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1 Inledning 

1.1 Inledande kommentar 

Lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda (LSP) 

stadgar att anställda i företag med mer än 25 anställda har rätt till 

styrelserepresentation.
1
 De anställda har rätt att utse två representanter i 

företagets styrelse. Syftet är att de anställda därigenom skall få insyn i och 

inflytande över företagets verksamhet.  

 

Arbetstagarledamöterna i bolagsstyrelser har samma rättigheter och ansvar som 

de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Det är dock oklart om tystnadsplikt 

berör dessa ledamöter i samma utsträckning som de övriga styrelseledamöterna. 

Två intressen står mot varandra, bolagets behov av sekretess och lojalitet 

gentemot företaget, och de anställdas behov av information och 

arbetstagarledamöternas behov av att samråda med kollegor och sina fackliga 

organisationer inför beslut i styrelsen.   

 

En följd av detta är, enligt min mening, att arbetstagarledamöterna riskerar att 

ställas inför intressekonflikter där frågor kring deras lojalitet ställs på sin spets. Å 

ena sidan har de i rollen som arbetstagarledamöter samma vårdnadsplikt
2
 som de 

bolagsstämmovalda ledamöterna, vilket innebär att arbetstagarledamöterna är 

skyldiga att skydda och förvalta företagets intressen på bästa möjliga sätt. I rollen 

som styrelseledamot kan även, som ett led i detta, den enskilda 

arbetstagarrepresentanten träffas av ABL:s ansvarsregler enligt 29 kapitlet, i 

likhet med de styrelseledamöter som har valts av aktieägarna på bolagsstämman.  

 

Å andra sidan är arbetstagarrepresentanterna valda att representera de anställda 

och att ta till vara deras intressen. I denna roll ska de föra de anställdas talan och 

agera utifrån vad de bedömer ligga i de anställdas intressen såväl på kort som på 

lång sikt.  

                                                           
1
 Se 4 § LSP. 

2
 Se 29 kap. 1 § ABL. 
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Det är i dessa situationer en lojalitetskonflikt kan uppstå. 

Arbetstagarrepresentanterna kan ställas inför situationer där bolagets intresse inte 

nödvändigtvis går hand i hand med de anställdas intressen. Arbetstagar-

representanterna måste göra ett val. Antingen får de agera helt som de anställdas 

representanter eller så slår de vakt om bolaget, vilket i princip innebär att 

tillvarata aktieägarnas intressen.  

 

Att agera som vilka styrelseledamöter som helst kan främja ett effektivt och gott 

samarbete inom styrelsen och även leda till en ökad möjlighet för 

arbetstagarledamöterna att få sina röster hörda. Dock riskerar arbetstagar-

ledamöterna att göra de anställda, sina huvudmän, besvikna om de vid upprepade 

tillfällen uppfattas gå på den övriga styrelsens linje och inte de anställdas. Ett 

exempel är när frågor som rör företagets långsiktiga överlevnad kan strida mot 

kortsiktig anställningstrygghet. 

 

1.2 Bakgrund 

På 1870-talet började fackföreningar bildas i större grad, och under 1890-talet 

började kollektivavtal att användas för att reglera förhållandena på 

arbetsmarknaden.
3
 År 1898 bildades den gemensamma organisationen 

Landsorganisationen (LO) på arbetarsidan och arbetsgivarorgansationer började 

bildas som svar på arbetarnas organisering. Svenska Arbetsgivareföreningen 

(SAF) bildades 1902 och blev, förenklat uttryckt, LO:s motsvarighet på 

arbetsgivarsidan.
4
   

 

Kollektivavtalen dominerade regelgivningen inom svensk arbetsrätt under större 

delen av 1900-talet (och gör det egentligen även i dagsläget), även om en del 

arbetsrättsliga lagar tillkom under första delen av 1900-talet, såsom en lag om 

                                                           
3
 Sigeman, T., Sjödin, E., Arbetsrätten: en översikt, s. 16. 

4
 A.st. 
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föreningsrätt (1936) och en lag som stadgade arbetstagares rätt till två veckors 

årlig semester (1938).
5
  

 

Att normgivningen inom den svenska arbetsrätten i hög grad skedde genom avtal 

har till stor del sin förklaring i det faktum att, ur ett internationellt perspektiv, 

organisationsgraden i Sverige är hög, cirka 70 procent, även om den under senare 

år har sjunkit något.
6
  De tre huvudorganisationerna på arbetstagarsidan är LO, 

TCO och SACO vilka organiserar olika löntagargrupper i medlemsförbund som 

har rätten att teckna kollektivavtal.
7
 På arbetsgivarsidan är Svenskt Näringsliv 

(tidigare Sveriges Industriförbund och Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF) 

huvudorganisation i den privata sektorn med 49 medlemsorganisationer vilka i 

sin tur representerar 60 000 företag.
8
 Kollektivavtalen träffas på förbunds- eller 

branschnivå. 

 

På 1970-talet blev emellertid lagstiftaren en viktigare aktör, till skillnad från 

tidigare då lagstiftaren inte varit särskilt involverad i den centrala arbetsrätten.
9
 

Flera lagar stiftades, däribland den första lagen om anställningstrygghet 1974. 

Fackföreningarnas position stärktes samtidig genom lagen (1974:358) om facklig 

förtroendemans ställning på arbetsplatsen samt lagen (1976:580) om 

medbestämmande i arbetslivet, samt lagen (1972: 829) om styrelserepresentation 

för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar, senare ersatt av lagen 

(1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utreda och analysera möjliga intressekonflikter 

och i synnerhet sekretessaspekten i arbetstagarledamöters roll i aktiebolagens 

styrelser, särskilt i börsbolag där tydlig reglering finns om hur kurspåverkande 

information skall hanteras.  

                                                           
5
 A.a. s. 17. 

6
 Medlingsintitutets årsrapport 2013 s. 29 och s. 31. 

7
 Sigeman, Sjödin, s. 21 f.  

8
 http://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/.  

9
 Sigeman, Sjödin, s. 18. 
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LSP ger, som kommer att diskuteras vidare, de anställda rätt att få insyn i och 

inflytande över verksamheten de arbetar i. Det har även lyfts fram i den juridiska 

litteraturen att arbetstagarledamöter i styrelser bidrar till att styrelsen får mer 

insyn och mer förståelse för den praktiska verksamheten. Dessutom anses 

arbetstagarledamöter, enligt förespråkare för styrelserepresentation, ha en mer 

långsiktig syn på verksamheten, medan de stämmovalda styrelseledamöterna 

möjligen kan se mer kortsiktigt på företagets utveckling och arbete. 

 

Arbetstagarledamöter har samma ansvar och skyldigheter som övriga ledamöter. 

Detta innebär att det finns en potentiell konflikt mellan aktiebolagslagens 

vårdnadsplikt som alla styrelseledamöter har gentemot bolaget och det syfte som 

lagen om styrelserepresentation har. Den potentiella konflikten mellan de 

anställdas intresse att få insyn och inflytande i verksamheten, och bolagets 

intresse att viktig information om bolagets planer och förehavanden inte skall 

föras vidare kan ställa arbetstagarledamöterna inför svåra val och 

lojalitetskonflikter. Dessa ledamöter ”sitter på två stolar” och har två olika 

intressen att ta hänsyn till.  

 

Vilken möjlighet har arbetstagarledamöterna att föra vidare information som 

diskuterats i styrelsen för att lagens syfte om insyn för de anställda skall anses 

vara uppfyllt? Arbetstagarledamöterna omfattas av skadeståndskyldighet precis 

som övriga styrelseledamöter vilket betyder att vidareföring av information 

innebär ett personligt risktagande för arbetstagarledamöterna.  

