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Förkortningar	

	
Ds	Departementsserie	

	

EKMR	Europeiska	konventionen	om	skydd	för	de	mänskliga	rättigheterna	och	de	

grundläggande	friheterna	

	

FEUF	Fördraget	om	Europeiska	Unionens	funktionssätt	

	

ILO	International	Labour	Organization	

	

MBL	Lag	(1976:580)	om	medbestämmande	i	arbetslivet	

	

Prop.	Proposition	

	

Rörelsedirektivet	Europaparlamentet	och	rådets	direktiv	2004/38/EG	av	den	29	

april	2004	om	unionsmedborgare	och	deras	familjemedlemmars	rätt	att	fritt	röra	

sig	och	uppehålla	sig	inom	medlemsstaternas	territorier	

	

SOU	Statens	offentliga	utredningar	

	

Utstationeringsdirektivet	Europaparlamentets	och	rådets	direktiv	96/71/EG	av	

den	 16	 december	 1996	 om	 utstationering	 av	 arbetstagare	 i	 samband	 med	

tillhandahållande	av	tjänster	
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1.	Inledning	
	
1.1	Prolog	

”Unionen	ska	erkänna	och	främja	arbetsmarknadsparternas	

betydelse	på	unionsnivå	och	därvid	ta	hänsyn	till	skillnaderna	i	

de	nationella	systemen.	Den	ska	underlätta	dialogen	mellan	

arbetsmarknadens	parter	med	respekt	för	deras	

självständighet.”	

	

	Artikel	151	Fördraget	om	Europeiska	Unionens	funktionssätt	

	

Den	fria	rörligheten	är	en	av	de	stora	inverkningar	EU-samarbetet	haft	på	Europa.	

År	2013	utnyttjade	1,2	miljoner	människor	sin	rätt	till	fri	rörlighet	inom	EU.1	Det	

har	blivit	en	grundläggande	del	av	samarbetet	och	EU-domstolen	har	uttryckt	att	

det	är	en	av	unionens	grundläggande	principer.2	Förbudet	mot	diskriminering	i	

artikel	 18	 i	 fördraget	 om	Europeiska	Unionens	 funktionssätt,	 vidare	 FEUF,	 har	

gjort	att	det	inom	arbetsmarknaden	inte	får	finnas	någon	skillnad	i	hur	personer	

med	 olika	 nationalitet,	 men	 med	 EU-medborgarskap,	 behandlas	 inom	 ett	

medlemsland.	Detta	för	att	rätten	till	fri	rörlighet	ska	kunna	utnyttjas.	För	att	ta	

Sverige	som	exempel	så	innebär	det	att	en	person	från	Frankrike	ska	kunna	söka	

arbete	 i	 Sverige	under	 samma	 förutsättningar	 som	en	 svensk.	Möjligheten	 att	

arbeta	i	andra	medlemsländer	utan	krav	på	arbetstillstånd	är	ett	av	resultaten	av	

kravet	 på	 icke-diskriminering.3	 Om	 den	 franska	 personen	 skulle	 behöva	 söka	

arbetstillstånd	skulle	det	utgöra	en	särbehandling	med	negativ	verkan	för	hen	i	

förhållande	till	en	svensk	medborgare	och	det	kravet	kan	därmed	inte	ställas.	

																																																								
1	http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/sv#Migrationsstr.C3.B6m
mar.	
2	C-292/89.	Punkt	11.	
3	Prop.	2005/06:77.	Sidan	83.	
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Rätten	 till	 fri	 rörlighet	 och	 diskrimineringsförbudet	 går	 hand	 i	 hand	 men	

diskrimineringsförbudet	har	tillkommit	som	en	garanti	för	att	den	fria	rörligheten	

ska	kunna	utnyttjas.	Dessa	rättigheter	är	kopplade	till	EU-medborgarskapet	som	

alla	 människor	 som	 är	 medborgare	 i	 ett	 EU-land	 automatiskt	 har.	 Både	

diskrimineringsförbudet	och	den	fria	rörligheten	skulle	vara	relativt	tandlösa	utan	

varandra.	För	även	om	det	skulle	 finnas	en	rätt	att	 röra	sig	 fritt	 inom	unionen	

skulle	det	kunna	bli	svårt	att	ta	få	ett	jobb	på	en	arbetsmarknad	i	ett	annat	EU-

land	om	reglerna	för	personer	som	inte	är	medborgare	i	det	berörda	landet	ges	

sämre	villkor	än	den	inhemska	befolkningen.	En	orättvis	lagstiftning	skulle	kunna	

göra	det	svårt,	eller	åtminstone	ogynnsamt	att	använda	sin	rätt	till	fri	rörlighet.	

På	 samma	 sätt	 skulle	 diskrimineringsförbudet	 vara	 relativt	 verkningslöst	 om	

rätten	till	fri	rörlighet	saknades.	Om	rörligheten	inom	unionen	var	begränsad	så	

skulle	detta	 faktum	 i	 sig	medföra	en	diskriminering	av	medborgare	 från	andra	

medlemsländer	och	därmed	skulle	grunden	i	diskrimineringsförbudet	redan	vara	

hotat.	

	

Artikel	45	FEUF,	 stadgar	att	unionsmedborgare	har	 rätt	att	 söka	och	 ta	arbete	

inom	 unionen.	 En	 unionsmedborgare	 har	 genom	 artikel	 21	 FEUF	 en	

grundläggande	rätt	till	fri	rörlighet	inom	unionen	vilken	utökas	av	rätten	att	söka	

arbete.	 Det	 innebär	 att	 den	 ursprungliga	 rätten	 att	 uppehålla	 sig	 i	 andra	

medlemsländer	än	den	man	själv	kommer	från	utvidgas	då	man	gör	sig	tillgänglig	

på	 arbetsmarknaden.	 Detta	 öppnar	 upp	 för	 en	 gemensam	 arbetsmarknad	 för	

medborgare	inom	hela	EU.		

	

Utgångspunkten	för	den	svenska	arbetsmarknaden	är	att	behovet	av	arbetskraft	

i	 första	hand	ska	tillgodoses	av	svensk	arbetskraft	samt	arbetskraft	 från	övriga	
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EU-länder.4	 Först	 då	 inte	 detta	 räcker	 till	 för	 att	 täcka	 behovet	 på	

arbetsmarknaden	 ska	 arbetstillstånd	 för	 medborgare	 från	 länder	 utanför	 EU	

beviljas.	Cirka	6000	 icke	svenska	EU-medborgare	 invandrar	varje	år	 till	 Sverige	

och	den	näst	vanligaste	orsaken	till	 flytten	är	arbete	i	 landet.	År	2000	utgjorde	

utländsk	arbetskraft	5	procent	av	den	totala	arbetskraften	i	Sverige.5	Om	vi	antar	

att	en	stor	del	av	dessa	5	procent	utgörs	av	EU-medborgare	så	är	det	en	relativt	

liten	men	ändå	 icke	obetydlig	andel	av	den	svenska	arbetsmarknaden6.	Denna	

statistik	 är	 från	 år	 2000	 och	 sedan	 dess	 har	 det	 tillkommit	 ett	 flertal	

medlemsländer	 i	 EU.	 Exempelvis	 har	 både	 Polen	 och	 Rumänien	 tillkommit	 i	

samarbetet	efter	år	2000.	Dessa	två	länder	är	båda	exempel	som	har	ett	generellt	

lägre	löneläge	än	Sverige.7		

	

Som	jag	ser	det	finns	det	viss	problematik	med	det	faktum	att	det	inte	ställs	något	

krav	 på	 anställningen	 som	 ligger	 till	 grund	 för	 uppehållsrätten	 för	 EU-

medborgare.	 Ett	 exempel	 är	 de	 många	 bärplockare	 som	 kommer	 till	 Sverige	

under	 sommar	 och	 höst	 och	 som	 enligt	 en	 lägesrapport8	 från	 länsstyrelsen	 i	

Stockholm	 utsätts	 för	 slavliknande	 förhållanden	 och	 utnyttjas	 av	 arbetsgivare	

som	billig	arbetskraft.	Detta	är	en	följd	av	den	höga	arbetslöshet	som	råder	i	de	

utsattas	hemland	och	även	om	villkoren	 för	dem	 i	Sverige	är,	enligt	våra	mått	

mätt,	usla	så	är	de	ändå	bättre	än	de	alternativ	de	lämnat	i	hemlandet.	Just	i	och	

med	att	det	inte	ställs	några	krav	på	exempelvis	kollektivavtalsenliga	löner	från	

																																																								
4	Samt	ESS-länder	men	detta	tas	inte	upp	vidare	då	jag	valt	att	avgränsa	arbetet	till	EU-
medborgarskap.	
5	SOU	2004:74.	Sidan	34	ff.	
6	År	2014	utgjorde	0,44	%	av	arbetskraften	i	Sverige	av	personer	från	ett	land	utanför	EU.	
http://www.ekonomifakta.se/Artiklar/2014/April/Jobben-som-lockar-utlandsk-arbetskraft/.	
7	http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/fakta-om-loner-och-arbetstid/fola2016/7-
internationella-loner-och-arbetskraftskostnader_647898.html.	
8	Utsatta	EU-medborgare	i	Sverige	-	Lägesrapport	ur	ett	människohandelsperspektiv.	Sidan	11	
f.	
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lagstiftningshåll	kan	inte	dessa	personers	villkor	angripas	med	andra	grunder	än	

de	rent	moraliska.9	

	

En	 annan	 aspekt	 i	 frågan	 om	 den	 fria	 rörlighetens	 inverkan	 på	 den	 svenska	

arbetsmarknaden	 är	 när	 den	 jämförs	 med	 förutsättningarna	 för	

tredjelandsmedborgare	 att	 få	 stanna	 på	 grundval	 av	 arbetstillstånd.	

Arbetstillstånd	är	som	jag	tidigare	nämnde	ett	sätt	att	komplettera	tillgången	på	

arbetskraft	 när	 den	 svenska	 samt	 EU-medborgare	 inte	 räcker	 till	 för	 att	 täcka	

behovet.	 Detta	 är	 avsikten	med	 att	 bevilja	 arbetstillstånd	 och	 för	 att	 de	 som	

beviljas	dessa	tillstånd	inte	ska	hota	balansen	på	den	inhemska	arbetsmarknaden	

så	 finns	 vissa	 kriterier	 uppställda	 som	 ska	 uppfyllas	 för	 att	 arbetstillstånd	 ska	

beviljas.	Det	kriterium	jag	främst	har	i	åtanke	är	det	krav	på	ett	arbetserbjudande	

med	 villkor	 som	 står	 i	 nivå	 med	 svenska	 kollektivavtal	 eller	 branschnivå	 på	

området.	En	arbetare	från	ett	land	utanför	EU	kan	alltså	inte	komma	till	Sverige	

för	att	jobba	om	lönen	är	lägre	än	den	som	generellt	är	lägstalön	i	den	aktuella	

branschen.		

	
	
	
	
	
	
	
	 	

																																																								
9	Jag	bortser	här	från	de	situationer	då	personerna	utsätts	för	brottsliga	handlingar,	exempelvis	
människohandel.	
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1.2	Syfte	och	frågeställningar	

Syftet	med	denna	uppsats	är	att	ta	reda	på	hur	EU:s	fria	rörlighet	för	arbetare	

fungerar	på	den	svenska	arbetsmarknaden.	 I	och	med	de	stora	 skillnader	 som	

finns	 mellan	 olika	 EU-länder	 vill	 jag	 ta	 en	 närmare	 titt	 på	 hur	 reglerna	 är	

utformade,	vilka	krav	som	ställs	på	den	som	vill	utnyttja	den	fria	rörligheten	och	

hur	det	påverkar	den	svenska	arbetsmarknaden.	

