan medlemsstat stationera ut sina 

arbetstagare i landet. Däremot fick de bestämma att företagen skulle följa värdlandets 

arbetsvillkor. Genom direktiv 96/71/EG kodifierades praxis i Rush Portugesa. När direktivet 

kom var det inte längre valbart för medlemsstaterna att själva bestämma om de utstationerade 

arbetstagarna skulle följa medlemsstatens arbetsvillkor. Medlemsstaterna blev skyldiga att 

tillämpa vissa villkor på dem. Direktivet reglerar den hårda kärnan av arbetsvillkor som 

medlemsstaterna ska tillämpa på de gästande företagen.48 Det här är ett exempel på hur 

samspelet mellan den positiva och negativa integrationen kan fungera.  

 

1.3.3 Material 

 

Två rättsfall, Lavalmålet och Verftsaken har varit utgångspunkten för examensarbetet. För att 

förstå rättsfallen har jag studerat EU- och EES-rätt. Som jag har nämnt tidigare är EU-rätten 

indelad i primärrätt, sekundärrätt, EU-domstolens rättspraxis och internationella avtal. EU-

fördragen tillhör primärrätten med bland annat artikel 56 FEUF. EES-avtalet är ett 

internationellt avtal som EU har ingått med en annan organisation, EFTA. Direktiv 96/71/EG 

är betydelsefull i rättsfallen. Därför har jag studerat direktivet som tillhör sekundärrätten. 

Protokoll 35 till EES-avtalet har varit central för att förstå EES-rättens verkan i EFTA-

medlemsstaterna. EES-avtalet med tillhörande protokoll tillhör internationell rätt ur ett EU-

rättsligt perspektiv. Primärrätten är överordnad de andra rättskällorna, sedan kommer de 

internationella avtalen. Sekundärrätten är underordnad dessa, och endast giltig om den är 

förenlig med de överordnade rättskällorna. 49  

 

                                                 
47 Rush Portuguesa mot Office national d’immigration (n 43), punkt 19. 
48 Malmberg, 2011, s. 436-437. 
49 Europaparlamentet, (n 36). 
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Ur ett EES-rättsligt perspektiv kan jag bedöma EES-rätten lite annorlunda. EES-avtalet 

bygger på EU-fördragen som är EU:s primärrätt, och på EU:s sekundärrätt som direktiv, 

förordningar och beslut vilka är relevanta för EES.50 Jag drar därför slutsatsen att EES-avtalet 

med tillhörande protokoll är att likställa med EU-fördragen, dvs. primärrätt samt att direktiven 

m.m. får samma rättsliga betydelse som i EU, dvs. sekundärrätt. Artikel 56 FEUF och artikel 

36 EES-avtalet är lika till ordalydelsen. Det är viktigt att komma ihåg att även om det är 

samma text tillhör de två olika avtal.  

 

Jag utgår från norsk och svensk rättspraxis. Den nationella rättspraxisen är från 

Arbetsdomstolen, Høyesterett och Borgarting lagmannsrett. Jag utgår även från europeisk 

rättspraxis från EU-domstolen och EFTA-domstolen. EU-domstolens förhandsavgöranden är 

formellt endast bindande mellan parterna i målet, men avgörandena har ett prejudikatvärde i 

nationell rätt.51 Enligt ordalydelsen i artikel 34 The Surveillance and Court Agreement 

(SCA)52 är EFTA-domstolens yttranden rådgivande. Senare i arbetet kommer det dock att bli 

tydligt att det råder delade meningar om det. 

 

EU-rättsliga källor som t.ex. fördragsartiklar, förordningar, direktiv och rättsfall är giltiga på 

alla EU:s officiella språk.53 Det kan medföra tolkningssvårigheter. Översättaren kan misstolka 

texten vilket i sin tur leder till olika språkversioner. När något har varit oklart har jag jämfört 

texten med den engelska språkversionen och i vissa fall med den franska versionen. EFTA:s 

rättsakter finns på EFTA-medlemsstaternas språk och engelska. Ibland finns de också på 

andra europeiska språk. EFTA-domstolens yttranden finns på rättegångsspråket och engelska. 

Jag drar slutsatsen att även där kan språkliga misstag uppstå. Det enda EFTA-språk jag 

verkligen förstår är norska. Om rättskällan finns på norska har jag därför kunnat jämföra den 

med den engelska versionen när det har varit oklarheter. 

 

Ett annat material är doktrin. Jag har studerat doktrin från svenska och norska författare samt 

författare från andra europeiska länder. Både böcker och artiklar som handlar om rättsfallen, 

                                                 
50 EFTA, [http://www.efta.int/eea/eea-agreement/eea-basic-features punkt 12] Hämtad 2015-12-15.  
51 Bernitz, (n 33), s. 70. 
52 Agreement between the EFTA States on the Establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice 

[1994] OJ L 344/1. 
53 Europaparlamentet, (n 37). 
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friheten att tillhandahålla tjänster och EU/EES-rätt i allmänhet har varit intressanta för mitt 

arbete.54  

 

1.4 Disposition  

 

I kapitel 2 tar jag upp allmänna bestämmelser i EU-fördragen och EES-avtalet. Sedan 

undersöker jag effekten av EU-fördragen och EES-avtalet i EU respektive EFTA. Kapitlet 

avslutas med en jämförelse av regleringen i EU och EFTA. I kapitel 3 tar jag upp Lavalmålet 

och Verftsaken i detalj, där jag koncentrerar mig på vad som är en tillåten inskränkning i 

friheten att tillhandahålla tjänster. Kapitel 4 handlar om de nationella domstolarnas 

avgöranden. Kapitlet tar också upp kritik mot Verftsaken. Kapitel 5 utgör en avslutande 

diskussion och analys. 

 

 

2 EU och EES-rätten 
 

1 januari 1994 trädde EES-avtalet i kraft.55 Det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

(EES) består av alla EU-medlemsstater plus de tre EFTA-staterna; Norge, Island och 

Lichtenstein. Tillsammans har de skrivit under EES-avtalet som reglerar den inre marknaden. 

Länderna är därmed skyldiga att följa och upprätthålla reglerna om de fyra friheterna, där fri 

rörlighet för tjänster är en av dem. De andra är fri rörlighet för personer, kapital och varor.56 

 

Artikel 1(1) EES-avtalet visar att målet med avtalet är att förbättra handelssamarbetet och 

ekonomin för medlemsstaterna. För att uppnå syftet ska medlemsstaterna enligt artikel 1(2) 

EES-avtalet se till att fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital finns mellan 

länderna. Medlemsstaterna ska därför göra vad de kan för att motverka en snedvridning av 

konkurrensen mellan europeiska företag, se artikel 1(2)(e) EES-avtalet. 

 

EU-medlemsstaterna har reglerat den fria rörligheten för tjänster i artikel 56 FEUF. Enligt 

artikeln är det förbjudet för medlemsstaterna att inskränka den fria rörligheten för tjänster då 

ett företag från en annan medlemsstat vill bjuda ut sina tjänster i den aktuella medlemsstaten.  

                                                 
54 Bernitz, (n 33), s. 85-86. 
55 EFTA, [http://www.efta.int/sites/default/files/publications/this-is-efta/this-is-efta-2015.pdf] Hämtad 2015-09-

22. 
56 EEA Agreement (n 11). 
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EU-medlemsstaterna plus EFTA-medlemsstaterna har i och med EES-avtalet godkänt att de 

ska följa EU:s regler om fri rörlighet för tjänster. EFTA-staterna har accepterat den fria 

rörligheten för tjänster genom artikel 36 EES-avtalet. 

 

Begreppet tjänst definieras i artikel 57 FEUF. Enligt artikeln är en tjänst en prestation som 

normalt utförs mot ersättning. Artikeln räknar upp några situationer då prestationen är en 

tjänst. Ersättningen för prestationen ska vara ekonomisk.57 Enligt artikel 57 FEUF är det inte 

en tjänst om prestation istället ligger under fri rörlighet för varor, kapital och personer. Enligt 

artikeln ska en tjänst vara tillfällig. Det kan jämföras med etableringsrätten i artikel 49 FEUF. 

Att ett företag har etablerat sig i en medlemsstat innebär att företaget har ett huvudkontor eller 

en annan permanent verksamhet. Syftet är att företaget ska kunna leverera eller ta emot 

tjänster på en fast basis. Prestationer som inte är permanenta i enlighet med etableringsrätten 

räknas därmed som tjänst enligt artikel 57 FEUF.  För att EU-rätten ska vara tillämplig ska 

tjänsten utföras över gränserna. Det innebär att mottagaren av tjänsten finns i en annan 

medlemsstat än utövaren.58 Motsvarigheten till artikel 57 FEUF finns i artikel 37 EES-avtalet. 

 

2.1 EU:s lagstiftningskompetens 

 

Reglerna om kompetensfördelning mellan EU och medlemsstaterna reglerar om EU eller 

medlemsstaterna har kompetens att stifta lagar. Enligt artikel 5(1) Fördraget om Europeiska 

unionen (FEU) ska principen om tilldelade befogenheter styra EU:s kompetens. Varje 

medlemsstat är en suverän stat som har en inbyggd kompetens att stifta lagar i enlighet med 

lagstiftningsförfarandet i sitt land.  Eftersom EU inte är en suverän stat är det nödvändigt att 

medlemsstaterna för över sin kompetens att lagstifta, så att EU får lagstifta. Medlemsstaterna 

överför sin lagstiftningskompetens genom principen om tilldelade befogenheter. För att EU 

ska ha lagstiftningskompetens ska det finnas stöd för lagstiftningen i fördragen.59 

 

Enligt artikel 3(1)(b) FEUF har EU exklusiv kompetens att lagstifta om konkurrensregler som 

är nödvändiga för att upprätthålla den inre marknaden. Däremot har EU och medlemsstaterna 

delad kompetens när det bland annat gäller den inre marknaden och socialpolitiken, se artikel 

4(2)(a)-(b) FEUF. Enligt artikel 2(2) FEUF får medlemsstaterna och EU inte lagstifta på 

                                                 
57 Blanpain, 2014, s. 436. 
58 Ibid., s. 436-437. 
59 Schütze, 2012, s. 152-153. 
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samma område samtidigt. Medlemsstaterna får alltså bara använda sin lagstiftningskompetens 

när EU inte har gjort det. När det gäller socialpolitiken, inklusive arbetsrätten, finns grunden 

för lagstiftningen normalt sett i artikel 153 FEUF. Direktiv 96/71/EG har däremot sin legitima 

grund i artikel 114 FEUF då direktivet har till syfte att upprätthålla den inre marknaden.60 

 

EU har delad kompetens och stöd i fördragen för att anta direktiv inom arbetsrätt. När det är 

klargjort att EU har delad kompetens kommer frågan om EU bör lagstifta? Enligt artikel 5(1) 

FEU ska subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen styra när och hur EU bör 

lagstifta när medlemsstaterna har gett EU kompetens att lagstifta i enlighet med principen om 

tilldelade befogenheter.  

 

Subsidiaritetsprincipen innebär att EU endast ska lagstifta om åtgärden inte i tillräcklig 

utsträckning kan genomföras av medlemsstaterna. Det här gäller central, regional och lokal 

nivå hos medlemsstaterna. Det ska vara motiverat på grund av åtgärdens omfattning eller 

resultat att åtgärden bättre genomförs på unionsnivå. Subsidiaritetsprincipen framgår av 

artikel 5(3) FEU.  

 

Det ska alltså vara motiverat av åtgärdens omfattning eller resultat att åtgärden hanteras på 

EU-nivå istället för hos medlemsstaterna. Nästa fråga blir då, hur ska EU lagstifta? Här 

kommer proportionalitetsprincipen in. Enligt artikel 5(4) FEU ska åtgärden inte sträcka sig 

längre än vad som är nödvändigt för att nå målen i fördragen. Åtgärdens innehåll och form 

ska alltså stå i proportion till vad som är nödvändigt för att uppnå fördragens mål. 

 

I skäl 13 till direktiv 96/71/EG står det att det finns ett behov av att samordna tvingande 

bestämmelser för minimiskydd när arbetsgivare tillfälligt stationerar ut sina anställda i en 

annan medlemsstat. EU-lagstiftaren menade att en sådan samordning för minimiskydd endast 

kunde ske på unionsnivå. EU motiverade därmed varför de skulle lagstifta. När EU har fått 

kompetens att lagstifta får EU:s institutioner anta de rättsakter som följer av artikel 288 

FEUF. 

 

 

  

                                                 
60 Nielsen, 2013, s. 64. 
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2.2 Direkt effekt i EU 

 

Direktiv 96/71/EG som även kallas utstationeringsdirektivet behandlar situationer där ett 

företag som är etablerat i en medlemsstat utför tjänster och stationerar ut sina anställda i en 

annan medlemsstat, se artikel 1(1) direktiv 96/71/EG. Direktivet ska tillämpas om företaget 

gör en sådan gränsöverskridande handling som står i någon av punkterna i artikel 1(3) direktiv 

96/71/EG. Både Lavalmålet och Verftsaken handlade om företag som kom från en annan 

medlemsstat och utstationerade sina anställda i Sverige respektive Norge. Direktiv 96/71/EG 

samt den grundläggande principen om den fria rörligheten för tjänster var därmed aktuella i 

rättsfallen.  

 

Lavalmålet och Verftsaken behandlade frågan om tillämpningen av kollektivavtal stred mot 

den fria rörligheten för tjänster i den inre marknaden. Jag kommer att börja med 

bestämmelsen i Lavalmålet med FEUF som grund. I nästa kapitel kommer jag att beskriva 

bestämmelsen i Verftsaken med EES-avtalet som grund.  