 

Uppsatsen kommer att undersöka dessa konflikter som styrelserepresentation för 

med sig och vilka oklarheter som fortfarande råder på detta område. Särskilt 

kommer frågan om arbetstagarledamöters tystnadsplikt att behandlas.  

 

Även om flertalet aktiebolag är privata, är de större företagen i Sverige i 

allmänhet publika, börsnoterade bolag. Jag kommer därför även att beröra 
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potentiella intressekonflikter för arbetstagarledamöter till följd av andra lagar än 

ABL, framför allt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen 

(2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden (LUA) samt NASDAQ OMX 

Stockholms börsregler som är tvingande för de börsnoterade bolagen 

 

Uppsatsen kommer vidare att se på vilka alternativ det finns till det svenska 

systemet med styrelserepresentation. Finns det andra sätt för de anställda att få 

insyn och inflytande i företaget, utan risk för att samma problem uppstår kring 

intressekonflikter i styrelsearbetet? Dels kommer det att diskuteras huruvida 

andra regler om arbetstagarinflytande, särskilt reglerna i MBL, bör vara det 

redskap som används för att de anställda skall få insyn i och inflytande över 

företaget. Dels kommer uppsatsen att undersöka hur ett annat europeiskt land 

hanterar de anställdas inflytande, nämligen vårt grannland Tyskland. Jag väljer 

att jämföra med Tyskland eftersom landet har ett sedan länge etablerat system 

med stark representation för de anställda, både i företagsråd och i bolags 

överstyrelser.  

  

1.4 Metod och material 

I arbetet med denna uppsats har jag i huvudsak använt mig av den 

rättsdogmatiska metoden, även kallad traditionell juridisk metod. För att beskriva 

och analysera rättsläget har jag således använt mig av lagtext, uttalanden i 

förarbeten, doktrin och i någon mån praxis i EU och Danmark, då det saknas 

svensk praxis på området. 

 

På börsrättens område spelar självreglering en stor roll. De noterade bolagen på 

Stockholmsbörsen
10

 är det bundna att följa självregleringssystemets regler och 

utslag. Tillsammans med regelverken finns även vägledningar om hur reglerna 

skall tolkas. Dessa bör enligt min mening få rättskällevärde likställt med doktrin.  

 

                                                           
10

 NASDAQ OMX Stockholm. 
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Utöver den traditionella juridiska metoden, då nyare doktrin på området har varit 

begränsad, har jag studerat arbetstagar- och arbetsgivarorganisationernas 

vägledningar avseende styrelserepresentation.  Jag har även valt att diskutera 

styrelserepresentationsfrågor med fyra personer som på olika sätt har erfarenhet 

från anställdas rätt till styrelserepresentation. Diskussionerna kommer att 

presenteras löpande i texten.  

 

För att få en förankring i näringslivet har jag dels intervjuat Rolf Skog, adj. 

professor i bolags- och börsrätt vid Göteborgs Universitet och direktör i 

Aktiemarknadsnämnden, dels Peder Hammarskiöld, advokat och bland annat 

rådgivare till Scania samt sekreterare i Scanias styrelse. Frågan om arbetstagar-

ledamöters roll var högaktuell i fallet när de två arbetstagarledamöterna i Scanias 

styrelse ingick i den oberoende kommitté som skulle utvärdera Volkswagens bud 

på återstående aktier i Scania under våren 2014.   

 

Jag har även intervjuat Sofie Rehnström, arbetsrättsjurist på LO samt Eva 

Karnehed, utbildningsansvarig på Privattjänstemannakartellen (PTK), för att 

undersöka hur arbetstagarsidan ser på styrelserepresentation som system och om 

det finns några problem med systemet idag. 

 

1.5 Avgränsning 

Lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda (LSP) är 

tillämplig på flera olika företagsformer. För att få en mer lättförståelig och 

överblickbar uppstats har jag valt att fördjupa mig i styrelserepresentation i 

aktiebolag och behandlar därför främst den aktiebolagsrättsliga lagstiftningen.  

 

En typ av aktiebolag, där frågan om delande och spridning av information är 

föremål för särskild reglering, är de börsnoterade bolagen. Eftersom den 

potentiella konflikten mellan arbetstagarledamöters roll som de anställdas 

representanter och deras roll som bolagsmän kan bli särskilt tydlig i börsnoterade 

bolag väljer jag att även ta med lagstiftningen om värdepappersmarknaden, 



13 
 

takeoverlagstiftningen och marknadsmissbrukslagstiftningen samt de svenska 

börsreglerna i min granskning. 

 

1.6 Disposition 

Jag har valt att inleda uppsatsen med att beskriva bakgrunden till LSP och 

djupare gå in på varför lagen infördes och vilket syfte den har. Jag kommer även 

att redogöra för vilka materiella regler lagen innehåller (kapitel 2).  

 

För att läsaren ska få en bättre förståelse för komplexiteten gällande 

styrelserepresentation, skall jag därefter även redogöra för vilka andra lagar och 

regler som träffar arbetstagarledamöter i aktiebolagsstyrelser, det vill säga ABL 

samt för börsnoterade aktiebolag de börsrättsliga lagarna samt Stockholms-

börsens regler (kapitel 3). I samband med detta diskuterar jag även den situation 

som uppstod vid Volkswagens bud av de återstående aktierna i Scania som jag 

anser är mycket intressant ur ett styrelserepresentationsperspektiv. Dessutom 

redogör jag för det danska rättsfallet Grøngaard och Bang (där EU-domstolen 

gav ett förhandsavgörande) som även är intressant ur en svensk synvinkel. 

 

Styrelseledamöters roll och skadeståndsansvar beskrivs (kapitel 4), och därefter 

diskuteras arbetstagarledamöters roll och ansvar samt huruvida dessa berörs av 

tystnadsplikt på samma sätt som övriga styrelseledamöter (kapitel 5). 

 

Efter detta kommer jag att diskutera om det finns alternativ till det svenska 

systemet med styrelserepresentation och vilka fördelar och nackdelar en annan 

lösning skulle föra med sig för de anställda (kapitel 6).  

 

Slutligen kommer jag i en avslutande kommentar sammanfatta mina 

överväganden och de slutsatser som jag dragit i uppsatsen (kapitel 7). 
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2 Arbetstagarinflytande 

2.1 Inledning  

Arbetsgivaren har rätt, om inte annat stadgas i lag eller kollektivavtal, att leda 

och fördela arbetet, så kallad arbetsledningsrätt. Denna rätt fastställdes i den så 

kallade decemberkompromissen mellan SAF och LO år 1906.
11

 

Arbetsledningsrätten kan exempelvis röra beslut om verksamhetens inriktning 

och produktion, samt om hur arbetsuppgifterna skall fördelas bland de 

anställda.
12

  

 

Under 1970-talet växte sig kraven på insyn och inflytande för arbetstagare på alla 

nivåer inom företaget allt starkare bland de fackliga organisationerna.
13

 Detta 

resulterade i att den dåvarande socialdemokratiska regeringen tog initiativ till ny 

arbetsrättslig lagstiftning, bland annat lagen (1974:358) om facklig 

förtroendemans ställning på arbetsplatsen, lagen (1976:580) om 

medbestämmande i arbetslivet, lagen (1972:829) om styrelserepresentation för de 

anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar och lagen (1973:1093) om 

styrelserepresentation för de anställda i bankinstitut och försäkringsbolag. 

 

2.2 Arbetstagarinflytande genom förhandling och information 

MBL innehåller ett omfattande regelverk om arbetstagarnas rätt till inflytande. 