	

För	 att	 uppfylla	 syftet	 ska	 jag	 även	 behandla	 frågan	 om	 huruvida	 de	 svenska	

kollektivavtalen	 respekteras	 vid	 anställning	 av	 utländsk	 arbetskraft.	 För	 att	

erhålla	 arbetstillstånd	 som	 tredjelandsmedborgare	 krävs	 att	 man	 fått	 ett	

erbjudande	om	anställning	där	kraven	minst	motsvarar	de	i	svenska	kollektivavtal	

eller	på	annat	 sätt	 fastställd	branschstandard.	Det	 går	med	andra	ord	 inte	att	

erhålla	arbetstillstånd	baserat	på	ett	anställningserbjudande	där	 lönen	är	 lägre	

än	den	 lägstalön	som	fastställts	genom	kollektivavtal	 i	branschen.	Detta	är	ett	

skydd	för	att	arbetskraft	från	länder	där	de	generella	lönenivåerna	är	lägre	ska	

konkurrera	ut	den	svenska	arbetskraft	som	styrs	av	de	svenska	kollektivavtalen	

och	 således	 slå	 ut	 de	 svenska	 kollektivavtalen	 i	 sig.	 Jag	 vill	 titta	 på	 hur	 denna	

aspekt	behandlas	när	det	kommer	till	EU-medborgare	som	genom	att	utnyttja	sin	

uppehållsrätt	 tar	 arbete	 i	 Sverige.	 Om	 det	 inte	 här	 finns	 något	 krav	 på	

kollektivavtalsenliga	villkor	vid	anställning	vad	är	det	då	som	säger	att	inte	dessa	

regler	 orsakar	 samma	 problem	 som	 det	 man	 velat	 motverka	med	 kraven	 vid	

ansökan	av	arbetstillstånd,	alltså	att	villkoren	på	arbetsmarknaden	sänks?	

	

1.3	Metod	och	avgränsning	

Jag	väljer	att	definiera	min	metod	som	rättspolitisk	även	om	det	kommer	finnas	

en	del	inslag	av	en	mer	rättsdogmatisk	metod.	Eftersom	syftet	är	att	undersöka	

hur	en	reglering	påverkar	den	svenska	arbetsmarknaden	krävs	en	undersökning	

av	 dess	 syften	 och	 tillämpning.	 Jag	 avser	 att	 i	 viss	 mån	 göra	 avsteg	 från	 de	

traditionella	 rättskällorna	 för	 att	 få	 fler	 perspektiv	 på	 frågan	 än	 enbart	 det	
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juridiska.	Detta	dels	genom	att	titta	på	hur	kvällstidningar	angriper	frågan	om	den	

fria	rörligheten,	dels	genom	att	kontakta	ett	fackförbund	för	att	få	deras	bild	av	

frågan.	

	

	Anledningen	till	att	jag	vill	säga	att	jag	delvis	använder	en	rättsdogmatisk	metod	

är	 för	 att	 det	 är	 gällande	 rätt	 som	 ligger	 till	 grund	 för	 den	 huvudsakliga	

frågeställningen.	Dock	ligger	störst	fokus	på	den	politiska	delen	då	jag	till	stor	del	

går	igenom	förutsättningar	och	förhållanden	till	följd	av	gällande	rätt.	

	

Eftersom	den	 internationella	 arbetsrätten	är	både	omfattande	och	 till	 viss	del	

väldigt	invecklad	så	väljer	jag	att	begränsa	mig	till	vissa	omständigheter.	För	det	

första	väljer	 jag	att	hålla	mig	 till	den	svenska	arbetsmarknaden.	 Jag	utgår	 från	

internationell	lagstiftning	men	själva	uppsatsen	kommer	fokusera	på	den	svenska	

rätten	på	området.	Eftersom	det	är	en	fråga	som	regleras	på	EU-nivå	så	blir	det	

en	självklarhet	att	även	titta	på	reglering	och	praxis	på	internationell	nivå	för	att	

förstå	vad	som	gäller	i	Sverige.	

	

Jag	kommer	även	avgränsa	arbetet	till	att	gälla	arbetssökande	eller	arbetstagare	

och	helt	bortse	från	vad	som	gäller	närstående	till	dessa.	Inte	heller	kommer	jag	

gå	in	på	reglerna	om	permanent	uppehållsrätt	då	jag	vill	rikta	fokus	mot	de	villkor	

som	 ligger	 till	 grund	 för	 rätten	att	 arbeta	 i	 Sverige	och	egentligen	 inte	alls	 vill	

forska	vidare	i	vad	som	gäller	när	arbete	inte	längre	är	aktuellt.	

	

Ytterligare	en	avgränsning	har	jag	gjort	när	jag	exemplifierar	arbetsvillkor.	Jag	har	

valt	att	i	de	flesta	fall	använda	lön	som	exempel	vid	behandling	av	arbetsvillkor.	

Detta	beror	inte	på	att	lönefrågan	är	viktigare	än	exempelvis	sjukförsäkring	eller	

arbetsmiljö	 utan	 helt	 enkelt	 på	 att	 det	 är	 ett	 villkor	 som	 lämpar	 sig	 väl	 som	

exempel	i	min	text	då	det	kan	jämföras	i	siffror.	
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Jag	har	valt	att	använda	Rumänien	som	exempel	i	de	fall	jag	jämför	Sverige	med	

ett	annat	EU-land.	Detta	beror	på	att	Rumänien	är	ett	av	de	land	som	ligger	lägst,	

statistikmässigt,	när	det	kommer	till	levnadsstandard	och	lönenivåer.10	

	

1.4	Disposition	

För	 att	 uppfylla	mitt	 syfte	 har	 jag	 först	 ett	 inledande	 kapitel	 där	 jag	 förklarar	

grunder	och	förutsättningar	för	EU:s	fria	rörlighet	för	arbetare.	Vidare	kommer	

en	kortare	beskrivning	av	arbetstillstånd	för	tredjelandsmedborgare	för	att	sedan	

kunna	 göra	 en	 jämförelse	mellan	 detta	 och	 den	 fria	 rörligheten.	 Tanken	med	

denna	 jämförelse	 är	 att	 ge	 en	 bild	 av	 varför	 den	 fria	 rörligheten	 för	 EU-

medborgare	 utgör	 en	 fördel	 i	 förhållande	 till	 tredjelandsmedborgares	

förutsättningar	 att	 ta	 arbete	 i	 Sverige.	 Efter	 dessa	 delar	 går	 jag	 in	 mer	 på	

konsekvenserna	 av	 den	 fria	 rörligheten	 samt	 möjliga	 lösningar	 på	 eventuella	

problem	för	att	sedan	komma	med	en	analys	och	slutsats.		

	

2.	Fri	rörlighet	för	arbetare	

2.1	Förutsättningar	

Den	fria	rörligheten	är	en	av	de	fyra	friheterna	som	är	grundläggande	rättigheter	

inom	 EU-samarbetet.	 I	 artikel	 45	 FEUF	 stadgas	 den	 fria	 rörligheten	 för	

arbetstagare.	 Denna	 rättighet	 specificeras	 närmare	 i	 Europaparlamentet	 och	

rådets	direktiv	2004/38/EG	av	den	29	april	2004	om	unionsmedborgare	och	deras	

familjemedlemmars	 rätt	 att	 fritt	 röra	 sig	 och	 uppehålla	 sig	 inom	

medlemsstaternas	 territorier,	 vidare	 omnämnt	 rörelsedirektivet.	 I	

rörelsedirektivet	artikel	6.1	fastställs	att	unionsmedborgare	får	röra	sig	fritt	inom	

																																																								
10	Key	Data	on	Teaching	Languages	at	School	in	Europe	2012	
Statistik	om	migration	och	invandrarbefolkningen.	http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/sv#Migrationsstr.C3.B6m
mar.	
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/romania/progress-towards-
2020-targets/index_en.htm.		
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unionen	och	i	ett	annat	medlemsland	än	där	de	själva	innehar	medborgarskap,	

vidare	mottagarlandet,	under	tre	månader	utan	krav	på	motprestation.	Vistelse	

längre	 än	 tre	månader	 förutsätter	 att	 personen	 inte	 belastar	mottagarlandets	

sociala	biståndssystem.	Detta	specificeras	i	artikel	7.1	i	samma	direktiv	genom	ett	

krav	 på	 att	 personen	 kan	 försörja	 sig	 själv	 samt	 inneha	 en	 heltäckande	

sjukförsäkring	 som	 gäller	 i	 mottagarlandet,	 alternativt	 att	 personen	 är	

arbetstagare	eller	egenföretagare.	

	

2.2	Arbetstagarbegreppet	

En	grund	för	att	få	stanna	i	mottagarlandet	längre	än	tre	månader	är	att	man	är	

anställd	 enligt	 artikel	 7.1a	 rörelsedirektivet.	 Hur	 man	 definierar	

arbetstagarbegreppet	 är	 inte	 helt	 klart	 men	 ledning	 kan	 man	 finna	 i	

propositionen	till	införandet	av	rörelsedirektivet	i	Sverige.	Där	anges	även	att	de	

kriterier	 som	 fastställs	 av	 EU-domstolen	 ska	 vara	 bindande	 för	 alla	

medlemsstater.11	Ur	EU-domstolens	praxis	kan	man	utläsa	att	den	som	utför	ett	

faktiskt	och	verklighet	arbete	ska	anses	vara	arbetstagare.12	I	ett	annat	fall	går	att	

utläsa	att	det	 inte	 finns	några	krav	på	att	 arbetet	 ska	betala	 tillräckligt	 för	att	

kunna	 försörja	personen	 för	 att	 denne	 ska	 klassas	 som	arbetstagare.	 Så	 länge	

arbetet	 som	 utförs	 inte	 är	 så	 pass	 obetydligt	 att	 det	 kan	 klassas	 som	 ringa.13	

Exempelvis	 ska	 arbete	 som	 utförs	 mot	 ersättning	 i	 form	 av	 mat	 och	 husrum	

kvalificera	för	att	klassas	som	arbetstagare.14	Däremot	klassas	en	EU-medborgare	

inte	 som	 arbetstagare	 om	 denne	 har	 ett	 så	 kallat	 extrajobb.	 En	 student	 som	

arbetar	vid	sidan	av	studierna	klassas	därför	inte	som	arbetstagare.15		

	

																																																								
11	Prop.	2005/06:77.	S.	183	ff.	
12	Mål	53/81.	Punkt	16-18.	
13	Mål	C-357/89.	Punkt	13.	
Mål	53/81.	Punkt	16-18.	
14	Mål	196/87.	Punkt	8-14.	
15	C-184/99	
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Det	 finns	 en	 strävan	 inom	 det	 internationella	 samarbetet	 att	 skapa	 ett	 mer	

gemensamt	 arbetstagarbegrepp.	 Detta	 för	 att	 arbetare	 från	 olika	 EU-länder	

lättare	ska	överblicka	vad	en	anställning	innefattar	och	vilka	rättigheter	som	följer	

av	den.	Detta	är	dock	något	jag	kommer	beskriva	mer	ingående	under	avsnitt	6.	

	

2.3	Arbetssökande	

Utgångspunkten	är	att	EU-medborgare	får	vistas	i	ett	annat	medlemsland	utan	

krav	på	uppehållstillstånd	under	skälig	period	för	att	finna	arbete.	I	artikel	14.4b	

rörelsedirektivet	står	skrivet	att	mottagarlandet	inte	får	utvisa	en	arbetssökande	

unionsmedborgare	 som	 kan	 styrka	 att	 denne	 har	möjlighet	 att	 få	 anställning.	

Denna	period	under	vilken	14.4b	gäller	har	EU-domstolen	sagt	kan	uppgå	till	sex	

månader.	 Även	 om	 den	 arbetssökande	 inte	 hittat	 ett	 arbete	 under	 dessa	 sex	

månader	men	kan	visa	att	hen	har	en	verklig	chans	att	bli	anställd	så	finns	ingen	

rätt	för	mottagarlandet	att	utvisa	den	arbetssökande.16	

	

Även	 om	 en	 arbetssökande	 har	 rätt	 att	 stanna	 i	 mottagarlandet	 efter	 de	 tre	

inledande	månaderna	så	ges	mottagarlandet	i	artikel	8	rörelsedirektivet	rätt	att	

ställa	krav	på	registrering	efter	tre	månader.	Den	1	maj	2014	tog	Sverige	dock	

bort	sitt	krav	på	registrering	då	det	inte	ansågs	uppfylla	något	syfte.	Tanken	då	

man	införde	det	svenska	kravet	på	registrering	var	att	kunna	föra	statistik	på	de	

EU-medborgare	som	kom	till	Sverige	och	stannade	en	längre	tid.	Dessutom	fanns	

en	tanke	att	detta	register	skulle	kunna	användas	av	flera	olika	myndigheter	för	

att	 förenkla	 handläggning	 av	 ärenden	 gällande	 de	 registrerade	 personerna.	

