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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
För den svenska juristen är medbestämmande i arbetslivet ett bekant begrepp. I Sverige 

har lagstiftaren tillägnat en hel lag enkom åt detta1 och det finns en rad mekanismer i 

den svenska modellen för arbetstagarinflytande. Även på europeisk nivå är regleringen 

kring arbetstagarinflytande tämligen utvecklat, främst genom en rad direktiv. Ett par av 

dessa är av olika anledningar emellertid inte alltför välkända. Värda att nämnas är då 

främst direktiven om så kallade europeiska företagsråd2 respektive europabolag3 och 

europakooperativ4. Dessa direktiv skiljer sig från övriga regelverk på området på så sätt 

att de kan sägas medföra för de nationella rättsordningarna helt nya regimer och forum 

för arbetstagarinflytande. Föremålet för denna uppsats är det förstnämnda av dessa 

regelverk, nämligen företagsrådsdirektivet. Liksom dess namn föreslår reglerar detta 

direktiv inrättandet av så kallade europeiska företagsråd, en typ av informations- och 

samrådsorgan i gränsöverskridande frågor. I detta forum ges arbetstagarrepresentanter 

tillfälle att tillsammans och med arbetsgivaren diskutera frågor rörande transnationell 

företagsstrategi och politik samt potentiella konsekvenser därav för arbetstagarna inom 

företaget ifråga.5  

 Dagens företagsrådsdirektiv föregicks av 1994 års direktiv,6 som inrättades med det 

uttalade målet att förbättra arbetstagares rätt till information och samråd på 

transnationellt verkande företag i Europa.7 Dess poäng kan alltså bäst beskrivas vara att 

skapa en inflytandenivå som tidigare saknades i transnationella företag och/eller 

företagsgrupper. Efter en djupgående analys från både EU:s konstitutioner och bland 

                                                        
1 Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). 
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/38/EG av den 6 maj 2009 om inrättande 
av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag för information till 
och samråd med arbetstagare (omarbetning). 
3 Rådets direktiv 2001/86/EG av den 8 oktober 2001 om komplettering av stadgan för 
europabolag vad gäller arbetstagarinflytande. 
4 Rådets direktiv 2003/72/EG av den 22 juli 2003 om komplettering av stadgan för 
kooperativa föreningar med avseende på arbetstagarinflytande. 
5 European Trade Union Institute, Too little, too late? s 14. 
6 Rådets direktiv 94/45/EG av den 22 september 1994 om inrättandet av ett europeiskt 
företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag 
för information till och samråd med arbetstagare. 
7 Se artikel 1(1) direktiv 94/45/EG. 
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annat Europafacket omarbetades direktivet och ersattes med ett helt nytt 2009. 8 

Huruvida de skäl som låg bakom omarbetningen har fyllt sina funktioner har diskuterats 

från partshåll men ännu har kommissionen inte utkommit med väntad rapport om 

genomförandet av det omarbetade direktivet. 9  Frågan om 2009 års omarbetning av 

företagsrådsdirektivet bör betecknas som en framgång eller inte har därmed ännu inte 

besvarats av EU, trots att kommissionen redan sommaren 2016 skulle ha utkommit med 

en översyn.10 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Liksom nämnts ovan är kommissionens väntade genomföranderapport avseende 

företagsrådsdirektivet idag11 kraftigt försenad. I ett tidigare svar på en parlamentsfråga 

rörande just den försenade översynen12 angavs att den förväntades publiceras under 

andra halvan av år 2017 samt specifikt skulle avse frågan om huruvida översynen 

uppfyllt uppställda mål13. Enligt kommissionens senaste bud är rapporten, med vilken 

arbetet i skrivande stund alltjämt pågår, nu planerad till början av 2018.14  

 I denna uppsats görs en granskning av 2009 års reviderade företagsrådsrådsdirektiv 

med fokus på översynens syfte och förväntade effekter. Syftet är att utreda huruvida 

direktivet i sin nuvarande form fyller sin avsedda funktion på ett effektivt och 

ändamålsenligt sätt eller om det finns ett behov av ännu en omarbetning. Uppsatsens 

konkreta frågeställningar är därmed som följer. 

 

- Huruvida 2009 års företagsrådsdirektiv uppfyller de mål som uppställdes inför 

revideringsarbetet och mer specifikt: 

- Har samspelet mellan gränsöverskridande och nationella forum för 

arbetstagarinflytande förblivit problematisk? 

- Är informations- och samrådsnivån tillräckligt hög? 

                                                        
8 Direktiv 2009/38/EG. 
9 Jfr. artikel 15 direktiv 2009/38/EG, enligt vilken kommissionen skulle ha utkommit 
med sådan rapport redan i juni 2016. 
10 Se artikel 15 direktiv 2009/38/EG. 
11 December 2017. 
12 Jutta Steinruck, (S&D), Question for written answer to the Commission, 2017-03-28. 
13 Parliamentary questions, Answer given by Ms Thyssen of the Commission, 2017-04-
28. 
14 Detta enligt uppgift från Jonathan Stabenow, Policy Assistant, Cabinet of 
Commissioner Marianne Thyssen, 2017-12-11. 
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- Har regleringen kring samordning med andra rättsakter på området 

förbättrats? 

- Kan en nedgång i antalet inrättade europeiska företagsråd identifieras 

som en fortsatt trend? 

- Vilka orsaker kan antas ligga bakom eventuella brister? 

- Hur bör sådana brister i förekommande fall åtgärdas på ett ändamålsenligt sätt? 

 

1.3 Metod och material 
Den metod som används i denna uppsats beskrivs bäst som tudelad. Till stor del nyttjas 

tolkningsmetoden rättsdogmatik, genom vilken utredning och analys av relevanta 

rättskällor genomförs i syfte att utröna gällande rätt.15 Genom denna metod analyseras 

främst företagsrådsdirektivet utifrån den inom EU-rätten rådande rättskällehierarkin. 

Här bör något sägas om den EU-rättsliga metoden och dess genomslag i uppsatsen, 

främst enligt doktrinen effet utile som fokuserar på tolkning och tillämpning av EU-rätt. 

Effet utile medför att EU-rättsliga åtgärder ska ges en ändamålsenlig, teleologisk, 

tolkning, en metod som också EU-domstolen använder.16 Företagsrådsdirektivet tolkas 

således i denna uppsats med utgångspunkt i dess av lagstiftaren avsedda verkan och 

effekt. Därmed får uppsatsen anses ligga i linje med god EU-rättslig metod.  

 Den rättsdogmatiska metoden används främst i den inledande delen av uppsatsen, 

nämligen de strikt regelverksgranskande avsnitten. Här är det givetvis främst 

företagsrådsdirektivet som är föremål för tolkning. Detta arbete sker i enlighet med den 

juridiska metoden, där också exempelvis praxis och diverse offentligt tryck avseende 

lagstiftningsarbetet används som tolkningsdata. I denna del har publikationer från den 

europeiska kommissionen, såsom rapporter och konsekvensanalyser, utgjort en stor del 

av underlaget. Att kommissionsdokument i olika form har givits så stort utrymme beror 

på att det är de syften och mål som däri uppgivits som kan sägas ligga till grund för den 

utgångspunkt denna uppsats i sin helhet antagit: att granska företagsrådsdirektivet och 

dess ändamålsenlighet mot bakgrund av de mål direktivet ska uppnå.  

 Uppsatsens senare avsnitt ägnas till viss del åt avtalsgranskning i ljuset av den 

rättsdogmatiska utredningen. Avtal om inrättande av europeiska företagsråd i enlighet 

med direktivet granskas då i syfte att anlägga ännu en nivå på granskningen av 

                                                        
15 Kleineman i Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s 21 f. 
16 Reichel i Korling & Zamboni s 114. 
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direktivet som sådant. Följaktligen används en till viss del empirisk metod i denna del, 

för att utröna hur reglerna omsätts i praktiken.17  Eftersom direktivet anger ramen för 

och skyldigheter att just inrätta europeiska företagsråd genom avtal på företags- eller 

koncernnivå är en granskning av hur ett urval (se närmare om urvalet i avsnitt 1.4 

nedan) av sådana avtal innehållsmässigt ser ut en viktig övning. De olika metoderna kan 

sägas användas för att besvara olika frågor: vad som är gällande rätt (rättsdogmatik) 

respektive rättens praktiska genomslag (empiri). Genom en kombination analyseras 

tolkningsresultaten sedan gemensamt för att utreda huruvida det kan betraktas som 

ändamålsenligt utifrån det resultat de två metoderna medfört. 

 Avtalsgranskningen anlägger som sagt en empirisk och därutöver också praktisk 

dimension på företagsrådsdirektivet och möjliggör vissa slutsatser avseende dess 

praktiska tillämpning och ändamålsenlighet. Denna dimension medför emellertid att 

även det nationella regelverket för implementering av direktivet måste beaktas, eftersom 

det är först då implementering i svensk rätt genomförts på ett korrekt och troget sätt som 

avtal på ett rättvisande sätt kan användas för utvärdering av direktivet. Därmed beaktas 

också den svenska genomförandelagstiftningen, företagsrådslagen, vid 

avtalsgranskningen.  

 En ytterligare aspekt av relevans för metod- och materialval är det faktum att avtal 

om inrättande av europeiska företagsråd inte erbjuder tolkningsdata avseende varje 

aspekt av företagsrådsdirektivet. Antalet inrättade europeiska företagsråd är ett exempel 

på en fråga som inte kan besvaras utifrån avtalsgranskning, varför också exempelvis 

statistik används som underlag i uppsatsen såvitt avser den empiriska granskningen. 

 Under arbetet med uppsatsen har den av European Trade Union Institute (ETUI) 

tillhandahållna databasen avseende europeiska företagsråd använts. 18  ETUI 

tillhandahåller en uppdaterad lista över europeiska företagsråd och insamlar data som 

sedan publiceras på hemsidan och genom ett kostnadsfritt medlemskap tillgängliggörs 

för allmänheten. Via denna databas har både de avtal som är föremål för granskning i 

denna uppsats och en stor del av den statistik som används samlats in. Notera emellertid 

att åtkomst till specifika sidor och information i databasen kräver inloggning. Av denna 

anledning hänvisas endast till databasen som sådan och inte specifika sidor. 

                                                        
17 För empirisk juridisk metod, jfr. Sebardts kollektivavtalsgranskning i Sebardt, 
Redundancy and the Swedish model. 
18 Se European Trade Union Institute (ETUI), The European Works Councils database, 
http://www.ewcdb.eu. 
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1.4 Avgränsningar 
En första begränsning ligger i den ovan nämnda utgångspunkten för uppsatsen, 

nämligen att avse omarbetningen och dess syften. Skälet till denna avgränsning är att 

uppsatsens primära syfte som sagt är att utreda huruvida målen med omarbetningen kan 

sägas ha uppnåtts, varför det är naturligt att i första hand titta på skälen till 

omarbetningen, dess förväntade effekter samt de materiella förändringar som gjordes i 

företagsrådsdirektivet jämfört med 1994 års direktiv. Eftersom revideringen 

genomfördes utifrån de brister som konstaterades dessförinnan är den givetvis en god 

utgångspunkt, men granskningen är inte undantagslöst begränsad till den. Inte heller 

granskas varje ändring som infördes 2009 i detalj. Detta beror på att en mångsidig 

granskning rimligtvis måste vara bred nog att beakta de viktiga aspekterna av ett 

regelverk, oavsett om aspekterna i fråga varit föremål för revidering eller ej. Den måste 

också vara fokuserad nog att sålla bort aspekter som saknar större betydelse för 

regelverkets funktion och effekt. 

 Ytterligare avgränsningar har gjorts såvitt gäller både granskade avtal och nationell 

rätt. Enligt 5 § företagsrådslagen är den svenska implementeringen tillämplig endast, 

med vissa utvidgande undantag, då gemenskapsföretaget eller det kontrollerande 

företaget har sitt säte i Sverige. Eftersom det alltså endast är svenska företag som träffas 

av den svenska lagen är det naturligt att avgränsa urvalet till att avse just avtal om 

inrättande av europeiska företagsråd i företag med säte i Sverige. En ytterligare naturlig 

avgränsning utgörs av tidpunkten för revideringen av direktivet. Enbart avtal som 

träffats efter att 2009 års omarbetning skulle ha genomförts i Sverige, det vill säga 

2011, ingår i undersökningen. 

 Begränsning görs alltså till de avtal som träffats sedan direktivets ikraftträdande 

2011 inom bolag, koncerner eller grupper av gemenskapsföretag med huvudkvarter i 

Sverige. Detta ger en lista om 25 företags avtal,19 varav ett träffat ett så kallat default-

                                                        
19 ST-Ericsson AB (2011), IKEA Services AB (2011), AB Electrolux (2011), Assa 
Abloy AB (2011), Inwido AB (2012), Stena Line Scandinavia AB (2012), Sandvik AB 
(2012), Nobia AB (2012), Holmen AB (2012), Securitas (2012), Capio AB (2012), 
Beckers and ColArt Group (2012), BillerudKorsnäs (2013), Bravida AB (2013), If P&C 
Insurance (2013), Lantmännen (2013), Sweco AB (2014), Kinnarps AB (2014), 
Ericsson (2015), NCC AB (2015), Ballingslöv International (2015), TeliaSonera 
Company (2015), Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) (2016), Cloetta AB  
(2016), Essity (2017). 
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avtal med grund i tilläggsföreskrifterna som därmed saknar relevans för granskningen.20 

Ytterligare tre avtal inrättar inte typiska europeiska företagsråd utan andra förfaranden 

för information och samråd, typiskt sett genom inrättandet av fler än ett råd.21 Då dessa 

visserligen i stor utsträckning följer den typiska avtalsmodellen har de ändå för 

enkelhetens skull exkluderats från den gemensamma granskningen. Ytterligare tre avtal 

är formellt undantagna från direktivet som så kallade förhandsavtal.22 Två av dessa har 

ändock inkluderats i den gemensamma granskningen eftersom det av respektive avtals 

ingress tydligt framgår att de är tänkta att fungera i enlighet med 2009 års omarbetade 

direktiv och därmed ändå torde vara representativa.23 

 Följaktligen granskas och utvärderas sammanlagt 20 avtal gemensamt utifrån 

utvalda punkter och artiklar i direktivet, framför allt utifrån de förändringar som 

infördes 2009 och legat till grund för frågeställningarna i avsnitt 1.2 ovan. Förutom den 

geografiska avgränsningen avseende avtal ligger alltså ännu en sådan i att endast 20 

avtal granskats, medan det idag finns drygt 1 100 aktiva europeiska företagsråd.24 Det är 

därmed viktigt att hålla i minnet att de slutsatser som i denna uppsats dras utifrån 

granskade avtal inte nödvändigtvis är representativa för EU i stort. 

 

1.5 Disposition 
För att erbjuda läsaren en kontext redovisas inledningsvis för företagsrådets rättsliga 

sammanhang (avsnitt 2). Detta görs genom att de primärrättsliga regler som kan sägas 

ligga till grund för direktivet översiktligt gås igenom varpå övrig sekundärrätt på 

området arbetstagarinflytande redovisas i syfte att underlätta den fortsatta läsningen. 

Också arbetstagarinflytande i en svensk kontext mycket beskrivs mycket kortfattat, 

eftersom uppsatsen utöver EU-rättsligt fokus också kommer att anta ett nationellt 

perspektiv i viss utsträckning. 

                                                        
20 SEB. Notera dock att den rättsliga grunden inte är bestämmelsen i artikel 7 direktivet 
som anger att tilläggsföreskrifterna ska tillämpas i avsaknad av avtal under vissa 
förutsättningar, jfr. 35 § företagsrådslagen. Detta innebär, enligt min uppfattning, att 
avtal de facto har träffats mellan parterna och den rättsliga grunden är då artikel 6 
EWC-direktivet (jfr. 33 § lagen om europeiska företagsråd). 
21 Ericsson, If P&C Insurance, Essity. 
22 Securitas, Stena Line, Electrolux. 
23 Stena Line, Electrolux. 
24 ETUI, www.ewcdb.eu, 2017-12-11. 
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 Vidare redogörs tämligen utförligt för företagsrådsdirektivet i dess nuvarande form 

(avsnitt 3), vilket är en given förutsättning för vidare förståelse av den granskning och 

utvärdering som uppsatsen kulminerar i. I denna del gås direktivet igenom utifrån givna 

rubriker, utformat för att på ett så pedagogiskt sätt som möjligt redogöra för direktivets 

innehåll, principer och uppbyggnad. Detta följs av en redogörelse för den process som 

låg bakom och resulterade i 2009 års revidering av direktivet.  

 Efter ovan beskrivna delar ägnas uppsatsen åt själva avtals- och 

direktivsgranskningen (avsnitt 4). Avsnittet inleds med en kortare översikt över avtalens 

typiska innehåll och uppbyggnad. Därefter gås både avtal och direktiv igenom utifrån 

utvalda aspekter, ett urval som i första hand utgått från skälen och målen med 2009 års 

omarbetade direktiv. Analys görs och delvisa slutsatser dras fortlöpande, varefter en 

sammanfattande slutsats diskuteras i det avslutande avsnittet (avsnitt 5). 
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2 Några rättsliga utgångspunkter 

2.1 EU-rättens ställning och primärrättsliga regelverk 
Det unionsrättsliga medlemskapet innebär att staterna inom ramen för fördragen 

överlåtit beslutanderätt till EU:s institutioner.25 Dess kanske viktigaste konstitutionella 

princip får anses vara principen om tilldelade befogenheter,26 enligt vilken unionens 

kompetens är begränsad till vad den tilldelats av medlemsstaterna genom fördragen 

samt till de institutioner som tilldelats kompetensen i fråga. Därmed måste unionens 

befogenheter kunna förankras i Fördraget om Europeiska unionen (FEU) eller Fördraget 

om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) och får endast utövas av däri utpekade 

institutioner.27 Principen kan beskrivas som unionens mellanstatliga kompetensgrund28 

och medför en säregen konstitutionell ordning som redan på denna grundläggande nivå 

markant skiljer sig från nationella sådana. 

 Vidare äger unionsrätten, enligt principen om EU-rättens företräde, 29  företräde 

framför nationell rätt. Som motvikt därtill finns emellertid en rad principer som belyser 

vikten av respekt för nationell autonomi, exempelvis subsidiaritetsprincipen 30  som 

syftar till att säkerställa att unionsrättsliga beslut fattas så nära medborgarna som 

möjligt. Även fördragsbestämmelsen om respekt för nationell identitet31 bör nämnas i 

sammanhanget. Det är mot denna bakgrund av stor vikt att unionsrätten inte medför en 

alltför stor maktförskjutning från medlemsstaterna till den mellanstatliga nivå som EU-

rätten befinner sig på och därmed fråntar staterna mer kontroll över beslutsfattande än 

dessa på förhand avsagt sig. 

 Utöver fördragen finns ännu ett regelverk som ingår i den unionsrättsliga 

primärrätten, nämligen Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 

(stadgan). Enligt Artikel 6 FEU intar stadgan nämligen likvärdig juridisk ställning med 

fördragen. Därutöver intar även Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

                                                        
25 Se artikel 2 FEUF om korrelationen mellan medlemsstaternas befogenheter och 
unionens. 
26 Principen är fördragsfäst genom artikel 5(1)-(2) FEU. 
27 Jfr. Gröning & Zetterquist, EU – Konstitution, Institutioner, Jurisdiktion, s 83. 
28 Gröning & Zetterquist s 82. 
29 Principen är inte kodifierad i fördragstext utan framarbetad i praxis och fastslogs i 
mål nr 6/64 Costa mot E.N.E.L. 
30 Se artikel 5 FEU. 
31 Artikel 4 FEU. 
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rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) en särställning. 32  För detta 

arbete är det emellertid främst stadgan som utgör en viktig utgångspunkt. Enligt artikel 

27 i stadgan ska nämligen arbetstagare och deras representanter garanteras information 

och samråd på lämplig nivå och i god tid inom ramen för unionsrätten.33 Artikel 27 är 

ett konstitutionellt rättsligt instrument34 och ska beaktas av EU:s institutioner i deras 

förehavanden 35 . Den tillskriver emellertid inte enskilda någon rättighet som kan 

åberopas som sådan, eftersom det för en sådan verkan krävs att den preciserats i 

unionsrätt eller nationell rätt. 36 Den ska dock beaktas vid tolkning av direktiv som 

fungerar som just sådan precisering i sekundärrätt, det vill säga direktiv på området 

arbetstagarinflytande. Företagsrådsdirektivet är ett sådant och artikel 27 i stadgan är 

därmed ett viktigt tolkningsinstrument såvitt avser direktivets innehåll.37  

 Arbetstagarinflytande är alltså föremål för unionens primärrättsliga reglering och 

intar en viktig ställning i egenskap av grundläggande rättighet. På det primärrättsliga 

området får detta anses genomsyra exempelvis den så kallade sociala dialogen med 

grund i artikel 154-155 FEUF. Den sociala dialogen, enligt vilken arbetsmarknadens 

parter inom vissa ramar närmast kan sägas anta en lagstiftande roll inom EU-rätten, 

tillåter nämligen parterna själva att delta i lagstiftningsprocessen och faktiskt skapa 

lagen – i motsats till att enbart anpassa sig till den. Parterna tillåts alltså i viss mån styra 

över den rättsliga utvecklingen.38  

 

                                                        
32 Se artikel 6(2)-(3) FEU, som anger att unionen ska följa EKMR samt att de 
grundläggande rättigheter som där fastslås ska utgöra allmänna EU-rättsliga principer. 
33 Notera att bestämmelsen numera även återfinns i artikel 21 i den reviderade 
Europeiska sociala stadgan och punkt 17-18 i gemenskapsstadgan om arbetstagares 
rättigheter. 
34 Rosas, The Charter and Universal Rights Instruments, i Peers m.fl., The EU Charter 
of fundamental rights, s 1685. 
35 Jfr. Herzfeld Olssons redogörelse för stadgans tillämpningsområde i artikeln Possible 
Shielding Effects of Article 27 on Worker’s Right to Information and Consultation in 
the EU Charter of Fundamental Rights, s 255 ff. 
36 Se härom mål C-176/12 AMS mot CGT, punkt 45 och 49. Se också artikel 51 i 
stadgan av vilken det framgår att bestämmelserna i stadgan riktar sig till unionen och 
medlemsstaterna vid tillämpning av unionsrätten. 
37 Att företagsrådsdirektivet särskilt syftar till att säkerställa information- och 
samrådsrätten enligt artikel 27 i stadgan framgår tydligt av skäl 46 till direktivet. För 
exempel ur praxis där EU-domstolen i mål rörande ett inflytandedirektiv hänvisat till att 
tolkning ska göras i överensstämmelse med stadgan, se mål C-426/11 Alemo-Herron, 
punkt 30. 
38 Jfr. Davies, EU Labour Law, s 36. 
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2.2 Det sekundärrättsliga regelverket för arbetstagarinflytande 

2.2.1 Lagstiftningsmetod och översikt 
Liksom framgått ovan är nationell autonomi en viktig fråga, vilket har fått vissa effekter 

för de regelverk som vuxit fram på det område som är relevant för denna framställning, 

det vill säga arbetstagarinflytande på arbetsplatsen. 39  Det finns inte något enhetligt 

regelverk för arbetstagarinflytande40 utan EU har istället valt att reglera området genom 

en rad fristående regelverk, i första hand direktiv. Följaktligen är området inte helt 

lättmanövrerat.  