Även om lagen inte förhindrar arbetsgivare att utöva sin arbetsledningsrätt, 

medför MBL möjligheter för de kollektivavtalsbärande fackliga organisationerna 

att inskränka principen samt med olika medel tvinga arbetsgivaren att ha de 

anställdas intresse i åtanke när arbetsledningsrätten utövas genom att arbets-

givaren måste involvera organisationerna i beslutsprocessen.
14

 

 

                                                           
11

 I Decemberkompromissen 1906 kan följande läsas: ”I kollektivavtal som upprättas mellan delägare 

eller medlem i föreningen och fackförening eller fackförbund, skall intagas bestämmelse att arbetsgivaren 

har rätt att fritt antaga och avskeda arbetare, leda och fördela arbetet, och att begagna arbetare från vilken 

förening som helst eller arbetare, stående utanför förening. ”  
12

 Sigeman, Sjödin, s. 106.  
13

 Moberg, K., Anställda i styrelsen: lagen om styrelserepresentation för de privatanställda, s. 13. 
14

 Sigeman, Sjödin, s. 108. 
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MBL:s ”allmänna” inflytanderegler är bland annat reglerna i 11-14 §§ om 

förhandlingsrätt för de fackliga organisationerna samt rätten till information 

enligt 18-22 §§. 

 

De fackliga organisationerna har en allmän förhandlingsrätt enligt 10 § MBL. 

Enligt paragrafen har de rätt att påkalla förhandling i frågor som rör förhållandet 

mellan arbetsgivaren och en medlem av organisationen som är eller har varit 

anställd av arbetsgivaren. Arbetsgivaren har även skyldighet att kalla till och 

genomföra förhandling, den så kallade primära förhandlingsskyldigheten. Den 

inträder innan arbetsgivaren antingen skall fatta beslut om viktigare förändring 

av sin verksamhet eller viktigare förändringar av arbets- eller anställnings-

förhållanden för enskilda medlemmar i den fackliga organisationen.
15

 Denna 

skyldighet föreligger enligt 11 § MBL gentemot den eller de fackliga 

organisationer som arbetsgivaren har kollektivavtal med. Även i andra fall har 

arbetsgivaren en skyldighet att förhandla om en facklig organisation 

arbetsgivaren har kollektivavtal med påkallar det, vilket framgår av 12 § MBL.  

 

Även arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal har en 

förhandlingsskyldighet under vissa omständigheter. Enligt 13 § MBL skall en 

arbetsgivare kalla till förhandling med alla fackliga organisationer som har 

medlemmar på arbetsplatsen i frågor som rör uppsägning på grund av arbetsbrist 

eller övergång av verksamhet. 

 

14 § MBL stadgar att om lokal arbetstagarorganisation finns, skall förhandlings-

skyldigheten i enlighet med 11-13 §§ i första hand fullgöras med denna. Uppnås 

inte enighet vid den lokala förhandlingen skall arbetsgivaren på begäran även 

förhandla med den centrala fackliga organisationen.  

 

Förutom förhandlingsrätten har de fackliga organisationerna även rätt till 

information enligt 18-20 §§ MBL. Det är, enligt Dan Holkes och Erland 

                                                           
15

 Holke, D., Olauson, E., Medbestämmandelagen: med kommentar, s. 106. 
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Olaussons kommentar till MBL, viktigt att arbetstagarna och de fackliga 

organisationerna får tillgång till så mycket information som möjligt för att kunna 

utöva inflytande över besluten inom verksamheten, det vill säga kunna ta 

ställning till arbetsgivarens förslag samt kunna föreslå alternativ till de lagda 

förslagen.
16

  

 

Rätten till information regleras i 19 § MBL. Där stadgas det att arbetsgivare skall 

hålla arbetstagarorganisation, som denne är bunden av kollektivavtal med, 

informerad om verksamhetens utveckling produktionsmässigt och ekonomiskt, 

samt om riktlinjerna för personalpolitiken. Denna skyldighet föreligger för 

arbetsgivaren även om informationen inte är kopplat till ett beslut, utan 

informationsgivningen skall ske fortlöpande. 

 

Inflytandereglerna enligt MBL är som beskrivits ovan omfattande, och 

arbetstagarorganisationerna har tack vare dessa regler en stark ställning på 

arbetsplatsen och kan på ett konstruktivt sätt påverka företagets verksamhet. 

Utöver reglerna i MBL regleras även arbetstagarinflytande i LSP vars regler är 

avsedda att tillämpas parallellt med MBL.
17

 

 

2.3 Arbetstagarinflytande i företagets ledning 

I slutet av 1960-talet började frågor kring företagsdemokrati och anställdas 

representation i styrelser diskuteras på allvar i samhället och bland de fackliga 

organisationerna.
18

 Detta berodde bland annat på att arbetstagarnas ställning 

utanför arbetslivet hade stärkts, då flera reformer genomförts för att ge högre 

standard och större social trygghet.
19

  

 

En särskild arbetsgrupp inom regeringskansliet tillsattes för att utreda frågan om 

styrelserepresentation. Detta ledde 1972 fram till ett lagförslag som innebar att 

                                                           
16

A.a. s. 150. 
17

 Prop. 1975/76:166 s. 137. 
18

 Prop. 1987/88:10 s. 43.  
19

 Moberg, s. 13. 
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arbetstagarna i aktiebolag och ekonomiska föreningar som sysselsatte minst 100 

arbetstagare skulle ha rätt att utse två styrelseledamöter och två suppleanter till 

styrelsen.
20

 Tillsammans med detta lagförslag lade regeringen även ett förslag till 

lag om styrelserepresentation för anställda i bankinstitut och försäkringsbolag.
21

 

Lagarna var en försöksverksamhet, och skulle till att börja med gälla under tre 

år.
22

 De båda lagförslagen antogs av riksdagen och trädde i kraft den 1 april 1973 

respektive den 1 januari 1974.  

 

Under 1974 fick statens industriverk uppdraget att utvärdera försöket med 

styrelserepresentation i aktiebolag och ekonomiska föreningar. Industriverkets 

slutsats var att styrelserepresentation överlag var positiv och föreslog att lagen 

om styrelserepresentation skulle göras permanent, men med några förändringar. 

 

Detta ledde till proposition 1975/76:166 med förslag till lag om 

styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar, 

m.m. där gränsen för rätten till styrelserepresentation sänktes från 100 anställda 

till 25. Förslaget antogs av riksdagen och trädde i kraft 1 juli 1976 genom lagen 

(1976:351) om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och 

ekonomiska föreningar.  

 

Efter en utvärdering av lagen om styrelserepresentation i bankinstitut och 

försäkringsbolag, som utfördes av dåvarande Bankinspektionen och 

Försäkringsinspektionen, trädde även den nya lagen (1976:355) om 

styrelserepresentation för de anställda i bankinstitut och försäkringsbolag i kraft 

1 juli 1976. Antalet anställda som erfordrades sänktes från 50 till 25.  

 

Från fackligt håll framfördes det efter ikraftträdandet viss kritik mot 

lagstiftningen. Man ansåg att den innehöll brister, bland annat när det gällde 

arbetstagarrepresentanternas ställning. Det ansågs att arbetstagarledamöterna 

                                                           
20

 Prop. 1972:116. 
21

 Prop. 1973:186. 
22

 Moberg, s. 16. 
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skulle undantas skadeståndsansvaret i ABL.
23

 Det riktades även kritik mot 

avsaknaden av sanktionsregler för arbetsgivare som inte följde lagen.
24

   

 

Arbetsgivarsidan var i huvudsak nöjd med den då gällande lagstiftningen. Dock 

menade man att lagen behövde kompletteras och preciseras. Bland annat 

framfördes önskemål om att uttryckliga regler om sekretess borde införas i lagen 

och att en precisering av jävsreglerna skulle införas.
25

  

 

Med anledning av kritiken från arbetsmarknadens parter inleddes 1985 en 

översyn av styrelserepresentationslagstiftningen inom arbetsmarknads-

departementet. Arbetet och slutsatserna presenterades 1986 i promemorian 

”Styrelserepresentation för de anställda”.
 26

 Promemorian remissbehandlades och 

mottagandet var till största delen positivt. Ett förslag som dock fick viss kritik 

var att arbetstagarledamöternas personliga ansvar skulle begränsas. 