Registret	visade	sig	dock	inte	användas	som	planerat	och	år	2014	beslutades	att	

helt	ta	bort	kravet	på	registrering.17	En	faktor	som	var	bidragande	för	beslutet	att	

avskaffa	registreringskravet	var	även	det	faktum	att	Sverige	redan	har	krav	på	att	

																																																								
16	Prop.	2005/06:77	s.185.	
Case	C-292/89 
17	Lagrådsremiss.	Uppföljning	av	rörlighetsdirektivets	genomförande.	Sidan	15	ff.	
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fast	bosatta	ska	folkbokföra	sig	i	landet.18	Det	fanns	därför	en	frågan	huruvida	det	

var	 enigt	 med	 EU-rätten	 att	 EU-medborgare	 som	 utnyttjade	 sin	 fria	 rörlighet	

under	en	längre	period	skulle	omfattas	av	dubbla	registreringskrav.19	Detta	var	

en	problematik	som	kunde	undvikas	genom	avskaffandet	av	registreringskravet	

för	EU-medborgare	som	vistas	i	landet	längre	än	tre	månader.20	

	

Den	 arbetssökande	 som	 efter	 tre	 månader	 ännu	 inte	 har	 ett	 arbete	 måste	

fortfarande	uppfylla	kraven	i	artikel	7.	Arbetssökande	tas	inte	särskilt	upp	i	artikel	

7	varför	de	kan	antas	falla	under	7.1b	och	därmed	krävs	att	de	uppfyller	kraven	

på	 tillräckliga	 tillgångar.	 Däremot	 har	 EU-domstolen	 antytt	 att	 arbetssökande	

inom	 unionen	 ska	 falla	 under	 reglerna	 för	 arbetstagare.	 I	 det	 så	 kallade	

Antonissen-fallet21	 från	 EU-domstolen	uttryckte	domstolen	 att	 artikel	 48	 FEUF	

skulle	gälla	även	för	arbetssökande	vilket	insinuerar	att	arbetssökande	ska	falla	

in	under	terminologin	arbetstagare	när	det	gäller	EU-rätten.	Jag	vill	därför	säga	

att	arbetssökande	ska	falla	in	under	artikel	7.1a.	

	

2.4	Tidskravet	

Det	krävs	förstås	en	del	tolkning	av	begreppet	skälig	tid	för	att	verkligen	förstå	

vilka	 tidsramar	 som	 gäller	 för	 EU-medborgare	 som	 vill	 stanna	 längre	 än	 tre	

månader	i	mottagarlandet.	Bernitz	skriver	att	det	är	tre	månader	som	är	gränsen	

för	vistelse	utan	krav	på	motprestation.22	Läser	man	däremot	vad	Barnard	och	

Peers	 skriver	 så	 finns	 det	 ingen	 egentligen	 fastställd	 tidsperiod	 innan	 ett	

medlemsland	 kan	 kräva	 uppehållstillstånd	 av	 medborgare	 från	 andra	

medlemsländer.	Den	skäliga	tiden	ska	helt	enkelt	respekteras	som	just	en	skälig	

tid.	Barnard	och	Peers	konstaterar	att	en	rimligare	gränsdragning	är	sex	månader	

																																																								
18	Vidare	om	folkbokföring	se	Folkbokföringslagen(1991:481).	
19	Prop.	2005/06:77	s.185.	
20	Lagrådsremiss.	Uppföljning	av	rörlighetsdirektivets	genomförande.	Sidan	15	ff.	
21	C-292/89	
22	Bernitz.	U.	Gustavsson.	S.	Oxelheim.	L.	Europaperspektiv	–	Konkurrens	på	tre	nivåer.	Sidan	
54.	
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varefter	den	arbetssökande	behöver	uppehållstillstånd	för	att	ha	rätt	att	stanna	i	

landet.23	I	en	informationstext	från	Sveriges	riksdag	framgår	däremot	att	om	den	

arbetssökande	kan	visa	att	denne	exempelvis	är	kallad	till	en	intervju	så	ska	denne	

ha	rätt	att	stanna	utan	krav	på	uppehållstillstånd	så	länge	att	denne	hinner	gå	på	

intervjun.	 Detta	 eftersom	 det	 är	 ett	 starkt	 tecken	 att	 den	 arbetssökande	 har	

chans	 att	 få	 ett	 arbete.24	Min	 tolkning	 av	 detta	 är	 att	 utgångspunkten	 är	 tre	

månader	men	om	man	kan	visa	att	man	har	en	allvarlig	chans	till	arbete	så	får	

man	 stanna	 upp	 till	 sex	 månader	 utan	 krav	 på	 uppehållstillstånd.	 Enligt	

informationstexten	 från	 Sveriges	 Riksdag	 kan	 ett	 sätt	 att	 visa	 att	man	 har	 en	

verklig	chans	till	arbete	vara	att	man	har	blivit	kallad	till	en	anställningsintervju.25	

	

2.5	Anställningsavtalet	

De	 första	 tre	månaderna	 i	 Sverige	 ställs	 inga	 krav	 på	 EU-medborgare	 från	 ett	

annat	EU-land.	Det	är	först	efter	tre	månader	som	personen	måste	uppfylla	några	

krav	 för	att	erhålla	 fortsatt	uppehållsrätt.	 Sverige	ges	 tillåtelse	att	 ställa	dessa	

krav	 genom	artikel	 8	 i	 rörelsedirektivet.	 Eftersom	 jag	 i	 denna	 uppsats	 valt	 att	

avgränsa	mig	till	EU-medborgare	som	befinner	sig	i	Sverige	för	att	söka	eller	ta	

arbete	 så	 leder	 artikel	 8	 oss	 till	 artikel	 7.1a-b.	 I	 7.1a	 anges	 att	 den	 som	 är	

arbetstagare	 ska	 kunna	 uppvisa	 en	 bekräftelse	 på	 anställningen	 från	

arbetsgivaren.	Det	anges	inga	vidare	krav	på	detta	intyg	mer	än	att	det	ska	styrka	

att	personen	i	fråga	är	anställd	i	Sverige.	Vidare	i	7.1b	anges	att	den	som	inte	har	

en	anställning	i	Sverige	ska	ha	tillräckliga	tillgångar	för	att	inte	bli	en	belastning	

på	det	mottagarlandet,	i	vårt	fall	det	svenska,	sociala	biståndssystem	samt	ha	en	

heltäckande	sjukförsäkring	som	gäller	i	landet.	Vi	återgår	nu	till	artikel	8.1	artikel	

där	 vi	 hittar	 kraven	 mottagarlandet	 får	 ställa	 för	 att	 godkänna	 fortsatt	

uppehållsrätt	efter	tre	månader.	Här	anges	att	medlemsstaten	inte	får	ställa	krav	

																																																								
23	Barnard.	C.	Peers.	S.	European	Union	Law.	Sidan	368.	
24	EU-upplysningen.	Din	guide	till	EU	–	Fri	rörlighet	för	arbetstagare.	Sidan	27	f.	
25	EU-upplysningen.	Din	guide	till	EU	–	Fri	rörlighet	för	arbetstagare.	Sidan	28.	
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på	ett	i	förväg	fastställt	belopp	för	kriteriet	gällande	tillräckliga	tillgångar.	En	övre	

gräns	vilken	kravet	 inte	får	överstiga	finns	angiven	i	artikeln	men	det	står	klart	

skrivet	 att	 hänsyn	 ska	 tas	 till	 ”den	 berörda	 personens	 personliga	

omständigheter”.	I	realiteten	innebär	detta	alltså	att	en	person	med	låga	krav	på	

bekvämlighet	som	anser	sig	klara	sig	på	ett	belopp	under	existensminimum26	inte	

kan	nekas	uppehållsrätt	på	grund	av	att	arbetet	hen	innehar	betalar	för	dålig	lön	

även	om	arbetsgivaren	inte	utfärdar	ett	intyg	över	anställningen	eller	om	lönen	

är	omotiverat	låg.	

	

3	Arbetstillstånd	

3.1	Förutsättningar	

En	 förutsättning	 för	 beviljande	 av	 arbetstillstånd	 är	 att	 du	 ska	 ha	 ett	

jobberbjudande	innan	du	kommer	till	Sverige.	Arbetstillståndet	ska	sökas	redan	

innan	din	inresa	i	Sverige.	Villkoren	i	arbetserbjudandet	ska	vara	i	nivå	med	de	

villkor	som	gäller	enligt	svenska	kollektivavtal	eller	standard	inom	branschen	på	

den	svenska	marknaden.		

	

3.2	Anställningsavtalet	

För	att	ett	arbetstillstånd	ska	beviljas	ska	det	bland	annat	uppfylla	kravet	på	att	

anställningsvillkoren	 ska	 vara	 i	 nivå	 med	 förhållandet	 på	 den	 svenska	

arbetsmarknaden	 i	 denna	 bransch	 enligt	 6:2	 utlänningslagen.	 Finns	 det	

exempelvis	 en	 lägstalön	 stadgad	 i	 kollektivavtal	 på	 området	 så	 ska	

anställningsavtalet	som	ligger	till	grund	för	ansökan	om	arbetstillstånd	erbjuda	

minst	denna	lön.	Detta	innebär	att	ett	arbetstillstånd	med	villkor	som	är	sämre	

																																																								
26	Existensminimum	vad	man	i	dagligt	tal	kallar	det	belopp	som	är	det	minsta	inkomst	en	
människa	anses	kunna	klara	sig	på.	Kronofogdemyndigheten	kallar	detta	för	normalbelopp	och	
det	ska	täcka	boendekostnad,	mat,	kläder,	hygien	försäkringar	samt	liknande,	nödvändiga,	
levnadskostnader.	Normalbeloppet	för	2016	är	för	en	ensamstående	vuxen	boendekostnad	
plus	4679	kronor	per	månad.	Källa:	http://www.kronofogden.se/Hurmycketfardubehalla.html.	
Samt	7:4		Utsökningsförordningen	(1981:981).	
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än	den	nivå	som	gäller	i	branschen	i	Sverige	leder	till	ett	avslag	på	ansökan.	Detta	

kontrolleras	 genom	 att	 anställningsavtalet	 ska	 inlämnas	 till	 Migrationsverket	

tillsammans	 med	 ansökan	 om	 arbetstillståndet.	 På	 detta	 sätt	 kan	

Migrationsverket	kontrollera	att	anställningsvillkoren	uppfyller	kraven	samt	att	

anställningen	är	inom	ett	yrke	där	det	anses	finnas	behov	av	arbetskraft.	

	

4.	Fri	rörlighet	kontra	arbetstillstånd	

Då	 beviljande	 av	 arbetstillstånd	 helt	 är	 beroende	 av	 ett	 reellt	 erbjudande	 om	

arbete	innebär	det	att	en	arbetssökande	inte	kan	beviljas	arbetstillstånd	i	Sverige.	

Här	ger	den	fria	rörligheten	för	EU-medborgare	en	mycket	större	rörelsefrihet	då	

en	EU-medborgare,	som	jag	gjort	klart	i	kapitel	2,	kan	komma	till	Sverige	innan	

hen	vet	hur	chanserna	till	arbete	ser	ut	för	att	sedan	söka	arbete	på	plats	i	Sverige.	

	

Då	rätten	att	uppehålla	sig	i	Sverige	för	tredjelandsmedborgaren	är	helt	avhängigt	

på	anställningsavtalet	som	ligger	till	grund	för	dennes	arbetstillstånd	innebär	det	

att	vid	anställningens	slut	upphör	även	arbetstillståndet	och	därmed	rätten	att	

stanna	i	Sverige.27	Då	EU-medborgarens	rätt	att	uppehålla	sig	i	Sverige	istället	är	

grundat	på	dennes	fria	rörlighet	som	just	EU-medborgare	är	en	anställning	i	sig	

inte	 av	 lika	 stor	 vikt.	 Även	 utan	 anställning	 åtnjuter	 EU-medborgaren	

uppehållsrätt	så	länge	denne	i	övrigt	uppfyller	kraven	för	uppehållsrätt.	

