
Posted Workers Directive

Utstationeringsdirektivet (Posted
Workers Directive, ”PWD”)

Anledningen till att Utstationeringsdirektivet
(”PWD”) 1996 antogs var för att hantera vad
som arbetsrättsligt ska gälla vid gräns-
överskridande arbetsförhållanden. Direktivets
syfte kan sägas vara att säkerställa:

• Lojal konkurrens vid tillhandahållande av
tjänster över gränserna.

• Säkerställa att arbetstagares rättigheter
respekteras.

• Samordning mellan stater så en kärna av
tydligt definierade skyddsregler kan
fastställas

Det ska poängteras att det inte är fråga om
harmonisering av regelverk utan endast om
samordning i att peka ut vilka tvingande regler
som måste iakttas vid utstationering.

Reglerna som arbetsgivare behöver förhålla sig
till vid gränsöverskridande arbete brukar kallas
för ”den hårda kärnan”.

2014 antogs ett till PWD kompletterade
genomförandedirekt. Syftet med direktivet var
att fastställa en gemensam ram för åtgärder och
kontrollmekanismer för att därigenom förbättra
och öka genomförande, tillämpning och
efterlevnad av PWD. Det infördes även
sanktionsregler för att förhindra och motverka
missbruk och kringgående. Bland de krav som
ålades arbetsgivaren kan nämnas:

• Registrering av utstationerade anställda (görs
av det utstationerande bolaget).

• Anmälandet av en utsedd person
i arbetslandet för kontakt med myndigheter.

• Regler om dokumentation.

Därtill kommer att svenska fackföreningar fått
en större möjlighet till att tillgripa stridsåtgärder
för att få till ett kollektivavtal med ett utländskt
utstationerande bolag
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Actions

Utöver den relativt självklara delen att
säkerställa uppfyllande av de arbetsrättsliga
kraven i enlighet med ”hårda kärnan” i
respektive land, har vi nedan listat de enligt oss
viktigaste punkterna arbetsgivare med anställda
som arbetar gränsöverskridande behöver tänka
på.

• Ta fram en strategi för hur frågorna ska
hanteras inom bolaget /koncernen. Identifiera
stakeholders som berörs av frågan om ert
bolag.

• Följ upp och stäm av hur nationell
implementationen av direktivet hanterats i
respektive land där ni har anställda.

• Identifiera grupp(er) av anställda som faller
under definitionen av en utstationerad
anställd.

• Sätt en process för hur ni kan tracka och
registrera anställda som är utstationerade.

Hur kan Deloitte hjälp till?

Deloitte har medlemsfirmor i alla Europiska
länder och vårt globala närvaro gör att vi kan
assistera ert bolag med de flesta frågor som
berör PWD. Vi hanterar bland annat:

• Processhantering för att identifiera
utstationerad person inom bolaget.

• Tracking och central koordinering avseende
registrering av utstationerad personal inom
EU/EES och Schweiz.

• Hantering av lokal representant för bolaget
och legal dokumentation (i de länder där det
behövs)

• Redogörelse för arbetsrättsliga konsekvenser
av utstationeringen - såväl för mottagande
bolag som för den utländske arbetsgivaren.

• Compliance med PWD och support vid 
eventuella audits. 
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