Justitiedepartementet omarbetade därefter förslaget i den delen.  

 

Promemoriornas förslag innebar att bestämmelserna i lagen om 

styrelserepresentation i aktiebolag och ekonomiska föreningar och lagen om 

styrelserepresentation i bankinstitut och försäkringsbolag skulle förenas i en lag. 

Dessutom föreslogs att skadeståndsregler skulle införas för både arbetsgivare och 

arbetstagarorganisation som inte följde lagen. Lagrådet lämnade efter sin 

granskning förslaget utan erinran,
27

 och förslaget lades till grund för proposition 

1987/88:10 med förslag till lag om styrelserepresentation för de privatanställda, 

m.m. Denna lag är fortfarande i kraft. 

 

                                                           
23

 Sammanställning över remissytranden över departementspromemorian (Ds A 1986:1) 

Styrelserepresentation för de anställda, s. 234 f. En skadeståndslättnad infördes dock inte i den nya lagen 

då det ansågs som viktig grundsats att arbetstagarledamöterna skulle delta i styrelsearbetet på lika villkor 

som övriga ledamöter (se Ds A 1986:1, s. 181). 
24

 Ds A 1986:1 s. 143.  
25

 Prop. 1987/88:10 s. 45. 
26

 Ds A 1986:1. 
27

 Den 22 september 1987. 
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Den föredragande departementschefen anför i propositionen att lagstiftningen om 

styrelserepresentationen ”har lämnat mycket värdefulla bidrag till företagens 

skötsel och utveckling.” Departementschefen ansåg också att representationen 

har bidragit till att företagsledningen fått tillgång till kunskaper som har stor 

betydelse för verksamheten. Arbetstagarrepresentanterna har också medverkat till 

att förändringar av företagets verksamhet kunnat göras på ett sätt som även 

beaktar de anställdas intressen.
28

 

 

Det framförs även att de fackliga organisationerna tack vare lagstiftningen har 

två vägar att förbättra villkoren i arbetslivet. För det första genom förhandlingar 

med arbetsgivarna. De fackliga organisationerna försöker förbättra arbets- och 

anställningsvillkor, vilket främst sker genom kollektivavtal om löner och andra 

anställningsvillkor och inom ramen för MBL. Det andra sättet att påverka och få 

inflytande, enligt propositionen, är genom delaktighet i företagens 

beslutsprocesser, bland annat genom styrelserepresentation.
29

 

 

De främsta nyheterna i 1987 års lagstiftning var, som ovan nämnts, att de två 

lagarna om styrelserepresentation förenades i en. Dessutom förtydligades 

jävsreglerna, en utökad rätt till styrelserepresentation infördes för anställda i 

verksamheter som sysselsätter mer än 1000 och skadeståndsregler för 

arbetsgivare och arbetstagarorganisationer som bryter mot lagen infördes.
30

 

 

2.4 Dagens regler om styrelserepresentation 

2.4.1 Inledning 

Syftet med styrelserepresentation är att ge anställda skall ha insyn i och 

inflytande över företagets verksamhet i frågor som är av intresse för de anställda 

som kollektiv.
31

 Propositionen till den nu gällande lagen framhäver att 

representationen är en viktig del av de anställdas inflytande i företagen. De 

                                                           
28

 Prop. 1987/88:10 s. 44. 
29

 A.st.  
30

 Moberg, s. 25. 
31

 A.a. s. 27 
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anställda bör ha rätt till insyn och inflytande över företagets verksamhet eftersom 

de arbetar i företaget.
32

  

 

Lagens syfte framkommer av 1 §. De anställda skall ha minoritetsrepresentation i 

företagets styrelse för att ha en möjlighet att få insyn i verksamheten samt ha 

möjlighet att påverka verksamheten i frågor som har betydelse för de anställda.
 33

 

1 § är en portalparagraf och skall vara vägledande för tolkningen av lagens 

övriga bestämmelser.
 34

  

 

Något som är viktigt att notera är att arbetstagarledamöterna inte endast 

representerar den egna fackliga organisationen och dess medlemmar vid 

styrelsemötena, även om det enligt 6 § LSP är den lokala fackliga är den som 

utser dem. Arbetstagarledamöterna skall företräda alla anställda i företaget, även 

om arbetstagarledamöterna i praktiken kan känna ett större ansvar för att 

företräda medlemmarna i sin egen fackliga organisation.
35

  

 

2.4.2 Lagens omfattning och innehåll 

I lagens andra paragraf stadgas vilka företag som omfattas av lagen, aktiebolag, 

banker, hypotekinstitut, försäkringsbolag och ekonomiska föreningar. 

Associationsformen är avgörande för om de anställda har rätt till representation 

enligt lagen eller inte.
36

 

 

De anställda i sådana företag som nämns i 2 § har rätt till styrelserepresenation i 

form av två representanter (arbetstagarledamöter) och varsin suppleant till dessa 

om företaget ”under det senaste förflutna räkenskapsåret här i landet har 

sysselsatt i genomsnitt minst 25 anställda” vilket framgår av 4 § LSP 1 men. 

Enligt andra meningen samma paragraf har de anställda rätt till tre 

arbetstagarledamöter och tre suppleanter i företag som bedriver verksamhet 

                                                           
32

 Prop. 1987/88:10 s. 44. 
33

 Prop. 1972:116 s. 62. 
34

 Moberg, s. 27. 
35

 A.a. s. 28. 
36

 A.a. s. 29. 
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”inom skilda branscher och har under det senaste året sysselsatt i genomsnitt 

minst 1000 arbetstagare”. Dock får de anställdas rätt till styrelserepresentation 

inte innebära att antalet arbetstagarledamöter skulle överstiga antalet ledamöter 

som är utsedda av aktieägarna, vilket framgår av andra stycket samma paragraf.  

 

Vidare stadgas i 5 § LSP att när arbetstagarledamöterna väl har utsetts förändras 

inte rätten till styrelserepresentation för de anställda, även om företagets antal 

anställda skulle minska alternativt antalet styrelseledamöter i företaget skulle 

minska. Däremot försvinner rätten till styrelserepresentation vid mandattidens 

slut om förutsättningarna för de anställdas rätt till styrelserepresentation då inte 

längre är uppfyllda. Har de anställda tidigare haft rätt till tre arbetstagarledamöter 

kan antalet minskas till två efter mandatperiodens slut om antalet anställda inte 

längre uppfyller kraven i 4 § 2 men. 