	

Som	behandlat	i	kapitel	2	är	uppehållsrätten	för	EU-medborgare	inte	begränsad	

till	 krav	 på	 att	 att	 en	 anställning	 lever	 upp	 till	 anställningsvillkor	motsvarande	

svenska	 kollektivavtal	 eller	 annan	 branschstandard.	 En	 EU-medborgare	 kan	

arbeta	 för	 mat	 och	 husrum.	 Anställningen	 som	 ligger	 till	 grund	 för	 ett	

arbetstillstånd	måste	 däremot	 leva	 upp	 till	 en	 sådana	 krav.	 Anställningen	 ska	

																																																								
27	Med	vissa	undantag	för	chans	att	söka	nytt	arbete.	Detta	är	dock	något	jag	inte	vidare	går	in	
på	då	det	inte	krävs	för	att	uppfylla	syftet	med	detta	avsnitt.	
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även	uppfylla	kravet	på	en	lön	som	räcker	för	att	arbetstagaren	ska	kunna	försörja	

sig	på	den.	Till	skillnad	mot	försörjningskravet	för	EU-medborgare	som	utnyttjar	

sin	fria	rörlighet	utan	att	arbeta	så	ställs	för	beviljande	av	arbetstillstånd	ett	krav	

på	ett	i	förhand	fastställt	belopp	som	minimigräns	för	att	räknas	som	uppfyllande	

av	försörjningskravet.	I	dagsläget	är	detta	13.000	kronor.28	Detta	är	en	av	de	stora	

skillnaderna.	EU-reglerna	säger	klart	och	tydligt	att	inget	belopp	får	bestämmas	

på	förhand	utan	varje	enskilt	fall	ska	bedömas	individuellt.	När	det	kommer	till	

tredjelandsmedborgare	däremot	finns	det	klara	regleringar	vilket	alltså	innebär	

att	 Sverige	 har	 en	 tydlig	 uppfattning	 om	 vad	 en	 person	 behöver	 tjäna	 på	 sitt	

arbete	för	att	kunna	försörja	sig.	

	

Den	 internationella	 organisationen	 ILO	 fördömer	 dock	 förhållanden	 där	

arbetstagare,	 oberoende	 av	 grunden	 för	 uppehållsrätten,	 utnyttjas	 för	 arbete	

under	omotiverat	dåliga	förhållanden	med	syfte	att	göra	större	ekonomisk	vinst	

för	arbetsgivaren.29	

	

5.	Konsekvenser	av	den	fria	rörligheten	

5.1	Anställningstrygghet	

En	del	i	den	fria	rörligheten	handlar	om	att	unionsmedborgarna	ska	våga	söka	sig	

till	ett	annat	land	för	att	arbeta.	En	ökad	anställningstrygghet	och	bättre	chanser	

till	 anställning	 kan	 antas	 ökar	 människornas	 benägenhet	 att	 förflytta	 sig	 i	

arbetssyfte.	En	metod	för	att	öka	omsättningen	av	arbetskraft	på	marknaden	är	

att	tillämpa	icke-standardiserade	anställningsformer.	Exempelvis	har	det	på	den	

europeiska	arbetsmarknaden	blivit	allt	vanligare	med	deltids	och	tidsbegränsade	

																																																								
28	http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Arbeta-i-Sverige/Anstalld/Krav-for-
arbetstillstand.html.		
29	R198	-	Employment	Relationship	Recommendation,	2006	(No.	198).	
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anställningar.30	 Detta	 ger	 visserligen	 en	 större	 omsättning	 av	 anställda	 men	

samtidigt	kan	det	tänkas	motverka	strävan	mot	ökad	anställningstrygghet.	Den	

ökade	 andelen	 icke-standardiserade	 anställningsavtal	 har	 bidragit	 till	 ökade	

skillnader	 mellan	 anställningsvillkor.	 Eftersom	 dessa	 anställningsavtal	 ofta	

utelämnar	vissa	anställningsförmåner	kan	de	orsaka	att	den	som	omfattas	av	ett	

sådant	 avtal	 går	 miste	 om	 delar	 av	 den	 anställningstrygghet	 som	 de	

standardiserade	anställningsavtalen	tillgodoser.31	

	

Den	 internationella	 arbetsorganisationen,	 vidare	 ILO,	 kom	 2006	 med	 en	

rekommendation	 (nr	 198)	 gällande	 anställningsförhållandet.32	 Här	

rekommenderades	att	arbetstagarbegreppet	definierades	tydligt	för	att	personer	

lättare	skulle	kunna	identifiera	situationer	där	de	klassas	som	arbetstagare.	Detta	

för	att	arbetstagarna	lättare	ska	kunna	tillvarata	de	rättigheter	och	den	trygghet	

som	följer	av	en	anställning.	Detta	är	en	rekommendation	som	inte	är	bindande	

men	i	och	med	en	EU-resolution	från	år	2007	gällande	denna	rekommendation	

uppmanar	 europaparlamentet	 medlemsländerna	 att	 följa	 ILO:s	

rekommendationer33.	 I	och	med	 ILO:s	 rekommendation	nummer	198	har	dock	

inga	 direkta	 åtgärder	 vidtagits	 från	 svenskt	 håll	 då	 det	 ansågs	 att	 svensk	 rätt	

redan	 levde	 upp	 till	 rekommendationerna.	 I	 ett	 remissyttrande	 från	 Svensk	

näringsliv	 ansågs	 svensk	 praxis	 redan	 förtydligat	 arbetstagarbegreppet	

tillräckligt.34	De	ansåg	därför	inte	att	några	vidare	åtgärder	behövde	vidtas	från	

svenskt	 håll.	 I	 en	 proposition	 från	 2007	 kom	 enbart	 ett	 klargörande	 av	 ILO:s	

rekommendation	medan	åtgärdsförslag	saknades.35		

																																																								
30	Europaparlamentets	resolution	av	den	11	juli	2007	om	en	modern	arbetsrätt	för	att	möta	
2000-talets	utmaningar	(2007/2023(INI)).	Punkt	E-N.	
31	Europaparlamentets	resolution	av	den	11	juli	2007	om	en	modern	arbetsrätt	för	att	möta	
2000-talets	utmaningar	(2007/2023(INI)).	Punkt	L-M.	
32	R198	-	Employment	Relationship	Recommendation,	2006	(No.	198).	
33	Europaparlamentets	resolution	av	den	11	juli	2007	om	en	modern	arbetsrätt	för	att	möta	
2000-talets	utmaningar	(2007/2023(INI)).	Punkt	40.	
34	Ds	2015:36	Genomförande	av	EU:s	direktiv	om	fri	rörlighet	för	arbetstagare.	
35	Prop.	2007/08:69.	Bilaga	3.	
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I	europaparlamentets	resolution	från	2007	anges	att	anställningstryggheten	inte	

ensam	kan	uppfylla	målen	för	en	effektivare	arbetsmarknad.	Även	effektiviteten	

måste	ges	plats	för	att	kunna	tillgodose	de	mer	moderna	behoven	i	dagens	(och	

förmodligen	 även	 framtidens)	 allt	 mer	 föränderliga	 arbetsmarknad.	

Kombinationen	av	trygghet	och	flexibilitet,	flexicurity	som	de	kallar	det,	är	därför	

en	viktig	del	för	en	fungerande	europeisk	arbetsmarknad.36	

	

5.2	Lönedumpning	

Anledningen	till	den	stora	skillnaden	mellan	kraven	som	ställs	vid	uppehållsrätt	

för	EU-medborgare	kontra	kraven	för	beviljande	av	arbetstillstånd	är	det	faktum	

att	Sverige	inte	har	några	lagstiftade	lägstalöner.	Karakteristiskt	för	den	svenska	

modellen	 är	 att	 stadgandet	 av	 villkoren	 på	 arbetsmarknaden	 i	 största	möjliga	

utsträckning	skall	överlämnas	till	arbetsmarknadens	parter.	Lägstalöner	fastställs	

genom	 kollektivavtal	 istället	 för	 genom	 statlig	 inblandning.	 I	 och	 med	 att	

kollektivavtalen	 ingås	 mellan	 arbetsgivare	 och	 fackligorganisationer	 är	 det	

fackens	medlemmar	som	binds	av	avtalen.	Arbetsgivarna	kan	inte	ge	en	fackligt	

ansluten	lägre	lön	än	kollektivavtalets	lägstalön.	En	svensk	arbetstagare	kan	dock	

inte	tvingas	gå	med	i	en	fackorganisation	och	därmed	är	denne	inte	heller	bunden	

av	 den	 avtalade	 lägstalönen.	 Inte	 heller	 arbetsgivaren	 är	 direkt	 bunden	 av	

kollektivavtalet	i	förhållande	till	en	icke	fackligt	ansluten	anställd.	I	och	med	den	

negativa	 föreningsfriheten	 som	 går	 att	 utläsa	 analogt	 ur	 2:1	 punkt	 5	

regeringsformen	 samt	 artikel	 11	 EKMR	 kan	 ingen	 tvingas	 gå	 med	 i	 en	

fackförening.	Arbetsdomstolen	har	tagit	upp	frågan	huruvida	artikel	11	EKMR	kan	

tillämpas	 för	 intvingande	 i	 kollektivavtal	 och	 där	 ansåg	 de	 att	 så	 var	 fallet.37	

Eftersom	rättsordningen	i	Sverige	är	utformad	så	att	lönevillkor	fastställs	genom	

kollektivavtal	 och	 bundenhet	 av	 kollektivavtal	 följer	 av	medlemskap	 i	 fackliga	

																																																								
36	Europaparlamentets	resolution	av	den	11	juli	2007	om	en	modern	arbetsrätt	för	att	möta	
2000-talets	utmaningar	(2007/2023(INI)).	Punkt	47-48.	
37	AD	17/1998.	
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organisationer	så	följer	av	detta	att	man	inte	kan	ställa	krav	på	att	medborgare	

från	ett	annat	EU-land	än	Sverige	ska	nå	upp	till	en	viss	 lönenivå	för	att	kunna	

utnyttja	sin	rätt	att	ta	arbete	i	Sverige.	Detta	skulle	innebära	att	den	utländska	

arbetaren	 diskriminerades	 i	 förhållande	 till	 Sveriges	 egen	 befolkning.	 Det	

framstår	därmed	som	omöjligt	att	reglera	lönerna	för	arbetstagare	som	utnyttjar	

den	 fria	 rörligheten	 inom	EU.	Vad	 finns	 det	 då	 för	medel	 för	 att	 förhindra	 en	

lönedumpning?	

	

En	 förutsättning	 för	 att	 förhindra	 lönedumpning	 är	 att	 arbetstagarna	 godtar	

konstellationen	som	den	ser	ut	med	kollektivavtal.	I	och	med	att	fackföreningarna	

består	 av	 arbetare	 inom	 respektive	 bransch	 och	 drivs	 för	 deras	 intressen	 så	

tillgodoses	arbetstagarnas	 intressen	genom	fackorganisationerna.	Det	är	dessa	

som	företräder	arbetarna	och	om	arbetarna	inte	längre	var	nöjda	med	de	villkor	

fackorganisationen	 förhandlade	 fram	så	skulle	de	 förlora	sina	medlemmar	och	

därmed	 sin	 förhandlingsposition	 på	 arbetsmarknaden.	 Precis	 som	 med	 all	

representativ	 demokrati	 så	 förutsätter	 det	 ett	 förtroende	 från	 de	 som	 ska	

representeras,	i	detta	fall	arbetstagarna.	Om	alla	arbetstagare	plötsligt	skulle	gå	

ur	fackorganisationerna	på	grund	av	att	de	vill	ta	arbete	till	 lägre	lön,	då	skulle	

lönerna	på	arbetsmarknaden	sjunka	och	förmodligen	skulle	det	inte	längre	finnas	

någon	 nedre	 gräns	 för	 hur	 lågt	 lönerna	 skulle	 sjunka.	 Fackföreningarna	 skulle	

förstås	 fortfarande	 kunna	 sluta	 kollektivavtal	 med	 arbetsgivarna	 men	 om	

fackföreningarna	förlorar	medlemmar	förlorar	de	även	inflytande	på	marknaden.	

Eftersom	 levnadsstandarden	 i	 Sverige	 är	 relativt	 hög	 förutsätter	 det	 en	 viss	

lönenivå.38	 Skulle	 lönerna	dumpas	 skulle	 det	 därför	 påverka	hela	 den	 Svenska	

ekonomin.	