 I detta avsnitt görs en översiktlig redogörelse för de regelverk som styr området på 

sekundärrättslig EU-nivå, vilket motiveras av att samordning mellan 

företagsrådsdirektivet och övriga direktiv på området är en av de frågor som kommer att 

stå i fokus för undersökningen nedan.  

 

2.2.2 Direktivet om kollektiva uppsägningar41 
Med rättslig grund i unionens ekonomiska policy42  antogs direktivet om kollektiva 

uppsägningar i syfte att säkerställa att kollektiva uppsägningar föregås av 

konsultationsprocesser med arbetstagarrepresentanter. Direktivet syftar till att förse 

arbetstagare med ett forum för diskussion vid och inför arbetsbristsituationer, snarare än 

till att undvika dem helt och hållet.43   

 Kortfattat kan direktivet om kollektiva uppsägningar sägas innehålla två 

grundläggande skyldigheter för arbetsgivare gentemot arbetstagarrepresentationen. Den 

första skyldigheten avser samråd och ska enligt lagtexten fullgöras i syfte att nå en 

överenskommelse med arbetstagarrepresentanterna.44  Överläggningarna ska inledas i 

god tid då arbetsgivare överväger att vidta kollektiva uppsägningar. 45  Den andra 

                                                        
39 Davies s 218. 
40 Jfr. MBL (se nedan under avsnitt 2.3). 
41 Rådets direktiv 98/59/EG av den 20 juli 1998 om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om kollektiva uppsägningar. 
42 Se artikel 122 FEUF. Notera emellertid att det vid tidpunkten för antagandet av detta 
direktiv ännu inte fanns någon rättslig grund utifrån social policy att tillgå (jfr. artikel 
151-153 FEUF) och att en sådan grund troligtvis hade föredragits av lagstiftaren. 
43 Davies s 221. 
44 Se artikel 2(1) direktiv 98/59/EG. Notera emellertid att detta inte innefattar någon 
skyldighet att faktiskt nå en överenskommelse, vilket klargjordes i mål C-383/92 
Commission v UK. 
45 Artikel 2(1) direktiv 98/59/EG. 
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skyldigheten avser istället den information som arbetstagarrepresentanter ska förses 

med i syfte att möjliggöra för dem att lägga fram konstruktiva förslag avseende den 

aktuella arbetsbristen. Den aktuella bestämmelsen föreskriver att ”relevant information” 

ska lämnas, jämte en lista med aspekter som ska lämnas skriftligen, till 

arbetstagarrepresentanter.46 Informationsskyldigheten torde därmed anses vara sekundär 

till skyldigheten att samråda, då den syftar till att möjliggöra samråd.  

 

2.2.3 Direktivet om övergång av verksamhet 
Det så kallade överlåtelsedirektivet47 antogs med rättslig grund i fördragsbestämmelsen 

om harmonisering av lagstiftning inom unionen48 och syftar till att säkerställa skydd för 

arbetstagare vid byte av arbetsgivare49. EU-domstolen har beskrivit regleringen som ett 

medel för att säkerställa kontinuitet i anställningsförhållandet oavsett verksamhetens 

ägarkonstellation50 samt för att arbetstagare inte ska försättas i en mindre fördelaktig 

position efter byte av arbetsgivare 51 . Därutöver har EU-domstolen framhållit att 

direktivet också syftar till att främja en god balans mellan arbetstagare och överlåtande 

arbetsgivare.52  

 Då direktivet om kollektiva uppsägningar främst reglerar skyldigheter avseende 

information och konsultation torde överlåtelsedirektivet anses vara något mer komplext. 

Sammanfattningsvis föreskrivs att arbetstagare vid övergång har rätt att ”följa med” till 

ny arbetsgivare med oförändrade anställningsvillkor,53 att en övergång i sig inte utgör 

grund för uppsägning54 och att övergången ska föregås av ett samrådsförfarande55. Den 

sista punkten är relevant för denna uppsats. Samrådsförfarandet innefattar skyldigheter 

                                                        
46 Artikel 2(3) direktiv 98/59/EG.  
47 Rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av 
företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter. 
48 Se artikel 115 FEUF. Notera att det vid tidpunkten för antagandet av direktivet i 
fråga, liksom avseende direktivet om kollektiva uppsägningar, saknades en rättslig 
grund utifrån social policy att tillgå (jfr. Artikel 151-153 FEUF) och att en sådan grund 
troligtvis hade föredragits av lagstiftaren. 
49 Se skäl 3 direktiv 2001/23/EG. 
50 Mål C-13/95 Süzen, punkt 10. 
51 Mål C-108/20 Scattolon, punkt 75. 
52 Mål C-426/11 Alemo-Herron, punkt 25. 
53 Artikel 3(1) direktiv 2001/23/EG. Jfr. 6 b § anställningsskyddslagen (LAS). 
54 Artikel 4 direktiv 2001/23/EG. Jfr. 7§ 3 st LAS. 
55 Artikel 7 direktiv 2001/23/EG. 
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för både överlåtare och förvärvare av verksamheten i fråga samt avser, liksom i 

direktivet om kollektiva uppsägningar ovan, både information till och samråd med 

arbetstagarrepresentanter. Dessa skyldigheter skiljer sig något åt överlåtare och 

förvärvare emellan, men sammanfattningsvis kan nämnas att information ska lämnas i 

god tid och att samråd därutöver ska ske i syfte att nå en överenskommelse.56  

 

2.2.4 Europabolag och SE-direktivet57 
Regleringen avseende europabolag utgör inte ett självständigt regelverk utan antogs 

som ett komplement till den så kallade stadgan om europabolag. 58 Genom stadgan 

infördes SE-regimen, om europabolag eller Societas Europea, enligt vilken 

transnationella bolag inom EU kan välja denna särskilda typ av bolagsstruktur som 

alternativ till nationella regimer för bolagsbildning.59 Enkelt uttryckt skulle Bolag AB 

(enligt svenska regler) under detta system bli Bolag SE (enligt SE-regimen). På så sätt 

möjliggörs bolagsdrift med en europeisk dimension. 60  För att reglera 

arbetstagarinflytande inom europabolag kompletterades stadgan med SE-direktivet.61 I 

likhet med företagsrådsdirektivet föreskriver detta direktiv att en särskild ordning för 

arbetstagarinflytande inom bolaget ska fastställas med arbetstagarrepresentationen i 

enlighet med ett särskilt förhandlingsförfarande.62 Värt att notera är att ett europabolag 

inte träffas av skyldigheter enligt företagsrådsdirektivet såvida inte dess särskilda 

förhandlingsorgan 63  väljer att öppna förhandlingar därom alternativt att avsluta 

förhandlingar enligt SE-direktivet.64 

                                                        
56 Se artikel 7(1)-(2) direktiv 2001/23/EG. 
57 Rådets direktiv 2001/86/EG av den 8 oktober 2001 om komplettering av stadgan för 
europabolag vad gäller arbetstagarinflytande. 
58 Se Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för 
europabolag. 
59 Notera att det finns en motsvarande regim för så kallade europakooperativ, se rådets 
förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa 
föreningar (SCE-föreningar) samt rådets direktiv 2003/72/EG av den 22 juli 2003 om 
komplettering av stadgan för kooperativa föreningar med avseende på 
arbetstagarinflytande. Innehållsmässigt motsvarar regelverket SE-regimen och redogörs 
inte för separat. 
60 Jfr. skäl 7 förordning nr 2157/2001. 
61 Se hänvisning i artikel 1(4) i stadgan. 
62 Artikel 1(2) direktiv 2001/86/EG. För förhandlingsförfarandet, se artikel 3-6. 
63 Det organ som företräder arbetstagarna i förhandlingar om fastställande av ordning 
för arbetstagarinflytande inom bolaget, se artikel 2(g) direktiv 2001/86/EG. 
64 Se artikel 13(1) direktiv 2001/86/EG. 
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 Syftet med SE-direktivet är att säkerställa att SE-regimen inte medför social 

dumpning avseende arbetstagarinflytande. 65  Liksom övriga direktiv på området, 

inklusive företagsrådsdirektivet, innehåller detta regelverk föreskrifter avseende 

information och konsultation. Dessa regler är innehållsmässigt i princip likalydande 

med företagsrådsdirektivet. 66  Därutöver innehåller SE-direktivet emellertid vad som 

närmast kan beskrivas som inflytandets tredje pelare, nämligen medverkan. Detta 

begrepp definieras som arbetstagarrepresentationens rätt att välja eller utnämna, 

alternativt föreslå eller avvisa utnämningen av ledamöter bolagets tillsyns- eller 

förvaltningsorgan.67 

 

2.2.5 Ramdirektivet68 
Med rättslig grund i unionens fördragsbestämmelse om social policy anlägger 

ramdirektivet grunden till arbetstagarinflytandemodellen 69  som sådan snarare än att 

aktualiseras i någon särskild situation där arbetsplatsen står inför en förändring. Det 

skiljer sig därmed markant från direktiven om kollektiva uppsägningar och övergång av 

verksamhet. Istället syftar det till att skapa en allmän ram för inflytande, detta genom 

minimikrav avseende arbetstagares rätt till information och samråd.70 Likväl skiljer det 

sig åt från även företagsråds- och SE-direktiven genom att inte vara begränsat till 

transnationella bolag utan tillämpligt på samtliga företag inom EU, med undantag för 

små och medelstora sådana.71  

 Ramdirektivet är utformat för att lämna avsevärt mycket åt nationellt 

tolkningsutrymme. Avseende informations- och samrådsmekanismens roll har EU 

lämnat det åt medlemsstaterna själva att reglera den exakta formen, medan direktivet 

istället föreskriver en rad grundläggande kriterier som förfarandet ska uppfylla. 72 

                                                        
65 Davies s 260. 
66 Jfr. särskilt artikel 4 och 7 i direktiv 2001/86/EG. 
67 Artikel 2(k) direktiv 2001/86/EG.  
68 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/14/EG av den 11 mars 2002 om 
inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i 
Europeiska gemenskapen. 
69 Se artikel 151-153 FEUF. 
70 Se artikel 1 direktiv 2002/14/EG. 
71 Se artikel 3 direktiv 2002/14/EG, enligt vilken företag som i en medlemsstat 
sysselsätter minst 50 arbetstagare och driftställen som i en medlemsstat sysselsätter 
minst 20 faller utanför tillämpningsområdet för direktivet. 
72 Se artikel 4(1) direktiv 2002/14/EG och Davies s 257. 
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Specificerat finns en rad frågor som förfarandet ska omfatta, exempelvis beslut som kan 

medföra väsentliga förändringar i organisationen eller anställningsavtalen. 73  I detta 

avseende är ramdirektivet utformat som en stege där nivån på arbetstagarsidans 

inflytande ökar i proportion till den inverkan den aktuella frågan kan förväntas få för 

arbetstagarna i verksamheten.74 På den sista nivån ska samråd ske i syfte att nå en 

överenskommelse.75  

 

2.3 Arbetstagarinflytande ur ett svenskt perspektiv 
I en jämförelse med den EU-rättsliga lagstiftningsmetoden på området 

arbetstagarinflytande, det vill säga tillvägagångssättet att reglera området genom ett 

flertal direktiv istället för ett enhetligt och mer heltäckande regelverk, får den svenska 

ordningen betecknas som betydligt mer lättöverskådlig. Arbetstagarinflytande på den 

svenska marknaden regleras i första hand genom medbestämmandelagen (MBL), som 

äger allmän tillämplighet på anställningsförhållanden.76 Det är MBL som reglerar den 

kollektiva arbetsrätten och bestämmer spelreglerna på arbetsmarknaden. 77  Lagen 

tillkom i mitten av 1970-talet som en del av ett arbete för social förnyelse med syftet att 

åstadkomma en demokratisering av arbetslivet.78 Det är främst bestämmelser i MBL 

som numera genomför direktiven om kollektiva uppsägningar och övergång av 

verksamhet samt ramdirektivet.79 

 MBL utgör ett tämligen omfattade regelverk men kan sägas likna den EU-rättsliga 

regleringen på så sätt att den får anses tillskriva arbetstagarsidan två grundläggande 

rättigheter (och motsvarande skyldigheter för arbetsgivare), nämligen rätt till 

förhandling och till information. Rätten till förhandling regleras i 10-17 §§ i lagen och 

är uppbyggd utifrån en allmän förhandlingsrätt (10 §), enligt vilken både 

arbetstagarorganisation och arbetsgivare har rätt till förhandling avseende frågor som 

                                                        
73 Artikel 4(2) direktiv 2002/14/EG. 
74 För de olika nivåerna, se artikel 4(2)(a), 4(2)(b) respektive 4(4)(e) direktiv 
2002/14/EG. 
75 Artikel 4(4)(e) direktiv 2002/14/EG.  
76 1 § MBL. 
77 Holke & Olauson, Medbestämmandelagen med kommentar, s 13. 
78 Prop. 1975/76:105 s 2. 
79 Som ett konkret exempel kan nämnas den utvidgade rätt till information som infördes 
i MBL som en införlivandeåtgärd avseende ramdirektivet 2005, då bland annat 19 a-b 
§§ MBL tillkom, se prop. 2004/05:148. Se också hänvisningen till direktiven om 
kollektiva uppsägningar och övergång av verksamhet i 4 § 2 st MBL. 
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rör anställningsförhållandet. I 11-14 §§ MBL regleras så kallade 

medbestämmandeförhandlingar, som avser frågor där arbetsgivare enligt lag eller 

kollektivavtal äger ensidig beslutanderätt. De olika bestämmelserna regler olika typfall, 

exempelvis träffar 11 § situationer då arbetsgivare står inför beslut om viktigare 

förändring av verksamheten (verksamhetsfallet) eller arbets- eller 

anställningsförhållandena för enskild arbetstagare (arbetstagarfallet), och innebär att 

arbetsgivaren är förhindrad att fatta beslut alternativt verkställa sådant innan 

förhandlingar genomförts och avslutats. Arbetsgivaren är dock fri att fatta beslut efter 

eget tycke, det vill säga att förhandlingsskyldigheten inte innebär en skyldighet att träffa 

överenskommelse om den aktuella frågan. Utöver medbestämmandeförhandlingar 

förekommer enligt den svenska modellen också så kallade rättstvistförhandlingar, 

förhandlingar avseende tvister om bestämmelser i lag eller avtal, 80  och 

intresseförhandlingar rörande frågor som inte är rättsligt reglerade, exempelvis 

avtalsförhandlingar. Den allmänna förhandlingsrätten i 10 § gäller i tillämplig del 

samtliga nämnda förhandlingstyper. Såvitt avser intresseförhandlingar har 

Arbetsdomstolen i en färsk dom fastslagit att förhandlingsskyldigheten inte är 

begränsad till lokala frågor utan också omfattar förbundsnivån, det vill säga att också 

arbetsgivarorganisation är förhandlingsskyldig i förhållande till arbetstagarorganisation 

som påkallar förhandling i syfte att träffa kollektivavtal.81 

 Utöver förhandlingsrätten finns som sagt en rätt till information, reglerad i 18-20 §§ 

MBL. Bland dessa bestämmelser kan nämnas att arbetsgivare är skyldig att fortlöpande 

informera kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisationer om verksamhetens 

utveckling och riktlinjer för dennes personalpolitik.82  

 

                                                        
80 Se 64-68 §§ MBL. 
81 AD 2018 nr 9. 
82 Se 19 § MBL. 
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3 Företagsrådsdirektivet 

3.1 Syfte och rättslig kontext 
Företagsrådsdirektivet har i doktrin benämnts som ett av de viktigaste framstegen för 

det sociala Europa.83 Det antogs i sin ursprungliga form 199484 och omarbetades 200985. 

Direktivet föregicks av flera försök att lagstifta kring transnationellt 

arbetstagarinflytande86 och syftar, liksom övriga direktiv på området, till att förbättra 

arbetstagares rätt till information och samråd.87 Detta ligger väl i linje med den rättsliga 

grund som använts för dess inrättande, nämligen fördragsbestämmelsen om unionens 

socialpolitik i artikel 153 FEUF. I sammanhanget bör även artikel 151 FEUF nämnas, 

enligt vilken ett uttryckligt mål för unionen, inom ramen för socialpolitiken, ska vara att 

åstadkomma en dialog mellan arbetsmarknadens parter.88 

 Så långt har företagsrådsdirektivet alltså inget i sammanhanget utmärkande syfte, 

men det finns givetvis specifika mål med just företagsrådsregimen som sådan. I skälen 

till 1994 års direktiv ges en förklaring. För att garantera att arbetstagare som sysselsätts 

i transnationella företag tillförsäkras information och samråd anses det finnas ett behov 

av sådana mekanismer på EU-nivå, varför just europeiska företagsråd eller andra 

förfaranden för information och samråd betraktats som en nödvändighet. 89  Detta 

eftersom de nationella förfarandena sällan är utformade för den gränsöverskridande 

strukturen hos transnationella företag, vilket får till följd att arbetstagare hos samma 

                                                        
83 Laulom, Sylvaine, The Flawed Revision of the European Works Council Directive, s 
834. 
84 Rådets direktiv 94/45 EG av den 22 september 1994 om inrättandet av ett europeiskt 
företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag 
för information till och samråd med arbetstagare. Genom direktiv 97/74/EG utvidgades 
dess tillämpning till att också omfatta Storbritannien och Nordirland samt anpassades 
genom direktiv 2006/109/EG med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning. 
85 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/38/EG av den 6 maj 2009 om inrättande 
av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av 
gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare (omarbetning). 
Direktiv 2015/1794 genomförde ändringar i direktivet såvitt gäller sjöfolk. 
86 Barnard & Peers (Rönnmar), European Union Law, s 607. 
87 Artikel 1(2) direktiv 2009/38/EG. 
88 Notera hänvisningen till denna bestämmelse i skäl 8 direktiv 2009/38/EG. 
89 Se punkt 12 i skälen till direktiv 94/45/EG och motsvarande i skäl 13 direktiv 
2009/38/EG. 
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arbetsgivare riskerar behandlas olika.90 Dessutom fattas beslut inom sådana företag ofta 

i en annan medlemsstat än där berörda arbetstagare är anställda.91 Att de nationella 

forumen för arbetstagarinflytande är otillräckliga framhålls också från partshåll, bland 

annat av European Trade Unionen Institute (ETUI) som i en rapport nyligen beskrev hur 

anställda i multinationella företag inte kan försvara sina rättigheter gentemot de verkliga 

beslutsfattarna, när dessa utgörs av bolagsledningen på gränsöverskridande nivå. Detta 

eftersom de helt enkelt inte nås av relevant information.92 

 Behovet av att förstärka de nationella nivåerna såvitt avser arbetstagarinflytande 

tycks alltså inte vara kontroversiellt, men det är också viktigt att placera detta behov i en 

större kontext. Detta framstår som särskilt angeläget i EU-rättsliga kontexter i 

allmänhet, eftersom EU:s befogenheter är begränsade. Mot denna bakgrund bör nämnas 

att det övergripande syftet med dessa överväganden och ståndpunkten att det krävs 

införande av transnationella förfaranden för inflytande är den inre marknadens 

funktion. 93  Även företagsrådsdirektivet kan alltså sägas ytterst syfta till att främja 

unionens kanske mest grundläggande funktion: dess inre marknad.94 

 Sammanfattningsvis kan syftet bakom företagsrådsdirektivet, både i sin nuvarande 

och tidigare form, sägas vara att skapa ett förfarande för information och samråd som är 

utformat för den transnationella strukturen, medan nationella förfaranden består som 

parallella forum. Genom att inrätta detta system och skyldigheter att upprätta europeiska 

företagsråd arbetar unionen mot ett arbetstagarinflytande på EU-nivå som tillser att en 

arbetsgivares gränsöverskridande natur inte medför ett försämrat arbetstagarinflytande 

till följd av att befintliga nationella system inte fyller en tillräcklig funktion på EU-nivå. 