 

Arbetstagarledamöternas mandatperiod bestäms av den lokala fackliga 

organisation som utser dem till representanter. Dock får mandatperioden inte 

vara längre än fyra räkenskapsår, enligt 10 § LSP. De fackliga organisationerna 

har även möjlighet att avsätta arbetstagarledamöter under en mandatperiod om 

det skulle anses finnas anledning till detta, exempelvis om organisationen anser 

att styrelserepresentationen inte får önskad effekt.
37

   

 

Styrelserepresentation är inte någon skyldighet, utan det är en rättighet för de 

anställda.
38

 Det är, enligt 6 § LSP, de kollektivavtalsbärande lokala fackliga 

organisationerna som måste ta initiativ till att inrätta styrelserepresentation. Detta 

innebär att det krävs att företaget omfattas av kollektivavtal för att de anställda 

ska ha rätt till styrelserepresentation. Anställda i företag som saknar 

kollektivavtal har således ingen rätt att kräva representation i styrelsen.
39

 

 

                                                           
37

 PTK:s handbok, s. 41. 
38

 Moberg, s. 44. 
39

 A.st. 
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Inrättandet av styrelserepresentation sker således i två steg. Först skall det fattas 

beslut inom de lokala fackliga organisationerna att rätten till styrelse-

representation skall utnyttjas. Därefter utser de lokala fackliga organisationerna 

representanterna, vilket framgår av 7 § LSP. I 8 § LSP regleras hur fördelningen 

av mandaten skall fördelas på de fackliga organisationerna. Om fler än fyra 

femtedelar av de kollektivavtalsbundna arbetstagarna i företaget eller koncernen 

är medlemmar i samma arbetstagarorganisation får den organisationen utse 

samtliga arbetstagarledamöter. Om en annan kollektivavtalsbunden organisation 

har minst en tjugondel av de anställda som medlemmar har dock denna rätt att 

utse en av de två suppleanterna. Om ingen av de kollektivavtalsbundna fackliga 

organisationerna har fler än fyra femtedelar av de anställda som medlemmar, får 

de två organisationerna som har flest medlemmar utse varsin ledamot samt varsin 

suppleant. Om de anställda har rätt till tre representanter i styrelsen har den 

organisation som har flest medlemmar rätt att utse två arbetstagarledamöter samt 

suppleanter till dessa. 8 § LSP är dock dispositiv och de fackliga 

organisationerna på arbetsplatsen kan komma överens om att föredelningen skall 

ske på annat vis. 

 

Det faktum att det endast är företag där kollektivavtal finns som omfattas av LSP 

är enligt min mening svaghet i lagen. På en arbetsmarknad där 

organisationsgraden sjunker,
40

 både för arbetstagare och för arbetsgivare, 

minskar således möjligheten för arbetstagarinflytande. Denna fråga kommer att 

diskuteras vidare längre fram i uppsatsen tillsammans med vilka alternativ det 

finns till den svenska styrelserepresentationen. 

 

3 ABL och regelverk för börsnoterade företag 

3.1 Regler för bolagsstyrelser enligt ABL 

Aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) reglerar enligt 1 kap. 2 § både privata och 

publika aktiebolag. Det verkställande organet i aktiebolaget är styrelsen, samt 

                                                           
40

 Se bland annat Medlingsinstitutets årsrapport från 2013 som visar på en överlag nedåtgående trend.  
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den verkställande direktören om en sådan finns.
41

 I privata aktiebolag får 

styrelsen bestå av en eller två ledamöter, om det finns en suppleant, vilket 

framgår av 8 kap. 1 § första stycket och 3 § första stycket. I publika aktiebolag 

skall styrelsen bestå av minst tre ledamöter. Styrelseledamöterna och deras 

suppleanter, bortsett från arbetstagarledamöterna, väljs av bolagsstämman, 8 kap. 

8 § ABL.  

 

Styrelsens uppgifter regleras i 8 kap. ABL. Enligt 4 § är styrelsens huvud-

uppgifter att svara för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 

angelägenheter. Styrelsen skall även fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska 

situation och se till att bolagets bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska 

förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt.
42

 

 

Enligt 8 kap. 27 § ABL kan styrelsen utse en verkställande direktör. I publika 

aktiebolag skall styrelsen utse en verkställande direktör enligt 50 § samma 

kapitel. 

 

3.2 Regelverk för börsnoterade bolag 

3.2.1 Inledning 

Reglerna för börsnoterade bolag har sin grund i EU-rätten. Den svenska lagen 

(2007:528) om värdepappersmarknaden (VpmL) grundar sig på direktivet om 

marknader för finansiella instrument vilkets syfte är att ge enhetliga regler inom 

EU för värdepappersföretag och reglerade marknader.
43

 VpmL styr således 

börsmarknaden och börsbolagens verksamhet. Utöver lagen finns även en 

utsträckt självreglering, då börserna har tagit fram egna regler som komplement 

till lagstiftningen och vilka är tvingande för de börsnoterade bolagen. 

                                                           
41

 Johansson, S., Svensk associationsrätt i huvuddrag, s, 117. 
42

 Se 8 kap. 4 § andra stycket ABL. 
43

 Europa Parlamentets och Rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för 

finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG. 

Direktivet benämns ofta som MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). Värt att notera är att 

ett nytt direktiv har antogs den 15 maj 2014 (MiFID 2) vilket kan innebära en ändringa av de svenska 

reglerna. 
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I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden (LUA) finns regler för 

budgivare och målbolag i samband med offentliga uppköpserbjudanden av aktier. 

Även denna lag har sin grund i harmonisering inom EU i form av direktivet om 

uppköpserbjudanden, det så kallade ”Takeoverdirektivet”.
44

 Direktivets syfte är 

att samordna medlemsländerna lagar och andra författningar för att få enhetliga 

regler om uppköpserbjudanden av värdepapper i börsbolag.
45

 Utöver LUA finns 

det även på detta område självreglering. 

 

EU-direktivet om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan reglerar 

hantering av insiderinformation och marknadsmissbruk.
46

 Direktivet är 

implementerat genom lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel 

med finansiella instrument (MmL). Insiderinformation är sådan information som 

inte är offentliggjord eller allmänt känd, och som är ägnad att väsentligen 

påverka priset på aktier i företag som är upptagna till handel. För insiderbrott kan 

den som får insiderinformation och som för egens eller annans räkning köper 

eller säljer aktier i det bolag som informationen rör (2 §) dömas till böter eller 

fängelse, beroende på brottets art. Även sådan handling som sker av oaktsamhet 

är straffbar (3 §).  

 

Enligt 7 § samma lag kan den som uppsåtligen röjer sådan information som 

denne inser eller borde inse är insiderinformation dömas för obehörigt röjande av 

insiderinformation till böter eller fängelse i högst ett år. Dock kan man inte 

dömas om röjandet anses ske som ett normalt led i fullgörandet av sin tjänst, 

verksamhet eller sina åligganden.  

 

 

 

                                                           
44

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden. 
45

 Se artikel 1 i Takeoverdirektivet. 
46

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och 

otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk). 
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3.2.2 Stockholmsbörsens regler 

3.2.2.1 Regelverk för emittenter 

Utöver lagstiftning finns som tidigare nämnt det omfattande regelverk som bolag 

som är noterade på börsen måste följa. I NASDAQ OMX Stockholms regelverk 

för emittenter
47

 finns regler om informationsspridning. Enligt de allmänna 

informationsreglernas generalklausul
48

 skall bolaget så snart det är möjligt 

offentliggöra information om beslut eller andra händelser och omständigheter 

som är av kurspåverkande natur.
49

  

 

Enligt 15 kap. 6 § 3 st. VpmL är kurspåverkande information sådana upp-

lysningar om en verksamhet och värdepapper som är av betydelse för bedömning 

av kursvärdet på värdepapperen. Vad som är kurspåverkande information skall 

bedömas utifrån fall till fall. Vid tveksamheter kan bolaget vända sig till börsen 

för att få råd då börsens personal har tystnadsplikt.
50

 

 

Enligt 1 kap. 11 § VpmL får börsbolagets anställda eller uppdragstagare inte 

obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon i anställningen eller under 

uppdraget har fått veta om någon annans affärsförhållanden eller personliga 

förhållanden. En sådan person har en så kallad insynsställning. Enligt 3 § i lagen 

(2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella 

instrument (AnmL) har bland annat styrelseledamöter och suppleanter en sådan 

ställning. 