 

Artikel 56 FEUF reglerar den fria rörligheten för tjänster. Fördragen är europeisk primärrätt 

och har direkt effekt i medlemsstaterna.61 EU-domstolen slog fast att fördragen kan ha direkt 

effekt i Van Gend en Loos. Även om en fördragsartikel inte klart beskriver en skyldighet kan 

artikeln ha direkt effekt om skyldigheten på ett väl angivet sätt framgår av artikeln. Individen 

får alltså rättigheter och skyldigheter oavsett om medlemsstaten har dessa i sin lagstiftning 

eller inte.62 I Van Gend en Loos sa EU-domstolen att dåvarande artikel 12 innehöll ett klart 

och ovillkorlig förbud. Artikeln medförde en skyldighet för den nederländska staten att inte 

införa nya tullavgifter. EU-domstolen menade att ett förbud som är klart och ovillkorligt har 

direkt effekt mellan medlemsstaterna och deras medborgare, s.k. vertikal direkt effekt.63 

 

Det finns därmed tre kriterier för när en fördragsartikel har direkt effekt. Det första är att 

rättsregeln ska vara klar. Det andra är att kriteriet ska vara ovillkorligt genom att förbjuda 

medlemsstaten att göra en viss sak. Det tredje kriteriet är att förbudet ska vara absolut. Det 

tredje kriteriet innebär att det inte kan finnas reservationer mot förbudet i artikeln.  

 

                                                 
61 Schütze, (n 59), s. 310. 
62 Mål 26/62, Van Gend en Loos, s. 166.  
63 Ibid., s. 167. 
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En fördragsartikel har alltså direkt effekt om den innehåller ett klart och ovillkorligt förbud. 

Om rättsregeln i artikeln har direkt effekt skapas en rättighet för individen.64 Om jag drar en 

parallell till Lavalmålet så skapades en rättighet för det lettiska företaget Laval utifrån 

bestämmelsen i artikel 56 FEUF. Artikeln om fri rörlighet för tjänster kunde tillämpas i AD, 

för att Laval hade erbjudit sina tjänster i Sverige dvs. i en annan medlemsstat. Byggnads 

stridsåtgärder hindrade Laval från att erbjuda sina tjänster i Sverige. Det var alltså en 

inskränkning i den fria rörligheten för tjänster i enlighet med artikel 56 FEUF. Slutsatsen blir 

därför att den nationella domstolen kunde tillämpa artikel 56 FEUF i Lavalmålet. Eftersom 

artikeln fick direkt effekt skapades en rättighet för Laval att få erbjuda sina tjänster i Sverige. 

 

2.3  Företrädesrätt i EFTA 

 

EU-fördragen har direkt effekt i EU-medlemsstaterna. I EFTA-medlemsstaterna fungerar det 

på ett annat sätt. EFTA-medlemsstaterna Norge, Island och Liechtenstein är inte bundna av 

EU-fördragen. Istället har de ingått ett samarbete med EU genom EES-avtalet. Avtalet 

reglerar den inre marknaden som utgör EU- och EFTA-staternas territorium, se artikel 1 samt 

definitionen av de fördragsanslutna parterna i artikel 2 EES-avtalet. Enligt artikel 126 EES-

avtalet är avtalet giltigt i de här länderna. 

 

Verftsaken handlade om tillämpningen av direktiv 96/71/EG och den fria rörligheten för 

tjänster i artikel 36 EES-avtalet.65 Direktiv 96/71/EG är en rättsakt som har sin grund i artikel 

36 EES-avtalet. För att rättsakten ska bli bindande ska Norge, Island och Liechtenstein först 

bedöma om rättsakten är relevant för EES. Sedan ändrar de det relevanta tillägget till EES-

avtalet, så att det överensstämmer med den nya rättsakten. EES-kommittén tar ett beslut om 

att lägga till rättsakten i EES-avtalet. Efteråt implementerar EFTA-staterna lagstiftningen i 

nationell rätt.66  

 

Enligt artikel 6 EES-avtalet ska bestämmelserna i avtalet tolkas utifrån EU-domstolens 

tolkning, om bestämmelserna i EU-fördragen överensstämmer med EES-avtalet. Detsamma 

gäller EU-domstolens tolkning av rättsakter som har sin grund i EU-fördragen. Artikel 6 EES-

                                                 
64 Schütze, (n 59), s. 314. 
65 STX Norway Offshore AS m.fl. v Staten v/ Tariffnemnda (n 5), punkter 17-19. 
66 EFTA, (n 55). 
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avtalet är tillämplig på rättsfall och rättsakter som fanns då parterna skrev under avtalet, dvs. 

2 maj 1992. 

 

Rättsfall som har kommit efter 2 maj 1992 i EU-domstolen täcks inte av artikel 6 EES-avtalet. 

Istället täcks rättsfallen av artikel 3(2) SCA. Artikeln innebär att EFTA-domstolen ska tolka 

rättsfall som EU-domstolen har dömt i efter parterna skrev under EES-avtalet. Detsamma 

gäller principer som EU-domstolen har lagt fram efter avtalet signerades. Precis som i artikel 

6 EES-avtalet är artikel 3(2) SCA bara tillämplig då EU-reglerna överensstämmer med EES-

avtalet och dess protokoll. Jag tolkar det som att EU-praxis hade betydelse i Verftsaken 

eftersom artikel 36 EES-avtalet motsvarar artikel 56 FEUF. EFTA-domstolen tog bland annat 

upp Lavalmålet som grund för sin argumentation.67 

 

Enligt artikel 7 EES-avtalet ska EFTA-medlemsstaterna alltid implementera en rättsakt för att 

den ska vara giltig. En förordning ska oförändrad implementeras i nationell rätt, se artikel 7(a) 

EES-avtalet. När ett direktiv implementeras i en EFTA-stat är det upp till medlemsstaten att 

välja form och metod för implementeringen, se artikel 7(b) EES-avtalet. Det framgår av 

yttrande 1/9168 att EU-rätten inte har direkt effekt i EFTA-länderna. Istället ska EU:s 

rättsakter implementeras enligt artikel 7 EES-avtalet och i den nationella rättsordningen få 

företräde framför motstridiga nationella regler.  Det är alltså meningen att EES/EU-rätten ska 

ha stöd i nationell rätt för att vara giltig i EFTA-staterna. 

 

EU/EES-rättens företräde framför nationell rätt framgår av den enda artikeln i protokoll 35 till 

EES-avtalet. Där står det att om det finns risk för lagkonflikt mellan en nationell rättsregel 

och en rättsregel som har sin grund i EES-avtalet ska EFTA-medlemsstaterna införa en 

bestämmelse som innebär att EES/EU-rätten går före nationella bestämmelser. EFTA-

medlemsstaterna har alltså inte accepterat principen om direkt effekt, utan de har bara lovat att 

ge EES/EU-rätten företräde. Norge har t.ex. gett EES-rätten företräde genom 2 § Lov om 

gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske ekonomiske 

samarbeidsområde (EØS -loven).69 EU/EES-rätten får endast företräde för att principen om 

direkt effekt inte överensstämmer med EES-avtalets karaktär. I och med att EES-avtalet 

                                                 
67 Se bland annat STX Norway Offshore AS m.fl. v Staten v/ Tariffnemnda (n 5), punkt 23. 
68 Domstolens yttrande 1/91 av den 14 december 1991. 
69 LOV-1992-11-27-109 
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saknar direkt effekt blir det svårare att tillämpa EES/EU-reglerna på samma sätt i den inre 

marknaden.70   

 

I Sveinbjörnsdóttir v Iceland framförde käranden Sveinbjörnsdóttir att den isländska staten 

hade ett skadeståndsansvar på grund av att den inte hade implementerat ett direktiv i den 

nationella lagstiftningen.71 EFTA-domstolen menade att EES-avtalet inte är lika omfattande 

som tullunionen EU, men att det reglerar ett frihandelsområde. Därför är EES-avtalet inte som 

andra internationella avtal.72 Enligt EFTA-domstolen är syftet med EES-avtalet att skapa en 

gemensam marknad, vilket medför rättigheter och skyldigheter för individer. Rättsfallet 

innebar att Island var skyldig att ge Sveinbjörnsdóttir skadestånd på grund av att de inte hade 

implementerat direktivet på rätt sätt.73 EFTA-domstolen menade att det enligt artikel 7 och 

protokoll 35 till EES-avtalet inte finns någon överföring av lagstiftningskompetens till EU. 

Lagstiftningskompetensen finns hos EFTA-medlemsstaterna. Däremot finns det i EES-avtalet 

inbyggt ett skadeståndsansvar för stater som inte implementerar direktiv på rätt sätt.74 

Sveinbjörnsdóttir v Iceland hänvisade till Francovich75 där EU-domstolen hade lagt fram ett 

test för att undersöka om medlemsstaten hade skadeståndsskyldighet.76 

 

I Einarsson v The Icelandic State undersökte EFTA-domstolen vidare protokoll 35:s 

betydelse för ESS-avtalets företräde framför nationell rätt. I rättsfallet hade Hörður Einarsson 

väckt talan mot den isländska staten för att de hade högre moms på böcker med ett utländskt 

språk jämfört med isländska. Böcker på isländska hade en moms på 14 procent, medan alla 

andra böcker hade en moms på 24,5 procent.77 Frågan var om den isländska momslagen var 

förenlig med artikel 14 EES-avtalet? Om lagen var oförenlig med EES-avtalet hade då avtalet 

företräde framför den isländska lagen?78  

 

EFTA-domstolen menade att det stod klart utifrån protokoll 35 att EFTA-medlemsstaterna 

inte hade överfört lagstiftningskompetens till EES-institutionerna, dvs. motsvarigheten till 

EU-institutionerna. Därför kan regeln om företräde av EES-avtalet bara uppkomma om 

                                                 
70 Domstolens yttrande 1/91 av den 14 december 1991 (n 68), punkter 27-29. 
71 Mål E-9/97, Sveinbjörnsdóttir v Iceland, punkt 6. 
72 Ibid., punkt 59. 
73 Ibid., punkter 60-61. 
74 Ibid., punkt 63. 
75 Mål C-9/90, Francovich m.fl.  
76 Sveinbjörnsdóttir v Iceland (n 71), punkt 67. 
77 Mål E-1/01, Einarsson v The Icelandic state, punkt 6. 
78 Ibid., punkt 14. 
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EFTA-medlemsstaten har infört den regeln i sin rättsordning. Dessutom är protokoll 35 bara 

tillämplig om EES-rätten har implementerats i landet. EES-avtalet har implementerats i en 

isländsk EES-lag79, därmed var protokoll 35 tillämplig.80 Enligt 3 § i den isländska EES-lagen 

ska isländsk rätt tolkas så långt det är möjligt i överensstämmelse med EES-rätten. EFTA-

domstolen får inte bedöma nationell rätt. Därför var det upp till den isländska domstolen att 

bedöma om 3 § EES-lagen gav företräde till EES-rätten.81 Företrädesrätten gäller inte alla 

artiklar i EES-avtalet utan bara de som kan medföra rättigheter för individer. För att individer 

ska kunna åberopa bestämmelsen i den nationella domstolen ska den vara ovillkorlig och 

tillräckligt precis i sin utformning.82 

 

Artikel 14 EES-avtalet har sin motsvarighet i nuvarande artikel 110 FEUF. EFTA-domstolen 

hänvisade till Lütticke mot Hauptzollamt Saarlouis83 där nuvarande artikel 110 FEUF ansågs 

vara ovillkorlig och tillräckligt precis. Eftersom målet med EES är att ha enhetliga regler för 

att uppnå en gemensam marknad samt att behandla alla individer inom EES lika, ansåg 

EFTA-domstolen att kriterierna för företrädesrätt var uppfyllda. 84 Slutsatsen i Einarsson v 

The Icelandic State blev att den isländska lagen var oförenlig med fördragsartikeln. Eftersom 

artikel 14 EES-avtalet var implementerad i isländsk rätt var protokoll 35 tillämplig. Artikeln 

fick därför företräde framför den isländska momslagen.85 

 

I ett äldre mål Restamark frågade den finska domstolen om artikel 16 EES-avtalet var 

ovillkorlig och tillräckligt precis för att få direkt effekt i den dåvarande EFTA-medlemsstaten 

Finland.86 EFTA-domstolen hänvisade till artikel 6 EES avtalet och artikel 3(2) SCA som 

visar att de artiklar i EES-avtalet som överensstämmer innehållsmässigt med EU-fördragen 

ska tolkas utifrån EU-domstolens domar, före respektive efter medlemsstaterna skrev under 

EES-avtalet den 2 maj 1992.87 Eftersom artikel 16 EES-avtalet har sin motsvarighet i 

nuvarande artikel 37(1) FEUF blir artikel 6 EES-avtalet samt artikel 3(2) SCA tillämpliga.88 

 

                                                 
79 Lög nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið (Lag nr. 2/1993 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet – 

min översättning) 
80 Einarsson v The Icelandic state (n 77,) punkt 52. 
81 Ibid., punkter 50-51. 
82 Ibid., punkt 53. 
83 Mål 57/65, Lütticke mot Hauptzollamt Saarlouis.  
84 Einarsson v The Icelandic state (n 77), punkt 54. 
85 Ibid., punkt 55. 
86 Mål E-1/94, Ravintoloitsijain Liiton Kustannus Oy Restamark, punkt 75. 
87 Ibid., punkter 33-34. 
88 Ibid., punkt 64. 
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Finland hade antagit en rättsakt som gav EES-rätten företräde framför nationell rätt i enlighet 

med protokoll 35, men det var fortfarande upp till den nationella domstolen att tolka den 

finska rätten.89 EFTA-domstolen konstaterade dock att EU-domstolen i Manghera90 som 

handlade om nuvarande artikel 37(1) FEUF var tillräckligt precis och ovillkorlig. Det var 

alltså en fördragsartikel som individer kan använda i nationell domstol.91 Eftersom artikel 

37(1) FEUF har sin motsvarighet i artikel 16 EES-avtalet uppfyller artikeln kriterierna 

tillräckligt precis och ovillkorlig. EFTA-domstolen angav likabehandling inom hela 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som ett starkt skäl att tolka artiklarna likadant. 

Artikel 16 EES-avtalet uppfyllde alltså kriterierna för företräde i Protokoll 35. Förutsatt att 

Finland hade en rättsakt om företräde för EES-rätten så skapade artikeln rättigheter för 

individer.92 

 

2.4 Skillnader mellan EU och EFTA 

 

Jag anser att det finns skillnader i hur en rättsregel blir tillämplig i EU och EFTA. 