I direktivets fokus på och begränsning till arbetstagarinflytande på transnationell nivå 

ligger också en stor skillnad gentemot direktiven rörande kollektiva uppsägningar och 

övergång av verksamhet samt ramdirektivet. Europeiska företagsråd ska annorlunda 

uttryckt omhänderta frågor som inte ryms inom nationella forum för 

arbetstagarinflytande. 

 
                                                        
90 Se punkt 10 i skälen till direktiv 94/45/EG och motsvarande i skäl 11 direktiv 
2009/38/EG. 
91 Se punkt 11 i skälen till direktiv 94/45/EG och motsvarande i skäl 12 direktiv 
2009/38/EG. 
92 European Trade Union Institute, Too little too late? s 14. 
93 Se punkt 9 i skälen till direktiv 94/45/EG och motsvarande i skäl 10 direktiv 
2009/38/EG. 
94 Jfr. artikel 3(3) FEU. 
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3.2 Den gränsöverskridande problematiken: typfallet Fujitsu Siemens 
Inför den fortsatta framställningen framstår det som tjänligt att närmare redogöra för 

den problematik som ligger till grund för företagsrådsdirektivets inrättande, det vill säga 

risken för att frågors gränsöverskridande art i förekommande fall försämrar 

förutsättningarna för effektivt utnyttjande av rätten till arbetstagarinflytande. För att 

illustrera denna problematik används i detta avsnitt EU-domstolens dom i målet Fujitsu 

Siemens95 rörande tolkning av direktivet om kollektiva uppsägningar som ett exempel.  

 Bakgrunden till målet var de två bolagen Fujitsu och Siemens som sammanförde 

vissa av sina verksamheter till en separat koncern, varav ett dotterbolag var Fujitsu 

Siemens Oy i Finland. Efter sammanslagningen beslutade det i Nederländerna 

etablerade moderbolaget om nedläggning av fabriken i Finland. Problematik uppstod då 

dotterbolaget agerade på koncernledningens instruktioner om nedläggning och inledde 

arbetsbristförhandlingar med arbetstagarrepresentationen, eftersom förhandlingarna 

ansågs ha initierats för sent i beslutsprocessen. EU-domstolen konstaterade bland annat 

att det i egenskap av arbetsgivare var dotterbolaget, inte moderbolaget, som var 

förhandlingsskyldigt enligt direktivet.96 Beslut om nedläggning kunde enligt direktivet 

fattas först efter slutförda arbetsbristförhandlingar. Så ansågs inte ha skett, men att 

moderbolaget fattade beslut om nedläggning utan att dessförinnan möjliggöra 

dotterbolagets fullgörande av sin förhandlingsskyldighet gentemot arbetstagarna 

friskrev inte dotterbolaget från ansvar. 97 

 Domen Fujitsu Siemens rörde som sagt direktivet om kollektiva uppsägningar, men 

är ändå tjänlig som bakgrund i sammanhanget kring företagsrådsdirektivet. Målet 

illustrerar nämligen i viss utsträckning den gränsöverskridande problematik som 

företagsrådsdirektivet syftar till att åtgärda. I målet fattades beslut av moderbolaget i 

Nederländerna, men konsekvenserna därav uppstod hos dotterbolaget i Finland och det 

var därmed fråga om just en sådan situation där beslut fattas i en annan medlemsstat än 

där dess konsekvenser uppstår. 98  Vid en tillämpning av ett avtal om europeiska 

företagsråd enligt direktivet därom skulle ett beslut om sådan nedläggning – förutsatt att 

                                                        
95 Mål C-44/08 Fujitsu Siemens. 
96 Mål C-44/08 p 62. 
97 Mål C-44/08 p 70-72. 
98 Jfr. punkt 11 i skälen till direktiv 94/45/EG och motsvarande i skäl 12 direktiv 
2009/38/EG. 
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frågan var att betrakta som gränsöverskridande 99 – bli föremål för information och 

samråd inom ramen för det europeiska företagsrådet. Företagsrådsdirektivet saknar en 

till direktivet om kollektiva uppsägningar motsvarande begränsning av 

förhandlingsskyldighet till arbetsgivaren och nedläggningsbeslutet skulle omfattas av 

förhandlingsskyldighet också på koncernnivå (se närmare i avsnitt 3.4).  

 

3.3 Något om direktivets rättsliga art och funktion 
I sin avhandling från 2017 genomförde den svenska licentiaten Rasmus Hästbacka en 

studie av företagsrådsreglerings betydelse i svenska koncerner, vilken kom att innehålla 

flera enligt min mening goda beskrivningar av regelverkets typ och funktion. 100 

Avhandlingen som sådan hade ett annat fokus än denna uppsats, men används i detta 

korta avsnitt som en källa till just beskrivning av dessa övergripande aspekter avseende 

företagsrådsdirektivet. 

 Hästbacka närmar sig regleringen utifrån teorin om den reflexiva rätten, vilken han 

beskriver som en teori där olika aktörer involveras i beslutsprocesser utan att det 

materiella utfallet bestäms. På området arbetsmarknad beskrivs rätten som reflexiv 

genom att avspegla och främja självreglering. Enligt Hästbacka domineras 

företagsrådsregleringen av inslag av reflexiv rätt.101 Enligt min mening är detta en god 

utgångspunkt för vidare förståelse av regleringen, som ju mycket riktigt innehåller 

främst processuella och konstituerande regler.102 Direktivet manar till avtalsingående 

och inrättande av europeiska företagsråd, men formerna för dessa och avtalens 

materiella innehåll lämnas till stor del åt parterna. Min uppfattning är att det är 

regleringens respekt för och främjande av partsautonomin som till stor del placerar den i 

kategorin reflexiv rätt.  

 Vidare redogör Hästbacka i sin avhandling för företagsrådsregleringens interna 

respektive externa funktioner. 103  Som allra viktigast framstår funktionen för 

arbetstagarinflytande (arbetstagarsidans vinst) respektive styrning (arbetsgivarens 

vinst). Att företagsrådsregleringen främjar arbetstagarinflytandet är som sagt själva 
                                                        
99 Se närmare om detta i avsnitt 3.4.1 nedan. Uppfattningarna går i denna fråga isär i 
vissa delar. 
100 Hästbacka, Europeiska företagsråd i svenska koncerner. 
101 A a s 48 f, 254 f. 
102 Jfr. också uppdelningen av direktivsbestämmelserna i ”procedural matters” 
respektive ”substantive requirements” i Davies s 249 f. 
103 Hästbacka s 254 ff. 
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syftet med reglerna som sådana, och får därmed betraktas som tämligen 

okontroversiellt. Hästbacka pekar under denna punkt på faktorer som 

gränsöverskridande sammanhållning hos arbetstagarrepresentationen, förbättrad 

kunskap om den aktuella verksamheten och skapade dialoger mellan arbetstagar- 

respektive arbetsgivarrepresentanter där gemensamma intressen identifieras och 

kompromisser kan framarbetas.104 Det som istället särskilt bör lyftas i sammanhanget är 

emellertid den funktion Hästbacka redogör för såvitt avser styrning, det vill säga inte 

renodlat arbetstagarinflytande utan snarare förbättrat företagande. Det framstår som 

viktigt att lyfta denna aspekt för att framhålla att regleringens potentiella goda effekter 

inte uteslutande ägs av arbetstagarsidan. Framför allt pekar Hästbacka i detta avseende 

på att europeiska företagsråd under rätt omständigheter kan förbättra ledningens 

beslutsunderlag,105 vilket får betraktas som en viktig funktion. Liknande funktioner som 

nämns är den legitimitet som ett arbetstagarinflytande kan tjäna till att skapa för av 

ledningen fattade beslut samt ett främjat genomförande därav. 106  Dessa potentiella 

styrningseffekter är viktiga att notera, då de får anses påvisa incitament till inrättande av 

fungerande företagsråd också för arbetsgivarparten. Det bör alltså finnas ett ömsesidigt 

intresse i regelverket. Också i annan doktrin framhålls att arbetstagarinflytande i olika 

former visserligen kan vara kostsamma förfaranden för arbetsgivarens del men också 

bidra till ökad lojalitet och bättre arbetsresultat samt leda till informerat 

beslutsfattande.107  

 

3.4 Regelverket 

3.4.1 Direktivets tillämpningsområde och den gränsöverskridande behörigheten 
I detta avsnitt redogörs för en rad inledande begrepp och liknande som fastställs i 

direktivets inledande artikel. Att europeiskt företagsråd eller motsvarande förfarande 

ska inrättas fastslås i artikel 1(2), som anger att så ska ske i alla gemenskapsföretag och 

alla grupper av gemenskapsföretag vid begäran om detta enligt ett särskilt förfarande. 

Bestämmelsen sätter därmed gränsen för direktivets materiella tillämpningsområde till 

gemenskapsföretag och grupper av sådana, begrepp som inte är alldeles givna. 

                                                        
104 Hästbacka s 260 f. 
105 A a s 262. 
106 A a s 263. 
107 Davies s 217. 
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Begreppet gemenskapsföretag definieras som företag med minst 1 000 arbetstagare i 

medlemsstaterna och minst 150 i vart och en av minst två av dessa.108 Direktivet kan 

alltså vara tillämpligt på företag med driftsenheter i minst två länder. En grupp av 

gemenskapsföretag har å sin sida enligt sin definition också minst 1 000 arbetstagare i 

medlemsstaterna och minst två företag i olika medlemsstater. Därutöver ska åtminstone 

ett av dess företag ha minst 150 arbetstagare i vardera minst två medlemsstater.109 

Denna kategori träffar med andra ord istället företagsgrupper med företag i minst två 

länder. Det är följaktligen inte samtliga företag som verkar på gränsöverskridande EU-

nivå som träffas av företagsrådsdirektivet. En viktig funktion dessa tröskelvärden fyller 

är att direktivet därigenom inte hämmar tillkomst och utveckling av små och medelstora 

företag genom påförande av skyldigheter enligt direktivet.110 Därutöver är det viktigt att 

notera att artikel 1(2) företagsrådsdirektivet inte som sådan stipulerar en skyldighet att 

inrätta europeiska företagsråd eller motsvarande utan att sådana skyldigheter ”aktiveras” 

i enlighet med ett specifikt förfarande (se avsnitt 3.4.2 nedan). Direktivet är med andra 

ord tillämpligt på arbetsgivare som uppfyller kriterierna för begreppen 

gemenskapsföretag respektive grupp av sådana, men detta innebär inte per automatik att 

ett europeiskt företagsråd eller motsvarande ska inrättas. Först när andra förutsättningar 

uppfylls uppstår sådan skyldighet. I den fortsatta framställningen används företag som 

utgångspunkt som ett samlingsbegrepp för gemenskapsföretag och grupper av 

gemenskapsföretag. 

 Avseende grupper av gemenskapsföretag, det vill säga gränsöverskridande 

koncerner, är en relevant aspekt den nivå på vilken europeiska företagsråd eller 

motsvarande förfarande ska inrättas. Av artikel 1(2) följer att detta som utgångspunkt 

ska ske på koncernnivå, men koncerner som i sin tur omfattar gemenskapsföretag eller 

grupper av företag enligt definitionerna ovan är särreglerade i denna del, såtillvida att 

europeiska företagsråd eller motsvarande förfarande då ska inrättas på företagsnivå.111 

Detta innebär att det i en koncern där företag eller koncerner som själva träffas av 

direktivet ingår, blir fråga om flera företagsråd istället för ett gemensamt på högsta nivå. 

 I direktivets portalbestämmelse fastslås vidare att både europeiska företagsråds 

befogenheter och informations- och samrådsförfarandet enligt direktivet begränsas till 

                                                        
108 Se definition av begreppet i artikel 2(1)(a) direktiv 2009/38/EG. 
109 Se definition av detta begrepp i artikel 2(1)(c) direktiv 2009/38/EG. 
110 KOM(2008) 419 slutlig s 7. 
111 Se artikel 1(5) direktiv 2009/38/EG. 
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gränsöverskridande frågor, eftersom information och samråd ska ske på relevant 

representationsnivå.112 Med andra ord är det inte heller samtliga frågor inom ett företag 

som ska hanteras inom ramen för det euroepiska forumet. Begreppet 

gränsöverskridande frågor ska vidare förstås som frågor som berör hela företaget 

alternativt minst två driftställen eller företag belägna i olika medlemsstater. 113 Som 

exempel nämns överföring av verksamhet mellan medlemsstater och frågor som med 

hänsyn till möjliga konsekvenser för arbetsstyrkan får anses viktiga, oberoende av antal 

berörda medlemsstater. 114  Enligt den svenska lagstiftarens tolkning av begreppet 

gränsöverskridande omfattas inte frågor vars reella eller potentiella effekter stannar i en 

medlemsstat, och ett beslut som fattas i en annan medlemsstat än den där dess effekter 

uppstår är inte heller per automatik gränsöverskridande.115 Utan att gå in särskilt djupt 

på denna fråga uppfattar jag denna tolkning som något svårförenad med tidigare 

nämnda syftesformulering avseende direktivet. I direktivets ingress framhålls nämligen 

(se avsnitt 3.1 ovan) särskilt att lämpliga bestämmelser måste antas för att säkerställa 

information och samråd just i situationer då beslut fattas i annan medlemsstat än dess 

effekter uppstår,116 vilket ger intrycket att sådana situationer rimligtvis faller inom den 

gränsöverskridande behörigheten och därmed inom företagsrådets. 

 Den sista tillämpningsområdesfråga som hanterats inom ramen för 

företagsrådsdirektivets portalbestämmelse är befogenhet och tillämpningsområde för de 

avtal eller förfaranden som inrättas i enlighet med direktivet som sådana. Enligt artikel 

1(6) ska dessa som utgångspunkt omfatta samtliga i medlemsstaterna belägna företag 

och driftsställen. Genom avtalen kan ett bredare tillämpningsområde föreskrivas, men 

det är inte möjligt att begränsa dem till att träffa ett snävare område. 

 Sammanfattningsvis har två viktiga begräsningar såvitt avser direktivet redogjorts 

för i detta avsnitt, nämligen att det dels endast är så kallade gemenskapsföretag och 

grupper av gemenskapsföretag som alls omfattas av direktivet och dels att ett inrättat 

företagsråds endast är behörigt att hantera gränsöverskridande frågor. 

 

                                                        
112 Se artikel 1(3) samt skäl 15 direktiv 2009/38/EG. 
113 Se artikel 1(4) direktiv 2009/38/EG. 
114 Se skäl 16 direktiv 2009/38/EG. 
115 Prop. 2010/11:60 s 39. 
116 Se punkt 11 i skälen till direktiv 94/45/EG och motsvarande i skäl 12 direktiv 
2009/38/EG. 
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3.4.2 När och hur: inrättande av europeiska företagsråd 
Att ett företag till följd av sin storlek och utspridda verksamhetsorter i enlighet med 

begreppsdefinitionerna ovan omfattas av företagsrådsdirektivet medför inte 

nödvändigtvis att avtal om inrättande av europeiskt företagsråd ska träffas. Någon 

skyldighet att inleda sådan förhandling uppstår nämligen inte per automatik som en 

följd av direktivets tillämplighet, utan måste så att säga aktiveras. Detta kan ske på två 

sätt. Arbetsgivaren kan på eget initiativ inleda processen, alternativt uppstår sådan 

skyldighet på skriftlig begäran av minst 100 arbetstagare i min två medlemsstater.117 

Inrättande ska med andra ord genomföras på partsinitiativ. Om inrättande emellertid ska 

ske, oavsett aktiveringsåtgärd, innehåller direktivet tämligen ingående bestämmelser 

kring detta. Av detta förfarande görs en översiktlig genomgång nedan.  

 Som allmänna principer gäller att både inrättande av mekanism för och 

genomförande av information och samråd ske ändamålsenligt och främja effektiviteten 

hos arbetsgivaren.118 Detta är en god utgångspunkt att ha i åtanke. En allmän skyldighet 

som föreligger förfarandet igenom är arbetsgivarens ansvar, genom den centrala 

ledningen,119 att skapa de rätta förutsättningarna för inrättandet av företagsråd. Detta 

uttrycks i direktivet som ett ansvar att skapa nödvändiga medel och villkor för detta.120 

Därutöver är både centrala ledningen och ledningen för respektive företag skyldiga att 

tillhandahålla nödvändig information för att inleda förhandlingar, exempelvis avseende 

företagsstruktur och antal anställda.121 Skyldigheten att tillhandahålla information enligt 

artikel 4 har vidare utvecklats något i praxis,122 men värt att notera är att den alltjämt 

föreligger och inte kan sägas aktiveras av en begäran om inledande av förhandlingar 

eller dylikt, vilket tydligt framgår av att den uttryckligen omfattar information om 

huruvida antalet arbetstagare är tillräckligt många för att arbetsgivaren är att betrakta 
                                                        
117 Artikel 5(1) direktiv 2009/38/EG.  
118 Se artikel 1(2) direktiv 2009/38/EG. 
119 Se definition i artikel 2(1)(e) direktiv 2009/38/EG. Avser den centrala ledningen på 
koncern- respektive företagsnivå. 
120 Artikel 4(1) direktiv 2009/38/EG. 
121 Se artikel 4(4) direktiv 2009/38/EG. 
122 Två domar är av betydelse. I mål C-440/00 Kühne & Nagel konstaterade EU-
domstolen att sådan skyldighet föreligger också om moderbolaget har sitt säte utanför 
medlemsstaterna samt att skyldigheten att tillhandahålla information då åligger 
ledningen hos den koncerngren som sysselsätter flest arbetstagare. I mål C-349/08 
Betriebasrat der Firma ADS Anker GmbH klargjorde EU-domstolen att skyldigheten att 
tillhandahålla information också omfattar förfrågan från verksamhetsgren eller dylikt i 
annan medlemsstat, då den senare mottagit förfrågan därom men inte själv besitter 
informationen och då den är av väsentlig betydelse för inledandet av förhandlingar. 
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som ett gemenskapsföretag eller grupp av sådana, det vill säga om direktivet alls är 

tillämpligt. Det ligger i sakens natur att sådan information är relevant redan innan 

begäran enligt ovan överlämnats. Att så är fallet framgår också tydligt av skälen,123 som 

anger att denna informationsskyldighet ska avse sådan information som krävs för att 

avgöra om direktivet är tillämpligt och ta de kontakter som krävs för att begära 

förhandlingar. 

 Om ett europeiskt företagsråd eller informations- och samrådsförfarande ska 

inrättas, är det alltså den centrala ledningen som ska inleda förhandlingarna därom.124 

Det första steget i detta förfarande är att inrätta ett särskilt förhandlingsorgan i syfte att 

förhandla om avtalet.125 Det särskilda förhandlingsorganet, proportionerligt sammansatt 

utifrån antal arbetstagare i olika medlemsstater, har till uppgift att tillsammans med den 

centrala ledningen träffa skriftligt avtal avseende företagsrådets verksamhetsområde, 

sammansättning, uppgifter och mandatperiod alternativt riktlinjerna för inrättandet av 

ett motsvarande förfarande. 126  Det är alltså det särskilda förhandlingsorganet som 

tillsammans med arbetsgivaren tecknar avtal om inrättade av företagsråd. Beslutar detta 

organ att inte inleda några förhandlingar alternativt att avbryta pågående sådana så 

upphör förhandlingarna. Sådant beslut ska fattas med två tredjedelars majoritet.127 I 

annat fall är nästa steg själva förhandlingsförfarandet. 

 Avseende förhandlingsgången innehåller direktivet en mängd riktlinjer. På ett 

övergripande plan ska förhandling mellan parterna ske i en samarbetsvillig anda och i 

syfte att nå en överenskommelse.128 Mer konkret inleds förhandlingarna genom att den 

centrala ledningen kallar till möte, vilket de lokala ledningarna ska informeras om. 

Viktiga rättigheter för arbetstagarrepresentationen under förhandlingarna är 

förhandlingsorganets rätt att sammanträda utan ledningens närvaro mellan mötena samt 

att begära expertbiträde.129 Den senare punkten förstärker givetvis arbetstagarnas, den 

typiskt sett svagare partens, position gentemot arbetsgivaren i förhandlingarna. 