 

Vidare följer av regelverket för emittenter att ett noterat bolag skall säkerställa att 

alla intressenter på aktiemarknaden får tillgång till kurspåverkande information 

samtidigt. Bolaget är således även skyldigt att säkerställa att informationen i 

fråga behandlas konfidentiellt innan den offentliggörs, och ingen obehörig part 

                                                           
47

 1 juli 2013. 
48

 NASDAQ OMX Stockholm, Regelverk för emittenter, Aktier, 3.1.1. 
49

 Se även 15 kap. 6 § VpmL och 10 kap. 3 § i Finansinspektionens föreskrifter  

om verksamhet på marknadsplatser, FFFS 2007:17. 
50

 Handledningen till NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter, Aktier, 3.1.1. 
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ska få tillgång till informationen innan den har offentliggjorts. Av detta följer att 

ny kurspåverkande information ”inte får lämnas till analytiker, journalister eller 

andra vare sig enskilt eller i grupp om den inte samtidigt offentliggörs”. 
51

 

 

I särskilda fall kan dock den kurspåverkande informationen lämnas ut, innan den 

offentliggörs, till personer som aktivt deltar i beslutsprocessen eller till följd av 

sin yrkesroll tar del i arbetet med att ta fram informationen. Bolaget skall i dessa 

fall göra klart för den som mottar informationen att denne måste behandla 

informationen konfidentiellt samt att mottagaren i och med att den får tillgång till 

informationen blir insider och därmed är förbjuden att utnyttja informationen för 

sin egen eller annans vinning. Utöver detta ska bolaget även föra anteckningar 

om vem som har mottagit den selektiva informationen, vid vilken tidpunkt 

informationen gavs samt vad informationen innehöll.
52

   

 

Möjligheten till att ge selektiv information till utvalda personer skall användas 

med stor restriktivitet och det ska alltid göras en bedömning om den aktuella 

informationen behöver lämnas för att ändamålet skall vara uppfyllt. 

Informationen som lämnas selektivt bör också i ett senare skede offentliggöras 

för att de personer som mottagit informationen inte längre skall befinna sig i en 

”insiderposition”.
53

 

 

Bryter bolaget mot lag, annan författning eller regelverket om överträdelsen är 

allvarlig, kan det bli skyldig att betala vite motsvarande högst 15 gånger den 

årsavgift som bolaget betalar till börsen. Är överträdelsen mycket allvarlig får 

börsen besluta om avnotering av bolagets fonder, vilket framgår av 5 kap. i 

börsens regelverk för emittenter.
54

 

 

 

                                                           
51

 Handledningen till NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter, Aktier, 3.1.1. 
52

 Se lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AnmL). 
53

 Handledningen till NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter, Aktier, 3.1.1. 
54

 Handledningen till NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter, Aktier, 5. 
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3.2.2.2 Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 

Offentliga uppköpserbjudanden regleras i LUA. Dessutom skall en börs enligt 13 

kap. 8 § VpmL ha regler om offentliga uppköpserbjudanden (s.k. takeovers) av 

aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad som börsen driver. 

Dessa regler skall uppfylla de krav som Europaparlamentets och rådets direktiv 

2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden (det s.k. 

Takeoverdirektivet) ställer samt i övrigt vara ändamålsenliga.  

 

NASDAQ OMX Stockholm har antagit regler rörande offentliga 

uppköpserbjudanden,
55

 vilka i den fortsatta beskrivningen kommer att kallas 

takeoverreglerna. Dessa regler skall både följas av budgivaren och målbolaget.  

 

II.18 i takeoverreglerna innehåller regler om intressekonflikter för ledamöter i 

målbolagets styrelse. Enligt regeln får en sådan ledamot inte delta i 

handläggningen i en fråga som är relaterad till uppköpserbjudandet, om 

ledamoten till följd av gemensamma intressen med budgivaren eller av någon 

annan anledning kan ha intressen i frågan som är i strid med aktieägarnas 

intressen.  Detta kan exempelvis bli aktuellt om styrelseledamoten äger aktier i 

det budgivande bolaget, eller om denne är anställd eller har andra uppdrag i det 

budgivande bolaget.
56

 I sådana fall skall styrelseledamoten deklarera den 

uppstådda intressekonflikten och avstå från att delta i behandlingen av frågor 

rörande budet. Intressekonflikter kan även uppstå under tiden då budet 

utvärderas, och uppstår en sådan konflikt måste styrelseledamoten deklarera detta 

och fortsättningsvis avstå från att delta i utvärderingen. 

 

Enligt II.19 takeoverreglerna skall målbolagets styrelse senast två veckor före 

acceptfristens utgång uttala sig sin uppfattning om budet och skälen därtill. Har 

en styrelseledamot varit tvungen att avstå att delta i behandlingen av budet skall 

detta också redovisas.   
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 1 juli 2012. 
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 Se handledningen till II.18 takeoverreglerna. 
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En intressant situation där takeoverreglernas bestämmelser om intressekonflikter 

blev aktuella var då Volkswagen AG i februari 2014 lade ett offentligt 

uppköpserbjudande på de aktier i Scania som inte redan ägdes av Volkswagen 

och MAN.
57

  

 

Majoriteten av ledamöterna i Scanias styrelse avstod från att delta i behandlingen 

av budet. Det förelåg en intressekonflikt på grund av deras tillhörighet eller 

starka kopplingar till budgivaren Volkswagen. Återstående ledamöter i Scanias 

styrelse beslutade på ett extrainsatt styrelsemöte att tillsätta en oberoende 

kommitté med uppdrag att utvärdera Volkswagens bud. Kommittén utgjordes av 

fem personer, varav två var arbetstagarledamöter.
58

  

 

Arbetstagarledamöterna tog vid utvärderingen av Volkswagens bud en aktiv del i 

den oberoende kommitténs arbete och ställde sig inledningsvis bakom 

kommitténs rekommendation till aktieägarna att inte acceptera Volkswagens bud. 

 

Samtidigt förhandlade deras fackliga organisationer med budgivaren om 

garantier för jobb, placeringen av forskning och utveckling och huvudkontor och 

formerna för Scanias fackliga organisationers inflytande i 

Volkswagenkoncernen. Frågan om intressekonflikt ställdes på sin spets längre 

fram under processen då de fackliga organisationerna på Scania träffade en 

överenskommelse med Volkswagen. Hade inte denna träffats hade 

organisationerna varit fortsatt emot budet.
59

  

 

Då de fackliga organisationerna efter överenskommelsen ställde sig positivt till 

budet, valde arbetstagarledamöterna att självmant avgå från den oberoende 
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kommittén. Det hade annars funnits risk att en intressekonflikt skulle ansetts 

föreligga, och arbetstagarledamöternas oberoende av budgivaren hade kunnat 

ifrågasättas. 

 

4 Styrelseledamöters roll och ansvar 

4.1 Styrelseledamöters tystnadsplikt 

I bolagsstyrelser behandlas strategier, entledigande och tillsättning av VD, 

investerings- och marknadsplaner och en mängd strategiska frågor kring 

forskning och utveckling, strukturförändringar, uppköp, avyttringar och fusioner. 

Det är ofta av centralt intresse att information i sådana frågor inte kommer ut 

innan beslut fattats och offentliggjorts.  

 

Styrelseledamöter och VD får inte röja information om företaget för 

utomstående. ABL innehåller emellertid ingen uttrycklig regel om 

styrelseledamöters tystnadsplikt. Däremot finns sådana regler gällande revisorer i 

9 kap. 41 § ABL. Detta innebär dock inte att styrelseledamöterna och VD:n är 

befriade från tystnadsplikt, utan tystnadsplikten anses följa av ledamotens 

uppdrag.
60

 Detta framgår av den allmänna vårdnadsplikt som åligger alla 

styrelseledamöter.
61

  

 

Vårdnadsplikten innebär att ledamöterna är skyldiga att iaktta sekretess i 

angelägenheter som kan innebära skada för bolaget om de skulle föras vidare. 