Principen om direkt effekt har utvecklats i EU-domstolens rättspraxis. EU-medlemsstaterna 

ska följa EU-domstolens praxis, medan EFTA-medlemsstaterna bara behöver följa den om 

vissa villkor är uppfyllda. Det första kravet är att fördragsartikeln ska ha sin motsvarighet i 

EES-avtalet. Det andra kravet är att EFTA-staten ska ha en nationell rättsregel som ger EES-

rätten företräde framför stridande nationell rätt i enlighet med Protokoll 35. Det finns ingen 

motsvarighet av principen om direkt effekt i EES-avtalet. Därför är den inte heller tillämplig i 

EFTA-medlemsstaterna. 

 

EFTA-medlemsstaterna har behållit mer av sin lagstiftningskompetens än EU-

medlemsstaterna. Därför att EFTA-medlemsstaterna ska implementera alla rättsakter enligt 

artikel 7 EES-avtalet innan de kan få effekt i medlemsstaten. För att EES-avtalet och 

rättsakter om företräde för avtalets artiklar ska få effekt ska varje EFTA-medlemsstat besluta 

om att ta in dem i sin rättsordning. När det gäller EU-medlemsstaterna beror det på vilken typ 

av rättsakt det är. Enligt artikel 288 FEUF blir en förordning direkt bindande och tillämplig i 

medlemsstaten. Den ska därför inte omvandlas till nationell lag. Ett beslut är bindande mot 

mottagaren. Direktiv ska implementeras i det nationella rättssystemet för att bli nationell lag. 

                                                 
89 Ravintoloitsijain Liiton Kustannus Oy Restamark (n 86), punkter 75-78. 
90 Mål 59/75, Pubblico Ministero mot Flavia Manghera m.fl.,.  
91 Ravintoloitsijain Liiton Kustannus Oy Restamark (n 86), punkt 79. 
92 Ibid., punkter 80-81. 
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Det är upp till medlemsstaten att bestämma form och metod för implementeringen av ett 

direktiv. 

 

Syftet verkade också vara att det skulle vara en skillnad mellan EU och EFTA angående 

direkt effekt av fördragsartiklar. I EU-domstolens yttrande 1/91 förklarade domstolen att 

målet med EES-avtalet är att skapa ett enhetligt och utvecklande europeiskt ekonomiskt 

samarbetsområde. Bestämmelserna i EES-avtalet är textmässigt likadana när det gäller de fria 

rörligheterna och konkurrensen inom den inre marknaden.93 I sitt yttrande skrev EU-

domstolen att även om artiklarna i EU-fördragen och EES-avtalet är identiska betyder det inte 

att de ska tolkas på samma sätt. I enlighet med artikel 31 Wienkonventionen av den 23 maj 

1969 om traktaträtten94 ska avtalet tolkas utifrån dess ordalydelse i textens sammanhang, 

samtidigt som tillämparen tar hänsyn till avtalets ändamål och syfte. EES-avtalets syfte är att 

upprätta regler för fri handel och konkurrens, samt att förbättra ekonomiska samarbeten 

mellan avtalsparterna.95 

 

Det innebär att det finns en skillnad mellan EU-fördragen och EES-avtalet. EU-domstolen 

förklarade att EES-avtalet är ett internationellt avtal, medan EU-fördragen inte bara är ett 

internationellt avtal utan också en rättslig gemenskap med konstitutionella inslag. Som jag 

tidigare har nämnt har EU-medlemsstaterna överfört en del av sin lagstiftningskompetens till 

EU. EU-domstolen menade därför att EU är en ny rättsordning som innefattar mer långgående 

åtgärder än ett vanligt internationellt avtal, t.ex. principen om direkt effekt av 

fördragsartiklar.96 

 

Enligt artikel 6 EES-avtalet och artikel 3(2) SCA ska EU-domstolens rättspraxis tillämpas om 

artikeln i EU-fördragen överensstämmer med artikeln i EES-avtalet. På grund av protokoll 35 

till EES-avtalet ska EES/EU-rätten få företräde framför nationell rätt om EFTA-staten har 

beslutat om det i en nationell rättsakt. Det är tydligt i protokoll 35 att EFTA-staterna inte har 

erkänt principen om direkt effekt. Därför ansåg EU-domstolen att EES-avtalets syfte och 

                                                 
93 Domstolens yttrande 1/91 av den 14 december 1991 (n 68), punkter 3-4. 
94 Wienkonventionen om traktaträtten (antagen i Wien den 23 maj 1969, trädde i kraft den 27 januari 1980) 1155 

UNTS 331, SÖ 1975:1. 
95 Domstolens yttrande 1/91 av den 14 december 1991 (n 68), punkter 14-15. 
96 Ibid., punkter 20-21. 
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sammanhang inte överensstämmer med EU-fördragens syfte och sammanhang. Det innebar 

att enhetlighet inom EES inte kunde uppnås.97 

 

Eftersom EES-avtalet och EU-fördragen har olika syften tolkar jag det som att det är svårt att 

uppnå total enhetlighet. EU-medlemsstaterna har ett tätt politiskt och ekonomiskt samarbete, 

där direkt effekt medför rättigheter och skyldigheter mellan individer, samt mellan stat och 

individ. Jag anser att EU är en rättslig gemenskap som är tänkt att påverka och de facto 

påverkar unionens medlemsstater och medborgare på många plan, genom rättsakter, EU-

fördragen och deras direkta effekt. Syftet med EES var inte att ha så långgående effekter. Om 

det hade varit det kunde EFTA-staterna lika väl ha gått med i EU istället för att skapa ett 

separat samarbete. Syftet var istället att reglera ett frihandelsområde för att ta ner 

handelshinder mellan avtalsparterna.  

 

Jag förstår meningen med att artiklarna i EES-avtalet tolkas på samma sätt som sin 

motsvarighet i EU-fördragen. Medborgarna i alla 31 medlemsstater ska kunna lita på att de 

blir behandlade på samma sätt som medborgarna i värdlandet. Samtidigt finns det vissa luckor 

i EES-samarbetet. I EFTA finns en skyldighet att ge företräde åt EU/EES-rätten, men inte 

direkt effekt. I EU finns direkt effekt av fördragsartiklar. EFTA-domstolens yttranden är 

rådgivande enligt ordalydelsen i artikel 34 SCA, medan EU-domstolen ger 

förhandsavgöranden enligt artikel 267 FEUF.  

 

Jag har läst den engelska versionen av SCA. När jag jämför artikeln i SCA med den engelska 

versionen av FEUF finns det en skillnad i ordval. I artikel 267 står det att EU-domstolen ska 

ha jurisdiktion att ge ”preliminary rulings”, medan EFTA domstolen har jurisdiktion att ge 

”advisory opinions” enligt artikel 34 SCA. Enligt samma artiklar får den nationella domstolen 

be om ”a ruling” i EU samt ”an opinion” i EFTA när det är nödvändigt för att tolka EES/EU-

rätten.  

 

I Verftsaken menade HR att EFTA-domstolens yttrande är rådgivande men att domstolens 

åsikt har betydelse för tolkningen av EES-rätten.98 HR hänvisade till en annan norsk dom, 

Finanger I 99där HR kom fram till att ett yttrande från EFTA-domstolen ska ges väsentlig 

                                                 
97 Domstolens yttrande 1/91 av den 14 december 1991 (n 68), punkter 27-29. 
98 HR-2013-00496-A (n 7), punkt 46. 
99 HR-2000-49-B. 



25 

 

vikt. HR ansåg att det faktum att EFTA-domstolens yttrande är rådgivande enligt 

ordalydelsen i artikel 34 SCA innebär att HR har befogenhet och är skyldig att göra en 

självständig bedömning om och hur EFTA-domstolens yttrande påverkar Høyesteretts dom.100  

 

I nästa kapitel kommer jag att redogöra för Lavalmålet och Verftsaken i EU- och EFTA-

domstolen. Jag kommer vidare att analysera de olika delarna av avgörandena. 

 

3 Lavalmålet och Verftsaken 
 

3.1 Lavalmålet 

 

3.1.1 Bakgrund 

 

I Lavalmålet förklarade regeringen att arbetsmarknadens parter sätter lönerna genom 

kollektivavtal i Sverige. Kollektivavtalen har oftast ingen riktig minimilön, utan lönen 

bestäms genom förhandlingar på arbetsplatsen.101 När fackförbundet och arbetsgivaren har 

kommit överens om ett kollektivavtal startar en obligatorisk fredsplikt. Det innebär att 

parterna inte får ta till stridsåtgärder medan de förhandlar om löner. I första hand sker 

löneförhandlingen på lokal nivå mellan facket och arbetsgivaren. Om det inte fungerar sker 

förhandlingen istället på central nivå med centrala representanter för facket och arbetsgivaren. 

Om förhandlingarna inte lyckas utgår en grundlön enligt den s.k. stupstocksregeln. 

Grundlönen är inte minimilön utan endast en sista åtgärd. 102 

 

Företaget Laval var etablerad enligt lettisk lag. De stationerade ut 35 av sina anställa på ett 

bygge i Vaxholm. Laval hade tecknat ett kollektivavtal med ett lettiskt 

byggnadsarbetarförbund under hösten 2004, men hade inget kollektivavtal med det svenska 

fackförbundet Byggnads. I juni 2004 började Laval och Byggnads diskutera ett kollektivavtal. 

Laval ville förhandla om kollektivavtalet och bestämma lön och övriga villkor samtidigt, så 

att de var bestämda innan Laval signerade kollektivavtalet. Facket accepterade att förhandla 

om båda sakerna samtidigt trots att kollektivavtal ofta ingås före löneförhandlingarna 

startar.103 

  

                                                 
100 HR-2000-49-B (n 99), s. 1820. 
101 Laval un Partneri (n 1), punkt 24. 
102 Ibid., punkt 26. 
103 Ibid., punkter 27-29. 
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I september 2004 krävde Byggnads att det lettiska företaget Laval skulle skriva under 

Byggnadsavtalet, och därmed betala 145 SEK/timmen till sin personal. Timlönen låg i linje 

med vad andra byggföretag betalade i Stockholmsområdet.104 Förhandlingarna misslyckades 

och Byggnads vidtog stridsåtgärder i form av en blockad mot Laval.105 Laval vände sig till 

Arbetsmiljöverket för att ta reda på vilka arbets- och anställningsvillkor företaget var tvungen 

att tillämpa i Sverige. Myndigheten hänvisade till arbetsmarknadernas parter och de aktuella 

kollektivavtalen. Fackförbundet och Laval hade ett medlingssammanträde i december 2004 

där facket erbjöd Laval att teckna kollektivavtal med dem. Om Laval hade accepterat 

erbjudandet hade det varit fredsplikt mellan parterna under löneförhandlingarna. Laval 

tackade nej, då företaget inte visste vilka löner de skulle vara skyldiga att betala ut, om de 

skrev under Byggnadsavtalet. Därmed fortsatte stridsåtgärderna.106 

 

3.1.2 Förhandsavgörandet 

 

Som jag skrev tidigare tog Laval konflikten till AD för att domstolen skulle häva blockaden 

och sympatiåtgärderna.107  AD ville då att EU-domstolen skulle ge ett förhandsavgörande 

enligt artikel 267 FEUF. Frågan var om fackets stridsåtgärder var förenliga med nuvarande 

artiklarna 18 och 56 FEUF samt direktiv 96/71/EG, när de försökte få ett utländskt bolag som 

utstationerar sin personal i Sverige att också skriva under ett svenskt kollektivavtal.108 EU-

domstolen prövade inte frågan om diskriminering på grund av nationalitet enligt artikel 18 

FEUF, för att den kan tillämpas endast på fall där EU-rätten är tillämplig men där det saknas 

bestämmelser om icke-diskriminering. I och med att den fria rörligheten för tjänster enligt 

artikel 56 FEUF är aktuell och den innehåller ett förbud mot diskriminering, behöver inte 

artikel 18 FEUF tillämpas.109  

 

Artiklarna 56 och 57 FEUF innebär att det är förbjudet för en medlemsstat att hindra den som 

är etablerad i en annan medlemsstat och tillhandahåller tjänster i den aktuella medlemsstaten, 

att fritt flytta sin personal eller sätta upp restriktivare villkor för flyttningen av personalen. 

Sådana villkor medför att det utländska företaget diskrimineras i förhållande till sina 

                                                 
104 Laval un Partneri (n 1), punkt 30. 
105 Ibid., punkter 33-34. 
106 Ibid., punkter 35-36. 
107 Se kapitel 1.1.1 Lavalmålet. 
108 Laval un Partneri (n 1), punkter 39-40. 
109 Ibid., punkter 54-55. 
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konkurrenter i värdmedlemsstaten, eftersom konkurrenterna fritt kan förflytta sin personal. 