                                                        
123 Se skäl 25 direktiv 2009/38/EG. 
124 Se artikel 5(1) direktiv 2009/38/EG. 
125 Artikel 5(2) direktiv 2009/38/EG. Bestämmelsen innehåller också en rad riktlinjer 
för hur organet ska inrättas. 
126 Artikel 5(3) direktiv 2009/38/EG. 
127 Artikel 5(5) direktiv 2009/38/EG. Notera att tilläggsföreskrifterna (se nedan avsnitt 
3.4.4.2) då inte blir tillämpliga. Arbetsgivarsidan, det vill säga den centrala ledningen, 
har ingen motsvarande rättighet att helt avbryta förfarandet. 
128 Artikel 6(1) direktiv 2009/38/EG. 
129 Artikel 5(4) direktiv 2009/38/EG. 
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Dessutom är det arbetsgivaren, genom den centrala ledningen, som är skyldig att bära 

samtliga kostnader för förhandlingarna.130  

 Fortskrider förhandlingarna ingås så småningom avtal, avseende vilket det särskilda 

förhandlingsorganet måste fatta majoritetsbeslut enligt artikel 6(5). Liksom nämnts 

ovan binder detta avtal som utgångspunkt samtliga driftställen och företag inom 

medlemsstaterna, såvida avtalet inte föreskriver ett bredare tillämpningsområde.131 

 

3.4.3 Ingen skyldighet att inleda förhandlingar 
Redan i skälen till direktivet nämns att arbetstagarna kan besluta att avstå sin rätt att 

begära inrättande av ett europeiskt företagsråd,132 med följden att någon skyldighet för 

centrala ledningen att inleda förhandlingar om inrättandet av ett europeiskt företagsråd 

eller motsvarande förfarande inte uppstår, eftersom så ska ske först på skriftlig begäran 

av minst 100 arbetstagare i minst två medlemsstater alternativt på eget initiativ.133 

Väljer arbetstagarna att avstå sin rätt att begära att förhandlingar inleds uppstår alltså 

ingen skyldighet därom för företaget. 

 En situation då skyldighet att inleda förhandlingar inte uppstår ens på begäran är då 

det finns ett så kallat förhandsavtal. Artikel 14 i direktivet föreskriver nämligen att 

redan existerande avtal under vissa förutsättningar medför att företag undantas från 

skyldigheterna enligt direktivet. Bestämmelsen träffar två situationer, varav den första 

är då ett avtal om information och samråd som omfattar hela arbetsstyrkan träffats i 

enlighet med artikel 13(1) i 1994 års direktiv.134 Den åsyftade bestämmelsen föreskrev i 

sin tur att skyldigheter enligt 1994 års direktiv inte träffade företag som vid dagen för 

direktivets genomförande redan träffat avtal om gränsöverskridande information och 

samråd med samtliga arbetstagare. Med andra ord gavs parterna en viss tid på sig innan 

1994 års direktiv trädde ikraft den 22 september 1996 att träffa avtal utanför direktivets 

ramar. Sådana avtal respekteras alltså också efter 2009 års omarbetning. 

 Medan det första undantaget ovan snarast utgör en hänvisning är undantag nummer 

två ett mer självständigt sådant. Det kan sägas motsvara undantaget för redan 

existerande avtal i 1994 års direktiv men avseende en ny tidsperiod, och föreskriver att 

                                                        
130 Artikel 5(6) direktiv 2009/38/EG. 
131 Se artikel 1(6) direktiv 2009/38/EG. 
132 Skäl 31 direktiv 2009/38/EG. 
133 Artikel 5(1) direktiv 2009/38/EG. 
134 Artikel 14(1)(a) direktiv 2009/38/EG. Se också skäl 39. 
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också avtal i enlighet med artikel 6 i 1994 års direktiv (vilket motsvarade artikel 6 i den 

omarbetade versionen och avsåg avtalsinnehåll) som träffats eller omarbetats under 

tidsperioden 5 juni 2009 till 5 juni 2011 medför att företaget undantas från 

skyldigheterna i direktivet.135 Med andra ord medgav även den omarbetade versionen av 

företagsrådsdirektivet en övergångsperiod under vilken det nya regelverket så att säga 

kunde avtalas bort. 

 En viktig skillnad mellan de två undantagsbestämmelserna ovan ligger i att det 

senare inte medför ett undantag från företagsrådsdirektivet helt och hållet utan endast 

från omarbetningen, eftersom de avtal som träffats i enlighet med förfarandet för 

inrättande av europeiskt företagsråd eller motsvarande förfarande i 1994 års direktiv 

omfattas av just 1994 års regelverk. Undantag nummer två innebär alltså att 1994 års 

direktiv fortsatt tillämpas på avtal som träffas i enlighet med detsamma, medan 

undantaget som så att säga importerades från motsvarande bestämmelse i 1994 års 

direktiv (undantag nummer ett) i förekommande fall medför att ingendera upplaga av 

direktivet är tillämpligt. Följaktligen finns idag tre alternativ avseende styrande 

regelverk: avtal som inte träffas av företagsrådsdirektivet alls och avtal som träffas av 

antingen 1994 eller 2009 års version. Avtal som träffats före 22 september 1996136 

omfattas idag uteslutande av artikel 13 av 2009 års direktiv. Avtal som träffades under 

1994 års direktivs giltighetstid men inte omarbetats under perioden 5 juni 2009 till 5 

juni 2011 träffas från 6 juni 2011 istället av 2009 års direktiv, medan motsvarande avtal 

som blev föremål för omarbetning under angivna period träffas av bibehållna nationella 

åtgärder avseende det tidigare direktivet samt artikel 13 av 2009 års omarbetning. 

Detsamma gäller för under samma period nytecknade avtal. Senare avtal, det vill säga 

sådana som träffats från 6 juni 2011, träffas av det omarbetade direktivet.137  

 Gemensamt för de två typerna av förhandsavtal är att de av parterna kan förlängas 

eller omförhandlas utan att därmed träffas av skyldigheterna enligt direktivet. Det är 

nämligen först då avtal löper ut utan att förlängas eller omförhandlas som 

direktivsbestämmelserna blir tillämpliga.138  

 

                                                        
135 Artikel 14(1)(b) direktiv 2009/38/EG. 
136 Se artikel 13 direktiv 94/45/EG. 
137 Group of Experts’ Report on the implementation of Directive 2009/38/EC, s 57. 
138 Artikel 14(2) direktiv 2009/38/EG. 
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3.4.4 Särskilda lösningar 

3.4.4.1 Annat förfarande för information och samråd 

Den uppmärksamme läsaren har noterat fortlöpande hänvisningar till europeiska 

företagsråd eller annat förfarande för information och samråd. Begreppet återkommer i 

lagtexten och förekommer framför allt redan i artikel 1(2), det vill säga bestämmelsen 

som stipulerar en skyldighet, och aktiveringsförfarande för, att inrätta europeiskt 

företagsråd eller just annat förfarande. Med andra ord är det inte nödvändigtvis just ett 

företagsråd som ska inrättas utan alternativa förfaranden kan inrättas istället. Syftet med 

direktivet anses alltså kunna uppfyllas genom andra lämpliga förfaranden än europeiska 

företagsråd som forum.139 En utgångspunkt är att de principer och dylikt som gäller för 

företagsrådsalternativet, exempelvis begränsningen till gränsöverskridande frågor140 och 

bestämmelsen om att förfarandet ska vara ändamålsenligt och främja effektivt 

beslutsfattande,141 alltjämt omfattar även detta alternativ. 

 Enligt artikel 6(3) får parterna alltså skriftligen besluta att inrätta ett eller flera 

förfaranden för information eller samråd istället för ett europeiskt företagsråd. Även för 

dessa avtal krävs majoritetsbeslut från arbetstagarsidan, 142  men därutöver intar 

direktivet en betydligt generösare hållning gentemot parternas autonomi. De krav som 

ställs såvitt gäller avtalsinnehåll är begränsade till hur arbetstagarrepresentationen ska 

ha rätt att sammanträda för att dryfta den information de fått. Därutöver föreskrivs att 

informationen särskilt ska gälla gränsöverskridande frågor med betydande inverkan på 

arbetstagarnas intressen.143 

 

3.4.4.2 Tilläggsföreskrifterna 

De så kallade tilläggsföreskrifterna är en typ av modellavtal som kan sägas gälla då 

skyldighet att inrätta europeiskt företagsråd eller motsvarande förfarande enligt ovan 

aktiverats men inte genomförts. De kan också beskrivas som en typ av 

stupstocksbestämmelser.144 Följaktligen är dessa föreskrifter inte tillämpliga då sådant 

                                                        
139 Se skäl 13 direktiv 2009/38/EG. 
140 Se skäl 15 och artikel 1(4) direktiv 2009/38/EG. 
141 Artikel 1(2) direktiv 2009/38/EG. 
142 Artikel 6(5) direktiv 2009/38/EG. 
143 Artikel 6(3) direktiv 2009/38/EG. 
144 Detta begrepp används av bl.a. Sjödin, Ett europeiserat arbetstagarinflytande, s 178. 
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avtal träffats 145  utan under andra förutsättningar, närmare bestämt då den centrala 

ledningen underlåter att inleda förhandlingar inom sex månader efter begäran därom 

alternativt då det särskilda förhandlingsorganet inte beslutat att avbryta förhandlingarna 

trots att avtal inte träffats inom tre år. 146  Det senare medför en viktig skillnad i 

arbetsgivares respektive arbetstagarrepresentations möjligheter till inverkan. Då 

arbetstagarrepresentationen beslutar att inte inleda förhandlingar alternativt att avsluta 

dem upphör förfarandet enligt direktivet och tilläggsföreskrifterna är inte tillämpliga.147 

Då arbetsgivare fattar motsvarande beslut om att inte inleda förhandlingar alternativt 

inte lyckas träffa överenskommelse med motparten blir följden alltså istället att 

tilläggsföreskrifterna träder in och blir tillämpliga. På sätt och vis kan alltså 

arbetstagarparten välja bort direktivet, medan arbetsgivaren saknar sådan möjlighet.  

 Utöver att bli tillämpliga i avtalslöst tillstånd enligt ovan kan tilläggsföreskrifterna 

fylla an annan viktig funktion, nämligen att fungera som referens under 

avtalsförhandlingar avseende inrättande av europeiska företagsråd. 148  De kan alltså 

antas fungera som utgångspunkt i avtalsförhandlingar enligt direktivet. 149  Deras 

funktion som mall kan även tjäna som riktlinje eller konkret exempel på avtalstext som 

uppfyller kraven enligt direktivet eller få en effekt av minimistandard, främst eftersom 

det särskilda förhandlingsorganet saknar incitament till att träffa avtal på en för 

arbetstagarna lägre nivå än tilläggsföreskrifterna.150  

 

3.4.5 Begreppen information och samråd 
En grundläggande förutsättning för förståelse av företagsrådsdirektivet är givetvis 

definitionerna av dess allra mest grundläggande begrepp, nämligen information och 

samråd. Ledning finns i både skälen och definitionsbestämmelserna i lagtexten. 

 Med begreppet information åsyftas överlämnande av uppgifter till 

arbetstagarrepresentationen, i syfte att möjliggöra för denna part att granska uppgifterna 

och sätta sig in i aktuell fråga. Detta ska ske vid sådant tillfälle, med sådant innehåll och 

på sådant sätt att denna part ingående kan bedöma eventuella konsekvenser samt 

                                                        
145 Artikel 6(4) direktiv 2009/38/EG. 
146 Artikel 7 direktiv 2009/38/EG. 
147 Se artikel 5(5) andra stycket och artikel 7 direktiv 2009/38/EG. 
148 Se skäl 44 direktiv 2009/38/EG. 
149 Se exempelvis Sjödin s 178. 
150 Davies s 248. 
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förbereda samråd med behörigt arbetsgivarorgan. 151  Informationsgivningen ska inte 

fördröja beslutsfattandet hos arbetsgivaren.152 

 Begreppet samråd avser å sin sida upprättande av dialog och utbyte av åsikter 

mellan arbetstagarrepresentationen och behörigt arbetsgivarorgan, vilket ska ske vid 

sådant tillfälle, på sådant sätt och med sådant innehåll att arbetstagarparten utifrån den 

information de fått inom rimlig tid kan avge yttrande om de av samrådet föreslagna 

åtgärderna. 153  Tanken är att arbetstagarnas yttrande ska gagna arbetsgivarens 

beslutsfattande.154  

 Vid en jämförelse av begreppen information och samråd framstår det som tämligen 

tydligt att dessa bland annat fyller olika funktioner. Den första skillnaden ligger i att 

medan samråd är dubbelriktat, det vill säga innefattar en dialog där båda sidor deltar, 

utgörs information av ett enkelriktat förfarande: arbetsgivaren ger information som 

arbetstagarrepresentationen tar emot. Det är endast samrådet som innefattar ett egentligt 

utbyte. Den andra skillnaden ligger i syftet med respektive förfarande. Enkelt uttryckt 

ger definitionerna vid handen att information ska främja anpassning medan samråd ska 

främja beslutsfattande. I detta ligger också den tredje skillnaden, nämligen det faktum 

att de regelmässigt ligger olika i tiden. Det får betraktas som klart att både information 

och samråd ska föregå beslut.155 Då ett företag står inför beslut om viktigare förändring 

eller dylikt är information rimligtvis det första steget i proceduren för 

arbetstagarinflytande. Först därefter, och på grundval av den information som givits, 

blir det aktuellt med samråd. Information ska alltså ges före samråd och det ska också 

finnas tillräckligt tidsutrymme för att möjliggöra samrådet.156 På så vis kan information 

betraktas som ett sätt att möjliggöra samråd, vilket dock inte förtar dess självständiga 

värde. Informationens funktion är inte begränsad till att möjliggöra samråd och 

inflytande i beslutsprocessen, utan en viktig sådan torde ligga i att den ger arbetstagare 

möjlighet att hantera och förbereda sig inför kommande förändringar.  

 En sista viktig aspekt av begreppen information och samråd är området för 

inflytandet, det vill säga de frågor som ska informeras respektive samrådas om. Även i 

detta avseende skiljer sig begreppen nämligen möjligen åt. Med andra ord är det inte per 

                                                        
151 Se definitionen i artikel 2(1)(f) direktiv 2009/38/EG. 
152 Se skäl 22 direktiv 2009/38/EG. 
153 Se definitionen i artikel 2(1)(e) direktiv 2009/38/EG. 
154 Se skäl 23 direktiv 2009/38/EG. 
155 Jfr. Hästbacka s 247 f, 252. 
156 Stöd för denna tolkning finns bl.a. i Sjödin, s 252. 
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automatik så att en fråga som ska informeras om därmed också ska vara föremål för 

samråd. Denna åtskillnad framgår inte tydligt av direktivet men av 

tilläggsföreskrifterna, som anger att information ska omfatta företagets struktur, 

ekonomiska och finansiella situation, verksamhetens förväntade utveckling samt 

produktion och försäljning. Information till och samråd med det europeiska 

företagsrådet ska å sin sida särskilt handla om sysselsättningsläge, investeringar och 

betydande organisationsförändringar, införandet av nya arbetsmetoder eller 

produktionsprocesser, produktionsöverföringar, fusioner, nedskärningar eller 

nedläggningar samt kollektiva uppsägningar. 157  En bättre beskrivning är alltså att 

information är ett förfarande för sig och information och samråd är ett annat, eftersom 

samråd förutsätter information men inte tvärtom. 

 

3.4.6 Avtalsinnehåll 
Det av lagstiftaren valda rättsliga tillvägagångssättet är, liksom framgått ovan, inte att 

genom företagsrådsdirektivet inrätta ett särskilt förfarande för information och samråd. 

Istället regleras själva inrättandet. Som utgångspunkt gäller respekt för partsautonomin 

avseende avtalsinnehåll och den materiella överenskommelsen kring företagsrådets 

inrättande och funktion.158 Avseende avtalsinnehåll har EU istället valt att uppställa 

krav om avtalsinnehåll såvitt gäller de frågor som ska hanteras, snarare än hur. Det är 

alltså parterna själva som, inom vissa ramar, beslutar om regelverk kring företagsrådet.  

 Avtalets materiella innehåll regleras i artikel 6(2) i direktivet. Förutom ett 

skriftlighetskrav anges där att avtalet ska innehålla följande bestämmelser: avtalets 

tillämpningsområde såvitt gäller omfattade företag eller driftsställen; 159  rådets 

sammansättning, antal ledamöter, fördelning av platser, arbetstagarkategorier och kön 

samt mandatperiod;160 rådets uppgifter och förfarande för information och samråd samt 

förhållandet till nationella organ för arbetstagarrepresentation; 161  mötenas plats, 

frekvens och längd; 162  i förekommande fall sättet att utnämna ledamöter och 

                                                        
157 Se punkt 1(a) i tilläggsföreskrifterna till direktiv 2009/38/EG. 
158 Se skäl 19 direktiv 2009/38/EG. 
159 Artikel 6(2)(a) direktiv 2009/38/EG. 
160 Artikel 6(2)(b) direktiv 2009/38/EG. 
161 Artikel 6(2)(c) direktiv 2009/38/EG. 
162 Artikel 6(2)(d) direktiv 2009/38/EG. 
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mötesordning för den särskilda kommittén inom rådet;163 de ekonomiska och materiella 

resurser som ska stå till rådets förfogande; 164  samt ikraftträdandedatum och löptid, 

regler för hur avtalet kan ändras eller sägas upp och när det måste omförhandlas samt 

förfarandet för detta165.  

 Den allra viktigaste punkten i det föreskrivna avtalsinnehållet ovan är givetvis den 

avseende förfarandet för information och samråd, eftersom det är själva kärnan i avtalet 

och direktivet som sådant. Följaktligen förtjänar denna punkt extra uppmärksamhet. 

Enligt direktivets ingress ska förfarandet för information och samråd till företagsråd ske 

på ett sådant sätt att det möjliggör för arbetstagarna att avge åsiktsyttring i respektive 

fråga, utan att kompromissa med arbetsgivarens att vidta förändring inom företaget. EU-

lagstiftaren anser nämligen att information och samråd på rätt nivå samt effektivt 

arbetstagarinflytande är nödvändiga faktorer för arbetstagares möjligheter att förutse 

och hantera förändringar.166 

 

3.4.7 Förhållandet till nationella forum för arbetstagarinflytande 
Att fastställa hur förhållandet till nationella nivåer för information och samråd ska se ut 

har i syfte att öka effektivitet, samstämmighet och rättssäkerhet ansetts påkallat.167 

Följaktligen innehåller företagsrådsdirektivet en rad bestämmelser i denna fråga. För det 

första ska samordning ske mellan de olika nivåerna, varvid varje organs behörighet och 

verksamhetsområde vederbörligen ska beaktas, liksom principerna om lämplig nivå och 

direktivets begränsning till gränsöverskridande nivå.168 Vidare ska arrangemangen för 

samspel mellan nivåerna fastställas i avtalen, vilket inte får påverka tillämpningen av 

nationell lagstiftning eller praxis avseende information och samråd.169 Medlemsstaterna 

ska också föreskriva att om så inte sker ska information och samråd avseende beslut om 

väsentliga förändringar i anställningsavtal eller organisation ske gentemot såväl de 

europeiska företagsråden som nationell arbetstagarrepresentation. 170  Dessutom, och 

                                                        
163 Artikel 6(2)(e) direktiv 2009/38/EG. 
164 Artikel 6(2)(f) direktiv 2009/38/EG. 
165 Artikel 6(2)(g) direktiv 2009/38/EG. 
166 Se skäl 14 direktiv 2009/38/EG. 
167 Se skäl 37 direktiv 2009/38/EG. 
168 Se artikel 12(1) med hänvisning till artikel 1(3) direktiv 20093/38/EG. 
169 Artikel 12(2) direktiv 2009/38/EG.  
170 Artikel 12(3) direktiv 2009/38/EG. 
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kanske allra viktigast, anges att direktivet inte utgör tillräckligt skäl för försämring av 

befintlig nationell skyddsnivå på området.171 

 

3.4.8 Förhållandet till andra regelverk på området 
Redan i direktivets ingress anges att företagsrådsdirektivet inte bör påverka övriga 

förfaranden för information och samråd inom unionsrätten, nämligen ramdirektivet som 

sådant samt de förfaranden för information och samråd som regleras i direktiven 

avseende kollektiva uppsägningar respektive verksamhetsövergångar (se ovan under 

avsnitt 2.2.2 – 2.2.5).172 Motsvarande bestämmelse har mycket riktigt också intagits i 

direktivets lagtext, som anger att direktivet inte ska påverka ovan nämnda 

förfaranden.173 

 

3.5 Översyn och omarbetning 

3.5.1 Inledande överväganden 
Implementeringen av 1994 års direktiv skulle enligt en direktivsbestämmelse bli 

föremål för granskning av kommissionen, med syftet att ändringar skulle föreslås vid 

behov.174 En kommissionsrapport175 följdes sedermera mycket riktigt av förslaget till 

2009 års omarbetning av direktivet176. Mot bakgrund av denna uppsats fokus på det 

omarbetade direktivet och dess tillämpning genom avtal om inrättande av europeiska 

företagsråd är dessa dokument intressanta ur ett främst komparativt perspektiv. 

Kommissionens slutsatser och senare förslag är goda utgångspunkter vid en 

undersökning av direktivet och efterföljande avtal och redogörs därmed för nedan. 