																																																								
38	http://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/data/database.	Tabell:	
Share	of	total	population	having	neither	a	bath,	nor	a	shower	in	their	dwelling.	I	Rumänien	
saknar	31,7	%	av	befolkningen	dusch	och	badkar	i	sina	hem	medan	samma	siffra	i	Sverige	är	
0,5	%	(år	2014).	
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/romania/progress-towards-
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Ett	annat	medel	för	att	motverka	lönedumpning	är	strejkrätten	som	stadgas	i	2:14	

regeringsformen.	En	fackförening	får	vidta	stridsåtgärder	mot	en	arbetsgivare	i	

syfte	 att	 denne	 ska	 ingå	 kollektivavtal.	 En	 fackförening	 får	 däremot	 inte	 vidta	

stridsåtgärder	i	syfte	att	undantränga	ett	redan	befintligt	kollektivavtal.	I	det	fall	

en	EU-medborgare	kommer	 till	 Sverige	 för	 att	 jobba	men	 lönen	hen	 får	 ligger	

under	 lägstanivån	 i	 kollektivavtalet	 på	 området	 så	 kan	 den	 svenska	

fackföreningen	vidta	stridsåtgärder	mot	arbetsgivaren.	Fackföreningen	gör	detta	

för	 att	 bevaka	 sina	medlemmars	 intressen	 i	 att	 arbetsgivaren	 inte	 anlitar	 icke	

fackligt	anslutna	arbetare	för	att	gå	runt	villkoren	i	kollektivavtalet.	Detta	innebär	

dock	inte	att	arbetstagare	som	inte	är	med	i	fackföreningen	som	fått		lägre	lön	än	

vad	som	anges	i	kollektivavtalet	har	rätt	till	denna	lönenivå.	Detta	innebär	enbart	

att	 fackföreningen,	 med	 stöd	 av	 kollektivavtalet,	 har	 rätt	 att	 åberopa	

avtalsvillkoren	 för	 alla	 som	 arbetar	 inom	 tillämpningsområdet.	 Dessa	

tillämpningsområden	ska	anges	 i	kollektivavtalet	och	utgörs	ofta	av	en	speciell	

arbetsplats	eller	en	yrkesgrupp	hos	en	arbetsgivare.	Strejkrätten	kan	på	detta	vis	

användas	som	styrmedel	för	att	förhindra	att	avsaknaden	på	lagstiftade	krav	på	

det	anställningsavtal	 som	 ligger	 till	grund	 för	uppehållsrätten	kan	utnyttjas	 för	

lönedumpning.	

	

I	 det	 fall	 arbetsgivaren	 helt	 saknar	 kollektivavtal	 kan	 situationen	 vara	 lite	

annorlunda.	I	ett	sådant	fall	kan	fackföreningen	ibland	helt	sakna	medlemmar	hos	

arbetsgivaren.	Ändå	kan	fackföreningen	ha	ett	intresse	i	att	arbetsgivaren	betalar	

löner	i	nivå	med	övrigt	gällande	kollektivavtal	i	branschen.	Detta	för	att	en	icke	

kollektivavtalsbunden	arbetsgivare	inte	ska	kunna	anställa	arbetare	som	inte	är	

medlemmar	 i	 någon	 fackförening	 för	 att	 på	 detta	 sätt	 kringgå	 de	 generella	

villkoren	 inom	 branschen.	 En	 fackförening	 får	 inte	 vidta	 stridsåtgärder	 för	 att	

																																																								
2020-targets/index_en.htm.	Rumänien	har	mer	än	dubbelt	så	stor	andel	av	befolkningen	som	
ligger	i	riskzonen	för	fattigdom	eller	socialt	utanförskap	än	Sverige.	
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undantränga	ett	kollektivavtal	men	de	får	vidta	stridsåtgärder	för	att	tvinga	in	en	

icke	 avtalsbunden	 arbetsgivare	 i	 ett	 kollektivavtal.	 Detta	 helt	 enkelt	 för	 att	

fackföreningarna	 inte	ska	vara	tandlösa	gentemot	de	företag	där	kollektivavtal	

helt	saknas.	Stridsåtgärder	regleras	i	MBL	och	fredsplikten	anges	särskilt	i	41§.	

	

5.3	Utländska	arbetsgivare	

Situationer	där	både	arbetstagare	och	arbetsgivare	är	från	ett	annat	land	regleras	

i	 utstationeringsdirektivet39.	 I	 punkt	 13	 i	 utstationeringsdirektivet	 anges	 att	

minimiregler	 i	 mottagarlandet	 måste	 respekteras.	 En	 arbetstagare	 från	

exempelvis	Rumänien	som	utstationeras	i	Sverige	av	sin	rumänska	arbetsgivare	

ska	alltså	ges	samma	minimivillkor	som	de	som	gäller	på	den	svenska	marknaden.	

I	 Sverige	 har	 det	 funnits	 en	 regel,	 Lex	 Britannia,	 som	 inneburit	 att	 svenska	

fackföreningar	 får	vidta	 stridsåtgärder	mot	en	utländsk	arbetsgivare	 i	 syfte	att	

undantränga	ett	utländskt	kollektivavtal	som	är	mindre	förmånligt	än	det	svenska	

som	gäller	på	området.		Lex	Britannia	var	ett	resultat	av	utgången	av	målet	AD	

1089	nr	120.	I	och	med	att	utgången	i	målet	visade	att	det	kan	föreligga	fredsplikt	

för	svenska	fackföreningar	även	i	förhållande	till	utländska	arbetsgivare.	Eftersom	

detta	inte	var	syftet	med	MBL	infördes	25	a	§,	31	a	§	och	42	§	3	st.	MBL	för	att	

fastställa	att	 fredsplikten	 inte	gäller	då	 syftet	är	att	undantränga	ett	utländskt	

kollektivavtal	som	är	mindre	förmånligt	än	det	svenska.40	

	

Fram	 till	 2005	 var	 det	 enligt	 svensk	 rätt	 tillåtet	 att	 vidta	 stridsåtgärder	 mot	

utländska	arbetsgivare	i	syfte	att	undantränga	ett	kollektivavtal	med	sämre	villkor	

för	 arbetstagarna	 än	 det	 svenska	 på	 området,	 enligt	 Lex	 Britannia.	 År	 2007	

avgjorde	emellertid	EU-domstolen	det	så	kallade	Lavalmålet41	som	i	motsats	till	

Lex	 Britannia	 sa	 att	 det	 inte	 var	 tillåtet	 för	 en	 svensk	 fackförening	 att	 vidta	

																																																								
39	Europaparlamentets	och	rådets	direktiv	96/71/EG	av	den	16	december	1996	om	
utstationering	av	arbetstagare	i	samband	med	tillhandahållande	av	tjänster.	
40	Prop.	1975/76:105.	Sidan	3	ff.	
41	”Lavalmålet”.	C-341/05.	
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stridsåtgärder	 mot	 ett	 utländskt	 företag	 för	 att	 tvinga	 in	 dem	 i	 ett	 nytt	

kollektivavtal	med	dem.	Detta	kan	innebära	att	Lex	Britannia	slås	ut	till	fördel	för	

EU:s	fria	rörlighet.	Lex	Britannia	har	varit	en	skyddsmekanism	för	att	säkerställa	

att	även	utländska	arbetsgivare	som	utstationerar	arbetskraft	i	Sverige	ska	hålla	

arbetsvillkoren	 i	 nivå	 med	 de	 på	 den	 svenska	 arbetsmarknaden.	 I	 och	 med	

Lavaldomen	återgår	rätten	till	att	behandla	svenska	och	utländska	arbetsgivare	

lika.		

	

5.4	Fiktiva	anställningsavtal	

Jag	tog	kontakt	med	Ville	Klemens,	internationell	koordinator	på	fackförbundet	

Byggnads42,	för	att	höra	hur	de	ur	fackförbundets	synvinkel	ser	på	det	faktum	att	

det	saknas	lagstiftade	krav	på	kollektivavtalsenliga	villkor	vid	utnyttjandet	av	EU:s	

fria	 rörlighet	 för	 arbetare.	 Hans	 svar	 fick	mig	 att	 inse	 att	 den	 fria	 rörligheten	

snarare	 motverkar	 den	 problematik	 som	 arbetstillståndens	 stramare	 krav	 är	

tänkta	att	motverka.	Ville	beskrev	att	just	på	grund	av	att	det	ställs	relativt	höga	

krav	 på	 de	 anställningsavtal	 som	 ligger	 till	 grund	 för	 beviljandet	 av	 ett	

arbetstillstånd	så	finns	det	arbetsgivare	som	i	realiteten	inte	lever	upp	till	dessa	

villkor	 när	 arbetstillståndet	 är	 beviljat	 och	 arbetstagaren	 väl	 utför	 arbetet.	

Eftersom	arbetstagarens	uppehållsrätt	är	beroende	av	anställningen	motsätter	

denne	sig	inte	de	sämre	villkoren	av	rädsla	för	att	bli	av	med	sitt	arbetstillstånd.	

	

I	 och	 med	 att	 kraven	 på	 anställningsvillkoren	 så	 gott	 som	 saknas	 för	 EU-

medborgarens	lagliga	rätt	att	stanna	i	Sverige	motverkas	problematiken	med	de	

fiktiva	anställningsavtalen.	EU-medborgaren	behöver	inte	oroa	sig	för	att	förlora	

sin	uppehållsrätt	om	denne	är	öppen	med	vilka	anställningsvillkor	den	arbetar	

under.	

	

																																																								
42	Svenska	Byggarbetareförbundet.	
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5.5	Olika	förutsättningar	

En	förutsättning	för	att	en	fungerande	gemensam	arbetsmarknad	inom	EU	är	att	

de	som	vistas	på	denna	arbetsmarknad	gör	det	under	samma	förutsättningar.	Det	

är	 dock	 ett	 faktum	 att	 EU:s	medlemsländer	 är	 en	 blandning	 av	 olika	 kulturer,	

språk	 och	 historiska	 bakgrunder.	 Detta	 faktum	 gör	 att	 det	 råder	 olika	

förutsättningar	 för	 personer	 från	 de	 olika	 länderna.	 De	 innebär	 även	 att	 när	

människor	börjar	röra	sig	mellan	nationsgränserna	inom	unionen	hamnar	de	på	

en	arbetsmarknad	som	kan	skilja	sig	mycket	från	den	i	hemlandet.	Bara	en	sådan	

sak	som	svårighet	med	språket	kan	innebära	en	begränsning	när	man	försöker	ta	

sig	in	på	en	ny	arbetsmarknad.	De	personer	som	har	en	stort	språkligt	kunnande	

har	därmed	större	chans	att	utnyttja	sin	fria	rörlighet	 inom	EU.	Det	faktum	att	

människor	har	olika	förutsättningar	är	förstås	något	som	gäller	även	inom	ett	land	

men	i	det	blir	extra	tydligt	när	man	jämför	hela	nationer	med	varandra.	

	

Det	finns	en	mål	inom	EU	att	till	år	2020	genom	EU	2020-strategin	åstadkommit	

mer	 jämlika	 förutsättningar	 för	 utbildning	 inom	 unionens	 olika	 geografiska	

områden.	Detta	just	för	att	förbättra	förutsättningarna	för	EU-medborgarnas	fria	

rörlighet.43	Tanken	är	att	med	mer	jämlika	förutsättningar	för	utbildning	ges	en	

större	balans	 i	unionens	ekonomi.	Om	det	 finns	 stora	 skillnader	 i	 kvalitet,	och	

kvantitet	för	den	delen,	på	utbildningarna	i	olika	medlemsländer	innebär	det	även	

att	kunskapsnivåerna	bli	olika.	Här	är	ännu	ett	exempel	på	en	olikhet	som	orsakar	

skillnad	i	förutsättningar	att	fungera	på	en	gemensam	arbetsmarknad.	

	

En	 viktig	 faktor	 för	 att	 kunna	 ta	 sig	 in	 på	 en	 arbetsmarknad	 är	 att	 behärska	

språket.	 EU	 saknar	 ett	 officiellt	 gemensamt	 språk.	 Enligt	 en	 studie	 som	

presenterades	 av	 EU-kommissionen	 år	 2012	 framgår	 att	 engelska	 är	 det	

vanligaste	 språket	 som	 lärs	 ut	 som	 andraspråk	 i	 grundskolan	 i	 de	 olika	

																																																								
43	European	Commission/EACEA/Eurydice,	2013.	Education	and	Training	in	Europe	2020:	
Responses	from	the	EU	Member	States.	Eurydice	Report.	Brussels:	Eurydice.	
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medlemsländerna.44	Detta	 innebär	dock	 inte	att	 alla	barn	 lär	 sig	engelska	 i	 de	

länder	 där	 detta	 språk	 är	 det	 vanligaste	 språket	 som	 lärs	 ut	 som	 andraspråk.	