Det påverkar också företagets möjligheter att utföra tjänsten.110 

 

Direktiv 96/71/EG reglerar arbets- och anställningsvillkoren i medlemsstaterna. Det är inte ett 

harmoniseringsdirektiv, utan ett samordningsdirektiv. Därför att direktivet utgår från 

nationella bestämmelser och inte en EU-rättslig bestämmelse. Det betyder att Sverige kan ha 

ett annat sätt att bestämma arbets- och anställningsvillkor än vad som står i direktivet. Även 

om medlemsstaten får bestämma villkoren på nationell nivå får villkoren inte hindra den fria 

rörligheten för tjänster mellan medlemsstaterna.111 Sverige hade inga regler om minimilön i 

enlighet med artikel 3(1) och 3(8) direktiv 96/71/EG. När en medlemsstat saknar sådan regler 

ger direktivet ingen rätt att tvinga ett företag som kommer från en annan medlemsstat och 

utstationerar sina arbetstagare i värdlandet, att förhandla minimilönen från en situation till en 

annan.112  

 

Enligt artikel 3(1) första stycket direktiv 96/71/EG ska företag som utstationerar sina 

arbetstagare i en annan medlemsstat garantera sina anställda arbets- och anställningsvillkor 

som gäller i värdlandet. De aktuella arbets- och anställningsvillkoren framgår av artikeln. De 

är längsta arbetstid och kortaste vilotid, minsta antal betalda semesterdagar per år, minimilön 

inklusive övertidsersättning, villkor för att ställa arbetstagare till förfogande, säkerhet, hälsa 

och hygien på arbetsplatsen, skyddsåtgärder med hänsyn till vissa grupper som t.ex. kvinnor 

och unga samt likabehandling av kvinnor och män. Artikelns syfte är att säkerställa lojal 

konkurrens mellan inhemska och utländska företag.113 Artikeln är en uppräkning av de villkor 

som värdmedlemsstaten kan kräva att det utländska företaget ska följa. Artikel 3(1) direktiv 

96/71/EG begränsar därmed den skyddsnivå som en medlemsstat kan kräva.114  

 

Det finns en möjlighet i artikel 3(10) för medlemsstaten att besluta om andra villkor, men då 

ska villkoren vara motiverade av ordre public.115 Artikeln kunde inte användas i Lavalmålet 

för att Byggnadsavtalet var ett resultat av förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. De 

är inte offentligrättsliga organ, så de kan inte använda artikel 3(10) direktiv 96/71/EG och 

motivera sina stridsåtgärder med ordre public. EU-domstolen prövade om Byggnads 

                                                 
110 Laval un Partneri (n 1), punkt 56. 
111 Ibid., punkt 68. 
112 Ibid., punkt 71. 
113 Ibid., punkt 74. 
114 Ibid., punkter 80-81. 
115 Ibid., punkt 82. 
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stridsåtgärder mot Laval var förenliga med artikel 56 FEUF. Stridsåtgärderna skulle förmå 

Laval att skriva under Byggnadsavtalet, som innehöll förmånligare villkor på de områden som 

finns i artikel 3(1) direktiv 96/71/EG samt villkor som inte täcktes av direktivet.116 

 

EU-domstolen kom fram till att Byggnadsavtalet innehöll villkor som var förmånligare än den 

svenska lagstiftningen. Villkoren avsåg de områden som står i artikel 3(1) första stycket a-g i 

direktiv 96/71/EG samt vissa villkor som inte fanns i direktivet. Att Byggnads hade rätt att 

vida stridsåtgärder medförde att det blev mindre attraktivt och svårare för företag i andra 

medlemsstater att utföra sina tjänster i Sverige. Det fanns därför en inskränkning i friheten att 

tillhandahålla tjänster i enlighet med artikel 56 FEUF.117 Eftersom fri rörlighet för tjänster 

räknas som en av unionens grundläggande principer kan en sådan inskränkning bara 

accepteras om den har ett legitimt syfte som är förenligt med fördragen, samt att den på grund 

av tvingande hänsyn till allmänintresset är motiverad. I så fall ska meningen med 

inskränkningen vara att se till att syftet uppfylls. Inskränkningen får inte gå längre än vad som 

är nödvändigt för att säkerställa syftet.118 

 

EU-domstolen menade att syftet med inskränkningen var att motverka eventuell social 

dumpning. Det kunde i princip vara tvingande hänsyn till allmänintresset. 119  Byggnads 

agerande att vidta stridsåtgärder mot Laval och därmed inskränka den fria rörligheten för 

tjänster kunde däremot inte motiveras av det här allmänintresset. Det var tillräckligt att Laval 

var skyldig att följa de minimiskydd i värdmedlemsstaten Sverige, vilka fanns på grund av 

direktiv 96/71/EG.120  

 

Eftersom det inte fanns preciserade och tillgängliga bestämmelser om minimilön, blev det i 

praktiken omöjligt eller för svårt för utländska företag att veta vilka skyldigheter de hade. 

Därför var Byggnads agerande en omotiverad inskränkning av den fria rörligheten för 

tjänster. EU-domstolen påpekade även att det fanns lagstiftning om alla arbets- och 

anställningsvillkor i artikel 3(1) direktiv 96/71/EG, utom minimilön. Om Laval hade skrivit 

under Byggnadsavtalet hade det reglerat många fler områden än vad som täcktes av 

                                                 
116 Laval un Partneri (n 1), punkter 84-85. 
117 Ibid., punkt 99. 
118 Ibid., punkt 101. 
119 Ibid., punkt 103. 
120 Ibid., punkt 108. 
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samordningen i direktiv 96/71EG. Det var alltså inte rimligt att Byggnads krävde att företaget 

skulle skriva under kollektivavtalet.121 

 

3.2 Verftsaken 

 

3.2.1 Bakgrund  

 

Tvisten i Verftsaken hade sin grund i att Tariffnemnda i oktober 2008 allmängiltigförklarade 

kollektivavtalet, ”Verkstedoverenskomsten 2008-2010” mellan Näringslivets 

huvudorganisation och Norsk industri på den ena sidan samt fackförbunden på den andra 

sidan. Tariffnemnda allmängiltigförklarade en rad arbets- och anställningsvillkor, som t.ex. 

minimilön och lönetillägg för resor, kost och logi.122 Tarrifnemnda får besluta att 

kollektivavtal ska gälla alla arbetstagare som utför det arbete som regleras av avtalet. 

Nämnden kan alltså förklara kollektivavtal giltiga även mot oorganiserade samt utländska 

arbetstagare. Tarrifnemnda ligger under Norges Arbets- och socialdepartement.123 

 

Företaget STX Norway Offshore och åtta andra företag som var verksamma i skepps- och 

varvsindustrin ville ogiltigförklara att kollektivavtalet var allmängiltigt när det gällde utländsk 

arbetskraft. Käranden tog först målet till Oslo tingsrett som ansåg att avtalet var förenligt med 

EES-rätten. Sedan överklagade de till Borgating lagmannsrett som bad EFTA-domstolen om 

ett rådgivande yttrande.124  

 

3.2.2 Yttrandet 

 

I Verftsaken skulle EFTA-domstolen ta ställning till om arbetsvillkoren i ett kollektivavtal 

med allmän giltighet var förenliga med artikel 36 EES-avtalet samt direktiv 96/71/EG.125 

Direktivet hade implementerats i norsk rätt.126 Liksom artikel 56 FEUF berör artikel 36 EES-

avtalet den fria rörligheten för tjänster i den inre marknaden. Arbetsvillkoren innehöll en 

minimilön om 126,67 NOK/timmen för erfarna arbetare respektive 120,90 NOK/timmen för 

oerfarna arbetare. Avtalet innehöll även kompensation för rese- och boendekostnader om 

                                                 
121 Laval un Partneri (n 1), punkter 110-111. 
122 STX Norway Offshore AS m.fl. v Staten v/ Tariffnemnda (n 5), punkter 4-5. 
123 Regjeringen, [https://www.regjeringen.no/no/dep/asd/org/nemnder-styrer-rad-og-utvalg/permanente-

nemnder-rad-og-utvalg/tariffnemnda/id508679/] Hämtad 2015-12-14. 
124 STX Norway Offshore AS m.fl. v Staten v/ Tariffnemnda (n 5), punkt 6. 
125 Ibid., punkt 7 
126 Ibid., punkt 11. 
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arbetstagaren kom från en annan ort. 127  Tvisten handlade framförallt om villkoren som 

reglerade längsta ordinarie arbetstid, lönetillägg för arbetstagare som jobbar borta från 

hemmet, samt kompensation för resor, kost och logi.128 

 

EFTA-domstolen kom fram till att villkoren som handlade om längsta ordinarie arbetstid gick 

in under artikel 3(1) direktiv 96/71/EG. Förutsättningarna för att villkoren skulle 

överensstämma med direktivet var att de var generella och likvärdiga mot alla liknande 

företag i det aktuella området, yrkeskategorin eller industrin, samt att de hade bestämts i ett 

kollektivavtal, se också artikel 3(8) direktiv 96/71/EG.129 Den nationella domstolen skulle 

bestämma om villkoren överensstämde med kraven i artikel 3(8) direktiv 96/71/EG.130 

 

När det gällde lönetillägg för arbetstagare som jobbar borta från hemmet ansåg EFTA-

domstolen att den nationella domstolen skulle undersöka om villkoren överensstämde med 

artikel 3(1) direktiv 96/71/EG. 131  Om villkoren överensstämde med artikeln behövde 

villkoren också vara förenliga med den fria rörligheten för tjänster enligt artikel 36 EES-

avtalet.132  

 

Artikel 36 EES-avtalet innebär att det är förbjudet att diskriminera ett företag på grund av 

nationalitet, dvs. att företaget är etablerat i en annan medlemsstat. Artikeln innehåller ett 

förbud mot inskränkningar i friheten att tillhandahålla tjänster, om inskränkningen hindrar 

företaget att utföra sina tjänster i värdlandet eller gör det mindre attraktivt för företaget att 

erbjuda sina tjänster där.133 EFTA-domstolen menade att villkoren gjorde det mindre attraktivt 

och svårare för företag i andra medlemsstater att utföra sina tjänster i Norge. Det var alltså en 

inskränkning i den fria rörligheten för tjänster enligt artikel 36 EES-avtalet.134 

 

Löneförmånerna för arbetstagare som jobbade borta från hemmet kunde vara en godtagbar 

inskränkning i den fria rörligheten om den tillämpades på alla anställda och alla företag plus 

att inskränkningen motiverades av allmänintresset. Inskränkningen skulle också stå i 

                                                 
127 STX Norway Offshore AS m.fl. v Staten v/ Tariffnemnda (n 5), punkt 15. 
128 Ibid., punkt 18. 
129 Ibid., punkt 58. 
130 Ibid., punkt 60. 
131 Ibid., punkt 72. 
132 Ibid., punkt 74. 
133 Ibid., punkt 75. 
134 Ibid., punkt 79. 
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proportion till syftet med allmänintresset. 135  Om syftet med åtgärden var att ge de 

utstationerade arbetstagarna ett socialt skydd skulle det också ge dem en riktig fördel. Om 

inskränkningen istället medförde att utstationerade arbetstagare inte fick några jobb för att de 

blev dyrare att anställa än lokala arbetstagare fanns det enligt domstolen ingen riktig fördel. 

Det var upp till den nationella domstolen att bedöma om åtgärden gav de utstationerade 

arbetstagarna en riktig fördel.136 

 

När det gäller villkoret om kompensation för resor, kost och logi ansåg EFTA-domstolen att 

det inte ingick i den uttömmande listan i artikel 3(1) direktiv 96/71/EG. Därför att betalningen 

var kompensation för nödvändiga utgifter som arbetstagaren hade i samband med 

utstationeringen. Enligt artikel 3(10) direktiv 96/71/EG kan medlemsstaterna sätta upp andra 

villkor om de rör ordre public. Sådana villkor ska fortfarande överensstämma med den fria 

rörligheten och vara icke-diskriminerande.137 Det betyder att åtgärden ska motiveras av den 

allmänna ordningen. Motiveringen ska följas av bevis eller analys av åtgärdens lämplighet 

och proportionalitet. Medlemsstaten ska vidare lägga fram material som underbygger 

medlemsstatens argumentation.138 Om villkoret inte kan motiveras av ordre public bryter det 

mot direktivet och den fria rörligheten för tjänster.139 

 

3.3 Tillåtna inskränkningar  

 

Artikel 56 FEUF och artikel 36 EES-avtalet reglerar den fria rörligheten för tjänster i den inre 

marknaden. Enligt artiklarna är det förbjudet att inskränka friheten att tillhandahålla tjänster i 

den inre marknaden. Det innebär att medborgare från andra medlemsstater ska få erbjuda sina 

tjänster i hela EES. I Lavalmålet och Verftsaken inskränktes den fria rörligheten för tjänster 

genom tillämpning av kollektivavtal som begränsade företagens möjlighet att erbjuda sina 

tjänster i medlemsstaten.  

 

I Lavalmålet ansåg EU-domstolen att fackförbundens rätt att inleda stridsåtgärder kunde 

medföra att det blev mindre lockade och svårare för företaget Laval att utföra sina bygg- och 

anläggningsarbeten i Sverige. Den situationen var en inskränkning av friheten att 

                                                 
135 STX Norway Offshore AS m.fl. v Staten v/ Tariffnemnda (n 5), punkt 80. 
136 Ibid., punkter 84-85. 
137 Ibid., punkter 97-98. 
138 Ibid., punkt 99. 
139 Ibid., punkt 102 
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tillhandahålla tjänster enligt artikel 56 FEUF. 140  Detsamma gällde lönetillägget för 

arbetstagare som arbetade borta från hemmet i Verftsaken. Lönetillägget gjorde det mindre 

lockande eller svårare för utländska företag att tillhandahålla sina tjänster i Norge. Den 

situationen var en inskränkning av artikel 36 EES-avtalet.141 

 

I Gebhard la EU-domstolen fram det s.k. Gebhard testet, vilket innebär att en inskränkning i 

den fria rörligheten endast är tillåten om medlemsstaten uppfyller fyra kriterier. För det första 

ska inskränkningen, dvs. åtgärden som hindrar eller gör det mindre attraktivt att erbjuda 

tjänster, vara icke-diskriminerande. För det andra ska den vara motiverad med hänsyn till ett 

tvingande allmänintresse. Det tredje kriteriet innebär att åtgärden ska säkerställa 

genomförandet av det syfte som inskränkningen har. Det fjärde kriteriet innebär att 

inskränkningen inte ska gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå syftet, dvs. den ska 

vara proportionerlig.142 En åtgärd behöver alltså inte vara diskriminerande för att vara en 

inskränkning i friheten att tillhandahålla tjänster, utan det räcker att åtgärden hindrar den fria 

rörligheten.143 

 

I Lavalmålet gick EU-domstolen igenom testet. Inskränkningen i friheten att tillhandahålla 

tjänster är endast acceptabel om den har ett legitimt syfte som är förenligt med fördraget, och 

om den är motiverad av tvingande hänsyn till allmänintresset. Inskränkningen ska vidare 

säkerställa genomförandet av syftet samt inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 

syftet.144 EU-domstolen följde därmed sin rättspraxis från Gebhard. 