 

                                                        
171 Artikel 12(4) direktiv 2009/38/EG. 
172 Skäl 38 direktiv 2009/38/EG. Se artikel 2 direktiv 98/59/EG respektive artikel 7 
direktiv 2001/23/EG. Hänvisning görs rimligtvis till direktiv 2002/14/EG som sådant 
eftersom det inrättar en ram för förfarandet medan övriga direktiv endast till viss del 
föreskriver förfaranden för information och samråd. Notera också att någon hänvisning 
till direktiv 2001/86/EG inte görs, vilket får antas bero på att detta inrättar ett helt 
fristående system för information och samråd med följden att det rimligtvis inte uppstår 
ett behov av samspel med övriga regelverk på området.  
173 Artikel 12(4) direktiv 2009/38/EG. 
174 Se artikel 15 direktiv 94/45/EG. 
175 KOM(2000) 188 slutlig. 
176 KOM(2008) 419 slutlig. 
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3.5.2 Kommissionens genomföranderapport 
I sin granskning av 1994 års företagsrådsdirektiv konstaterade kommissionen 

inledningsvis att integrering av regelverket i nationella rättssystem medlemsstaterna 

över skett utan större svårigheter och att direktivet hade en rad praktiska fördelar, 

exempelvis genom utbyte av kunskaper och strategier. Information och 

arbetstagarrepresentation beskrevs som ett svar på konsekvenserna för ekonomins 

globalisering.177  

 En rad särskilda överväganden framhölls som problematiska. Den respekt som 

iakttas avseende parternas autonomi och frihet i förhandlingarna framhölls som en 

positiv strategi, men trots att den i stor utsträckning tycktes ha lett till ingående av 

många viktiga avtal framstod det som att information- och samrådsnivån i vissa fall var 

otillräcklig. Nivån ansågs alltså vara för låg. En till denna närstående frågeställning som 

togs upp var huruvida lagtexten var tillräckligt tydligt utformad för att tillse att 

information och samråd skedde ”snarast möjligt” 178  eller åtminstone innan 

beslutfattande. Vidare var det låga antalet antalet ingångna avtal ytterligare en viktig 

aspekt. Efter 450 ingångna avtal under införlivandeperioden minskade frekvensen och 

antalet nya avtal nämligen kraftigt. Dessutom adresserades ett praktiskt mycket viktigt 

problem, nämligen det effektiva informationsflödet mellan gränsöverskridande och 

nationella nivåer för arbetstagarinflytande. Väl fungerande nationella system för dessa 

relationer beskrevs som en förutsättning för ett effektivt utbyte på gemenskapsnivå,179 

så även detta var tveklöst en viktig faktor. Efter dessa överväganden fokuserades 

kommissionens översyn på analys av medlemsstaternas genomförandeåtgärder avseende 

direktivet, och med utgångspunkt i sin utvärdering utlovade den ett beslut om eventuell 

ändring av 1994 års direktiv.180 

 

3.5.3 Revisionsprocessen och dess resultat 
Revisionsarbetet avseende 1994 års direktiv identifierades som en prioriterad åtgärd 

under kommissionens sociala agenda 2006-2010. 181  Det omfattande arbetet med 

                                                        
177 KOM(2000) 188 slutlig s 3 ff. 
178 Jfr. punkt 20 i skälen samt tilläggsföreskrifterna i bilaga 1 till direktiv 94/45/EG 
respektive skäl 43 samt tilläggsföreskrifterna i bilaga 1 till direktiv 2009/38/EG. 
179 KOM(2000) 188 slutlig s 6 f. 
180 KOM(2000) 188 slutlig s 7. 
181 KOM(2005) 33 slutlig. 
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översynen genomfördes under 2007-2008 och kommissionen genomförde då samråd 

med arbetsmarknadens parter inom ramen för den sociala dialogen182 och upprättade 

bland annat en utförlig konsekvensanalys183 avseende sitt omarbetningsförslag184. Då 

dessa dokument publicerades 2008 hade 14 år hunnit passera sedan direktivets 

antagande och det omfattade då 24 miljoner arbetare samt 2 257 transnationella företag 

unionen över.185  

 Den problemformulering som gjordes fokuserade på tre, delvis sammanfallande, 

punkter. Den första punkten rörde effektivt utnyttjande av rätten till information och 

samråd. Effektivitetsproblemet betraktades av kommissionen som tudelat. Dels 

konstaterades att information och samråd med befintliga företagsråd i över hälften av 

alla omstruktureringsfall inte genomfördes på ett korrekt sätt, och dels framhölls det 

fortsatt låga antalet inrättade företagsråd. 186  I avsaknad av företagsråd försätts 

arbetstagare givetvis i en sämre position för att utöva sina rättigheter enligt direktivet, 

då det saknas forum för detta.  

 Den andra punkten i kommissionens problemformulering var rättsosäkerhet och 

därav följande brister i tillämpningen av direktivet. Ett antal faktorer framhölls som 

problematiska, däribland koncepten information och samråd som sådana samt samspelet 

mellan såväl de olika nivåerna av arbetstagarinflytande och direktiven.187 Avseende 

dessa – och en rad andra – frågor ansågs direktivet alltså besitta vissa tolknings- och 

tillämpningsproblem. Särskilt problematisk ansågs samspelet mellan gemenskaps- 

respektive nationell nivå vara.188  

 Den sista punkten rörde samordningen mellan de olika EU-rättsliga rättsakterna på 

området. Begreppen information och samråd skiljde sig nämligen begreppsmässigt från 

                                                        
182 Den rättsliga grunden för den sociala dialogen återfinns i artiklarna 154-155 FEUF. 
För rättslig dokumentation av den sociala dialogen avseende omarbetningen av 
företagsrådsdirektivet, se främst First stage consultation of the Community cross-
country and sectoral social partners on the review of the European Works Councils 
Directive, 20.4.2004, och samrådet kring det planerade innehållet i förslaget, K(2008) 
660. 
183 SEC(2008) 2166. För sammanfattning av konsekvensanalysen på svenska, se 
SEK(2008) 2167. 
184 KOM(2008) 419 slutlig. 
185 SEC(2008) 2166 s 23 f. 
186 SEC(2008) 2166 s 17 ff. 
187 SEC(2008) 2166 s 19 ff. 
188 SEC(2008) 2167 s 2. 
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övriga direktiv och det fanns heller inga tydliga regler för samspel regelverken 

emellan.189  

 Efter en utförlig genomgång där olika tillvägagångssätt för att åtgärda ovan nämnda 

problem landade kommissionen i slutsatsen att en översyn, det vill säga omarbetning, av 

det då befintliga direktivet vore mest ändamålsenligt. 190  Följaktligen föreslogs en 

omarbetning av företagsrådsdirektivet, med fyra övergripande mål: det effektiva 

utövandet av arbetstagarnas rätt till gränsöverskridande information och samråd skulle 

säkerställas; antalet inrättade europeiska företagsråd skulle öka; rättssäkerheten säkras; 

och samordningen mellan de olika rättsliga instrumenten på området förbättras.191  

 Omarbetningsförslaget som antogs och blev 2009 års direktiv medförde 

innehållsmässiga förändringar i sju olika delar. Förändringarna avsåg en allmän princip 

om ändamålsenlighet, 192  begreppen information och samråd, 193  begränsningen i 

företagsrådens behörighet till gränsöverskridande frågor, 194  samordning mellan 

nationella och transnationella nivåer, 195  roll och behörighet för 

arbetstagarrepresentationen, 196  förhandlingsförfarandet samt fackföreningars och 

arbetstagarrepresentationens roll,197 innehållet i tilläggsföreskrifterna198 och anpassning 

av gällande avtal199 samt vissa övriga bestämmelser såsom visst avtalsinnehåll200. Vid 

genomgång av dessa förändringar är en viktig notering att samordningen mellan de 

olika direktiven sker på flera sätt. Utöver de regler som införs avseende just samordning 

ingår nämligen som sagt även överensstämmande definitioner och begränsning av 

företagsrådens behörighetsområde, två faktorer som beräknades inverka även på 

nämnda samspel.201  

                                                        
189 SEC(2008) 2166 s 22 f. 
190 SEC(2008) 2166 s 62. 
191 KOM(2008) 419 slutlig s 3 och SEK(2008) 2167 s 3. 
192 Se KOM(2008) 419 slutlig s 8 och artikel 1(2) direktiv 2009/38/EG. 
193 Se KOM(2008) 419 slutlig s 8 och artikel 2(f)-(g) direktiv 2009/38/EG. Begreppet 
information infördes medan begreppet samråd anpassades för att bättre stämma överens 
med övriga direktiv på området. 
194 Se KOM(2008) 419 slutlig s 8 och artikel 1(3)-(4) direktiv 2009/38/EG.  
195 Se KOM(2008) 419 slutlig s 8 och artikel 12 respektive 6(1)(b) direktiv 2009/38/EG. 
196 Se KOM(2008) 419 slutlig s 9 och artikel 10 direktiv 2009/38/EG. 
197 Se KOM(2008) 419 slutlig s 9 och artikel 5 direktiv 2009/38/EG. 
198 Se KOM(2008) 419 slutlig s 9 och bilaga 1 direktiv 2009/38/EG. 
199 Se KOM(2008) 419 slutlig s 9 och artikel 13 direktiv 2009/38/EG. 
200 Se KOM(2008) 419 slutlig s 9 f och artiklarna 6 och 15 samt bilaga 1 Direktiv 
2009/38/EG. 
201 KOM(2008) 419 s 8 f. 
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3.5.4 Något om den politiska agendan 
Från antagandet av företagsrådsdirektivets ursprungliga lydelse till dess att översynen 

av detsamma genomfördes får den politiska spelplanen, både på nationell, EU- och 

global nivå, vidare anses ha förändrats. Globalisering torde anses ha gått från utveckling 

till faktum under denna tid och såväl samhällsklimat som politisk agenda utvecklades i 

takt med ekonomiska och sociala förändringar och ett ökat medlemsantal inom EU. I 

takt med utvecklingens framfart ändrades också den gemenskapsrättsliga 

utgångspunkten och agendan för fortsatt utveckling, något som tydligt framgår av de 

rättsliga dokument som föregick 2009 års omarbetade direktiv. Det i 2009 års direktiv 

angivna syftet förändrades inte i egentlig mening, men dess rättsliga kontext kan i viss 

utsträckning sägas ha gjort det.  

 I avsnitt 2.1 nämndes artikel 27 i stadgan som ett viktigt tolkningsinstrument 

avseende direktiv på området arbetstagarinflytande, men stadgan som primärrättsligt 

regelverk är relativt nytt och blev rättsligt bindande först 2009.202 Att stadgan är ny 

framgår också indirekt vid läsning av de olika versionerna av företagsrådsdirektivet, då 

det i 1994 års direktiv saknas en sådan hänvisning till just artikel 27 som finns i 2009 

års omarbetning.203 Denna nyhet åtföljde Lissabonagendan, vilken syftade till att främja 

tillväxt och arbete i Europa. Mer specifikt var målet att i ett alltmer dynamiskt och 

konkurrenskraftigt Europa skapa bättre arbeten. 204  Även den så kallade flexicurity-

agendan var en viktig nyhet sedan 1994 års direktiv och beskrivs vanligen som en 

balans mellan flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden. Det är en agenda som 

skiftar fokus från traditionellt anställningsskydd där medborgare ska stanna på sitt 

specifika arbete till att främja sysselsättning som sådan.205 Med andra ord ligger fokus 

inte på att anställd ska kunna stanna i sin specifika anställning utan på att denne ska ha 

en sådan, om än en annan. Ledordet kan sägas vara sysselsättning framför specifik 

anställning. Omarbetningen av företagsrådsdirektivet ansågs också ligga väl i linje med 

flexicurity-agendan genom att främja möjligheterna till förutseende och anpassning till 

förändring i transnationella företag.206 

 

 
                                                        
202 Se artikel 6 FEU. 
203 Skäl 46 till direktiv 2009/38/EG. 
204 SEC(2008) 2166 s 29. 
205 Davies s 180 ff. 
206 SEC(2008) 2166 s 29. 
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4 Granskning och utvärdering 

4.1 Något om avtalens uppbyggnad och övergripande innehåll 
Uppsatsen övergår nu till den mer analyserande och i viss utsträckning empiriska delen. 

I detta avsnitt granskas företagsrådsdirektivet med utgångspunkt i den översyn som 

redogjorts för i avsnitt 3.5 ovan och med avtal om inrättande av europeiska företagsråd 

till hjälp. På så sätt ges en bild av hur direktivet omsätts i praktiken och kan analyseras 

på ett bättre förankrat sätt. Inledningsvis tycks det tjänligt att ge läsaren en bild av hur 

de granskade avtalen typiskt sett ser ut i sin uppbyggnad, för att sätta granskningen i ett 

perspektiv där läsaren har en bild av och kan placera in olika typer av bestämmelser i 

sitt sammanhang i avtalen. I detta syfte redogörs för ett avtal som i sammanhanget är 

representativt sett till uppbyggnad och innehåll, även om det givetvis finns en rad 

variationer avtalen emellan. Detta avsnitt ska alltså läsas som en introduktion till 

avtalens uppbyggnad snarare än en redogörelse för deras innehåll. Det avtal som valts ut 

för översikt är Beckers and ColArts avtal från 2012, vilket vilar på artikel 6 

företagsrådsdirektivet som rättslig grund. Det inrättar ett företagsråd enligt direktivets 

regler och inte ett alternativt förfarande. 

 Som allmän utgångspunkt bör inledningsvis nämnas att avtalen framstår som 

relativt homogena, både till uppbyggnad och innehåll. De liknar både varandra och 

tilläggsföreskrifterna och det har därmed inte varit en alltför stor operation att 

identifiera gemensamma trender i avtalen.  

 Så till beskrivningen. I Beckers and ColArts avtal görs inledningsvis hänvisningar 

till både företagsrådsdirektivet och -lagen, följt av en syftesbeskrivning och en rad 

principer som ska styra samverkan mellan företrädare för arbetsgivare respektive 

arbetstagare.207 Också det europeiska företagsrådets förhållande till nationella forum för 

arbetstagarinflytande samt avtalets geografiska tillämpningsområde nämns. Därefter 

regleras företagsrådets sammansättning, med hänvisning till bland annat nationella 

valprocesser för allokering av platser i rådet baserat på respektive lands antal anställda, 

följt av mandatperiod.208  

                                                        
207 Exempel på vanliga principer i avtalen är transparens, effektivitet och god tro. 
208 I just detta avtal regleras också, om än mycket kortfattat, principerna för 
arbetsgivarsidans representation under möten med företagsrådet. Detta är ovanligt bland 
de granskade avtalen, men förekommer. 
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 Avseende begreppen information och samråd hänvisar avtalet till definitionerna i 

företagsrådslagen, särskilt 2 § och 44-46 §§. Hur avtalen ser ut i detta avseende varierar. 

Den vanligaste varianten tycks vara en icke uttömmande lista över vad information och 

samråd kan och ska avse, 13 avtal faller inom denna kategori209 varav flera, såsom 

Beckers and ColArt, hänvisar till lagen eller direktivsdefinitionerna. Fem av avtalen har 

däremot uttömmande listor på sakfrågor 210  och två avtal saknar helt denna typ av 

lista211.  

 Nästa bestämmelser i Beckers and ColArts avtal reglerar företagsrådets möten. De 

ordinarie mötena ska ske årligen och kan sägas ske i tre steg. Inledningsvis har 

företagsrådet rätt till enskilt förberedande möte, följt av det gemensamma 

plenarsammanträdet med arbetsgivarrepresentationen och därefter ännu ett enskilt 

avslutande möte. Därutöver har företagsrådet rätt till ännu ett enskilt möte årligen. 

Något ovanligt är att Beckers and ColArt inte valt att i avtalet reglera mötenas tid, plats 

och närmare detaljer, vilket de flesta avtalen innehåller bestämmelser om. 212 

Bestämmelsen om årliga ordinarie sammanträden följs av en punkt om rätten till 

information och samråd vid särskilda omständigheter. 

 Vidare innehåller Beckers and ColArts avtal bestämmelser om rätten att biträdas av 

expert, erhålla utbildning, översättning, kostnadsfördelning, tillämplig lag, skydd för 

arbetstagarrepresentanter, löptid och ändring av avtalet under denna tid. Det finns också 

en så kallad adaptation clause, som innehåller bestämmelser om omförhandling vid 

omstrukturering eller annan förändring. Avslutningsvis finns en bestämmelse om 

upplösning av det särskilda förhandlingsorganet samt överföring av dess rättigheter till 

företagsrådet i samband med avtalsingåendet, vilket inte återfinns i övriga avtal. 

 

                                                        
209 Utöver Beckers and ColArt, se Cloetta, NCC, Sweco, Lantmännen, Bravida, Billerud 
Korsnäs, Capio, Holmen, Nobia, Sandvik, Inwido och Assa Abloy. 
210 Se TeliaSonera, Ballingslöv International, Kinnarps, Stena Line och ST-Ericsson. 
211 Electrolux och IKEA, vilka stannar vid att ange vissa frågor som inte ska omfattas. 
212 Jfr. artikel 6(2)(d) direktiv 2009/38/EG. 
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4.2 Samordning mellan gränsöverskridande och nationella nivåer samt 
den gränsöverskridande behörigheten 

4.2.1 Direktivets ram 
Liksom nämnts ovan föreskriver direktivet en behörighetsbegränsning till 

gränsöverskridande frågor 213  och att avtal om inrättande av europeiska företagsråd 

bland annat ska fastställa förhållandet mellan den transnationella och nationella nivån 

för arbetstagarinflytande 214 . Den svenska lagen innehåller en likalydande 

bestämmelse.215 Detta var till viss del nyheter med 2009 års direktiv då den till artikel 

6(2)(c) motsvarande bestämmelsen i 1994 års direktiv endast föreskrev att direktivet 

inte skulle påverka dessa nationella rättigheter.216 Den senare bestämmelsen kvarstår 

emellertid i artikel 12, som förutom att ange att samordning ska ske217 också föreskriver 

att avtalet inte ska påverka tillämpningen av nationell rätt avseende information och 

samråd218. 

 

4.2.2 Typ 1: halvvägs där 
Åtta av de 20 granskade avtalen föreskriver att det europeiska forumet för 

arbetstagarinflytande inte ska påverka motsvarande förfaranden på nationell nivå 

alternativt att det ska fungera som ett komplement, men inte som ett substitut, till den 

nationella nivån.219 De innehåller alltså det viktiga klargörandet att nationella forum för 

arbetstagarinflytande står på egna ben, frikopplat från den gränsöverskridande nivån, 

men det saknas närmare bestämmelser än så. Man klargör med andra ord i viss 

utsträckning förhållandet mellan de olika nivåerna för arbetstagarinflytande men 

reglerar inte samordningen däremellan.  

 Vid läsning av 2009 års direktiv står det tämligen klart att dessa avtal inte möter 

uppställda krav. Det vore möjligen önskvärt att det av tydlighetsskäl framgick redan av 

krav på avtalsinnehåll i artikel 6, men att arrangemangen för samordning ska fastställas 

                                                        
213 Se artikel 1(3) direktiv 2009/38/EG. 
214 Se artikel 6(2)(c) direktiv 2009/38/EG. 
215 33 § 2 st 4 p företagsrådslagen. 
216 Artikel 12(2) direktiv 94/45/EG. 
217 Artikel 12(1) direktiv 2009/38/EG. 
218 Artikel 12(2) direktiv 2009/38/EG. 
219 Ballingslöv International, NCC, Kinnarps, Lantmännen, Nobia, Inwido, Beckers and 
ColArt och Assa Abloy. 
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i avtalen framgår inte bara tydligt av skälen till direktivet220 utan också uttryckligt i 

artikel 12(2). Kommissionens expertgrupp uttryckte också mycket riktigt i sin rapport 

att dessa arrangemang särskilt bör reglera frågan i vilken ordning information och 

samråd på de olika nivåerna ska föras och att detta schema, det vill säga vilken nivå som 

ska ”komma först”, är en avtalsfråga.221 Trots detta saknas alltså sådana arrangemang i 

dessa och, vilket kommer att framgå nedan, de allra flesta granskade avtal.  

 Bristen på närmare arrangemang för samordning mellan gränsöverskridande och 

nationell nivå ligger alltså inte i linje med direktivet. En viktig följdfråga är emellertid 

vilken nivå som får anses äga bristen, den nationella lagstiftaren som ansvarar för 

genomförandelagstiftningen i svensk rätt eller de enskilda aktörer som ingått avtal men 

vars skyldigheter stannar vid företagsrådslagen. Enligt min mening är det inte 

avtalsparterna utan den svenska lagstiftaren som får anses ha misslyckats i detta 

avseende, eftersom företagsrådslagen inte tycks utgöra en korrekt implementering såvitt 

avser denna fråga. 222  I lagen föreskrivs nämligen i enlighet med artikel 6(2)(c) 

företagsrådsdirektivet att avtal om inrättande av europeiska företagsråd ska behandla 

förhållandet till motsvarande förfarande på nationell nivå, 223  men det saknas en 

bestämmelse som motsvarar artikel 12(2) och inte heller lagens förarbeten ger uttryck 

för ytterligare krav än vad som framgår av artikel 6(2)(c)224. Eftersom direktiv som 

rättsakt i regel saknar direkt effekt 225  är företagens skyldighet i sammanhanget 

begränsad till den svenska implementeringen av direktivet. Det är Sverige som 

medlemsstat som är skyldigt att korrekt införliva företagsrådsdirektivet i nationell rätt 

och först då så har skett uppstår skyldigheter för företagen att följa regleringen. Enligt 

min mening uppfyller inte företagsrådslagen de i direktivet uppställda kraven i denna 

fråga och det är på den nivån bristen får anses ligga. 