Exempelvis	var	engelska	det	vanligaste	andraspråk	som	lärdes	ut	i	Rumänien	2007	

men	 trots	det	 var	det	endast	drygt	40	procent	av	eleverna	 i	 grundskolan	 som	

lärde	 sig	 engelska.	 Denna	 siffra	 kan	 jämföras	 med	 Sveriges	 dryga	 80	 procent	

samma	 år.	 Dessa	 siffror	 visar	 på	 att	 de	 språkliga	 förutsättningarna	 inte	 är	 de	

samma	inom	unionens	alla	medlemsstater.	

	

En	faktor	som	jag	skulle	vilja	påstå	väger	väldigt	tungt	är	skillnader	det	generella	

löneläget	 mellan	 EU-länderna.	 Om	 man	 jämför	 Sverige	 och	 Rumänien	 så	 var	

snittlönen	per	arbetad	timme	nästan	åtta	gånger	högre	i	Sverige	än	i	Rumänien	

år	2015.45	Detta	innebär	att	en	Rumänsk	arbetare	som	i	Sverige	får	hälften	av	en	

normal	svensk	lön	fortfarande	får	nästan	fyra	gånger	så	mycket	i	lön	som	denne	

skulle	 fått	 i	 Rumänien.	 Detta	 ger	 en	 stor	 konkurrensfördel	 för	 den	 rumänske	

arbetaren	på	den	svenska	arbetsmarknaden.	Även	löneutvecklingen	är	en	faktor	

som	kan	skilja	stort	mellan	olika	arbetsmarknader.	Sedan	Rumänien	gick	med	i	

EU	år	2007	har	snittlönen	per	arbetad	timme	stigit	med	dryga	20	procent.46	Detta	

att	 jämföra	med	 att	 ökningen	 i	 Sverige	 under	 samma	 period	 var	 närmare	 27	

procent.	Löneutvecklingen	går	alltså	snabbare	i	Sverige	än	den	gör	i	Rumänien.	

Detta	 är	 också	 något	 som	 bör	 räknas	 i	 till	 de	 faktorer	 som	 gör	 att	

förutsättningarna	för	en	gemensam	arbetsmarknad	försvåras.	Statistik	visar	att	

bland	de	EU-medborgare	som	utnyttjas	som	billig	arbetskraft	i	Sverige	så	tillhör	

personer	från	just	Rumänien	den	grupp	som	är	störst.47	

	

																																																								
44	Key	Data	on	Teaching	Languages	at	School	in	Europe	2012.	Sidan	60.	
45	http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/fakta-om-loner-och-arbetstid/fola2016/7-
internationella-loner-och-arbetskraftskostnader_647898.html.	
46	http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/fakta-om-loner-och-arbetstid/fola2016/7-
internationella-loner-och-arbetskraftskostnader_647898.html.	
47	Utsatta	EU-medborgare	i	Sverige	-	Lägesrapport	ur	ett	människohandelsperspektiv.	Sidan	8.	
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En	annan	faktor	jag	vill	belysa	är	hur	de	faktiska	trenderna	för	in-	och	utvandring	

till	 olika	 EU-länder	 ser	 ut.	 Exempelvis	 uppvisade	 Rumänien	 år	 2013	 en	 större	

utvandring	än	invandring.	En	faktor	jag	vill	se	som	en	indikation	på	att	Rumäniens	

pushfaktorer	väger	tyngre	än	dess	pullfaktorer.	Om	så	är	fallet	väcks	en	fråga	vad	

som	hindrar	samtliga	arbetslösa	rumäner	att	söka	sig	till	exempelvis	Sverige48	för	

jobb.	Svaret	på	den	frågan	är	förstås	inte	speciellt	svårbesvarad.	Självklart	finns	

det	många	faktorer	som	hindrar	en	människa	från	att	lämna	sitt	land,	inte	minst	

det	faktum	att	det	kan	vara	svårt	att	lämna	sitt	hem.	I	en	ideal	värld	skulle	dock	

samtliga	EU-länder	vara	lika	attraktiva	men	av	olika	skäl.	Då	skulle	en	jämn	ström	

av	medborgare	som	utnyttjar	den	fria	rörligheten	skapas	och	problematiken	med	

att	vissa	länders	arbetslöshet	”exporteras”	till	andra	medlemsländer	skulle	kunna	

minskas.		

	

Faktum	kvarstår	att	EU:s	medlemsländer	har	olika	förutsättningar	för	att	fungera	

på	en	gemensam	europeisk	arbetsmarknad.	Dock	är	det,	som	jag	framställt	under	

detta	avsnitt,	skillnad	i	förutsättningar	på	olika	områden.	Det	handlar	inte	bara	

om	skillnader	i	löneläge	utan	även	i	språkkunskap	och	kulturskillnader.	Alla	dessa	

olikheter	 är	 inte	 områden	 EU	 har	 behörighet	 att	 lagstifta	 inom	 och	 därför	 är	

olikheterna	inte	lätta	att	angripa.	Om	det	ens	är	önskvärt	att	angripa	dem.	Kanske	

är	en	förutsättning	för	unionens	överlevnad	en	acceptans	av	medlemsländernas	

olikheter.	

	

6.	Åtgärder	

Som	 led	 i	 arbetet	 att	 öka	 gemenskapen	 inom	 EU	 samt	 stärka	 unionens	

konkurrenskraft	 i	 världen	 har	 EU	 arbetat	 med	 gemensamma	

																																																								
48	Noteras	bör	att	Sverige	detta	år	inte	låg	i	topp	bland	de	länder	med	störst	invandring.	Dock	
hade	Sverige	detta	år	den	största	invandringen	som	uppmätts	dittills	enligt	mätningar	från	
SCB.	Se	Statistiknyhet	från	SCB	
2014-02-19	09:30	Nr	2014:40.	
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utvecklingsstrategier.	 År	 2000	 enades	 medlemsstaterna	 om	 den	 så	 kallade	

Lissabonstrategin	 som	år	 2011	ersattes	 av	 EU	2020-strategin.	Dessa	 strategier	

hade	 som	mål	 just	 att	 genom	att	 ställa	upp	gemensamma	mål	 för	exempelvis	

arbetsmarknad	så	skulle	EU	stärka	sin	konkurrenskraft	på	världsmarknaden.49	

	

En	åtgärd	som	EU-parlamentet	föreslår	är	att	det	 inom	unionen	ska	finnas	fler	

yrkesinspektörer.	 Dessa	 ska	 bevaka	 arbetsmarknaden	 för	 att	 förhindra	

utnyttjande	av	arbetskraft,	svartarbete	och	orättvisa	arbetsvillkor.	Ett	annat	steg	

är	målen	för	en	mer	samordnad	socialpolitik	där	förutsättningarna	att	få	vård	ska	

vara	 med	 likvärdig	 i	 samtliga	 medlemsländer.50	 Exempelvis	 finns	 idag	 ett	

europeiskt	socialförsäkringskort	som	berättigar	 innehavaren	till	vård	 i	 samtliga	

EU-länder.	

	

Som	ett	 led	 i	EU:s	arbete	för	en	mer	 jämställd	arbetsmarknad	kom	de	med	en	

resolution	år	2007	där	de	i	ett	flertal	punkter	angav	vilka	värderingar	som	skulle	

prioriteras.	Exempelvis	angav	man	här	att	anställningstrygghet	är	en	viktig	faktor	

i	jakten	på	en	stabil	arbetsmarknad.	Detta	är	något	som	skulle	underlätta	för	EU:	

fria	 rörlighet	 men	 även	 	 gynna	 unionen	 ekonomiskt.	 Önskvärt	 var	 en	

arbetsmarknad	där	det	är	enkelt	att	byta	 jobb	men	där	anställningstryggheten	

fortfarande	 kan	 garanteras.51	 Ett	 förslag	 som	 tas	 upp	 i	 resolutionen	 är	 att	

medlemsstaterna	ska	lagstifta	för	en	ökad	kontroll	av	utländsk	arbetskraft.	Denna	

																																																								
49	Europeiska	rådets	extra	möte	i	Lissabon	(mars	2000):	på	väg	mot	ett	Europa	i	innovationens	
och	kunskapens	tecken.	Samt	KOM(2010)	2020	slutlig.	MEDDELANDE	FRÅN	KOMMISSIONEN.	
Europa	2020.	En	strategi	för	smart	och	hållbar	tillväxt	för	alla.	
50	Europaparlamentets	och	rådets	direktiv	2011/24/EU	av	den	9	mars	2011	om	tillämpningen	
av	patienträttigheter	vid	gränsöverskridande	hälso-	och	sjukvård.	
Europaparlamentets	och	rådets	förordning	(EG)	nr	883/2004	av	den	29	april	2004	om	
samordning	av	de	sociala	trygghetssystemen.	
A7-0458/2013.	Betänkande	2013-12-12	om	effektiva	yrkesinspektioner	för	att	förbättra	
arbetsförhållandena	i	Europa	(2013/2112(INI)).	
51	Europaparlamentets	resolution	av	den	11	juli	2007	om	en	modern	arbetsrätt	för	att	möta	
2000-talets	utmaningar	(2007/2023(INI)).	Punkt	R-20.	
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kontroll	 ska	 ha	 till	 syfte	 att	 tillse	 att	 utländsk	 arbetskraft	 inte	 utnyttjas.52	 Det	

föreslås	 även	 att	 medlemsländernas	 regleringar	 av	 de	 inhemska	

arbetsmarknaderna	 bör	 samspela	 bättre.	 Exempelvis	 vill	man	 uppmuntra	mer	

samarbete	mellan	de	nationella	arbetsinspektionerna.	Utöver	detta	 framhålles	

det	att	direktiv,	kollektivavtal	och	en	förståelse	för	arbetsmarknadernas	olikheter		

är	viktiga	delar	för	en	mer	balanserad	gemensam	arbetsmarknad.53	

	

International	 Labour	Organisation	kom	2006	med	en	 rekommendation	 för	hur	

nationer	 ska	 säkerställa	 en	 trygghet	 för	 arbetstagare	 i	 ett	 arbetsgivar-	

arbetstagarförhållande.	 Exempelvis	 rekommenderar	 de	 att	 nationerna	 ger	

tydligare	 definition	 av	 arbetstagarbegreppet	 för	 att	 minimera	 risken	 för	

utnyttjande	av	arbetstagare	 i	 de	 fall	 förhållandet	mellan	egenföretagande	och	

anställning	ligger	när	varandra.	Även	vikten	av	att	EU:s	medlemsstater	samverkar	

i	 syfte	 att	 genom	 samarbete	 ges	 bättre	 förutsättningar	 för	 en	 fungerande	

arbetsmarknad,	både	nationellt	och	internationellt.54	

	

Ett	 led	 i	 EU:s	 arbete	 för	 att	 främja	 mer	 jämställda	 förhållanden	 mellan	

medlemsländerna	är	ett	 starkt	 samarbete	 inom	socialpolitiken.	Redan	år	1957	

skapades	Europeiska	Socialfonden,	vidare	ESF,	 vars	 främsta	 syfte	är	att	 främja	

sysselsättningen	 inom	 EU.	 Till	 denna	 fond	 betalar	 EU	 samt	medlemsländerna	

varje	 år	 in	 en	 summa	 pengar.	 Dessa	 pengar	 fördelas	 sedan	 mellan	 länderna	

utefter	det	relativa	välståndet	i	respektive	land.	Länderna	ska	i	sin	tur	själva	göra	

upp	 en	 plan	 för	 hur	 dessa	 pengar	 ska	 användas	 för	 att	 bidra	 till	 minskade	

skillnader	 i	 välstånd	 och	 levnadsstandard	 mellan	 medlemsländerna.	 Sverige	

uppfyller	 dessa	 krav	 genom	 Socialfondsprogrammet,	 senaste	

																																																								
52	Europaparlamentets	resolution	av	den	11	juli	2007	om	en	modern	arbetsrätt	för	att	möta	
2000-talets	utmaningar	(2007/2023(INI)).	Punkt	21.	
53	Europaparlamentets	resolution	av	den	11	juli	2007	om	en	modern	arbetsrätt	för	att	möta	
2000-talets	utmaningar	(2007/2023(INI)).	Punkt	35-36.	
54	R198	-	Employment	Relationship	Recommendation,	2006	(No.	198).	
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Socialfondsprogrammet	2014-2020.	I	det	svenska	programmet	kan	man	läsa	att	