 

I Verftsaken menade EFTA-domstolen att inskränkningen var acceptabel om; de nationella 

reglerna tillämpades på alla personer oavsett från vilken medlemsstat de kom ifrån, den var 

motiverad av tvingande hänsyn till allmänintresset, den var lämplig för att säkerställa 

genomförandet av syftet med bestämmelsen, samt att inskränkningen inte gick utöver vad 

som var nödvändigt för att uppnå syftet. EFTA-domstolen hänvisade till Wolff & Müller145 

och Portugaia Construções146 för att visa att en inskränkning på grund av tvingande hänsyn 

till allmänintresset bara kan motiveras om intresset inte redan är tillgodosett av de regler som 

                                                 
140 Laval un Partneri (n 1), punkt 99. 
141 STX Norway Offshore AS m.fl. v Staten v/ Tariffnemnda (n 5), punkt 79. 
142 Mål C-55/94, Gebhard mot Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, punkt 37. 
143 För ett liknande resonemang om den fria rörligheten för arbetstagare, se mål C-415/93, Bosman, punkt 104. 
144 Laval un Partneri (n 1), punkt 101. 
145 Mål C-60/03, Wolff & Müller¸ punkt 34. 
146 Mål C-164/99, Portugaia Construções, punkt 19. 
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finns i den medlemsstat där företaget är etablerat. 147 Jag tolkar det som att EFTA-och EU-

domstolen förklarade vad som är en tillåten inskränkning i den fria rörligheten för tjänster på 

samma sätt. 

 

Kriteriet tvingande hänsyn till allmänintresset är en viktig del av domstolarnas bedömning. I 

Lavalmålet framförde domstolen att ”…rätten att vidta fackliga stridsåtgärder för att skydda 

arbetstagarna i värdmedlemsstaten mot eventuell social dumpning kan utgöra tvingande 

hänsyn till allmänintresset…” Att motverka eventuell social dumpning skulle därför i princip 

kunna motivera en inskränkning i den fria rörligheten för tjänster.148 I Verftsaken menade 

domstolen att social trygghet för arbetstagarna är en sådan tvingande hänsyn till 

allmänintresset.149 

 

Arbetstagarnas sociala rättigheter kan därmed vara ett sådant syfte som kan utgöra tvingande 

hänsyn till allmänintresset. I Lavalmålet stod de svenska och lettiska arbetstagarnas intressen 

delvis emot varandra. De lettiska arbetarna tvingades åka hem då de inte längre kunde jobba 

på bygget. Företaget de var anställda hos gick i konkurs, och de förlorade sina jobb.150 

Byggnads framförde att syftet med blockaden var att skydda arbetstagarna. EU-domstolen 

menade att en blockad som en facklig organisation genomför i värdmedlemsstaten i syfte att 

skydda de utstationerade arbetstagarna skulle kunna ha som syfte att skydda arbetstagarna.151 

Jag tolkar det som att ett syfte är legitimt om meningen med åtgärden är att skydda de 

utstationerade arbetstagarna. 

 

Även i Verftsaken talade EFTA-domstolen om skyddet för de utstationerade arbetstagarnas 

sociala rättigheter. Domstolen gav den nationella domstolen i uppdrag att undersöka om 

villkoren i kollektivavtalet objektivt sett var en riktig fördel som verkligen ökade de 

utstationerade arbetstagarnas sociala trygghet. 152  De förbättrade arbets- och 

anställningsvillkoren som fanns i kollektivavtalen i Lavalmålet och i Verftsaken skulle alltså 

förbättra de utstationerade arbetstagarnas sociala situation.  

 

                                                 
147 STX Norway Offshore AS m.fl. v Staten v/ Tariffnemnda (n 5), punkt 80. 
148 Laval un Partneri (n 1), punkt 103. 
149 STX Norway Offshore AS m.fl. v Staten v/ Tariffnemnda (n 5), punkt 81. 
150 Nielsen, (n 60), s. 171-172. 
151 Laval un Partneri (n 1), punkter 106-107. 
152 STX Norway Offshore AS m.fl. v Staten v/ Tariffnemnda (n 5), punkt 84. 
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Ett ekonomiskt ändamål kan inte vara ett legitimt syfte, och därmed medföra en tillåten 

inskränkning av artikel 36 EES-avtalet och artikel 56 FEUF. Det har EU-domstolen slagit fast 

i praxis.153 Om det finns ett legitimt syfte ska resultatet av inskränkningen vara att syftet 

faktiskt uppnås. Om syftet är att skydda de utstationerade arbetstagarna måste det också ske. 

Ett sätt att mäta om syftet med inskränkningen verkligen uppnås är att undersöka om villkoren 

i kollektivavtalet objektivt sett ger en fördel. Fördelen ska innebära att den sociala tryggheten 

ökar för de utstationerade arbetstagarna. 

 

Inskränkningen ska som sagt inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dess syfte. 

Om syftet är att motverka social dumpning och därmed skydda de utstationerade 

arbetstagarnas sociala trygghet ska åtgärderna för att uppnå syftet stå i proportion till 

inskränkningen. I Lavalmålet var de fackliga stridsåtgärderna inte motiverade av 

arbetstagarnas sociala trygghet. Företaget var redan skyldig att följa en kärna av tvingande 

minimiregler i direktiv 96/71/EG.154  Företaget hade inte tillgång till några bestämmelser som 

handlade om arbetsvillkoren. Det var därmed i princip omöjligt eller onödigt svårt för 

företaget att ta reda på sina skyldigheter i värdmedlemsstaten. Inskränkningen i form av 

stridsåtgärderna stod därmed inte i proportion till syftet att motverka social dumpning.155 Jag 

tolkar det som att Byggnads kunde ha använt mindre långgående metoder för att skydda 

arbetstagarna. Det fanns redan en kärna av minimiregler i direktivet för att skydda 

arbetstagarna. Jag tolkar det som att det var tillräckligt att Laval följde dem. Eftersom 

reglerna redan fanns var det onödigt att tvinga Laval till löneförhandlingar. Byggnads skulle 

ha satt upp villkor i enlighet med direktivet istället.  

 

I Verftsaken förklarade EFTA-domstolen att om den nationella domstolen kom fram till att 

arbetsvillkoren skyddade den utstationerade personalens sociala rättigheter, då skulle 

domstolen undersöka om åtgärden stod i proportion till syftet med personalens sociala 

rättigheter.156 För att syftet skulle stå i proportion till åtgärden var villkoren tvungna att ge de 

utstationerade arbetstagarna en verklig fördel. Fördelen skulle väsentligen förbättra deras 

sociala skydd.157 Den nationella domstolen skulle väga nackdelen med ökad administration 

och högre kostnader mot fördelen med ökat socialt skydd för arbetstagarna. Det sociala 

                                                 
153 STX Norway Offshore AS m.fl. v Staten v/ Tariffnemnda (n 5), punkt 83. 
154 Laval un Partneri (n 1), punkt 108. 
155 Ibid., punkt 110. 
156 STX Norway Offshore AS m.fl. v Staten v/ Tariffnemnda (n 5), punkt 86. 
157 Ibid., punkt 84. 
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skyddet skulle ha ökat väsentligt jämfört med det sociala skydd arbetstagarna hade i sin 

medlemsstat.158  

 

EFTA-domstolen hänvisade till Finalarte m.fl. där EU-domstolen förklarade 

proportionalitetsbedömningen. Företagets ökade ekonomiska och administrativa belastning på 

grund av åtgärden skulle vägas mot arbetstagarnas ytterligare sociala skydd jämfört med 

reglerna i den medlemsstat där företaget var etablerat.159 

 

4 Nationell tillämpning 
 

4.1 Lavalmålet i Arbetsdomstolen 

 

I AD 2009 nr 89 utgick Arbetsdomstolen från EU-domstolens förhandsavgörande, där EU-

domstolen hade slagit fast att det inte var kompatibelt med artikel 56 FEUF att tillåta 

stridsåtgärder på det sätt som skedde i rättsfallet. EU-domstolens avgörande innebar att 

Byggnads var skadeståndsskyldig för den skada som företaget Laval fick på grund av 

Byggnads stridsåtgärder. Enligt AD hade EU-domstolen redan gjort en 

proportionalitetsbedömning och lämnade därmed inget utrymme för AD att göra en egen 

bedömning.  

 

Laval hade inte längre någon verksamhet i Sverige. På grund av att EU-domstolen redan hade 

klarlagt att Byggnads agerande var oförenligt med EU-rätten samt att Laval inte hade någon 

verksamhet i byggbranschen, beslutade AD att avisa Lavals fastställelsetalan. Det som var 

kvar att bedöma var Byggnads skadeståndsskyldighet. 160  AD diskuterade alltså inte EU-

domstolens bedömning i Lavalmålet, istället prövade de Lavals skadeståndstalan. Eftersom 

skadeståndstalan inte är aktuell för mitt syfte går jag istället vidare till HR:s bedömning i 

Verftsaken.  

 

4.2 Verftsaken i Høyesterett 

 

När handläggningen av Verftsaken kom till Høyesterett konstaterade domstolen först att 

EFTA-domstolens yttrande är rådgivande men att det är viktigt. Sedan konstaterade HR att de 

                                                 
158 STX Norway Offshore AS m.fl. v Staten v/ Tariffnemnda (n 5), punkt 87 
159 Förenade målen C-49/98, C-50/98, C-52/98 till C-54/98 och C-68/98 till C-71/98, Finalarte m.fl., punkt 50. 
160 AD 2009 nr 89. 
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var skyldiga att göra en egen bedömning.161 HR kom fram till att lönetillägget för arbetstagare 

som jobbar borta från hemmet är motiverat av allmänintresset att ge arbetstagarna ett socialt 

skydd. Det är vidare en genuin förbättring av arbetstagarnas situation. Lönetillägget stod alltså 

i proportion till syftet med åtgärden, vilket kunde motiveras av allmänintresset. 162 Villkoret 

om längsta ordinarie arbetstid och det tillhörande villkoret om övertidsersättning var 

nödvändiga för att skydda arbetstagarna.163 Det uppfyllde alltså allmänintresset och det stod i 

proportion till inskränkningen av artikel 36 EES-avtalet. 

 

HR höll inte med EFTA-domstolen om att kompensation för resor m.m. inte är lön enligt 

artikel 3(1) direktiv 96/71/EG. HR menade att norsk rätt avgör vad som är lön. Enligt 

propositionen till arbeidsmiljøloven, Prop. 74 L (2011-2012) s. 56 ingår kompensation för 

resor m.m. i begreppet lön. Därför skulle artikel 3(1) EES-avtalet kunna vara tillämplig på det 

villkoret.164 Även om HR inte höll med EFTA-domstolen gjorde den nationella domstolen 

också en prövning enligt artikel 3(10) direktiv 96/71/EG. Domstolen bedömde att villkoret 

om kompensation för resor, kost och logi uppfyllde kriterierna i artikeln.165 Enligt HR skulle 

ordre public bestämmas utifrån den norska arbetsmarknadsmodellen.166 Med stöd av analyser 

om betydelsen av arbetsmarknadsmodellen samt uttalanden om den sociala dumpningens 

effekter på modellen bedömde HR att det var dokumenterat att villkoret skyddade den norska 

arbetsmarknadsmodellen.167 Villkoret var därmed förenligt med EES-rätten.168 

 

4.3 EU- och EFTA-domstolens avgöranden 

 

De nationella domstolarna i Sverige och Norge resonerade på olika sätt när det gällande 

avgörandet de fick från EU- respektive EFTA-domstolen. Det beror på skillnaden i 

domstolarnas mandat. Enligt artikel 34 SCA är EFTA-domstolens yttranden rådgivande. Det 

kan jämföras med artikel 267 FEUF där EU-domstolen är behörig att ge bindande 

förhandsavgöranden. 

 

                                                 
161 HR-2013-00496-A (n 7), punkt 46. 
162 Ibid., punkt 116. 
163 Ibid., punkt 135. 
164 Ibid., punkter 142-146. 
165 Ibid., punkt 155. 
166 Ibid., punkt 159. 
167 Ibid., punkt 170. 
168 Ibid., punkt 177. 
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EFTA-staterna kan också fråga EU-domstolen om ett bindande förhandsavgörande enligt 

artikel 107 EES-avtalet och Protokoll 34 till avtalet.169 Enligt artikel 1 Protokoll 34 får en 

nationell domstol be EU-domstolen bestämma i de situationer som följer av artikeln. 

Tolkningsfrågan ska handla om artiklar där EES-avtalet och EU-fördragen är lika till innehåll. 

Innan fördragsparterna la till bestämmelserna i artikel 107 EES-avtalet och Protokoll 34 hade 

nuvarande EU-domstolen bara kunnat uttala sig i frågor om EES-rätten. EU-domstolen kunde 

inte acceptera att de kunde ge bindande förhandsavgöranden till EU-medlemsstater, men bara 

rådgivande yttranden till EFTA-medlemsstater. 

 

EFTA-staterna ville däremot inte ge EU-domstolen behörighet att ge förhandsavgöranden hur 

som helst, på grund av konstitutionella och politiska orsaker. Lösningen blev att EFTA-

domstolen fick behörighet i enlighet med artikel 34 SCA att ge rådgivande yttranden.170 Jag 

anser att den här lösningen var väntad. Om EFTA-staterna hade velat att EU-domstolen skulle 

ha bindande tolkningsrätt av EES-rätten hade samarbetet varit djupare än vad det är idag. 

Formuleringarna i EES-avtalet indikerar att EFTA-staterna ville behålla sin suveränitet i 

högre grad än EU-staterna. Ett exempel är artikel 7 som visar att EFTA-staterna ska 

implementera förordningar och direktiv i sin nationella lagstiftning för att de ska bli bindande. 

Det finns därmed inga regler om direkt tillämplighet och direkt effekt som det finns i EU-

samarbetet.171 Som jag ser det är syftet med EES-avtalet att harmonisera reglerna om den inre 

marknaden, samtidigt som det respekterar skillnaderna mellan EU och EFTA. I en sådan 

situation skulle det inte vara lämpligt att EU-domstolen skulle ha större inflytande än de 

nationella domstolarna. 

 

Enligt artikel 267 FEUF och artikel 34 SCA är de nationella domstolarna behöriga att be EU- 

respektive EFTA-domstolen att tolka en EU/EES-rättslig fråga. EFTA-domstolens svar 

hjälper den nationella domstolen att döma i den nationella tvisten. När den nationella 

domstolen har frågat EFTA-domstolen om ett rådgivande yttrande är det troligt att den också 

följer yttrandet. Att den nationella domstolen följer det rådgivande yttrandet är viktigt för att 

tillämpningen ska bli enhetlig i EES. Ett förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF är 

bindande för den nationella domstolen som ställde frågan. Den ska därmed tillämpa 

                                                 
169 Johansson, Westman-Clémenti, 1994, s. 24. 
170 Ibid. 
171 Schütze, (n 59), s. 309. 
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avgörandet på det aktuella fallet.172 Även om den nationella domstolen i en EFTA-stat får 

döma annorlunda än vad EFTA-domstolen har föreslagit verkar homogen tillämpning inom 

EES vara betydelsefull för EES-avtalets efterlevnad.  