 

                                                        
220 Se främst skäl 29 direktiv 2009/38/EG. 
221 Group of Experts, s 22 f. 
222 För sådan skyldighet, se artikel 4(3) FEU och den positiva skyldigheten att vidta 
lämpliga åtgärder för att säkerställa att de skyldigheter som följer av sekundärrätten 
uppfylls. 
223 33 § 2 st 4 p företagsrådslagen. 
224 Prop. 2010/11:60, se exempelvis s 113. 
225 Enligt artikel 288 FEUF har endast förordningar direkt effekt medan direktiv är 
bindande för medlemsstater och ska av dessa införlivas i den nationella rätten. Se också 
EU-domstolens dom av den 4 december 1974 i målet van Duyn som erkänner direktiv 
begränsad direkt effekt, vilket inte bör anses vara aktuell i sammanhanget. 
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4.2.3 Typ 2: begränsade variationer 
En majoritet av de granskade avtalen, närmare bestämt 12 av 20, innehåller 

bestämmelser som i varierande utsträckning skiljer sig från den typ av avtalsreglering 

som redogjorts för i avsnittet ovan. Ett par av dem har skrivelser som liknar den ovan,226 

med vissa variationer som inte föranleder någon större diskussion. I det ena föreskrivs 

exempelvis därutöver att frågor som behandlas inom ramen för 

kollektivavtalsförhandlingar faller utanför det europeiska företagsrådets behörighet.227  

 Vidare saknar fyra avtal helt bestämmelser i frågan228 och dessa företag efterlever 

därmed  inte direktivet och den svenska lagens krav i sammanhanget. I ett annat avtal 

fastslås att det europeiska företagsrådet ska fungera som ett komplement till nationella 

eller lokala avtal medan nationell lagstiftning har utelämnats,229 vilket möjligtvis snarast 

är att hänföra till slarv. Två avtal föreskriver en ordning där de europeiska företagsråden 

får information före eller samtidigt som nationella organ230 och är därmed de mest 

detaljerade – och bästa – i gruppen.  

 

4.2.4 Typ 3: ”Europa först” 
Det mest utmärkande avtalet föreskriver att det europeiska företagsrådet ska bli organet 

för arbetstagarinflytande i frågor av gränsöverskridande karaktär. 231  Detta tycks 

innebära att det europeiska företagsrådet är tänkt att fungera som just ett substitut 

snarare än ett komplement till de nationella nivåerna för arbetstagarinflytande (jämför 

avsnitt 4.2.2 ovan). Nedan anförs olika motstående resonemang kring huruvida en sådan 

ordning är förenlig med direktivet. 

 En första aspekt är artikel 12(2) i direktivet, enligt vilken avtal om inrättande av 

europeiska företagsråd inte får påverka tillämpningen av nationell lagstiftning och 

praxis. En rimlig tolkning av denna bestämmelse är att en ordning där företagsrådet 

undantränger nationella inflytandeforum inte är förenlig med direktivet eftersom den 

transnationella strukturen inte ska konsumera nationella dimensioner. Detta framstår 

som viktigt eftersom en gränsöverskridande fråga typiskt sett också blir nationell i ett 

                                                        
226 IKEA, Capio. 
227 Capio punkt 3.3.4. 
228 Holmen, Sandvik, Bravida, Sweco. 
229 BillerudKorsnäs. 
230 ST-Ericsson, Cloetta. Notera att även Ericssons avtal, som formellt exkluderats ur 
granskningen, har sådan bestämmelse. 
231 TeliaSonera.  
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senare skede, då den får nationella verkningar. Det förekommer uteslutande nationella 

frågor men inte uteslutande gränsöverskridande sådana, eftersom transnationella frågor 

också får effekt på nationell nivå. Ett exempel är överföring av verksamhet från en 

medlemsstat till en annan, en fråga som faller inom företagsrådets gränsöverskridande 

behörighet.232 Det framstår som tydligt att det transnationella forumet inte är rustat för 

att fullt ut hantera alla aspekter av frågan. Företagsrådet är en kanal för inflytande i 

gränsöverskridande frågor, men de verkningar som följer på lokalnivå bör också 

hanteras där. Exempel på frågor som de lokala inflytandeforumen bör anses bättre 

lämpade att hantera i sammanhanget är förhandling om turordningslistor då 

arbetsbristuppsägning blir aktuell inför verksamhetsflytt. Detta bör hanteras av lokala 

fackföreningar, trots att den övergripande frågan om överföringen som sådan är av 

gränsöverskridande natur. 

 Nästa aspekt ligger i den så kallade default-bestämmelsen i artikel 12(3) direktivet, 

som anger att medlemsstaterna ska föreskriva att i en situation där avtal om förhållandet 

mellan nationell och gränsöverskridande nivå inte ingåtts ska information ges och 

samråd hållas inom såväl gränsöverskridande som nationella forum avseende beslut 

som kan medföra förändringar i arbetsorganisationen eller anställningsavtalen. Med 

andra ord ska både företagsrådet och nationella forum informeras och samrådas med, 

såvida annat inte överenskommits. Detta är en i sammanhanget förvirrande 

bestämmelse. En tolkning är att avtal träffade i enlighet med direktivet motsatsvis kan 

föreskriva att ena nivån konkurrerar ut den andra, vilket framstår som svårförenligt med 

artikel 12(2) och resonemanget ovan. Om avtal om inrättande av företagsråd inte får 

påverka nationell lagstiftning eller praxis är det svårmotiverat att låta nivåerna 

konkurrera. Medan artikel 12(2) har tydlig bäring på situationer då nationella forum 

konkurreras ut är också en omvänd ordning, där ett europeiskt företagsråd istället 

konkurreras ut av nationella forum, svårförenad med direktivet. Det är då istället den 

gränsöverskridande behörigheten enligt artikel 1(3) som aktualiseras i sammanhanget. 

Möjligtvis är denna bestämmelse emellertid inte fullt lika svårförenad med artikel 12(3) 

som artikel 12(2) eftersom artikel 1(3) föreskriver en behörighetsbegränsning till 

gränsöverskridande frågor, inte att behörighet undantagslöst måste finnas i samtliga 

sådana. Både artikel 1(3) och 12(2) får emellertid anses tala emot en tolkning av artikel 

                                                        
232 Se artikel 1(3) jfr. skäl 16 direktiv 2009/38/EG. 
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12(3) där den ges betydelsen att gränsöverskridande och nationell nivå tillåts 

konkurrera. 

 Bestämmelsen i artikel 12(3) kan alltså i ljuset av artikel 12(2) och 1(3) konstateras 

vara svårtolkad. I doktrin har skäl 37 lyfts i sammanhanget, vilket bland annat anger att 

nationell lagstiftning och/eller praxis kan behöva anpassas för att möjliggöra 

information till företagsrådet före eller samtidigt med de nationella representanterna. 

Skälet har tolkats som en princip om ”Europa först” som bör betraktas som styrande i 

frågan. 233  Enligt min mening medför emellertid inte detta en lösning på angiven 

tolkningsproblematik utan rör snarare en annan fråga, nämligen vilken nivå som ska 

”komma först” vid tillämpning av både företagsrådsavtalet och nationella regler om 

arbetstagarinflytande i övrigt. Att den saken är en avtalsfråga234 finns ingen anledning 

att invända mot. Huruvida en ordning där nivåerna konkurrerar är förenlig med 

direktivet framstår dock som en ännu obesvarad fråga och rättsläget bör anses vara 

oklart. 

 Avslutningsvis bör också noteras att Sverige genom företagsrådslagen inte infört 

ovan nämnda krav i artikel 12(3) företagsrådsdirektivet om att föreskriva denna typ av 

default-ordning. Det finns nämligen ingen sådan bestämmelse i lagen, vilket alldeles 

oavsett ovan nämnda tolkningsproblematik får betraktas som en brist i svenska 

genomföranderegleringen.  

 

4.2.5 Typ 4: ingen samordning 
Vidare särskiljer sig ytterligare två avtal från mängden genom att sakna bestämmelser i 

frågan om samordning med nationella nivåer för arbetstagarinflytande, med undantag 

för skrivelser som anger att det europeiska forumet inte alls ska aktualiseras i de frågor 

som kan eller ska hanteras inom ramen för den nationella eller lokala nivån.235 Istället 

för att låta företagsrådsforumet fungera som ett komplement konkurreras det alltså helt 

ut i detta avseende, vilket i vissa fall skulle kunna innebära att frågor som kan betraktas 

som gränsöverskridande men också ska hanteras på nationell eller lokal nivå inte 

kommuniceras med eller samråds om med det europeiska företagsrådet. Sådan 

                                                        
233 Laulom s 834. 
234 Jfr. avsnitt 4.2.2 ovan om den kommissionstillsatta expertgruppens konstaterande att 
frågan om vilken nivå som ska komma först är en avtalsfråga, se Group of Experts        s 
22 f. 
235 Electrolux, Stena Line. 
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avtalsreglering liknar den typ som redogjorts för i avsnitt 4.2.4 ovan och kan möjligtvis 

ifrågasättas utifrån den gränsöverskridande behörigheten enligt artikel 1(3). 

 Att avtalen inte ligger i linje med den gränsöverskridande behörigheten står 

emellertid inte alldeles klart vid läsning av direktivet, då det är först vid beaktande av 

skälen som denna slutsats kan dras. Enligt skäl 16 hör nämligen till kategorin 

gränsöverskridande frågor också sådana som, oavsett antal berörda medlemsstater, är 

viktiga för den europeiska arbetsstyrkan mot bakgrund av deras möjliga konsekvenser. 

En rimlig tolkning av detta skäl ger vid handen att frågor som strikt talat är hänförliga 

till endast en medlemsstat, men som kan komma att få följdverkningar även i andra 

medlemsstater, ändock är att betrakta som gränsöverskridande. Vore detta den bindande 

definitionen av begreppet gränsöverskridande frågor hade detta starkt talat för att 

nämnda avtal, genom att utesluta EU-nivån i frågor hänförliga till endast en 

medlemsstat, inte var förenliga med den gränsöverskridande behörigheten.  

 Tolkningen av begreppet gränsöverskridande frågor ovan tycks inte ligga helt i linje 

med bestämmelserna i direktivets artikel 1(4) och motsvarande bestämmelse i den 

svenska lagen, där begreppet gränsöverskridande frågor definieras som sådana som rör 

minst två medlemsstater.236 Eftersom ett direktivs skäl närmast utgör tolkningsverktyg 

avseende dess bestämmelser snarare än bestämmelser som sådana, är den rättsligt 

bindande definitionen den senare. Möjligtvis kan de emellertid sammanfogas 

tolkningsmässigt, genom att tolka artikel 1(4) i ljuset av skäl 16. Den tolkning av skäl 

16 som anförts ovan är som sagt att en fråga som vid en striktare bedömning är att 

betrakta som nationell då den endast rör en medlemsstat, men som kan få konsekvenser 

också på en transnationell nivå, ska betraktas som gränsöverskridande. Att detta kan 

anses ligga i linje med artikel 1(4) framstår som möjligt om man betraktar saken som att 

en fråga som kan få transnationella konsekvenser, trots sin nationella natur, faktiskt är 

gränsöverskridande. Att saken ska röra minst två medlemsstater framgår trots allt också 

av skäl 16, med tillägget att så faktiskt är fallet om saken kan få konsekvenser för 

arbetsstyrkan på EU-nivå. 

 Sammanfattningsvis framstår artikel 1(4) och skäl 16 som förenliga vid en närmare 

granskning av det senare, med följden att avtalsinnehåll med innebörden att frågor som 

kan eller ska behandlas inom ramen för den nationella nivån inte också ska bli föremål 

för information och samråd inom företagsrådet är kan betraktas som oförenliga med den 

                                                        
236 Se 1 § företagsrådslagen. 
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gränsöverskridande behörigheten. Viss tolkningsproblematik får dock ändå anses finnas 

i och med den motsägelse som kan anses ligga i att skäl 16 tycks inkludera frågor som 

är strikt hänförliga till endast en medlemsstat medan artikel 1(4) tycks utesluta just 

sådana.237 Rättsläget framstår därmed som något oklart i frågan och den av EU avsedda 

omfattningen av begreppet gränsöverskridande frågor tycks skilja sig något från den 

rättsligt bindande definitionen, en eventuell brist som de europeiska lagstiftande 

organen bär ansvaret för snarare än den svenska implementeringen eller därav följande 

avtal.  

 

4.2.6 Slutsats 
Bestämmelserna i direktivet såvitt avser förhållande till och samordning mellan 

europeiska företagsråd och nationella forum för arbetstagarinflytande framstår 

sammanfattningsvis som otydliga. Att de granskade avtalen, som ju tillämpar den 

svenska implementeringen av direktivet, inte i regel innehåller närmare bestämmelser 

om samordningen mellan nivåerna får enligt min mening främst anses bero på en brist i 

den svenska implementeringen. Därutöver framstår regleringen som mycket otydlig 

såvitt avser hur förhållandet faktiskt ska och kan se ut och det är oklart vad intentionen 

hos den europeiska lagstiftaren varit. Avtalen får anses spegla denna oklarhet genom de 

bristfälliga alternativt saknade bestämmelserna i frågan och det har också från 

arbetsmarknadspartshåll uttryckts önskemål om bland annat förtydligande av 

samordning mellan nivåerna.238 I detta avseende bör det omarbetade direktivet inte 

betraktas som en framgång. Med andra ord får företagsrådsdirektivet även efter 2009 års 

omarbetning anses vara bristfälligt såvitt avser den gränsöverskridande behörigheten 

och samordningen mellan den nationella och gränsöverskridande nivån. 

 

4.3 Samordning med andra rättsakter på området 

4.3.1 Omarbetningen 
Att bättre samordna företagsrådsdirektivet med andra rättsakter på området 

arbetstagarinflytande (se ovan under avsnitt 2.2.2 – 2.2.5) var som sagt ett av fyra 
                                                        
237 Denna motsägelse uppmärksammades redan innan 2009 års direktivs ikraftträdande, 
se Laulom s 833. 
238 European Trade Union Confederation (ETUC), European Works Councils 
Assessments and Requirements, s 3. 
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övergripande mål med 2009 års omarbetning. 239  Den under översynen identifierade 

problematiken på detta område låg i de begreppsmässiga skillnaderna avseende 

information och samråd samt bristen på tydliga regler för samspel mellan de olika 

rättsakterna. 240  Omarbetningens positiva effekter såvitt gäller effektiv samordning 

beräknades följa av mer sammanhängande definitioner, begränsning av företagsrådens 

behörighetsområden samt uttryckliga regler för samordningen.241 

 Den första förändringen avsåg begreppen information och samråd. En definition av 

begreppet information saknades helt i 1994 års direktiv och infördes i artikel 2(1)(f), 

medan begreppet samråd flyttades till artikel 1(2)(g) och kompletterades. Syftet var att 

begreppen skulle överensstämma med nyare direktiv på området, där det föreskrivs att 

både information och samråd ska ske vid lämpligt tillfälle, på lämpligt sätt och med 

lämpligt innehåll. 242  Detta infördes och motsvarande definitioner återfinns i 2 § 

företagsrådslagen.243 

 Nästa stora innehållsmässiga förändring i 2009 års omarbetning av 

företagsrådsdirektivet avseende samordning med andra rättsakter på området ligger i de 

europeiska företagsrådens gränsöverskridande behörighet. En tydlig 

behörighetsbegränsning till gränsöverskridande frågor infördes således i artikel 1(3) och 

definitionen av gränsöverskridande frågor flyttades från tilläggsföreskrifterna till artikel 

1(4) i syfte att inrätta tillämplighet också på europeiska företagsråd som inrättas genom 

avtalsingående.244  

 I kommissionens förslag till 2009 års omarbetning gavs vidare uttryck för en vilja 

att införa uttryckliga regler om samordning mellan de olika rättsakterna.245 Så blev 

emellertid inte fallet, då direktivsbestämmelsen därom endast uppdaterats såvitt avser 

titlarna på relevanta direktiv och tillägget av ramdirektivet som ju tillkom sedan 1994 

                                                        
239 KOM(2008) 419 s 3 och SEK(2008) 2167 s 3. 
240 SEC(2008) 2166 s 22 f. 
241 KOM(2008) 419 slutlig s 7. 
242 KOM(2008) 419 slutlig s 8. Notera emellertid att det ifrågasätts huruvida 
definitionerna av begreppen information och samråd i direktiven på området är 
tillräckligt standardiserade i allmänhet, se SWD(2013) 293 final s 7. 
243 Notera att begreppsdefinitionerna avseende information och samråd i 2 § 1-2 p 
företagsrådslagen innehållsmässigt får anses motsvara 2(1)(f)-(g) direktiv 2009/38/EG, 
men inte är likalydande till sin ordalydelse. 
244 KOM(2008) 419 slutlig s 8. 
245 KOM(2008) 419 slutlig s 7. 
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års direktiv infördes. 246  Någon innehållsmässig förändring infördes alltså inte utan 

bestämmelsen kan närmast anses ha uppdaterats.  

 

4.3.2 Europabolag 
I artikel 12(4) föreskrivs att företagsrådsdirektivet inte ska påverka tillämpningen av 

ramdirektivet eller direktiven om kollektiva uppsägningar och verksamhetsövergång. 

Något som tydliggörs redan av avsnitt 2.2.4 ovan är dock att det enligt min uppfattning 

finns ännu ett direktiv som bör inräknas i gruppen rättsakter på området 

arbetstagarinflytande, nämligen SE-direktivet. Det som skiljer SE-direktivet från övriga 

rättsakter i sammanhanget är att dess tillämplighet helt utesluter tillämpningen av 

företagsrådsdirektivet till förmån för motsvarande reglering i det egna regelverket, 

vilket framgår av SE-direktivets bestämmelser.247 Detta framgår alltså av SE-direktivet 

men inte av företagsrådsdirektivet.  

 Någon till övriga regelverk motsvarande hänvisning till SE-direktivet saknas alltså i 

artikel 12, en exkludering som kan tyckas underlig. Att detta skulle utgöra medföra 

någon rättslig eller praktisk problematik framstår emellertid som osannolikt. 

Europabolag tillämpar den så kallade SE-regimen i vilken SE-direktivet ingår och 

samordningen med företagsrådsdirektivet, det vill säga att företagsrådsdirektivet som 

utgångspunkt inte tillämpas alls, framgår tydligt av SE-direktivet. Det finns därmed 

möjligtvis inte samma behov av samordning eftersom de två regimerna utesluter 

varandra snarare än att löpa parallellt. Ett klargörande, där det också i 

företagsrådsdirektivet framgår hur regelverken förhåller sig till varandra, kunde dock 

inte skada. Detta tycks den svenska lagstiftaren instämma i då just sådana bestämmelser 

återfinns i företagsrådslagen, som i 9 § anger att lagen inte är tillämplig på europabolag 

eller dess dotterbolag och i 10 § att motsvarande gäller för europakooperativ och dess 

dotterföretag. I lagens förarbeten nämns också SE-direktivet som ett av de regelverk 

som innehållsmässigt ligger nära företagsrådsdirektivet. 248  Av tydlighetsskäl kunde 

därför något om SE-direktivet införas också i företagsrådsdirektivet, även om detta inte 

är en fråga som ensamt motiverar en ny omarbetning. 

                                                        
246 Se KOM(2008) 419 slutlig s 8 och artikel 12(4) direktiv 2009/38/EG, jfr. artikel 
12(2) direktiv 94/45/EG. 
247 Se KOM(2008) 419 slutlig s 8 och artikel 12(4) direktiv 2009/38/EG, jfr. artikel 
12(2) direktiv 94/45/EG. 
248 Prop. 2010/11:60 s 33. 
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4.3.3 Avtalsinnehåll och närliggande överväganden 
Hänvisning till andra direktiv på området saknas i både den svenska lagen och de 

aktuella granskade avtalen, vilket vid första anblick kan tyckas underligt eller 

bristfälligt. Något skäl för sådant avtalsinnehåll bör dock inte anses föreligga. I 

direktivet saknas nämligen bestämmelse som anger att frågan om samordning med 

andra rättsakter ska utgöra avtalsinnehåll.249 På denna punkt är det alltså inte fråga om 

bristande avtal. Inte heller nationell lag torde behöva innehålla reglering motsvarande 

artikel 12(4). Denna ordning framstår som rimlig. 

 En god jämförelse är bestämmelserna som beskrivits ovan (se avsnitt 4.2) avseende 

samordning med nationella nivåer för arbetstagarinflytande. Redan komparativ läsning 

av de olika bestämmelsernas ordalydelse ger enligt min mening vid handen att det inte 

rör sig om samma typ av skyldigheter. Avseende förhållandet mellan nationell och 

transnationell nivå ska samordning ske enligt artikel 6(2)(c) och 12(1)-(2), medan 

artikel 12(4) stannar vid att föreskriva att företagsrådsdirektivet som sådant inte ska 

påverka tillämpningen av de där nämnda direktiven. Ingenstans i direktivet finns en 

bestämmelse vars utformning ger vid handen att implementerande nationell lagstiftning 

uttryckligen ska innehålla motsvarande bestämmelse eller i övrigt beröra frågan i lagtext 

eller dylikt. Bestämmelsen i artikel 12(4) framstår mer som ett förtydligande. Visst stöd 

för detta återfinns i skälen till direktivet, där det avseende förhållandet mellan nationell 

och transnationell nivå anges att förhållandet ska fastställas och förhandlas om, 250 

medan lagstiftaren avseende övriga direktiv nöjt sig med att framhålla att dessa inte ska 

påverkas av företagsrådsdirektivet.251 Samordningen såvitt avser andra rättsakter har 

alltså snarast skett genom den harmonisering av begrepp och behörighetsbegränsning 

som beskrivits ovan och inte genom införandet av någon skyldighet att förhandla 

därom, vilket framstår som högst rimligt. I annat fall kunde parterna möjligtvis försöka 

avtala bort andra rättsakter, vilket inte vore en önskvärd effekt av direktivet. 