Detta innebär att den enskilda styrelseledamoten måste göra en bedömning i 

varje situation om informationen i fråga kan komma att skada bolaget om den 

yppas. Styrelseledamoten riskerar att bli skadeståndsskyldig om han eller hon 

felbedömer risken att bolaget skadas och för vidare sådan känslig information.
62
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Indirekt framgår även tystnadsplikten av 7 kap. 32-35 §§ ABL, som reglerar 

styrelsens skyldighet att på bolagsstämman lämna upplysningar om så begärs av 

aktieägare. Denna skyldighet begränsas så att den endast avser sådan information 

som kan ges ut utan att innebära en väsentlig nackdel för företaget. Styrelsen 

skall vägra lämna ut sådan upplysning.
63

   

 

Svante Johannson, adjungerad professor i associationsrätt vid Stockholms 

universitet, skriver i boken ” Svensk associationsrätt i huvuddrag” att det i 

doktrin har framhållits att det är upp till styrelsen att besluta om tystnadspliktens 

omfattning.
64

 Enligt Krister Moberg, professor i bolagsrätt och Corporate 

Governance vid Lunds universitet, är detta inte lika självklart.  

 

I sin kommentar till styrelserepresentationslagen ”Anställda i styrelsen”, framför 

Moberg att en styrelseledamots överträdelse av ett styrelsebeslut om tystnadsplikt 

saknar påföljder. En styrelseledamot kan bli skadeståndsskyldig gentemot 

företaget enligt 29 kap. 1 § ABL om skada skulle inträffa, men denna 

skadeståndsskyldighet inträder, vare sig ett styrelsebeslut om tystnadsplikt har 

fattats eller inte. Moberg menar att detta innebär i praktiken att styrelsen endast 

kan ge rekommendationer om tystnadsplikt, och inte fatta heltäckande och 

bindande beslut därom.
65

  

 

Styrelseledamöters tystnadsplikt berörs även av den föredragande departements-

chefen i förarbetena till 1975 års aktiebolagslag.
66

 Departementschefen menar att 

det följer av vårdnadsplikten att styrelseledamöter och verkställande direktör är 

skyldiga att iaktta sekretess i frågor som kan medföra skada för bolaget om de 

röjs.  Enligt departementschefen innebär detta att det är spridandet av 

informationen i sig som är förbjudet. Det förutsätts inte att skada faktiskt ska ha 
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inträffat, utan det är tillräckligt, enligt departementschefen, att informationen 

som förts vidare kan skada bolaget.  

 

4.2 Sanktioner vid yppande av information 

Moberg pekar på en brist i det resonemang som departementschefen gav uttryck 

för. Om en styrelseledamot har fört vidare information som kan skada bolaget 

strider alltså detta mot ABL. Dock uppkommer frågan om vilken sanktion 

styrelseledamoten ska drabbas av, om någon faktiskt skada inte har uppkommit. I 

ABL finns inte någon sådan sanktionsregel, utan skadeståndsreglerna förutsätter 

att skada skall ha drabbat bolaget. Moberg menar därför att det inte finns någon 

möjlighet att använda ABL:s ansvarsregler. Det innebär att det i praktiken inte 

finns någon sekretessregel i enlighet med vad departementschefen anfört.
67

 

 

Följden blir enligt Moberg, att en styrelseledamot kan föra vidare information, 

som skulle kunna skada bolaget, utan att överträda ABL:s bestämmelser. Detta 

gäller givetvis också för arbetstagarrepresentanterna. Skulle däremot yppandet av 

informationen medföra skada för bolaget, kan ledamoten drabbas av en 

sanktion.
68

  

 

Skadeståndsskyldigheten inträffar emellertid oberoende om ett beslut om 

sekretess har fattats av styrelsen eller inte. Detta innebär enligt Moberg att 

styrelsen i praktiken endast kan ge rekommendationer om sekretess i en fråga, 

och inte fatta beslut som binder styrelseledamöterna att tillämpa sekretess.
69

 

 

Johansson menar å sin sida att ett styrelsebeslut om tystnadsplikt inte kan vara 

helt utan rättslig verkan. Om styrelsen har fattat ett sådant beslut, och en ledamot 

lämnat uppgiften vidare, kan det vara en omständighet som inverkar på 

bedömningen om det kan anses att styrelseledamoten uppsåtligen förorsakat 
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skada. I ett sådant fall skulle styrelseledamoten enligt Johansson bli 

skadeståndsskyldig enligt 29 kap. 1 § ABL.
70

  

 

Rolf Skog tar i boken ”Rodhes aktiebolagsrätt” upp frågan om och i vilken 

omfattning en ledamot har rätt att diskutera med en utomstående person. Skog 

menar att om styrelsen har beslutat att det skall råda strikt tystnadsplikt angående 

vissa uppgifter, har enskilda styrelseledamöter inte någon rätt att föra sådan 

information vidare till en utomstående person, exempelvis en rådgivare. Dock är 

styrelseledamoten tekniskt sätt inte bunden av beslut, om det inte finns en 

tillhörande vitesklausul som ledamöterna blir bundna av.  

 

Om ett sådant beslut om strikt tystnadsplikt inte har fattats av styrelsen, åligger 

det således den enskilda ledamoten att avgöra huruvida uppgifterna kan komma 

att skada bolaget om uppgifter lämnas vidare till en utomstående person.
71

 I ett 

första steg måste ledamoten avgöra om skada kan uppstå redan genom att den 

utomstående personen får ta del av uppgifterna. I ett andra steg måste ledamoten 

bedöma risken av att personen ifråga för uppgifterna vidare till annan.
72

 

Styrelseledamöter i börsnoterade bolag skall även göra en bedömning huruvida 

informationen ifråga är kurspåverkande vilket innebär ökat ansvar för den 

enskilda styrelseledamoten.
73

 

 

4.3 Styrelseledamöters skadeståndsskyldighet 

Styrelseledamöter kan bli ersättningsskyldiga för skada som de vållar företaget. 

Skadeståndsskyldighet kan bland annat följa av de allmänna skadeståndsreglerna. 

Dessa återfinns bl.a. i skadeståndslagen (1972:207) (SkL), som skall tillämpas 

om inte annat är särskilt föreskrivet eller föranleds av avtal eller i övrigt följer av 

regler om skadestånd i avtalsförhållanden, 1 kap. 1 § SkL. 
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 Johansson, s. 135. Denna uppfattning delas av Rolf Skog enligt samtal den 12 juni 2014. 
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Var och en som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar person- eller sakskada 

skall ersätta den skadan, 2 kap. 1 § SkL. Vidare skall den som vållar ren 

förmögenhetsskada, d.v.s. sådan skada som inte innebär att någon lider person-

eller sakskada, ersätta skadan enligt 2 kap. 2 § SkL.
74

 

 

Skadeståndsreglerna i 29 kap. ABL utgör en sådan specialreglering enligt 1 kap. 