Sverige	har	satt	högre	mål	än	EU:s	egna	mål.55	Detta	indikerar	att	Sverige	redan	

ligger	 i	 överkanten	 vad	 gäller	 de	 förhållanden	 som	 önskas	 förbättras.	 Här	

återfinns	siffror	som	visar	att	Sverige	har	en	sysselsättningsgrad	på	79,4	procent	

medan	EU-målet	ligger	på	75	procent.	I	motsvarande	rumänska	dokument	anges	

att	 Rumäniens	 sysselsättningsgrad	 samma	 år	 (2014)	 låg	 på	 64,7	 procent.	 Här	

anges	även	att	landet	avser	använda	pengarna	ur	ESF	för	att	modernisera	vägarna	

in	på	arbetsmarknaden	samt	för	att	satsa	på	skapandet	av	fler	jobb	för	att	sänka	

arbetslösheten.56	

	

7.	Analys	och	slutsats	

I	det	ultimata	EU-samarbetet	skulle	alla	EU-medborgare	kunna	åtnjuta	samtliga	

fördelar	med	den	fria	rörligheten	inom	unionen.	Dock	finns	det	olikheter	mellan	

EU:s	 länder,	 såväl	 språkliga	 som	 ekonomiska	 och	 kulturella.	 I	 och	 med	 dessa	

olikheter	 ges	 medborgare	 från	 de	 olika	 länderna	 olika	 förutsättningar	 för	 att	

utnyttja	 sin	 rätt	 till	 fri	 rörlighet.	 Jag	 har	 nämnt	 statistik	 som	 visar	 att	 fler	

människor	flyttar	från	Rumänien	än	till.	Ett	tecken	på	att	Rumänien	är	ett	av	de	

länder	som	inte	lyckas	locka	lika	många	medborgare	till	sig	som	de	som	lämnar	

landet.	Ett	annat	exempel	är	den	stora	skillnaden	i	språkliga	kunskaper	som	även	

det	visar	på	att	samtliga	EU-medborgare	helt	enkelt	inte,	på	grund	av	språkliga	

svårigheter,	kan	ta	sig	in	på	en	arbetsmarknad	i	ett	annat	medlemsland.	I	och	med	

stora	kulturella	skillnader	finns	även	olika	syn	på	hur	arbetsvillkor	regleras.	I	de	

fall	 jag	 tidigare	 tagit	 upp,	 exempelvis	 Laval-målet,	 uppenbarades	 att	 synen	på	

kollektivavtal	 inte	 är	 densamma	 i	 Sverige	 och	 Rumänen.	 Om	 den	 Rumänska	

arbetsmarknaden	accepterar	anställningsavtalen	som	enda	grund	för	reglering	av	

arbetsvillkor	så	finns	risk	att	ökad	tillförsel	av	rumänsk	arbetskraft	på	den	svenska	

																																																								
55	Nationellt	socialfondsprogram	för	investering	för	tillväxt	och	sysselsättning	2014-2020.	Sidan	
9	f.	
56	NATIONAL	REFORM	PROGRAMME	2015.	Sidan	10-60.	
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arbetsmarknaden	urholkar	den	svenska	modellen	där	kollektivavtalen	spelar	en	

nyckelroll.	Jag	har	med	statistik	dock	gjort	klart	att	det	i	dagsläget	är	en	mycket	

liten	del	på	den	svenska	arbetsmarknaden	som	faktiskt	utgörs	av	EU-medborgare.	

Ändå	vill	 jag	belysa	att	det	kan	utgöra	ett	problem	att	öppna	en	marknad	där	

personer	med	olika	förutsättningar	ska	konkurrera	under	samma	villkor.	Ibland	

behöver	kanske	villkoren	vara	olika	för	att	skillnaden	i	förutsättningar	ska	kunna	

vägas	upp?	Kanske	krävs	det	att	medlemsländerna	ges	större	frihet	i	hur	de	vill	

reglera	 arbetsvillkoren	 på	 den	 egna	 marknaden.	 Jag	 tror	 dock	 att	 det	 skulle	

motverka	 själva	 syftet	med	den	 fria	 rörligheten	och	 arbetet	mot	 att	 jämna	ut	

skillnaden	 mellan	 länderna	 skulle	 försvåras.	 Jag	 tror	 att	 den	 medicin	 som	

verkligen	behövs	är	tid.	Rörlighetsdirektivet	infördes	år	2004	och	sedan	dess	har	

det	 hänt	 mycket.	 Bara	 ett	 exempel	 är	 det	 faktum	 att	 Sverige	 insett	 att	

registreringen	av	EU-medborgare	som	vistas	i	Sverige	längre	än	tre	månader	var	

helt	överflödig.	Detta	konstaterades	tio	år	efter	införandet	av	rörelsedirektivet.	

Om	 vi	 ger	 samarbetet	 ytterligare	 tio	 år	 kommer	 vi	 ha	 inhämtat	 ytterligare	

erfarenhet.	Om	vi	skullesakta	ner	utvecklingen	av	den	fria	rörligheten	på	grund	

av	avsaknad	av	jämlika	villkor	tror	jag	att	även	utvecklingen	mot	jämlika	villkor	

skulle	 sakta	ner.	 Exempelvis	har	Polen,	 som	blev	medlem	av	EU	år	2004,	ökat	

andelen	grundskoleelever	som	lär	sig	engelska	från	dryga	41	procent	år	2007	till	

88	procent	2010.	Detta	är	ett	bevis	för	att	historia	inte	bestämmer	framtid.	

	

Kanske	kan	jag	även	konstatera	att	det	faktum	att	det	saknas	några	direkta	krav	

på	den	 anställning	 som	 ligger	 till	 grund	 för	 uppehållsrätten	 för	 arbetande	EU-

medborgare	i	Sverige	helt	uppfyller	sitt	syfte.	Det	ger	en	ökad	chans	till	 just	fri	

rörlighet	inom	unionen	och	kanske	är	det	även	en	faktor	som	bidrar	till	schyssta	

villkor	på	arbetsmarknaden.	Innan	mitt	arbete	började	hade	jag	en	teori	om	att	

det	 i	 större	 utsträckning	 var	 EU-medborgare	 som	 utnyttjades	 som	 billig	

arbetskraft	 på	 den	 svenska	 arbetsmarknaden	 eftersom	 dessa	 saknade	

lagstadgade	 skyddsregler	 för	 att	 anställningsvillkoren	 ska	 leva	 upp	 till	 svensk	
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branschstandars.	Jag	tänkte	att	kraven	för	beviljande	av	arbetstillstånd	i	större	

utsträckning	säkerställde	att	de	svenska	arbetsvillkoren	efterföljdes.	Jag	har	nu	

förstått	att	det	är	just	den	faktor	att	beviljandet	av	arbetstillstånd	är	beroende	av	

ett	anställningsavtal	som	lever	upp	till	de	svenska	villkoren	som	gör	att	det	är	just	

denna	 grupp	 av	 människor	 som	 löper	 störst	 chans	 att	 utnyttjas	 som	 billig	

arbetskraft	då	dessa	av	rädsla	att	 inte	 längre	få	stanna	 i	Sverige	 inte	gärna	vill	

klaga	när	arbetsvillkoren	inte	efterföljs.	I	och	med	att	motsvarande	krav	saknas	

för	EU-medborgare	som	utnyttjar	sin	rätt	till	fri	rörlighet	kan	dessa	utan	risk	för	

utvisning	 hävda	 sin	 rätt	 till	 arbetsvillkor	 som	 lever	 upp	 till	 den	 svenska	

branschnivån.	

	

Den	 mindre	 villkorade	 uppehållsrätten	 som	 följer	 av	 den	 fria	 rörligheten	 i	

förhållande	 till	 kraven	 för	 beviljande	 av	 arbetstillstånd	 skulle	 jag	 vilja	 säga	 är	

snarare	en	förutsättning	för	att	den	svenska	arbetsmarknaden	ska	överleva	trots	

ökad	konkurrens	från	arbetskraft	från	EU-länder	med	generellt	lägre	lönenivåer	

än	Sverige.	Detta	säger	jag	för	att	detta	faktum	innebär	att	även	EU-medborgare	

från	 andra	 länder	 än	 Sverige	 kan	 uppmuntras	 till	 att	 ansluta	 sig	 till	 svenska	

fackföreningar	utan	oro	att	deras	uppehållsrätt	i	Sverige	hotas.	Även	det	faktum	

att	de	idag	även	åtnjuter	uppehållsrätt	som	arbetssökande	ger	en	fördel	i	strävan	

att	konkurrera	på	lika	villkor	på	den	svenska	arbetsmarknaden.	Arbetarna	får	sitt	

intresse	bevakat	genom	chansen	att	påverka	sin	arbetssituation	och	de	svenska	

fackföreningarna	 får	 stöd	 för	sina	 intressen	genom	att	de	 får	bättre	 insyn	 i	de	

verkliga	arbetsförhållandena	som	råder	hos	den	utländska	arbetskraften	då	den	

inte	känner	et	behov	av	att	hemlighålla	sin	arbetsvillkor.	

	

Jag	har	även	behandlat	det	faktum	att	arbetssökande	nu	mer	ges	rätt	till	den	fria	

rörligheten	under	samma	förutsättningar	som	den	som	arbetar.	Detta	innebär	att	

den	fria	rörlighetens	tillämpningsområde	väcker	lavinartat.	Om	den	enbart	skulle	

omfatta	den	som	faktiskt	har	ett	arbete	skulle	det	innebära	att	resterande	EU-
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medborgare	skulle	behöva	uppfylla	de	krav	som	ställs	på	 icke	arbetande	 (eller	

arbetssökande	 i	 detta	 exempel)	 EU-medborgare.	 Kraven	 på	 försörjning	 och	

försäkring	skulle	därmed	vara	högre.	I	sin	tur	medför	detta	att	även	den	som	inte	

har	 de	 ekonomiska	 förutsättningarna	 att	 leva	 upp	 till	 försörjningskraven	 kan	

komma	till	Sverige	för	att	söka	arbete.	Om	denna	uppfyller	de	krav	som	ställs	på	

arbetstagare	 får	 den	 stanna	 även	 längre	 än	 tre	 månader	 vilket	 annars	 är	

begränsningen	för	den	som	inte	söker	arbete.	I	och	med	att	EU-domstolen	genom	

praxis	förlängt	tidsfristen,	från	tre	månader	till	minst	sex	månader,	inom	vilken	

en	arbetssökande	får	chans	att	visa	att	denne	har	chans	till	arbete	innebär	det	en	

reell	skillnad	för	de	arbetssökande.	

	

Det	faktum	att	båda	löneläge	och	löneutveckling	ser	väldigt	olika	ut	 i	olika	EU-

länder	 är	 en	 faktor	 som	 enligt	 min	 mening	 ökar	 risken	 ytterligare	 för	 att	

exempelvis	rumänsk	arbetskraft	ska	konkurrera	ut	den	svenska.	Om	en	rumänsk	

arbetare	från	Rumänien	är	van	med	en	lägre	löneutveckling	än	den	svenska	kan	

en	 svensk	 arbetsgivare	 ge	 denne	 en	 årlig	 löneökning	 som	 är	 lägre	 än	 vad	 en	

svensk	skulle	 räkna	med	men	som	ändå	är	högre	än	den	normala	 i	Rumänien.	

Detta	 innebär	 en	 enligt	min	mening	 relativt	 orättvis	 konkurrensfördel	 för	 den	

rumänska	arbetaren.	

	

De	stora	skillnaderna	i	lönenivå	mellan	Sverige	och	Rumänien	måste	dock	ställas	

i	 förhållande	 till	 de	 olika	 nivåerna	 på	 levnadskostnader	 i	 de	 två	 länderna.	 En	

rumänsk	arbetare	som	har	för	avsikt	att	permanent	bosätta	sig	i	Sverige	och	lever	

ett	liv	med	de	bekvämligheter	som	den	svenska	arbetaren	har	så	kommer	även	

levnadskostnaderna	gå	upp	i	förhållande	till	den	denna	skulle	haft	 i	Rumänien.	