 Det finns emellertid en vidare aspekt på denna fråga som är viktig att poängtera, 

nämligen kopplingen mellan samordning mellan olika rättsakter respektive samordning 

mellan nationell och transnationell nivå. Frågorna tycks nämligen närmast omöjliga att 

uteslutande behandla separat. De rättsakter som nämns i artikel 12(4) med tillägg av SE-
                                                        
249 Se både artikel 6 och artikel 12 direktiv 2009/38/EG. Jfr. artikel 6(2)(c) 12(2) som 
föreskriver att samordning med nationella funktioner för arbetstagarinflytande ska 
utgöra avtalsinnehåll. Motsvarande bestämmelse avseende andra rättsakter saknas. 
250 Skäl 37 direktiv 2009/38/EG. 
251 Skäl 38 direktiv 2009/38/EG. 
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direktivet har implementerats genom svensk lag och utgör därmed del av nationella 

forum för arbetstagarinflytande. EU-rättens genomslag i svensk rätt innebär som sagt att 

direktiven om kollektiva uppsägningar, övergång av verksamhet samt ramdirektivet har 

införlivats i svensk rätt (se avsnitt 2.3 ovan). Dessa direktiv har på så sätt inkorporerats i 

svensk rätt och regelverken kan i en svensk kontext sägas verka genom främst MBL. 

Förutsatt att den svenska genomförandelagstiftningen i alla delar är lojalt genomförd 

torde följaktligen samordning mellan nationell och transnationell nivå när det gäller 

europeiska företagsråd också i stor utsträckning medföra korrekt samspel med de 

aktuella EU-direktiven. Mot denna bakgrund torde ovan nämnda brister avseende 

samordningen mellan nationell och gränsöverskridande nivå (se avsnitt 4.2) indirekt 

medföra problematik också i detta sammanhang. 

 

4.4 Informations- och samrådsnivån 

4.4.1 Något om avtalsinnehåll och problemformulering 
Information- och samrådsförfarandena i de olika granskade avtalen är den aspekt som 

framstår som mest enhetlig avtalen igenom, de överenskomna bestämmelserna följer där 

i stor utsträckning samma mönster. Något ska sägas om detta, utöver det som 

inledningsvis nämndes ovan (se avsnitt 4.1), innan den mer detaljerade granskningen tar 

vid. 

 Typiskt sett ska ordinarie möten, mellan de europeiska företagsråden och centrala 

ledningen i bolagen, koncernen eller gruppen, enligt avtalet hållas ett visst antal gånger 

per år. I anslutning till dessa ordinarie möten har arbetstagarrepresentationen rätt till 

både förberedande möten, ofta dagen innan det ordinarie mötet, samt avstämmande 

sådana. Mellan dessa mötestillfällen har det arbetsutskott som utsetts inom rådet 

möjlighet att bedriva sitt löpande arbete genom möten och fungerar också som en 

kontaktpunkt mellan rådet och ledningen. Vid särskilda omständigheter, det vill säga då 

det uppstår situationer inom företaget av gränsöverskridande karaktär som bör hanteras 

inom forumet, ska ledningen informera om detta och rätt till extrainsatt rådsmöte 

föreligger på begäran. Ofta är det arbetsutskottet som får informationen och som ibland 

också har rätt att sammanträda med ledningen men i annat fall är det rådet i sin helhet 

som har den rätten. Dessa bestämmelser stämmer i stor utsträckning väl överens med 
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både direktivet och den svenska lagen och det är också tydligt att 

tilläggsföreskrifterna252 i stor utsträckning använts som mall vid utformning av avtalet.  

 Utöver ovan nämnda ordning är min uppfattning att avtalen i stor utsträckning 

tillgodoser kraven på arbetstagarrepresentationens rätt till exempelvis utbildning, 

experthjälp och översättning. Dessa aspekter är givetvis av vikt för 

arbetstagarrepresentationens möjligheter att effektivt utöva och tillvarata sina rättigheter 

enligt direktivet, även om de inte kommer att granskas vidare.  

 I avsnitten nedan kommer viktiga aspekter av informations- och samrådsnivån 

diskuteras utifrån både avtalsinnehåll och tillgänglig statistik. Detta mot bakgrund av 

den ovan nämnda problemformulering som gjordes inför 2009 års omarbetning, där 

kommissionen identifierade problem i form av otillräcklig informations- och 

samrådsnivå253 samt det faktum att information och samråd i många fall konstaterats 

genomföras på ett inkorrekt sätt254.  

 

4.4.2 Mötesfrekvens 
Enligt direktivets artikel 6(2)(d) ska som avtalsinnehåll upptas bland annat frekvens och 

längd för det europeiska företagsrådets möten. Motsvarande reglering finns i 33 § 2 

stycket 5 punkten företagsrådslagen. Bestämmelsen förblev oförändrad efter 2009 års 

omarbetning255 och innebär därmed ingen nyhet. Då omfattningen av information och 

samråd inom europeiska företagsråd givetvis är en aspekt av nivån på just 

informationen och samrådet är den ändock relevant för denna analys av direktivet. 

 Med undantag för ovan nämnda bestämmelse lämnas frågan om mötesfrekvens åt 

parterna själva, det finns alltså i regelverket varken lägre eller övre gräns för 

mötesfrekvens eller omfattning i övrigt. Däremot anger tilläggsföreskrifterna i både 

direktivet och den svenska lagen att europeiska företagsråd enligt sådant avtal ska ha 

rätt att sammanträda med ledningen minst en gång per år,256 vilket de granskade avtalen 

speglar. I tio av avtalen har man nämligen valt tilläggsföreskrifternas linje med ett årligt 

                                                        
252 Se bilaga I, Direktiv 2009/38/EG respektive 37-52 §§ företagsrådslagen. 
253 KOM(2000) 188 slutlig s 6 f. 
254 SEC(2008) 2166 s 17 ff. 
255 Jfr. artikel 6(2)(d) direktiv 94/45/EG. 
256 Se punkt 2 i bilaga I direktiv 2009/38/EG respektive 47 § företagsrådslagen. 
Motsvarar tilläggsföreskrifterna till direktiv 94/45/EG, se bilaga I. 
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möte257 medan resterande tio avtal blygsamt ökat frekvensen till två gången årligen258. 

Samtliga avtal föreskriver också en rätt till enskilda möten för 

arbetstagarrepresentationen i enlighet med regelverket.259  

 

4.4.3 Rätten att sammanträda i övrigt: arbetsutskott och särskilda omständigheter 

4.4.3.1 Regleringen 

Ett eller två ordinarie möten med ledningen per år möjliggör knappast ett flexibelt och 

dynamiskt forum för arbetstagarinflytande, en otillräcklighet som möjligtvis kan 

avhjälpas med avtalsbestämmelser om särskilda kommittéer260 (arbetsutskott) och rätten 

till extrainsatta möten vid särskilda omständigheter. Nedan redogörs för sådant 

avtalsinnehåll, varpå det granskas utifrån frågan om informations- och samrådsnivån. 

 Enligt artikel 6(2)(e) ska i förekommande fall avtal om inrättande av europeiska 

företagsråd innehålla regler om inrättande av en särskild kommitté inom företagsrådet. 

Motsvarande bestämmelse finns i 33 § andra stycket företagsrådslagen, där under 

namnet arbetsutskott istället för särskild kommitté. Med undantag för vissa 

bestämmelser i tilläggsföreskrifterna är dessa bestämmelser de enda som finns i 

respektive regelverk. Det finns alltså ingen skyldighet att inrätta en särskild kommitté 

eller arbetsutskott inom företagsrådet. Viss ledning finns emellertid i skälen, som bland 

annat anger att avtalen vid behov måste föreskriva att en särskild kommitté ska inrättas. 

Därvid ska avtalet reglera kommitténs funktion för att effektivisera och samordna det 

europeiska företagsrådets reguljära verksamhet samt tillse att information och samråd 

sker så snabbt som möjligt vid särskilda omständigheter. 261  Avseende 

tilläggsföreskrifterna anger också skälen att den särskilda kommittén, i syfte att just 

kunna samordna och effektivt hantera särskilda omständigheter, måste kunna bestå av 

upp till fem ledamöter som regelbundet kan samråda sinsemellan.262  

                                                        
257 Ballingslöv International, Kinnaros, Sweco, Lantmännen, Bravida, Beckers and 
ColArt, Sandvik, Inwido, Electrolux och IKEA. 
258 Cloetta, TeliaSonera, NCC, Billerud Korsnäs, Capio, Holmen, Nobia, Stena Line, 
Assa Abloy och ST-Ericsson. 
259 Jfr. punkt 4.2 i tilläggsföreskrifterna i bilaga I direktiv 2009/39/EG samt 50 § 
företagsrådslagen. 
260 Notera att namnet på dessa särskilda kommittéer varierar i avtalen, på svenska kallas 
de ofta arbetsutskott och på engelska select committees. 
261 Skäl 30 direktiv 2009/38/EG. 
262 Skäl 44 direktiv 2009/38/EG. 
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 Sammanfattningsvis finns det alltså ingen uttrycklig skyldighet att inrätta 

arbetsutskott inom etablerade europeiska företagsråd och inte heller att tillskriva 

arbetstagarrepresentationen någon särskild rätt till sammanträde vid särskilda 

omständigheter. Avseende inrättande av särskild kommitté eller arbetsutskott inom det 

europeiska företagsrådet framstår det som att hänvisningen till ”vid behov” av sådant 

avser fall då det löpande arbetet alternativt – och främst – hanteringen av särskilda 

omständigheter medför ett behov därav, det vill säga om det europeiska företagsrådet 

inte självt har kapacitet eller rätt enligt avtalet att bedriva löpande arbete utanför de 

ordinarie mötenas ramar. Såvitt avser den senare aspekten, det vill säga information och 

samråd rörande särskilda omständigheter, kräver emellertid en något närmare 

granskning av direktivet för att utröna vilka skyldigheter som finns.  

 Själva begreppsdefinitionerna avseende information och samråd i artikel 2(1)(f) 

respektive 2(1)(g) kan tolkas som vägledande i frågan om tidpunkten för information 

och samråd.263 Information ska nämligen överlämnas vid ett tillfälle som möjliggör 

arbetstagarrepresentanternas ingående konsekvensbedömning och vid behov 

förberedelser av samråd med behörigt organ, medan samråd å sin sida ska ske vid ett 

sådant tillfälle att de inom rimlig tid ska kunna yttra sig om de föreslagna åtgärderna. 

Att information och samråd vid särskilda omständigheter, exempelvis då ett företag står 

inför omstrukturering eller liknande beslut, inte alltid kan ske inom ramen för ett årligt 

ordinarie möte såvida dessa tillfällen inte råkar sammanträffa i tid får anses ligga i 

sakens natur. I annat fall vore företag hänvisade till att invänta ordinarie möten för att 

uppfylla sina skyldigheter, vilket riskerar inverka på dess effektiva beslutsfattande. I 

sammanhanget bör påminnas om den portalbestämmelse i direktivet samt motsvarande 

lagrum i den svenska lagen som anger att arrangemangen för information och samråd 

ska fastställas och genomföras på ett ändamålsenligt sätt och så att företaget eller 

gruppen effektivt kan fatta beslut.264 

 Vidare kan det ifrågasättas huruvida begreppsdefinitioner bör tas till intäkt för ett 

resonemang kring vilka skyldigheter som finns i frågan. Skyldigheter såvitt avser 

avtalsinnehåll är dessutom föremål för reglering i artikel 6, där exempelvis 

mötesfrekvens återfinns (se avsnitt 4.4.2 ovan). Att särskilda omständigheter innefattas i 
                                                        
263 Se Laulom s 833, där det framhålls att begreppsdefinitionerna är avgörande för 
frågan när information och samråd ska ske. 
264 Se artikel 1(2) direktiv 2009/38/EG samt motsvarande bestämmelse i 2 § lagen om 
europeiska företagsråd. Notera särskilt att den svenska lagen länkar definitionerna av 
begreppen information och samråd till just denna bestämmelse. 
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begreppet mötesfrekvens framstår inte som troligt, så en tolkning är att själva faktumet 

att frågan inte är föremål för reglering i artikel 6 talar emot en skyldighet att i avtal 

tillskriva arbetstagarrepresentationen en rätt till information och samråd vid särskilda 

omständigheter. Visst stöd för detta finns också i tilläggsföreskrifternas utformning.265 

Rättsläget framstår som något oklart, men en sammanvägning av anförda faktorer ger 

enligt min uppfattning ändå vid handen att information och samråd avseende särskilda 

omständigheter måste kunna ske utom ramen för ordinarie möten. En motsatt ordning är 

svårmotiverad utifrån både begreppsdefinitionerna men också ett 

ändamålsenlighetsperspektiv. Eftersom det emellertid saknas en uttrycklig skyldighet 

avseende särskilda omständigheter kan ett avtal där sådana arrangemang saknas 

knappast sägas stå i tydlig strid med direktivet. 

 Ännu en aspekt är att begreppet särskilda omständigheter möjligtvis bör uppdelas i 

två separata situationer som påkallar behov av informations- och samrådsförfarande. 

Sjödin tar upp denna fråga i sin avhandling och framhåller den formulering som görs i 

tilläggsföreskrifterna, vilka föreskriver en rätt till information och på begäran samråd 

”då det uppstår exceptionella omständigheter eller då beslut fattas som i avsevärd 

utsträckning påverkar arbetstagarnas intressen”. 266  Sjödin framhåller att denna 

formulering ger intryck av att informations- och samrådsskyldighet uppstår i två skilda 

situationer och tolkar det som att EU med den första (”exceptionella omständigheter”) 

avsett omständigheter som inte i sig har eller kommer att leda till beslut från 

arbetsgivaren, exempelvis förändringar i omvärlden, medan den andra formuleringen 

(”beslut som i avsevärd utsträckning påverkar arbetstagarnas intressen”) träffar just 

beslut från arbetsgivaren. Detta är en rimlig tolkning. Sjödin konstaterar emellertid 

också att någon motsvarande åtskillnad inte gjorts i den svenska företagsrådslagen,267 

och anser att underlåtenheten att revidera lagen i enlighet med direktivet är en brist i 

genomförandet.268 Denna kritik framstår som befogad. 

 

                                                        
265 Se punkt 3 i tilläggsföreskrifterna, bilaga I till direktiv 2009/38/EG. 
266 Se punkt 3 i tilläggsföreskrifterna, bilaga I till direktiv 2009/38/EG. 
267 Jfr. 48 § företagsrådslagen, där de två situationerna sammanförts till en enda 
formulering (”särskilda omständigheter som påverkar arbetstagarnas intressen i 
betydande utsträckning”). 
268 Sjödin s 181 ff. 
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4.4.3.2 Avtalsinnehåll 

De granskade avtalen speglar återigen tilläggsföreskrifterna i stor utsträckning såvitt 

avser det löpande arbetet, då hela 19 av dem i varierande utsträckning föreskriver 

rättigheter för arbetsutskott att löpande bedriva arbete. 269  Detta får antas innebära 

effektivare och mer flexibla europeiska företagsråd. Samtliga 20 granskade avtal 

innehåller också i olika form och utsträckning bestämmelser om rätt till möten med 

ledningen vid särskilda omständigheter, antingen för arbetsutskottet eller företagsrådet 

självt. 270  Endast två avtal tycks följa den i tilläggsföreskrifterna anlagda skillnaden 

mellan arbetsgivares beslut och särskilda omständigheter i övrigt,271 medan övriga avtal 

i likhet med företagsrådslagen hänvisar till något i linje med ”särskilda omständigheter 

som påverkar arbetstagarnas intressen i betydande utsträckning”, 272  i regel närmast 

ordagrant273. 

 Något intressant avseende avtalens reglering kring särskilda omständigheter är 

emellertid att en stor del av dem, inklusive de som föreskriver en rätt till sammanträde 

vid särskilda omständigheter, saknar bestämmelser om information i sådana situationer. 

Det finns med andra ord ofta en rätt till samråd men inte till information. Vad detta i 

praktiken innebär är svårt att dra några slutsatser kring eftersom det kan tänkas vara 

underförstått i många avtal att även information överlämnas till 

arbetstagarrepresentanterna i dessa fall, men att så sker kan givetvis inte förutsättas. Det 

kan emellertid konstateras en klar brist i avtalsreglering avseende information om 

särskilda omständigheter, vilket inte kan anses ligga i linje med direktivet. Dessutom får 

detta förutsättas försvåra även utnyttjandet av rätten till sammanträde (samråd), 

eftersom rätten därtill i de flesta av avtalen gäller vid begäran av 

arbetstagarrepresentationen genom arbetsutskottet alternativt företagsrådet självt. Har 

dessa organ inte informerats om de särskilda omständigheterna på ett korrekt sätt får 

                                                        
269 ST-Ericsson, IKEA, Electrolux, Assa Abloy, Inwido, Stena Line, Sandvik, Nobia, 
Holmen, Capio, Beckers and ColArt, Billerud Korsnäs, Bravida, Lantmännen, Sweco, 
Kinnarps, NCC, TeliaSonera, Cloetta. 
270 ST-Ericsson, IKEA, Electrolux, Assa Abloy, Inwido, Stena Line, Sandvik, Nobia, 
Holmen, Capio, Beckers and ColArt, BillerudKorsnäs, Bravida, Lantmännen, Sweco, 
Kinnarps, NCC, Ballingslöv International, TeliaSonera och Cloetta. 
271 Se Cloetta och Beckers and ColArts avtal, där både ”omständigheter” och ”beslut” 
nämns. 
272 Jfr. 48 § företagsrådslagen. 
273 Se ST-Ericsson, IKEA, Electrolux, Assa Abloy, Inwido, Stena Line, Sandvik, Nobia, 
Holmen, Capio, BillerudKorsnäs, Bravida, Lantmännen, Sweco, Kinnarps, NCC, 
Ballingslöv International och TeliaSonera. 
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också rätten till samråd avseende särskilda omständigheter anses ouppfylld, eftersom 

effektivt samråd förutsätter information. 

 

4.4.3.3 Slutsats 

Min uppfattning är att avtal om inrättande av europeiska företagsråd bör innehålla rätt 

för arbetstagarrepresentationen att dels bedriva löpande arbete, antingen inom ramen för 

ett arbetsutskott eller inom företagsrådet självt – även om ett arbetsutskott troligtvis 

regelmässigt är mer flexibelt och effektivt – och dels till information och samråd vid 

särskilda omständigheter. Information och samråd vid särskilda omständigheter tycks 

nödvändigt för ett effektivt arbetstagarinflytande medan möjligheten till löpande arbete 

i sin tur får betraktas som en nödvändighet för att kunna hantera särskilda 

omständigheter på ett effektivt sätt. Denna ståndpunkt tycks också delas av 

Europafacket, vars företrädare bland annat betonat vikten av aktiva arbetsutskott då det 

ordinarie organet inte är tillräckligt flexibelt för att agera på påskyndade trender och 

processer. 274  Några uttryckliga skyldigheter såvitt avser dessa två aspekter finns 

emellertid inte.  

 Utifrån de granskade avtalen tycks övervägandena ovan också ha framgått av 

regelverket och hittat fram till avtalstexterna i de olika företagen. Detta beror möjligen 

snarare på tilläggskriteriernas utformning än direktivsbestämmelserna i övrigt och utgör 

därmed ett troligt exempel på fråga där tilläggskriterierna formar avtalsinnehåll. 

Emellertid kan det också konstateras att regleringen av arbetsutskott, löpande arbete och 

informations- och samrådsförfarandena vid särskilda omständigheter ser mycket olika ut 

och i varierande utsträckning motsvarar de krav som enligt min uppfattning bör ställas i 

detta avseende. Avtalstexten är exempelvis ofta otydlig i fråga om vilka krav 

arbetstagarrepresentationen faktiskt kan ställa och flera avtal har stannat vid utfästelser 

från arbetsgivarsidan att i görligaste mån informera i god tid eller att sträva efter att 

informera inför beslut. 275  Dessutom saknas i många fall reglering av rätten till 

information trots rätt till sammanträde och det bör framhållas att begreppet 

sammanträde inte nödvändigtvis uppnår kraven för att anses utgöra samråd. En rätt till 

sammanträde innebär alltså inte nödvändigtvis att samråd, enligt definitionen i 

direktivet, verkligen genomförs. Kanske utformas sammanträdena snarare på ett sätt där 

                                                        
274 ETUC, European Works Councils Assessments and Requirements, s 19. 
275 Jfr. exempelvis Cloetta. 
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information ges om de aktuella omständigheterna medan arbetstagarrepresentationen 

inte på ett korrekt sätt ges tillfälle att yttra sig. Eftersom avtalen i stor utsträckning är 

kortfattade och otydliga i detta avseende är det omöjligt att dra några klara slutsatser. 