 

4.4 Homogen tillämpning i EES 

 

En homogen tillämpning av EES-avtalet betyder att bestämmelserna i avtalet ska tillämpas 

enhetligt.173 Høyesteretts avgörande i Verftsaken har fått utstå viss kritik. För första gången 

gick HR emot EFTA-domstolens avgörande. Även om det framgick av EFTA-domstolens 

yttrande att den nationella domstolen skulle döma utifrån de fakta som fanns i målet, gick det 

att se att EFTA-domstolen tyckte att tillämpningen av vissa arbetsvillkor i Verftsaken stred 

mot EES-rätten. Høyesterett  resonerade att eftersom EFTA-domstolens yttranden är 

rådgivande enligt 34 SCA måste den nationella domstolen ibland få ha en annan åsikt.174 

 

Carl Baudenbacher, som är EFTA-domstolens ordförande, kritiserade Høyesteretts dom i 

Verftsaken i den norska tidskriften Lov og Rett. Han började artikeln med att förklara att EES-

avtalet är sui generis, m.a.o. unik i sitt slag. Därför att den inte är som klassisk folkrätt utan 

har mer gemensamt med EU-rätten. Han menade att EFTA-domstolen liksom EU-domstolen 

är unik jämfört med andra folkrättsliga organ.175 Artikel 3 EES-avtalet innehåller en 

skyldighet att tillämpa avtalet. Baudenbacher ansåg att artikeln går före artikel 34 SCA. 

Därför att artikel 3 EES-avtalet är tillämplig mellan alla avtalsparter, medan artikel 34 SCA 

endast gäller EFTA-medlemsstaterna.176 

 

I artikeln argumenterar Baudenbacher för att EFTA-domstolens yttranden är mer än bara 

rådgivande. Som argument tog han upp att EU-domstolen ibland lägger EFTA-domstolens 

yttranden till grund för sina förhandsavgöranden. När han skrev artikeln hade 80 EU-mål 

inspirerats av EFTA-praxis. Baudenbacher hänvisade liksom HR i Verftsaken till Finanger I, 

där HR i plenum sa att EFTA-domstolens yttranden skulle ges väsentlig vikt. I samma dom sa 

HR att det fanns skäl till att EFTA-staterna har en egen domstol. Baudenbacher menade 

                                                 
172 Johansson, Westman-Clémenti, (n 169), s. 30. 
173 Synonym till homogen är enhetlig, se Nationalencyklopedins svenska ordbok 

[http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/ordb%C3%B6cker/#/ordbok/*/svensk/svensk/homogen] Hämtad 2015-

11-17. 
174 Ahlberg, 2013. 
175 Baudenbacher, 2013, s. 515. 
176 Ibid., s. 117. 
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därmed att yttrandena är sui generis då de är mer än bara rådgivande. Han hänvisade också till 

två före detta domare vid EFTA-domstolen, Sven Norberg och Skúli Magnússon, som båda 

har sagt att skillnaden mellan ett förhandsavgörande och ett rådgivande yttrande endast är en 

fråga om ordval. Det har alltså ingen betydelse för tillämpningen.177  

 

Baudenbacher menade att HR begick en mängd fel i sin dom. Ett av dem var en misstolkning 

av ett EU-rättsfall. Med hänvisning till punkt 9 i Vanacker178 konkluderade HR att om ett 

direktiv har reglerats på gemenskapsnivå, så ska nationell rätt tolkas utifrån direktivet istället 

för EES-avtalet eller EU-fördragen.179 Syftet med hänvisningen var att felaktigt visa att 

direktiv 96/71/EG var en uttömmande harmonisering. Baudenbacher ansåg att det här var ett 

språkligt fel. HR hade utgått från den danska versionen av Vanacker där det stod ”… reguleret 

på fællesskabsplan ved direktivet…”, medan den engelska och franska versionen hade ett 

annat innehåll. Där stod det ”… regulated in a harmonised manner at Community level by the 

directive…” samt “…réglementée de manière harmonisée au niveau communautaire par la 

directive…” Den danska versionen saknade enligt Baudenbacher orden “på en harmonisert 

måte”. Han ansåg därför att den danska versionen var felaktig och att HR inte borde ha använt 

den.180 Det finns ingen svensk översättning av Vanacker. Min egen fria översättning av texten 

blir ”reglerad på ett harmoniserat sätt på gemenskapsnivå genom direktivet”. 

 

Att värdera om parterna har brutit mot EES-rätten är en fråga för EES-rätten inte norsk rätt. 

Baudenbacher menade att HR i strid med EES-rätten tolkade direktiv 96/71/EG som en 

uttömmande lista på områden där värdmedlemsstaten kan ge företräde till sina arbetsvillkor. 

Det innebar att artikel 36 EES-avtalet om friheten att tillhandahålla tjänster inte prövades. 

EES-rätten kan inte heller tolkas utifrån norska förarbeten. Baudenbacher ansåg även att HR 

inte hade undersökt om inskränkningen i EES-rätten stod i proportion till syftet med 

inskränkningen181 

 

Kritiken resulterade i att EFTA Surveillance Authority (ESA) formellt underrättade den 

norska regeringen om att Norge inte följer skyldigheterna i artikel 3 EES-avtalet. Genom att 

allmängiltigförklara kollektivavtalet, ”Verkstedoverenskomsten 2008-2010 som reglerar 

                                                 
177 Baudenbacher, (n 175), s. 523-524. 
178 Mål C-37/92, Vanacker, punkt 9. 
179 HR-2013-00496-A (n 7), punkt 101. 
180 Baudenbacher, (n 175), s. 526-527. 
181 Ibid., s. 528-529. 
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lönetillägg för rese-, mat- och logikostnader till utstationerade arbetstagare i bland annat 

varvsindustrin och byggbranschen följer Norge inte EES-rätten. ESA höll därmed med 

Baudenbacher om att EFTA-staterna ska följa EFTA-domstolens yttranden.182 

 

Den norska regeringen svarade med att säga att det är viktigt med en homogen tolkning av 

EES-rätten. Däremot är det valbart för de nationella domstolarna att fråga EFTA-domstolen, 

och att domstolens svar är rådgivande. Regeringen menade också att EFTA-staten inte 

riskerade några sanktioner om den inte följde EFTA-domstolens tolkning. ESA har ännu inte 

startat ett fördragsbrottsärende.183 Det finns alltså olika synssätt på hur EES-avtalet och målet 

med homogen tolkning faktiskt ska tolkas. I nästa kapitel kommer jag att ta upp ett 

betydelsefullt mål som kom efter Verftsaken. 

 

4.5 Staten v/Arbeidsdepartementet v Jonsson 

 

Efter Verftsaken kom ett avgörande från EFTA domstolen som handlade om fri rörlighet för 

arbetstagare enligt artikel 28 EES-avtalet, som har sin motsvarighet i artikel 45 FEUF. Målet 

heter Staten v/Arbeidsdepartementet v Jonsson, och handlar om Stig Arne Jonsson, en svensk 

medborgare som jobbade i Norge när han blev arbetslös 2008. Han sökte 

arbetslöshetsersättning i Norge, men fick avslag på sin ansökan.184 

 

Baudenbacher hänvisade till fallet för att visa att EFTA-domstolen har blivit tydligare i sin 

praxis efter Verftsaken.185 I Staten v/Arbeidsdepartementet v Jonsson var förordning nr 

1408/71186 tillämplig. EFTA-domstolen gjorde en parallell mellan förordningen som har till 

syfte att samordna reglerna, och ett direktiv som har till uppgift att samordna reglerna. 

Domstolen förklarade att det finns en skillnad mellan direktiv som ska samordna nationella 

regler och direktiv som ska harmonisera nationella regler. Som exempel tog domstolen upp 

direktiv 96/71/EG som behandlas både i Verftsaken och Lavalmålet. Syftet med direktivet är 

                                                 
182 Ahlberg, 2015. 
183 Ibid. 
184 Mål E-3/12, Staten v/Arbeidsdepartementet v Jonsson, punkter 1-2. 
185 Baudenbacher, (n 175), s. 525-526. 
186 Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet 

när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen (EGT L 149, 5.7.1971, s. 2-50). 

Vid beslut nr. 76/2011 av 1. juli 2011 ersatte EES-kommitteen förordningen med Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen 

(EUT L 166, 30.4.2004, s. 1-123) Beslutet trädde i kraft 1 juni 2012, dvs. efter fallet togs upp till prövning, 

se också Staten v/Arbeidsdepartementet v Jonsson (n 184), punkter 12 och 35. 
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att samordna arbets- och anställningsvillkoren i medlemsstaterna, inte att harmonisera det 

materiella innehållet av desamma.187 

 

EFTA-domstolen förklarade att ett fullharmoniseringsdirektiv som t.ex. direktivet i Vanacker 

har harmoniserat alla aspekter av det relevanta området. En nationell bestämmelse som 

grundar sig på ett sådant direktiv ska läsas utifrån direktivets ändamål. Därmed påverkar inte 

EES-avtalet, EU-fördragen. och EU/EES-rättsliga principer bedömningen av direktivet. Det är 

en helt annan sak när det är ett samordningsdirektiv. Där kan medlemsstaterna bestämma det 

materiella innehållet. Ett sådant direktiv tolkas utifrån EES-avtalet, EU-fördragen och 

EU/EES-rättsliga principer. EFTA-domstolen hänvisade bland annat till punkterna 27-31 i 

Verftsaken och punkt 60 i Lavalmålet.188 

 

Jag tolkar det som att EFTA-domstolen tog tillfället i akt att framhäva betydelsen av EES-

rätten i nationell rätt. För att alla medborgare i alla medlemsstater inom EES ska behandlas 

lika behöver det vara en enhetlig tolkning av EU/EES-rätten. Jag ser målet Staten 

v/Arbeidsdepartementet v Jonsson som ett sätt för EFTA-domstolen att tala om för 

Høyesterett att de skulle ha följt EFTA-domstolens rådgivande yttrande i Verftsaken. Jag 

anser att skillnaderna i tillämpningen av FEUF och EES-avtalet är en del av förklaringen till 

att Lavalmålet och Verftsaken får olika utslag i de nationella domstolarna. 

 

5 Avslutande diskussion och analys 
 

I det här kapitlet kommer jag att diskutera och ytterligare analysera Lavalmålet och 

Verftsaken med artikel 56 FEUF samt artikel 36 EES-avtalet som grund. Jag kommer att 

diskutera varför tillämpningen av friheten att tillhandahålla tjänster skiljer sig åt mellan 

Sverige och Norge i de två målen. 

 

5.1 Artikel 56 FEUF och Artikel 36 EES-avtalet 

 

De aktuella bestämmelserna i Lavalmålet och Verftsaken var artikel 56 FEUF respektive 

artikel 36 EES-avtalet. Artiklarna reglerar friheten att tillhandahålla tjänster inom EU/EES. 

Det är en av de grundläggande principerna, för att få en fungerande inre marknad där tjänster, 

                                                 
187 Staten v/Arbeidsdepartementet v Jonsson (n 184), punkter 55-56. 
188 Ibid., punkter 56-57. 
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varor, personer och kapital kan röra sig fritt mellan statsgränserna. Direktiv 96/71/EG som 

samordnar bestämmelser om utstationerade arbetstagare i den inre marknaden var också 

tillämplig i rättsfallen. I skäl 13 till direktiv 96/71/EG står det att syftet med direktivet är att 

samordna en kärna av tvingande regler för arbetsgivare som utstationerar sina anställda i en 

annan medlemsstat än där företaget är etablerat. Det innebär att direktivet är ett 

samordningsdirektiv som ska tolkas utifrån reglerna i FEUF och EES-avtalet. 

 

5.2 Samordna eller harmonisera 

 

Frågan om hur direktivet ska tolkas är inte helt enkel. Både EU-domstolen och EFTA-

domstolen tolkar direktiv 96/71/EG som ett samordningsdirektiv. I Lavalmålet står det att 

direktivet inte ska harmonisera de materiella bestämmelserna i medlemsstaterna, utan 

medlemsstaterna ska själva bestämma innehållet i bestämmelserna. Medlemsstaterna är 

däremot skyldiga att följa fördraget och de allmänna principerna. Eftersom direktiv 96/71/EG 

hade implementerats i svensk rätt när Lavalmålet kom, skulle direktivet tolkas i ljuset av 

nuvarande artikel 56 FEUF.189 EFTA-domstolen hänvisade till Lavalmålet i Verftsaken och 

förklarade att direktiv 96/71/EG ska tolkas mot bakgrund av artikel 36 EES-avtalet.190 Jag 

anser därmed att EU- och EFTA-domstolen är överens om att direktivet ska tolkas mot 

bakgrund av FEUF och EES-avtalet. 