Detta	kommer	förstås	påverka	den	rumänska	arbetarens	löneanspråk.	Om	den	

rumänske	arbetaren	däremot	har	för	avsikt	att	arbeta	i	Sverige	under	en	period	

för	 att	 sedan	 återvända	 till	 Rumänien	 blir	 förutsättningarna	 annorlunda.	 Om	

denne	under	sin	vistelse	i	Sverige	lever	under	enkla	förhållanden	kan	den	lägre	
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lönen	fortfarande	vara	motiverad.	Vi	kan	dock	inte	ta	för	givet	att	det	generellt	

är	billigare	att	 leva	bara	 för	att	man	kommer	från	enklare	 förhållanden.	Men	 i	

beräkningen	 måste	 vi	 ta	 in	 det	 faktum	 att	 löneläget	 följer	 nivån	 på	

levnadskostnader	 och	 att	 en	 viss	 löneskillnad	 mellan	 länder	 därför	 kan	 vara	

motiverad.	

	

Idag	 pågår	 en	 debatt	 om	 huruvida	 det	 är	 okej	 att	 personer	 från	 länder	 med	

generellt	lägre	utbildningsnivåer	utnyttjar	sin	fria	rörlighet	för	att	ta	jobb	i	länder	

som		har	generellt	högre	lönenivåer.	Det	har	de	senaste	åren	varit	ett	inte	helt	

ovanligt	tema	för	kvällstidningarnas	artiklar.57		

	

Detta	kan	medföra	en	tillströmning	av	arbetskraft	med	lägre	lönekrav	till	länder	

med	 generellt	 högre	 lönenivåer	 vilket	 därmed	 sänker	 kraven	 på	

arbetsmarknaden	 och	 således	 bidrar	 till	 sämre	 arbetsvillkor	 för	 de	 inhemska	

arbetarna	som	får	konkurrera	under	hårdare	villkor.	Även	om	detta	i	Sverige	är	

tänkt	att	regleras	genom	kollektivavtal	mellan	arbetsgivare	och	fackföreningar	så	

kan	det	orsaka	en	obalans	på	arbetsmarknaden.	Å	ena	sidan	finns	de	lågavlönade	

arbetstagarna	som	trots	en,	enligt	svensk	syn,	låg	lön	inte	vill	kräva	en	högre	lön	

eftersom	den	fortfarande	är	högre	än	den	lön	som	erbjuds	i	hemlandet.	Å	andra	

sidan	har	vi	fackföreningarna	som	för	att	tillgodose	sina	medlemmars	intressen	

vill	 kräva	 att	 alla	 arbetsgivare	 i	 Sverige	 betalar	 en	 lön	 i	 nivå	med	 de	 svenska	

kollektivavtalen.	

	

Enligt	 min	 mening	 är	 det	 största	 problemet	 som	 behöver	 lösas	 de	 stora	

löneskillnaderna	som	finns	inom	EU.	Att	det	kan	skilja	upp	emot	tio	gånger	mellan	

snittlönerna	i	två	medlemsländer	är	enligt	min	mening	ett	väldigt	stort	problem.	

																																																								
57	http://www.aftonbladet.se/debatt/article14812628.ab.	
http://www.vn.se/article/skadestand-hotar-high-chaparral/.	
http://www.expressen.se/nyheter/hatsk-debatt-om-fri-rorlighet-inom-eu/.	
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Att	 försöka	 skapa	 en	 gemensam	 arbetsmarknad	 för	 länder	 med	 så	 olika	

utgångspunkter	 är	 enligt	min	mening	 inte	 rättvist.	 Varken	 för	 de	 lågavlönade	

arbetarna	som	utnyttjas	under	slavförhållanden	eller	för	de	arbetare	som	tvingar	

konkurrera	mot	utländsk	arbetskraft	 som	har	 löneanspråk	 långt	under	 landets	

normala.	Jag	påstår	att	ett	detta	är	ett	problem	som	behöver	lösas.	Jag	menar	

inte	att	det	är	ett	problem	som	inte	går	att	lösa	utan	enbart	att	det	är	en	fråga	

som	EU	behöver	tackla	för	att	den	fria	rörligheten	ska	fungera	som	den	är	tänkt	

och	 för	 att	 undvika	 att	 samarbetet	 hotar	 arbetsmarknaden	 i	 de	 länder	 där	

lönelägena	från	början	är	högre.	En	reglering	av	minimilöner	skulle	vara	ett	stort	

ingripande	 speciellt	då	vi	 i	 Sverige	 redan	valt	bort	denna	 typ	av	 reglering	 från	

lagstiftande	 håll.	 Dessutom	 är	 det,	 som	 jag	 tidigare	 nämnt,	 bakomliggande	

faktorer	som	orsakar	de	stora	skillnaderna	i	lönenivåerna	mellan	länderna.	Det	är	

inte	 så	 enkelt	 att	 man	 kan	 lösa	 problemet	 genom	 att	 införa	 gemensamma	

minimilöner.	 Kan	man	 då	 kräva	 att	 de	 arbetare	 som	 kommer	 till	 Sverige	 från	

andra	EU-länder	måste	erbjudas	 kollektivavtalsenliga	 villkor?	Nej	det	 kan	man	

inte.	På	grund	av	diskrimineringsförbudet	hindras	en	sådan	reglering.	Eftersom	

en	svensk	arbetare	har	rätt	att	ta	arbete	under	vilka	anställningsvillkor	hen	vill	

(under	förutsättning	att	de	inte	bryter	mot	någon	lagstiftning)	så	måste	samma	

villkor	 gälla	 för	 EU-medborgare.	 Lösningen	 är	 alltså	 till	 stor	 del	 beroende	 av	

fackföreningarnas	agerande.	Även	om	arbetet	pågår	för	att	få	EU-länderna	mer	

jämställda	på	olika	plan,	exempelvis	vad	gäller	utbildning	genom	satsningar	som	

Utbildning	2020,	så	krävs	nog	att	fackföreningarna	gör	så	gott	de	kan	innan	vi	nått	

en	mer	jämställd	nivå	mellan	medlemsländerna.	

	

Hur	 fackföreningarna	 ska	 arbeta	 för	 att	 motverka	 utnyttjandet	 av	 utländsk	

arbetskraft	är	förstås	lite	av	en	gåta.	Jag	nämnde	stridsåtgärder	som	ett	möjligt	

påtryckningsmedel	 för	 att	 få	 arbetsgivare	 att	 följa	 branschstandard.	Men	 hur	

genomför	man	 en	blockad	mot	 ett	 företag	 vars	 arbetsplats	 är	 blåbärsskogen?	

Finns	det	över	huvud	taget	en	branschstandard	på	arbetsvillkor	för	bärplockare	i	
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Sverige?	 Kanske	 behövs	 en	 allmän	 översynsmyndighet	 som	 bevakar	 EU-

arbetarnas	intressen?	Eller	ska	en	sådan	finns	på	EU-nivå?	Förslag	finns	gällande	

åtgärder	från	EU	som	ska	verka	med	ett	bevakande	syfte.	Exempel	som	jag	tagit	

upp	i	kapitel	6	är	yrkesinspektörer	och	socialförsäkringskort.	Skulle	dessa	vara	till	

hjälp?	Jag	tror	att	det	kan	vara	en	bra	bit	på	väg.	Yrkesinspektörer	skulle	nog	vara	

ett	bra	verktyg	 för	att	åtminstone	uppmärksamma	frågan.	Kanske	skulle	dessa	

även	 kunna	 sprida	 information	 om	 respektive	 lands	 förutsättningar	 på	

arbetsmarknaden.	 Exempelvis	 skulle	 en	 sådan	 instans	 kunna	 informera	 de	

rumänska	bärplockarna	om	deras	rättigheter	och	om	förutsättningarna	på	den	

svenska	 arbetsmarknaden.	 Om	 man	 här	 kunde	 bevaka	 arbetsmarknadens	

intresse	 med	 en	 opartiskt	 utgångspunkt	 skulle	 exempelvis	 språkbarriärer	 och	

skillnad	 i	 utbildning	 kunna	 ges	 mindre	 inverkan	 hur	 utländsk	 arbetskraft	

missgynnas	på	en	ny	arbetsmarknad.	Med	objektiv	utgångspunkt	menar	jag	här	

att	intressen	för	både	arbetstagare,	arbetsgivare,	stat	och	arbetsmarknad	i	stort	

ska	respekteras.	

	

EU	 uttrycker	 en	 vilja	 att	medlemsstaterna	 följer	 ILO:s	 rekommendationer	 vad	

gäller	hanterandet	av	förutsättningar	kring	anställningsförhållandet.	Detta	är	en	

ambition	som	enligt	min	mening	skulle	verka	för	en	mer	jämställd	arbetsmarknad	

där	det	är	tydligare	vad	som	gäller	för	arbetstagare/arbetsgivare.	Sverige	hade	

enligt	egen	mening	redan	sådana	normer	på	sin	arbetsmarknad	och	vidtog	därför	

inga	 specifika	 åtgärder	 till	 följd	 av	 rekommendation	 nummer	 198.	 Sverige	

undersökte	dock	hur	väl	den	svenska	regleringen	levde	upp	till	praxis	och	det	vill	

jag	 mena	 är	 otroligt	 viktigt	 att	 alla	 EU-länder	 gör.	 I	 och	 med	

subsidiaritetsprincipen	 kan	 inte	 EU	 påverka	 alla	 nationella	 frågor	 inom	

medlemsländerna	 men	 genom	 organisationer	 som	 exempelvis	 ILO	 kan	 ändå	

normerna	 specificeras	 och	 genom	önskan	 från	 EU	att	 normerna	 införlivas	 kan	

gemenskapen	utvecklas	utan	direkt	lagstiftning	från	EU:s	håll.	Jag	tror	att	känslan	

av	gemenskap	är	viktig	för	att	samarbetet	ska	fungera.	Jag	har	givit	flera	exempel	
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på	 hur	 EU	 främjar	 samarbetet	 mellan	 medlemsländerna	 och	 med	 en	 ökad	

interaktion	på	det	socialpolitiska	plane	tror	jag	att	villkoren	på	den	gemensamma	

arbetsmarknaden	kan	bli	mer	jämlika.	Kanske	är	en	vilja	att	sträva	mot	samma	

mål	mer	effektiv	än	tvingande	lagstiftning.	Jag	skulle	säga	att	engagemang	är	mer	

effektivt	än	tvång.	Enligt	min	mening	riskerar	tvång	att	minska	effektiviteten	och	

skapa	 en	 benägenhet	 att	 hitta	 kryphål.	 Genom	 att	 istället	 skapa	 en	 känsla	 av	

gemenskap	och	en	vilja	att	sträva	mot	samma	mål	kan	man	öka	effektiviteten	i	

arbetet	mot	det	gemensamma	målet.	Att	helt	överlämna	ansvar	för	arbetet	mot	

de	gemensamma	målen	till	varje	enskilt	medlemsland	tror	 jag	skulle	motverka	

dess	syfte.	I	och	med	att	EU	består	av	länder	med	olika	förutsättningar	så	måste	

det	användas	som	en	tillgång.	Kunskap	och	erfarenheter	kan	delas	mellan	länder	

och	de	nationer	med	bättre	ekonomiska	förutsättningar	kan	i	gemenskapen	bidra	

till	att	bära	upp	de	nationer	med	sämre	ekonomiska	förutsättningar.	Genom	att	

dela	med	sig	och	ta	åt	sig	av	andras	bidrag	kan	vi	bygga	ett	starkt	EU	där	svagheter	

och	styrkor	används	för	att	i	slutänden	bli	en	fördel	för	EU:s	konkurrenskraft	på	

världsmarknaden.	

	

Även	 om	 det	 finns	 vissa	 problem	 kopplade	 till	 den	 fria	 rörligheten	 så	 är	 min	

uppfattning	 att	 det	 är	 lösbara	 problem.	 Problem	 som	 löses	 genom	 tid	 och	

utvärdering	 och	 inte	 genom	 ökad	 segregation.	 Fortsatt	 samarbete	 med	

satsningar	så	som	Utbildning	2020	är	enligt	min	mening	viktiga	byggstenar	för	en	

fungerande	 gemensam	 arbetsmarknad.	 Fortsätter	 utvecklingen	 som	 den	 gjort	

kommer	EU:s	fria	rörlighet	vara	en	tillgång	för	den	svenska	arbetsmarknaden	och	

uppfylla	 sitt	 syfte	 att	 vara	 ett	 komplement	 till	 tillgodoseendet	 av	

arbetskraftsbehovet	på	den	svenska	arbetsmarknaden.	Vi	får	heller	inte	glömma	

att	den	fria	rörligheten	gäller	även	gäller	i	motsatt	riktning,	för	svenskar	som	vill	

arbeta	i	ett	annat	EU-land	än	Sverige.	
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8.	Källförteckning	
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