De nu nämnda aspekterna är enligt min mening tillräckliga för att ge vid handen att 

klargöranden avseende löpande arbete och information och samråd vid särskilda 

omständigheter vore minst sagt tjänliga. Det är därmed min uppfattning att direktivet 

bör uppdateras även i detta avseende. 

 

4.4.4 Är informations- och samrådsnivån tillräckligt hög? 
Den nivå information till och samråd med arbetstagare löpande genomförs på kan 

betraktas som resultatet av en rad sammanvägda aspekter. Det finns få faktorer vars 

inverkan helt kan uteslutas i detta avseende då det är den sammanlagda funktionen hos 

ett europeiskt företagsråd som avgör nivån. Exempelvis kan faktorer såsom låg 

sekretess, något som vid en första anblick inte i egentligen är en reglering som syftar till 

att främja informations- och samrådsnivån i sig, få en indirekt effekt genom att menligt 

inverka på företagets vilja att informera om känsliga uppgifter. Mot denna bakgrund är 

det viktigt att notera att det är regelverket som en helhet som måste fungera för att 

information och samråd ska kunna ske på ett korrekt och effektivt sätt. Därutöver bör 

det också poängteras att de granskade avtalen i regel på ett till synes korrekt och 

ändamålsenligt uppfyller kraven i direktivet och företagsrådslagen avseende flera 

faktorer som är av stor betydelse för denna nivå. Exempel på sådana punkter är, liksom 

nämnts ovan, arbetstagarrepresentationens rätt till utbildning och expertbiträde och 

hänvisning till det anställningsskydd som arbetstagarrepresentanter tillförsäkras enligt 

nationell rätt.276 Detta är givetvis positivt. 

 Den mest uppenbara faktorn när det gäller information och samråd är kanske 

mötesfrekvensen, vilken som sagt inkluderats i denna analys trots att någon ändring i 

direktivet i detta avseende vid 2009 års omarbetning inte infördes. Avsnittet ifråga (se 

4.4.2) är emellertid uteslutande av deskriptiv, nästan uppräknande, karaktär. Att den 

ändå kvarstår beror på min uppfattning att nivån på information och samråd måste ses 

som en helhet, ett samspel mellan de ordinarie förfarandena och avtalsbestämmelserna 

rörande särskilda omständigheter. Här har jag inga direkta synpunkter på antalet 

ordinarie årliga möten eller omfattningen därav. Emellertid måste de som sagt anses 

                                                        
276 Jfr. punkt 5 i tilläggsföreskrifter och artiklarna 10(4) och 10(3) direktiv 2009/38/EG. 
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medföra högt ställda krav på löpande arbete och mekanismer vid särskilda 

omständigheter för att information och samråd ska anses möjliggöras på en acceptabel 

nivå. I detta nästa steg finns tydliga brister. Direktivet är otydligt på området och någon 

uttrycklig rätt till information och samråd vid särskilda omständigheter finns inte, vilket 

i sig får anses utgöra en tämligen allvarlig brist. Att avtalen ändock fångat upp detta 

krav kan antas bero på den starka inspirerande effekt tilläggsföreskrifterna tycks ha fått, 

vilket i sig kan sätta i fråga huruvida parternas autonomi i praktiken respekteras.  

 Gällande kvaliteten på de rättigheter som tillerkänns arbetstagarrepresentationen 

vid särskilda omständigheter finns vidare mycket att önska. En första problematik ligger 

som sagt i att det ofta tycks saknas en rätt till information, vilket i sig är allvarligt. En 

andra och mer allmän problematik ligger i den otydlighet som ofta omgärdar dessa 

avtalsbestämmelser. Som ett exempel på ett otydligt avtal i detta avseende kan 

TeliaSoneras avtal från 2015 nämnas. Utöver de två årliga ordinarie mötena anger 

avtalet att arbetsutskottet och arbetsgivaren tillsammans kan besluta om ytterligare 

möten, exempelvis vid särskilda omständigheter.277 Det framgår emellertid varken när 

eller om information om sådana omständigheter ska överlämnas och inte heller om det 

exempelvis bara är arbetsutskottet eller hela företagsrådet som då ska delta i det 

extrainsatta mötet. Ytterligare bestämmelser saknas helt och hållet, förutom angivelsen 

att sådana möten ofta ska genomföras via videolänk. Vid läsning av avtalet som en 

helhet är den rimliga tolkningen att de i övrigt ska genomföras i enlighet med 

riktlinjerna för de ordinarie mötena, men skrivelserna är svårtolkade. Framför allt är det 

enligt min uppfattning inte fråga om en reglering som säkerställer att information och 

samråd sker snarast möjligt i enlighet med målen för omarbetningen. 278  Denna 

problematik är återkommande i de granskade avtalen och får antas bero på en otydlig 

lagtext. Viktigt att notera är också att även tilläggsföreskrifterna, som ju tycks fungera 

som en slags avtalsmall, är kortfattade i denna fråga. Önskvärt vore en hänvisning till en 

tydlig arbetsordning vid särskilda omständigheter, vilket finns i endast ett avtal.279  

 Sammanfattningsvis står det enligt min mening klart att företagsrådsdirektivet 

också efter 2009 års omarbetning brister i flera punkter såvitt gäller också information- 

och samrådsnivån. Dessa brister ligger främst i avsaknad av uttryckliga och utförliga 

bestämmelser gällande löpande arbete och särskilda omständigheter. Att direktivet även 

                                                        
277 Se 5 a § andra punkten, TeliaSonera. 
278 Jfr. SEC(2008) 2166 s 17. 
279 Sandvik. 
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efter omarbetningen innehåller så tydliga brister i dessa viktiga frågor är 

anmärkningsvärt. 

 

4.5 Antalet inrättade europeiska företagsråd 

4.5.1. Den fortsatta trenden 
Det effektivitetsproblem som identifierades under arbetet med omarbetningen av 

företagsrådsdirektivet betraktades som sagt av kommissionen som tudelat: förutom det 

faktum att befintliga företagsråd i otillräcklig utsträckning informerades och samråddes 

med pekade man på arbetstagare som inte alls kunde utnyttja sina rättigheter enligt 

direktivet eftersom det helt saknades europeiska företagsråd inom många företag som 

omfattades av regelverket.280 Trots att detta är en fråga som inte kan utredas utifrån de 

granskade avtalen är det enligt min mening en mycket viktig aspekt av direktivet i stort, 

varför frågan diskuteras nedan.  

 Inledningsvis bör viss statistik nämnas. Under införlivandeperioden avseende 1994 

års direktiv, det vill säga från den 22 september 1994 och två år framåt, träffades runt 

450 avtal. Därefter minskade frekvensen kraftigt.281 2007 fanns europeiska företagsråd i 

816 av de 2 257 företag som omfattades av direktivet, vilket i antal arbetstagare 

motsvarade 14,5 av 24 miljoner. Vissa av dessa avtal var dessutom så kallade 

förhandsavtal som träffades innan direktivet trädde i kraft, det vill säga innan den 22 

september 1996, och omfattades därmed inte av direktivet alls.282  

 I december 2017 fanns 1 131 aktiva europeiska företagsråd. Av dessa utgjorde 

nästan hälften (556 stycken) typiska sådana med rättslig grund i artikel 6 

företagsrådsdirektivet medan den andra stora andelen (315 stycken) var så kallade 

förhandsavtal, det vill säga omförhandlade avtal med rättslig grund i artikel 13, vilket 

medför att företagen eller grupperna i fråga undantas från skyldigheterna enligt 

direktivet (med undantag för just anpassningsbestämmelsen i artikel 13). Den senare 

siffran bör emellertid nämnas i anknytning till de 29 företagsråd som då vilade på 

artikel 14 som rättslig grund, eftersom även dessa utgjorde så kallade förhandsavtal med 

skillnaden att de inte omförhandlats enligt artikel 13. Avseende direktivets tillämplighet 

gäller motsvarande för sådana avtal, det vill säga att direktivet med undantag för artikel 

                                                        
280 SEC(2008) 2166 s 17. 
281 KOM(2000) 188 s 6. 
282 KOM(2008) 2167 s 2. 
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13 inte ska tillämpas så länge avtalet förblir i kraft. Med andra ord var sammanlagt 346 

europeiska företagsråd undantagna från direktivet. Därutöver fanns 21 europeiska 

företagsråd som inrättats i enlighet med tilläggsföreskrifterna medan endast 10 företag 

utnyttjat möjligheten att i enlighet med artikel 6(3) inrätta särskilda informations- och 

samrådsförfaranden istället för företagsråd. 283 

 En svårighet i denna utvärdering är att det tycks saknas uppdaterad statistik 

avseende antalet arbetstagare och företag som omfattas av direktivet.284 Den jämförelse 

som kan göras är mellan de i december 2017 befintliga 1 131 europeiska företagsråden 

och de 816 som verkade för tio år sedan (se ovan statistik från 2007). Att antalet 

inrättade europeiska företagsråd totalt har ökat kan därmed konstateras, men den siffran 

är i viss mås missvisande. Enligt vidare statistik från European Trade Union Union 

Institute (ETUI) har antalet inrättade avtal, sett till antalet inrättade per år i motsats till 

det totala antalet, faktiskt sjunkit avsevärt. Under åren 2000 till 2010 inrättades i 

genomsnitt runt 40 europeiska företagsråd per år, en siffra som sjunkit till runt 20 sedan 

det omarbetade direktivet trädde i kraft, det vill säga under åren 2011 till 2017.285 Den 

tidigare konstaterade nedgången i antalet ingångna avtal får alltså anses utgöra en 

fortsatt trend. 

 

4.5.2 Orsaker och alternativ 
Möjliga anledningar till problematiken ovan är svåra att med säkerhet identifiera, det 

som kan göras är att konstatera att 2009 års omarbetning hittills inte nått målet att öka 

antalet inrättade företagsråd. Alternativa åtgärder som istället kunde vidtas diskuteras 

nedan, utifrån troliga orsaker.  

 En aspekt som inte kan bortses från i diskussionen kring antalet inrättade 

europeiska företagsråd är direktivets funktion i sig. Den europeiska lagstiftaren anser 

som sagt att det finns ett tydligt behov av inflytandekanaler på EU-nivå eftersom 

nationella mekanismer för information och samråd är otillräckliga såvitt avser 

                                                        
283 ETUI, http://www.ewcdb.eu/stats-and-graphs (2017-12-13). 
284 Detta bekräftades i ett mejl från företrädare för ETUI, som ju annars tillhandahåller 
statistik rörande just europeiska företagsråd på sin databas www.ewcdb.eu. Stan De 
Spiegelaere, researcher på ETUI, meddelade i mailkorrespondens 2017-12-06 att det 
dem veterligen inte finns någon sådan uppdaterad statistik.  
285 ETUI, http://www.ewcdb.eu/stats-and-graphs (2017-12-12). 
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gränsöverskridande frågor.286 En möjlig förklaring till den relativt låga avtalsfrekvensen 

kulle kunna vara att det på företagsnivå möjligtvis inte anses ligga något egentligt värde 

i inrättandet av ännu en nivå, till följd av det i enlighet med nationella regler och 

genomförandelagstiftning avseende övriga EU-direktiv på området redan finns 

väletablerade strukturer för information och samråd. Anses sedan tidigare befintliga 

inflytandeforum i tillräcklig utsträckning tillvarata arbetstagarnas behov av information 

och samråd saknas incitament till att träffa avtal om europeiska företagsråd, med 

potentiell följd att så heller inte sker på företagsnivå. 

 En annan viktig faktor är troligtvis de tolkningsproblem och otydligheter direktivet 

ännu besitter. Eftersom förhandlingar om inrättande av företagsråd inleds och sedermera 

leder till sådant inrättande först på initiativ av antingen arbetsgivare eller dess anställda, 

får det antas vara av avgörande vikt att parterna upplever sig trygga nog i regelverket 

för att förhandla fram ett avtal. Arbetstagarsidans incitament till att initiera 

förhandlingsprocessen är rimligtvis tämligen starkt redan som utgångspunkt i och med 

regelverkets syfte att stärka arbetstagarinflytande, men dess otydlighet får antas utgöra 

ett hinder. Min uppfattning är därmed att inrättandet av fler europeiska företagsråd bäst 

främjas av ett tydligare regelverk i syfte att klargöra de ramar och förutsättningar de 

förhandlande parterna har att röra sig inom.  

 Potentiellt problematiskt i frågan om antalet inrättade företagsråd är det faktum att 

det endast är runt hälften av de idag aktiva råden (se avsnittet ovan) som faktiskt avser 

informations- och samrådsförfarandet enligt 2009 års omarbetade direktiv. En stor del 

av de europeiska företagsråd som idag är aktiva undantas på ett eller annat sätt från 

direktivets tillämpning genom olika undantagsbestämmelser, vilket innebär att 

direktivet avseende dessa inte får genomslag. Det enda krav som uppställs på 

förhandsavtal som träffades innan 1994 års direktiv ikraftträdande är att det förfarande 

för information och samråd som redan då fanns omfattade samtliga arbetstagare.287 

Både dessa förhandsavtal och sådana som träffades i enlighet med det ordinarie 

förfarandet i 1994 års direktiv under införlivandeperioden 2009-2011 är som sagt 

undantagna från det reviderade direktivets tillämpning såvida de inte löper ut eller sägs 

upp utan att omförhandlas, med undantag för anpassningsbestämmelsen i artikel 13. I 

ett stort antal företag nyttjas alltså denna möjlighet, vilket skulle kunna betraktas som 

                                                        
286 Punkt 12 i skälen till direktiv 94/45/EG och motsvarande i skäl 13 till direktiv 
2009/38/EG, se avsnitt 3.1 ovan. 
287 Se artikel 13(3) direktiv 94/45/EG. 



 65 

problematiskt eftersom direktivet då som sagt inte får genomslag. I detta avseende är 

det enligt min mening tjänligt att hålla isär de olika förhandsavtalen och skilja mellan 

dem som träffas av 1994 års direktiv och dem som inte träffas av någon version av 

direktivet alls. De ändringar som infördes 2011 bör nämligen inte anses ha medfört 

några större materiella nyheter utan snarare främst förtydliganden och dylikt, som inte i 

egentlig mening torde ha inverkat på avtalsinnehåll. De avtal som däremot helt undantas 

från företagsrådsdirektivet – i både 1994 och 2009 års version – kan närmast sägas 

verka på en oreglerad spelplan. Mot denna bakgrund kan de generösa 

undantagsbestämmelserna i artikel 14 företagsrådsdirektivet eventuellt ifrågasättas 

utifrån att företag helt frigörs från ansvar enligt direktivet. Dessa avtal har emellertid 

träffats i samförstånd med arbetstagarrepresentationen, det finns alltså partsavsikt 

avseende just dessa ordningar. Att arbetstagarsidan går med på denna typ av avtal, trots 

sin möjlighet att i praktiken genomdriva avtal i enlighet med direktivets 

tilläggsföreskrifter,288 talar dessutom starkt för att rätten till information och samråd 

effektivt utnyttjas inom ramen för dessa. Dessutom finns det ur ett partsautonomiskt 

perspektiv ett värde i denna ordning289 och värt att framhålla är också att avtal om 

inrättande av europeiska företagsråd inte kan betecknas som ett självändamål i sig.  

 En möjlig väg att gå för att öka antalet inrättade europeiska företagsråd vore att 

införa en skyldighet att inleda förhandlingar därom. I direktivets nuvarande form är 

detta valbart och om varken arbetsgivare eller arbetstagarsidan önskar inleda 

förhandlingar sker inte heller detta. Arbetstagarsidan kan dessutom välja att frånträda 

förhandling om inrättande med följden att något företagsråd inte inrättas i företaget.290 

Genom att införa en skyldighet att inleda förhandlingar skulle antalet inrättade 

företagsråd troligtvis öka markant, men viktigt att då hålla i minnet är återigen att det 

skulle röra sig om påtvingade avtal. Därmed måste faktorer som partsautonomi och 

                                                        
288 Tilläggsföreskrifterna blir bland annat tillämpliga då den centrala ledningen vägrar 
inleda förhandlingar eller då enighet under förhandlingarna inte uppnås inom tre år, se 
artikel 7 direktiv 2009/38/EG. Arbetsgivarparten saknar en till arbetstagarnas 
motsvarande möjlighet att frånträda förhandlingar med följden att företagsråd inte 
inrättas, jfr. artikel 5(5) direktiv 2009/38/EG. På så sätt kan arbetstagarparten 
genomdriva avtal med tilläggsföreskrifterna som lägstanivå. 
289 Jfr. skäl 19 direktiv 2009/38/EG, som framhåller principen om parternas 
självständighet. 
290 Artikel 5(5) direktiv 2009/38/EG. 
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principer om avtalsfrihet rimligen beaktas,291 såväl som det faktum att direktivet som 

sagt inte bör betraktas som ett självändamål. Ett sådant alternativ är enligt min mening 

därför inte lämpligt. Istället bör ett eventuellt arbete för att ytterligare öka antalet 

inrättade företagsråd inriktas på att förtydliga regelverket i syfte att på så sätt förenkla 

och tillgängliggöra det för parterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
291 Jfr. återigen skäl 19 direktiv 2009/38/EG, som framhåller principen om parternas 
självständighet. 
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5 Sammanfattande analys och slutsats 
I uppsatsen har företagsrådsdirektivet redogjorts för och granskats utifrån 2009 års 

omarbetning och 20 avtal som därefter träffas av företag med säte i Sverige. Genom 

utvärdering av regleringen i ljuset av dess resultat, det vill säga de granskade avtalen, 

har en rad slutsatser dragits. På området samordning mellan gränsöverskridande och 

nationell nivå samt gränsöverskridande behörighet har en rad oklarheter och brister 

konstaterats. Den svenska lagstiftaren anses ha misslyckats med att korrekt införliva 

direktivet i svensk rätt genom företagsrådslagen, då det saknas en till artikel 12(2) 

motsvarande bestämmelse som anger att arrangemanget för förhållandet mellan de olika 

nivåerna ska utgöra avtalsinnehåll. Därutöver anförs också att direktivet besitter 

oklarheter såvitt avser formerna för denna samordning. Exempelvis tycks artikel 12(2)-

(3) och 1(3) vara svårförenade och inte heller begreppet gränsöverskridande frågor 

framstår som tydligt med beaktande av skälen. I allmänhet kan också om avtalen 

framhållas att de innehållsmässigt framstår som spretiga, vilket i åtminstone viss 

utsträckning kan antas bero på otydligheterna i regelverken.  

 På området samordning med andra rättsakter om arbetstagarinflytande anförs inga 

större synpunkter, även om en hänvisning till SE-direktivet möjligtvis vore lämplig. 

Min uppfattning är emellertid att bristerna såvitt avser samordningen mellan 

gränsöverskridande och nationell nivå som anförs också torde få spridningseffekter och 

medföra problematik också i förhållandet till andra regelverk på området. 

 Vidare konstateras att de granskade avtalet får anses lämna mycket att önska 

avseende informations- och samrådsnivå, och mycket riktigt innehåller också 

regelverket otydligheter avseende löpande arbete och rätt till information och samråd 

vid särskilda omständigheter. Detta är anmärkningsvärt då bristerna enligt min mening 

inte bara avser så avgörande bestämmelser utan också framträder tämligen tydligt vid 

läsning av direktivet. 

 Även antalet inrättade företagsråd är fortsatt relativt låg sett till frekvensen 

nytillkomna sådana. I denna fråga finns ett par alternativa åtgärder att vidta, varav 

införandet av en skyldighet att inleda förhandlingar om inrättande oberoende av endera 

partens initiativ därom är ett. Enligt min mening vore ett lämpligare alternativ 

emellertid att istället tydliggöra regelverket för att stimulera och främja parternas 

incitament till att inrätta företagsråd. Detta vore att föredra framför automatiska 

skyldigheter därom för samtliga företag som träffas av direktivets tillämpningsområde, 
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bland annat eftersom en sådan ordning bättre speglar partsautonomins betydelse och 

potentiellt främjar mer ändamålsenliga avtal. En skyldighet att inleda förhandlingar 

uppnår visserligen just detta, men skapar inga ytterligare förutsättningar till 

framgångsrika företagsråd. En aspekt av denna fråga är också det faktum att 

tilläggskriterierna synes ha en stark inverkan på avtalsinnehållet i de existerande 

avtalen. Ett tydliggjort regelverk, där uppställda krav tydligt framgår och spelplanen 

därmed klargörs, får antas ha potential att öka parternas förtroende att träffa avtal som 

är väl anpassade efter de särskilda förutsättningar som råder inom det aktuella företaget 

och därmed indirekt främja partsautonomin. Också ur denna synvinkel torde alltså ett i 

allmänhet tydliggjort regelverk få positiva effekter. 

 Sammanfattningsvis är min uppfattning att 2009 års reviderade företagsrådsdirektiv 

är bristfälligt i flera aspekter, allra främst såvitt avser information- och samrådsnivån i 

allmänhet och förhållandet mellan gränsöverskridande och nationella nivåer. Enligt min 

mening bör det återigen omarbetas eller på annat sätt uppdateras i syfte att tydliggöra 

regleringen, vilket potentiellt också skulle kunna få en positiv effekt på antalet inrättade 

företagsråd.  
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