 

När de två målen kom till de nationella domstolarna resonerade de på olika sätt. EU-

domstolen hade redan visat att Byggnads stridsåtgärder var olovliga. Därför bedömde 

Arbetsdomstolen istället frågan om fackförbunden var skadeståndsskyldiga.191 EFTA-

domstolen hade överlåtit åt den nationella domstolen att bedöma om villkoren i 

kollektivavtalet var förenliga med EES-rätten. Høyesterett ansåg att villkoren var en tillåten 

inskränkning i artikel 36 EES-avtalet. Enligt domstolen var de därmed förenliga med EES-

rätten.192 

 

Enligt Baudenbacher missförstod HR hur direktiv 96/71/EG ska tolkas. I sitt avgörande skrev 

EFTA-domstolen att begreppet minimilön ska definieras av nationell lagstiftning. Eftersom 

direktivet inte harmoniserar utan endast samordnar de nationella reglerna på området, får 

                                                 
189 Laval un Partneri (n 1), punkter 59-61. 
190 STX Norway Offshore AS m.fl. v Staten v/ Tariffnemnda (n 5), punkter 34-35. 
191 AD 2009 nr. 89. 
192 HR-2013-00496-A (n 7), punkter 116, 130, 135 och 177. 
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medlemsstaterna fritt bestämma vad de ska innehålla så länge de är förenliga med EU-

fördragen/EES-avtalet samt EU/EES-rättsliga principer. Därför ska begreppet prövas utifrån 

direktivet läst i ljuset av artikel 36 EES-avtalet, eller om det är nödvändigt direkt utifrån 

artikel 36 EES-avtalet.193 

 

I sin bedömning av villkoret om lönetillägg för arbetstagare som jobbar borta från hemmet 

menade HR att syftet med artikel 3(1) första stycket, punkt (c) direktiv 96/71/EG är att 

begränsa medlemsstaternas rätt att justera löner till fastställandet av minimilön. Domstolen 

menade även att det inte finns stöd i EU-domstolens praxis för att villkoren om minimilön ska 

tolkas utifrån den fria rörligheten för tjänster i artikel 36 EES-avtalet. Enligt HR skulle den 

lösningen medföra att direktivet inte skulle uppnå målet om att samordna en kärna av 

tvingande regler om minimilön. Med anledning av detta var det olämpligt att anlägga EFTA-

domstolen syn på direktivet, vilket skulle innebära en tolkning utifrån artikel 36 EES-

avtalet.194 

 

HR stärkte sin argumentation genom att hänvisa till Vanacker där EU-domstolen i den danska 

versionen sa att ett direktiv ska tolkas utifrån syftet med direktivet och inte utifrån fördragen, 

när området är reglerat på EU/EES-rättslig nivå genom ett direktiv.195 HR menade därmed att 

det fanns skäl till att inte tolka villkoren efter artikel 36 EES-avtalet. Domstolen tog inte helt 

och hållet ställning i frågan eftersom den ansåg att lönetillägget hur som helst överensstämde 

med artikel 36 EES-avtalet.196 

 

Jag anser att det finns skäl till att kritisera HR:s slutsatser i den här delen. För det första har 

det smugit sig in ett språkfel i den danska versionen av Vanacker. Många av de andra 

versionerna av domen angav att direktivet fullt ut ska harmonisera ett område. Det betyder att 

det ska vara ett fullharmoniseringsdirektiv när direktivet bara ska tolkas utifrån dess syfte och 

inte utifrån EU-fördragen eller EES-avtalet. Alla språkversioner är giltiga i EU, så jag kan 

inte säga att den danska versionen av Vanacker är felaktig. Däremot är den engelska och 

franska version också korrekt. Där framgår det tydligt att det ska vara ett 

fullharmoniseringsdirektiv. Att det finns olika versioner av avgörandet som säger olika saker 

är en brist i EU:s språkpolicy. Med det sagt är jag också förvånad över att HR inte har 

                                                 
193 HR-2013-00496-A (n 7), punkt 70. 
194 Ibid., punkter 99-100. 
195 Ibid. punkt 101. 
196 Ibid., punkt 103. 
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studerat andra språkversioner. Jag förstår att det språkmässigt är enkelt att läsa den danska 

versionen, men HR kunde också ha studerat den engelska versionen. Jag tycker att det är 

särskilt underligt att HR inte gör det då deras analys av rättsläget skiljer sig från EFTA-

domstolens. EFTA-domstolens syfte är bland annat att hjälpa de nationella domstolarna att 

tolka EU/EES-rätten. Med det i åtanke borde HR ha undersökt saken närmare. 

 

I sin dom hänvisade HR till EU-praxis, Kommissionen mot Luxemburg197, där HR menade att 

EU-domstolen inte nämnde att artikel 3(1) första stycket, punkt (c) direktiv 96/71/EG också 

ska tolkas utifrån nuvarande artikel 56 FEUF eller artikel 36 EES-avtalet.198 I målet väckte 

Kommissionen talan mot Luxemburg för fördragsbrott enligt nuvarande artikel 258 FEUF. 

Kommission ansåg att Luxemburg hade implementerat artiklarna 3(1) och 3(10) direktiv 

96/71/EG på ett felaktigt sätt. Kommissionen ansåg också att Luxemburg hade underlåtit att 

uppfylla sina skyldigheter som följer av artiklarna 56-57 FEUF.199 

 

Jag håller inte med HR i dess slutsats. För det första nämnde EU-domstolen att friheten att 

tillhandahålla tjänster enligt artikel 56 FEUF är en grundläggande princip. Artikeln kan endast 

inskränkas om det finns tvingande hänsyn till allmänintresset, och detta intresse inte redan 

skyddas i den medlemsstat där företaget är etablerat. 200 EU-domstolen menade att det var 

obestridligt att begränsningarna i den nationella lagen kunde göra det svårare för utländska 

företag att stationera ut sina anställda i värdlandet och därmed tillhandahålla sina tjänster där. 

Den nationella lagen var därmed inte förenlig med artikel 3(10) direktiv 96/71/EG.201 Jag 

anser att om man läser mellan raderna är det uppenbart att direktivet ska läsas i ljuset av 

artikel 56 FEUF. EU-domstolen menade själv att den luxemburgska lagen ska tolkas utifrån 

direktivet i ljuset av friheten att tillhandahålla tjänster enligt artikel 56 FEUF. 

 

EU-domstolen undersökte förvisso inte artikel 3(1) direktiv 96/71/EG, men det berodde på att 

Luxemburg hade grundat sin lagstiftning på artikel 3(10) istället. Därför att medlemsstaten 

felaktigt ville grunda sina bestämmelser på ordre public. Oavsett om det är artikel 3(1) eller 

artikel 3(10) direktiv 96/71/EG är principen att tolka en nationell rättsregel utifrån ett direktiv 

                                                 
197 Mål C-319/06, Kommissionen mot Luxemburg. 
198 HR-2013-00496-A (n 7), punkt 99. 
199 Kommissionen mot Luxemburg (n 197), punkt 1. 
200 Ibid., punkt 43. 
201 Ibid., punkter 58-61. 
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läst i ljuset av EU-fördragen eller EES-avtalet densamma. Därför anser jag att HR har 

missförstått rättsfallet. 

 

Direktiv 96/71/EG är ett samordningsdirektiv som samordnar nationella bestämmelser. Det är 

viktigt att hålla isär olika typer av direktiv för att veta hur de ska tolkas. Ett 

fullharmoniseringsdirektiv ska som sagt tolkas mot bakgrund av direktivets syfte, och inte 

mot bakgrund av EU-fördragen eller EES-avtalet. Ett samordningsdirektiv eller ett direktiv 

som delvis harmoniserar en EU-norm, ska istället tolkas utifrån direktivet läst i ljuset av EU-

fördragen/EES-avtalet eller utifrån dem direkt. Jag kan därför konstatera att direktiv 96/71/EG 

är ett samordningsdirektiv, och ska tolkas därefter. 

 

5.3 Grundläggande skillnader mellan FEUF och EES-avtalet 

 

Jag har gått igenom betydelsen av gemensamma regler om den inre marknaden och hur 

direktiv 96/71/EG bör tolkas. Nu ska jag undersöka närmare de grundläggande skillnaderna 

mellan EU-fördragen och EES-avtalet. Det finns flera faktorer som skiljer avtalen åt. Jag 

kommer först att ta upp skillnaderna mellan företräde i protokoll 35 till EES-avtalet och direkt 

effekt av EU-fördragen. Sedan kommer jag att undersöka betydelsen av EU-praxis i EU 

jämfört med EFTA. Slutligen kommer jag att gå igenom skillnaderna mellan rådgivande 

yttranden och förhandsavgöranden. 

 

5.3.1 Företräde och direkt effekt 

 

Enligt protokoll 35 till EES-avtalet är EFTA-medlemsstaterna skyldiga att skapa en rättsregel 

som ger EES-rätten företräde framför stridande nationell rätt. Norge har gjort det i 2 § EØS-

loven. EU-domstolen har utvecklat en princip om direkt effekt av fördragsartiklar genom sin 

rättspraxis. Därför får artikel 56 FEUF direkt effekt i Sverige. 

 

Företrädesrätten och principen om direkt effekt tillämpas på ett liknande sätt. I Van Gend en 

Loos menade EU-domstolen att en fördragsartikel som innehåller ett förbud som är klart och 

ovillkorligt kan få direkt effekt. I Einarsson v The Icelandic State förklarade EFTA-

domstolen att en artikel i EES-avtalet kan få företräde om den innehåller ett förbud som är 

klart och ovillkorligt.  
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Skillnaden mellan företräde och principen om direkt effekt är att EFTA-medlemsstaten ska ha 

infört en rättsregel som ger EES-rätten företräde enligt protokoll 35. Det finns en skyldighet i 

den enda artikeln i protokoll 35 att införa en sådan rättsregel om det finns en risk att nationell 

rätt kommer att kollidera med EES-rätten. Enligt principen om direkt effekt kan 

rättstillämparen använda EU-fördragen utan att EU-medlemsstaterna behöver införa en 

speciell rättsregel. Jag tolkar det som att EFTA-medlemsstaterna har behållit sin 

lagstiftningskompetens på området, medan EU-medlemsstaterna inte har gjort det. I praktiken 

verkar skillnaden vara liten, då alla EFTA-medlemsstater som jag har studerat via rättsfall har 

haft någon typ av företrädesregel. Teoretiskt sett skulle de dock kunna ta tillbaka rättsregeln, 

då de har den befogenheten. 

 

5.3.2 EU-domstolens praxis 

 

Frågan om vilken betydelse EU-domstolens praxis har i EES hör ihop med frågan om direkt 

effekt eller företräde. EFTA-medlemsstaterna löste problemet med lagkonflikter mellan EES-

rätt och nationell rätt genom regeln om företräde. Innan EU- och EFTA-medlemsstaterna 

signerade EES-avtalet uttalade sig EU-domstolen om vad som händer med reglerna om direkt 

effekt som har utvecklats i rättspraxis. I yttrande 1/91 förklarade EU-domstolen att EU är en 

ny rättsordning som omfattar mer långtgående åtgärder än vanliga internationella avtal. EU är 

alltså sui generis, d.v.s. unik i sitt slag. En sådan mer långtgående åtgärd är principen om 

direkt effekt av fördragsartiklar. Syftet med EU är att ha en gemensam rättsordning på många 

fler områden än de som regleras i EES-avtalet. Därför är det inte lämpligt att principen om 

direkt effekt även gäller i EFTA-medlemsstaterna. 

 

Grunden är att EU-domstolens praxis är tillämplig i EFTA-medlemsstaterna om 

bestämmelserna i EU-fördragen innehållsmässigt överensstämmer med bestämmelserna i 

EES-avtalet, se artikel 6 EES-avtalet och artikel 3(2) SCA. Eftersom principen om direkt 

effekt inte finns i EES-avtalet blir inte rättspraxis om principen tillämplig. Jag anser att det 

kan vara problematiskt att inte all rättspraxis är tillämpbar, för att det kan leda till att reglerna 

om de fyra friheterna tolkas olika i EFTA jämfört med EU. Samtidigt var syftet med EES-

avtalet att inleda ett mindre långtgående samarbete än EU. Enligt artikel 31 

Wienkonventionen av den 23 maj 1969 om traktaträtten ska ett avtal tolkas utifrån dess syfte. 

Eftersom syftet med EES-avtalet var att ha en gemensam inre marknad är det inte rimligt att 

tillämpa EU-praxis som täcker andra områden. Därför blir min slutsats att det är lämpligare 
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att EFTA-staterna bara påverkas av EU-domstolens tolkning av de artiklar i EU-fördragen 

som är relevanta för EES. 

 

5.3.3 Rådgivande yttranden och förhandsavgöranden 

 

Frågan om hur ett avgörande från EFTA-domstolen respektive EU-domstolen ska tolkas i de 

nationella domstolarna är central för mitt syfte. EU-domstolen är enligt artikel 267 FEUF 

behörig att ge ett förhandsavgörande till en nationell domstol som har bett om en tolkning av 

EU-rätten. Den nationella domstolen ska följa förhandsavgörandet när den dömer i tvisten vid 

den nationella domstolen. Förhandsavgörandena har prejudikatvärde för framtida tolkningar 

av EU-rätten. Som jag har nämnt ovan har de också prejudikatvärde för EFTA-domstolen och 

nationella domstolar i EFTA-medlemsstaterna. En EFTA-medlemsstat kan också be EU-

domstolen om ett förhandsavgörande enligt artikel 107 EES-avtalet och Protokoll 34 till EES-

avtalet. Ett sådant avgörande är bindande för den nationella domstolen. 

 

EFTA-domstolen har enligt artikel 34 SCA behörighet att ge rådgivande yttranden gällande 

tolkningen av EES-rätten. Texten i artikel 34 SCA är densamma som i artikel 267 FEUF, 

förutom att EFTA-domstolen ger ett rådgivande yttrande och EU-domstolen ger ett bindande 

förhandsavgörande. HR i Norge menade att EFTA-domstolens yttrande var just rådgivande. 

Yttrandet skulle ges väsentlig vikt men den nationella domstolen hade ändå behörighet och 

skyldighet att självständigt döma i målet. I sin kritik till HR höll EFTA-domstolens 

ordförande Baudenbacher inte med om det påståendet. Han menade att EES, liksom EU är 

unik i sitt slag, och att EES-avtalet därmed inte går att jämföra med andra internationella 

avtal. Vidare innehåller artikel 3 EES-avtalet en skyldighet att uppfylla de skyldigheter som 

följer av avtalet. Baudenbacher ansåg att EES-avtalet har företräde framför SCA. Det innebär 

att Norge var skyldig att uppfylla skyldigheten i artikel 36 EES-avtalet, dvs. inte hindra den 

fria rörligheten för tjänster. 

 

Enligt min åsikt finns det saker som talar för att EES-rätten ska få samma genomslag i EFTA-

medlemsstaterna som EU-rätten får i EU-medlemsstaterna. Eftersom artikel 36 EES-avtalet 

och artikel 56 FEUF är exakt samma bestämmelse finns det ett behov av att tolka dem 

enhetligt i den inre marknaden. Genom att upprätta ett gemensamt avtal mellan EU-

medlemsstaterna och EFTA-medlemsstaterna finns det en vilja att ha gemensamma regler om 

den inre marknaden. EES-avtalet innehåller flera skyldigheter, däribland artikel 36. Genom att 
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skriva under avtalet har de lovat att uppfylla dessa skyldigheter, se också artikel 3 EES-

avtalet. 

 

Om artikel 36 EES-avtalet inte får en enhetlig tillämpning i hela EES tappar den sin verkan. 

Syftet med artikeln är att säkerställa att företag från alla medlemsstater fritt ska få 

tillhandahålla sina tjänster i andra medlemsstater. Om en medlemsstat tillämpar artikeln på ett 

annat sätt än de andra medlemsstaterna får artikeln inte sin fulla verkan. Med stöd av 

nuvarande artikel 56 FEUF förklarade EU-domstolen genom negativ integration i Rush 

Portuguesa grunderna för det efterföljande direktivet. Efter målet beslutade 

Europaparlamentet och Rådet genom positiv integration att anta direktiv 96/71/EG som 

reglerar utstationering av arbetstagare. Direktiv 96/71/EG har alltså sin grund i ett rättsfall 

som handlade om artikel 56 FEUF, och därmed sin motsvarighet i EES-avtalet. Om det inte 

finns en enhetlig tolkning av EU/EES-rätten kan betydelsefulla avgöranden tappa sin verkan i 

EES. Syftet med EU-domstolens avgörande i Rush Portuguesa var att visa vilka regler i 

värdlandet som företaget som utstationerade sina anställda var skyldig att följa. Domen 

resulterade i direktiv 96/71/EG som samordnar en tvingade kärna av regler som 

värdmedlemsstaten kan kräva att dessa företag ska följa. Om vissa medlemsstater kunde 

ignorera rättspraxis som reglerar ett område innan det finns direktiv eller förordningar som 

reglerar det, får EU/EES-rätten inte lika stort genomslag i hela EES. 

 

Orsaken till att EU-domstolen och EFTA-domstolen finns är att de ska hjälpa 

medlemsstaterna att tolka EU/EES-rätten. Jag anser därför att de existerar för att se till att det 

blir en homogen tolkning i hela EES när det gäller bestämmelserna om den inre marknaden. 

Anledningen till att medlemsstaterna konstruerade EFTA-domstolen var för att EU-domstolen 

också dömde i fall som inte täcktes av EES-avtalet. Det betyder däremot inte att EFTA-

domstolen inte har en liknande uppgift som EU-domstolen. Den ska tolka EES-avtalet, så att 

det blir en enhetlig tolkning i hela EES.  

 

Jag anser att en enhetlig tillämpning är ett starkt argument för att låta EFTA-domstolens 

yttranden ha lika stark rättslig verkan som EU-domstolens avgöranden. Däremot kan jag inte 

ignorera det faktum att orden i artiklarna 34 SCA och 267 FEUF skiljer sig åt när det gäller 

vilket typ av avgörande det är. Artikel 34 SCA anger att EFTA-domstolen får ge ett 

rådgivande yttrande, medan EU-domstolen ger ett förhandsavgörande enligt artikel 267 

FEUF. 
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Enligt ordalydelsen i artikel 34 SCA har EFTA-domstolens yttranden bara en rådgivande 

karaktär, men artikel 3 EES-avtalet innehåller en skyldighet att på alla lämpliga sätt uppfylla 

skyldigheterna som följer av avtalet. Om då EFTA-domstolen har tolkat EU/EES-rätten 

utifrån bestämmelserna i avtalet bör den nationella domstolen följa avgörandet. Jag menar att 

EFTA-domstolen är expert på EES-avtalet och tar hänsyn till målet om enhetlig tolkning 

inom EES när den fattar sitt beslut. De nationella domstolarna har inte samma kunskaper och 

mål. Borgarting lagmannsrett ville ha hjälp med tolkningen av EES-rätten. Det var därför de 

bad EFTA-domstolen om ett yttrande enligt artikel 34 SCA. EFTA-domstolen gav Borgarting 

lagmannsrett råd om hur den skulle bedöma EES-frågorna i tvisten. Borgarting lagmannsrett 

ansåg att kollektivavtalet var en tillåten inskränkning i friheten att tillhandahålla tjänster. 

Høyesterett kom fram till samma domslut. Problemet var att de inte tolkade EES-rätten på det 

sätt som EFTA-domstolen hade föreslagit. Istället gjorde de några feltolkningar, som jag har 

skrivit om tidigare.202 EFTA-domstolen lämnade ett stort utrymme för den norska domstolen 

att bedöma fakta i målet, men EFTA-domstolen var tydlig i hur en sådan bedömning skulle gå 

till. 

 

HR kritiserade hur de olika delarna i målet skulle bedömas, t.ex. om direktivet skulle tolkas 

utifrån dess syfte eller i ljuset av artikel 36 EES-avtalet. Ibland höll HR inte heller med om att 

EFTA-domstolen hade valt rätt artikel i direktivet som grund. Jag tänker särskilt på 

kollektivavtalets sjunde villkor som handlade om arbetstagares kompensation för utgifter för 

resor, kost och logi. EFTA-domstolen kom fram till att det var ett övrigt villkor som föll 

under artikel 3(10) direktiv 96/71/EG,203 medan HR ansåg att villkoret kunde ligga under 

artikel 3(7) direktiv 96/71/EG.204 Även om HR tyckte annorlunda i vissa frågor prövade 

domstolen dem också utifrån EFTA-domstolens yttrande. I det sistnämnda villkoret prövade 

alltså HR villkoret utifrån artikel 3(10) direktiv 96/71/EG. Domstolen ville inte ta ställning i 

frågan om vilken artikel som var den rätta, men poängterade att EFTA-domstolens yttranden 

endast är rådgivande.205 Jag tolkar det som att Høyesterett ville visa att den inte höll med 

EFTA-domstolen och att den hade kompetens att själv ta ställning i frågorna, men att den i 

slutändan prövade frågorna efter det rådgivande yttrandet. 

 

                                                 
202 Se kapitel 5.2 Samordna eller harmonisera 
203 STX Norway Offshore AS m.fl. v Staten v/ Tariffnemnda (n 5), punkt 98. 
204 HR-2013-00496-A (n 7), punkt 152. 
205 Ibid., punkt 155. 



50 

 

Ett exempel på att HR bedömde fakta i målet på det sätt som EFTA-domstolen hade sagt att 

de skulle göra var villkoret om lönetillägg för arbetstagare som jobbar borta från hemmet. 

EFTA-domstolen sa att lönetillägget i enlighet med artikel 3(1) direktiv 96/71/EG kan vara en 

tillåten inskränkning av artikel 36 EES-avtalet om det uppfyller syftet med åtgärden, dvs. att 

skydda utstationerade arbetstagare.206 Objektivt sett skulle åtgärden medföra ett skydd för de 

utstationerade arbetstagarna. Det innebar att arbetstagarna skulle få en genuin fördel. Om 

arbetstagarna på grund av åtgärden förlorade sina jobb i varvs- och skeppsindustrin förelåg 

ingen riktig fördel. Åtgärden kunde inte motiveras av ekonomiska skäl.207 

 

HR hänvisade till norska förarbeten som sa att allmängiltiga kollektivavtal har till syfte att 

säkra arbetstagarna trygga och goda löne- och arbetsvillkor. Domstolen hänvisade även till 

doktrin där det stod att syftet med allmängiltiga kollektivavtal inte är att hindra konkurrens 

mellan medlemsstaterna utan att se till att de utstationerade arbetstagarna inte blir en ny 

underklass i Norge. Med anledning av detta och det faktum att Norge ville skydda sin sociala 

standard var villkoret om lönetillägg för arbetstagare som jobbar borta från hemmet tillåten 

enligt doktrinen. HR menade därför att villkoret objektivt sett skyddade de utstationerade 

arbetstagarna.208 Domstolen menade att det fortfarande fanns ett stort behov av arbetskraft 

efter kollektivavtalet gick igenom. De utstationerade arbetstagarna förlorade inte sina jobb, 

utan några av dem blev istället anställda lokalt i Norge.209 

 

HR prövade alltså fakta i målet utifrån EFTA-domstolens rådgivande yttrande. Däremot är jag 

inte säker på att HR gjorde en korrekt bedömning. Åtgärden skulle ge de utstationerade 

arbetstagarna en riktig fördel. Domstolens argument är att de inte ska bli en ny underklass i 

Norge. Jag håller med om att en sådan situation inte skulle hjälpa de utstationerade 

arbetstagarna. Frågan är om de stannar kvar i Norge? Eftersom de är utstationerade är det 

rimligt att de åker till sina hemländer efter att de har utfört arbetet. Pengarna de har tjänat i 

Norge kan ge dem en bra levnadsstandard hemma. Kompensationen för arbetstagare som 

arbetar borta från hemmet gäller i och för sig både inhemska och utländska arbetstagare, men 

faktum kvarstår att det alltid gäller arbetstagare som kommer från en annan medlemsstat. Det 

kan snedvrida konkurrensen mellan inhemska och utländska företag. Jag anser inte heller att 

rätten att utstationera arbetstagare i enlighet med den fria rörligheten för tjänster kan ersättas 

                                                 
206 STX Norway Offshore AS m.fl. v Staten v/ Tariffnemnda (n 5), punkter 68-70. 
207 Ibid., punkter 83-85. 
208 HR-2013-00496-A (n 7), punkter 108-109. 
209 Ibid., punkt 112. 
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av att arbetstagarna blir anställda i Norge. Därför att då har redan friheten att tillhandahålla 

tjänster blivit hindrad. 

 

5.4 Avslutande diskussion 

 

Min slutsats är att den svenska domstolen och den norska domstolen gjorde olika 

bedömningar för att Sverige och Norge täcks av olika internationella avtal. Genom FEUF har 

Arbetsdomstolen en klar skyldighet att följa EU-domstolens förhandsavgörande. AD 

diskuterade inte frågan om EU-domstolen hade tolkat EU-rätten korrekt eller inte, för att den 

nationella domstolen inte kan göra det. Den nationella domstolen ber EU-domstolen att tolka 

en rättsregel, EU-domstolen ger ett förhandsavgörande, och den nationella domstolen 

använder avgörandet i sin dom. I Norge ser det annorlunda ut, då de inte berörs av reglerna i 

FEUF utan av EES-avtalet och SCA. 

 

Den norska domstolen tar emot ett rådgivande yttrande som den enligt norsk rättspraxis inte 

är bunden av. Enligt norsk rättspraxis ska den norska domstolen i och för sig ta stor hänsyn 

till EFTA-domstolens yttrande, men den är samtidigt behörig och skyldig att fatta ett 

självständigt beslut. 

 

Den här ordningen är enligt min åsikt inte bra för enhetligheten inom EES. Om företagen fritt 

ska få stationera ut sina arbetstagare i en annan medlemsstat än där företagen är etablerade, 

måste företagen kunna göra det i hela EES. Annars finns inte en fungerande inre marknad. 

EFTA-medlemsstaterna är förhållandevis små sett till befolkningsmängd, men jag anser ändå 

att det inte skulle vara förenligt med idén om den inre marknaden om några medlemsstater får 

ha en annan tillämpning än den som följer av gemensam praxis och EES-avtalet. EFTA-

domstolen verkar dela min bedömning. Det framgår av EFTA-domstolens avgörande i Staten 

v/Arbeidsdepartementet v Jonsson samt ordföranden Baudenbachers kritik av Høyesteretts 

dom. 

 

Jag tror inte att lösningen är att ha en gemensam domstol som ger förhandsavgöranden, för att 

EES-avtalet är mindre omfattande än EU-fördragen. Om EU-domstolen var ansvarig för hela 

EES skulle det vara svårt för dem att skilja på rättsfall som bara behandlar de bestämmelser 

som täcks av EES-avtalet och de bestämmelser som täcks av EU-fördragen. I EU finns ett 

mycket tätare politiskt, ekonomiskt och juridiskt samarbete än i EES. Om samarbetena skulle 
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vara likadana hade det inte funnits två olika samarbeten, utan då hade EFTA-medlemsstaterna 

varit med i EU istället. Det finns därför en skillnad mellan EU och EES.  

 

Jag anser att lösningen med EFTA-domstolen fungerar, för att den bättre kan se de särskilda 

villkor som gäller för EFTA-medlemsstaterna utan att blanda in hela EU-fördragen med 

tillhörande rättspraxis. Det finns ett samarbete mellan EFTA-domstolen och EU-domstolen. 

Det har jag kunnat se i framförallt EFTA-domstolens yttranden, för att den ofta hänvisar till 

EU-praxis. Domstolen kan alltså se till att det blir en enhetlig tolkning i EFTA-

medlemsstaterna gentemot EU, samtidigt som den kan ta hänsyn till EES-avtalets särskilda 

karaktär. 

 

För att enhetlighet ska uppnås måste de nationella domstolarna i EES tillämpa EU/EES-rätten 

på samma sätt. Jag anser att i den mån det följer av EES-avtalet måste EU/EES-rätten också 

följas av EFTA-medlemsstaterna. Det som talar emot en sådan tolkning är att EFTA-

medlemsstaterna har behållit en större del av sin suveränitet. Exempel på det är ordalydelsen i 

artikel 34 SCA och artikel 7 EES-avtalet. Även om t.ex. Norge har större 

självbestämmanderätt ska medlemsstaten ändå uppfylla sina skyldigheter i fördraget enligt 

artikel 3 EES-avtalet. Den skyldigheten kan bidra till en mer enhetlig tolkning inom EES. 

 

Min personliga åsikt är att både inhemska och utländska arbetstagare ska ha goda arbets- och 

anställningsvillkor. Det betyder däremot inte att åtgärderna som försökte säkerställa det i 

Verftsaken och Lavalmålet var förenliga med friheten att tillhandahålla tjänster i artikel 36 

EES-avtalet samt artikel 56 FEUF. EU-domstolen och EFTA-domstolen tolkade EU/EES-

rätten på ett liknande sätt utifrån fakta i målen. De nationella domstolarna i Norge och Sverige 

hanterade avgörandena på olika sätt. Det berodde inte på de materiella bestämmelserna i 

direktiv 96/71/EG, EES-avtalet och EU-fördragen, utan på skillnaderna i EFTA-domstolens 

och EU-domstolens roll i EFTA respektive EU.  
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