1 § SkL, vilket innebär att vid ren förmögenhetsskada skall ABL:s regler om 

skadeståndsskyldighet tillämpas. De associationsrättsliga skadeståndsreglerna 

skall dock tillämpas i ljuset av de allmänna skadeståndsrättsliga principerna 

tillsammans med aktiebolagsrättens skyddsintressen.
75

  

 

Enligt 29 kap. 1 § ABL skall en stiftare, styrelseledamot eller verkställande 

direktör, som, när han eller hon fullgör sitt uppdrag, uppsåtligen eller av 

oaktsamhet skadar bolaget, ersätta skadan. Det skadeståndsansvar som bl.a. 

styrelseledamöterna har gentemot bolaget kallas ofta det interna ansvaret.
76

 

Styrelseledamöterna och verkställande direktör kan även enligt 29 kap. 1 § 2 

men. bli skadeståndskyldiga gentemot aktieägarna eller någon annan om skadan 

drabbar dem, det så kallade externa ansvaret.
77

  

 

I 29 kap. 1 § 1 st. kan utläsas fyra rekvisit som skall föreligga för att skadestånd 

skall kunna utkrävas av ledamöterna i styrelsen eller den verkställande 

direktören. För det första ska skada faktiskt ha uppstått. Skadan ska i sin tur ha 

vållats inom det uppdrag för företaget som skadevållaren innehar. För det tredje 

ska skadevållaren ha handlat culpöst. Till sist skall adekvat kausalitet föreligga 

Detta gäller både det interna och externa ansvaret.
78

  

 

Skadeståndsreglerna i ABL är som tidigare nämnt inte uttömmande, utan kan 

kompletteras med andra skadeståndsrättsliga regler. Exempelvis blir 2 kap. 2 § 
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tillämplig om en ledamot eller VD har utfört en brottslig handling, exempelvis 

svindleri enligt 9 kap. 9 § brottsbalken (1962:700) (BrB) eller trolöshetsbrotten 

som reglerar i 10 kap. BrB.  

 

Trots att styrelsen är ett kollektivt organ, är 29 kap. ABL:s ansvarsbestämmelser 

tillämpliga på individen. Detta kan innebära att inte alla styrelseledamöter blir 

ansvariga för en skada, utan endast vissa.
79

 

 

För styrelseledamöter i publika aktiebolag är det om möjligt än viktigare att göra 

en god bedömning om vad som kan föras vidare och inte. Börsreglerna förhindrar 

som tidigare nämnt bolaget anställda och uppdragstagare att föra vidare 

information som kan vara kurspåverkande.
80

 Detta innebär att förbudet ligger i 

vidareförandet av sådan information, oavsett följd. Bolaget kan bli skyldigt att 

betala vite om det inte följer börsens regler om detta.
81

 Det innebär att 

uppkommen skada för bolaget skulle vara lättare att visa, vilket i sin tur kan 

innebära att styrelseledamoten blir skadeståndsskyldig gentemot bolaget.  

 

5 Arbetstagarledamöters roll och ansvar 

5.1 Inledning 

Enligt 11 § LSP skall arbetstagarledamöterna och deras suppleanter som 

huvudregel vara underkastade samma regler som styrelsens övriga ledamöter, om 

inget annat följer av LSP. Ett undantag till detta är exempelvis suppleanters rätt 

att närvara vid styrelsemötena och bolagsstämma även om de ordinarie 

arbetstagarrepresentanterna inte är frånvarande, vilket regleras i 12 § LSP. I 

övrigt finns de flesta reglerna för arbetstagarledamöternas styrelsearbete i de 

lagar som reglerar företaget, exempelvis ABL. Arbetstagarledamöterna är enligt 

8 kap 2 § ABL en del av styrelsen och är i princip likställda övriga 

styrelseledamöter som har utsetts av bolagsstämman. Detta innebär att 
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arbetstagarledamöterna har samma formella rättigheter och ansvar som övriga 

styrelseledamöter. 

 

De regler som gäller för samtliga ledamöter återfinns dels i lagen som reglerar 

företagets verksamhet, dels i bolagsordningen och företagets stadgar. De 

ansvarområden som stadgas i lagstiftningen och bolagsordningen gäller för 

samtliga ledamöter och kan inte utvidgas eller inskränkas för vissa av dem. 

 

Det är således inte möjligt att inskränka arbetstagarrepresentanternas arbete i 

styrelsen till att endast omfatta vissa frågor.
82

 Däremot får 

arbetstagarledamöterna, enligt 14 § LSP, inte delta i behandlingen av frågor som 

rör kollektivavtal eller stridsåtgärder. Arbetstagarledamöterna får heller inte delta 

i behandlingen av frågor där en facklig förening på arbetsplatsen har ett 

väsentligt intresse som kan strida mot företagets, exempelvis vid fackliga 

stridsåtgärder. I sådana situationer anses arbetstagarledamöterna vara jäviga.
83

 

 

Enligt Sofie Rehnström, arbetsrättsjurist på LO, är arbetstagarledamöters främsta 

uppgift att lyfta arbetstagarperspektivet i styrelsearbetet, det skall alltid vara en 

del av diskussionen och en faktor vid beslutsfattandet. Det är därför mycket 

viktigt att arbetstagarledamöterna är medvetna om den roll de har. LO erbjuder 

därför arbetstagarledamöterna utbildning, dels i grunderna för bolagsrätt, och 

dels i vilket ansvar de har som ledamöter i styrelsen, exempelvis att de står under 

samma skadeståndsansvar som de övriga ledamöterna.
84

  

 

Enligt Eva Karnehed, chef för utbildningsgruppen på Privattjänstemannakartellen 

(PTK), skall arbetstagarledamöterna dock alltid verka för bolagets bästa. Bolaget 
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skall vara lönsamt och ha möjligt leva vidare, vilket ju även är i de anställdas 

intresse.
85

  

 

5.2 Frågan om arbetstagarledamöters tystnadsplikt i samband med 

1988 års lagändring 

5.2.1 Inledning 

I promemorian inför den ändring som skedde i lagen om styrelserepresentation 

1988 berörs frågan om arbetstagarledamöters sekretess gällande styrelsearbetet.
 86

 

I promemorian konstateras att några uttryckliga regler om tystnadsplikt varken 

finns i styrelserepresentations-lagstiftningen eller i den associationsrättsliga 

lagstiftningen. Däremot följer det av allmänna regler om en styrelseledamots 

ställning som syssloman i företaget att denne har en skyldighet att iaktta 

sekretess i fråga om företagets angelägenheter, särskilt om sådana uppgifter kan 

skada bolaget om de skulle lämnas ut.
87

  

Enligt promemorian ställer styrelserepresentationslagstiftningen dock krav på ett 

”öppet informationsflöde”. En arbetstagarledamot är inte bara syssloman i 

styrelsen utan även facklig förtroendeman. Som facklig förtroendeman kan 

arbetstagarrepresentanterna ha behov av att diskutera frågor som behandlats i 

styrelsen med andra fackliga förtroendemän.
88

  

 

Promemorian konstaterar således att det finns en spänning mellan 

styrelserepresentationslagstiftningen och den associationsrättsliga lagstiftningen. 

En central fråga är, huruvida ett styrelsebeslut om sekretess i en viss fråga även 

träffar arbetstagarrepresentanterna eller om de kan föra frågan vidare till de andra 

fackligt förtroendevalda eller fackliga tjänstemän trots styrelsebeslutet om 

sekretess.
89
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Promemorian diskuterar även problematiken kring de associationsrättsliga 

skadeståndsreglerna, vilka, som tidigare konstaterats, förutsätter skada. 

 

5.2.2 Diskussion kring möjligheter att förtydliga LSP vad gäller sekretess 

Promemorian berör debatten kring sekretessfrågan och nämner, att det framförts 

att en lösning på detta problem skulle vara om det angavs direkt i lagtexten att 

arbetstagarledamöter alltid har rätt att diskutera styrelsefrågor med till exempel 

den egna fackföreningsstyrelsen.
90

  

 

Förhandlings- och informationsreglerna i MBL ger den fackliga organisationen 

mycket långtgående möjligheter till insyn i företagens verksamhet och 

informationsrätten avser även uppgifter som kan beläggas med sekretess (21 § 

MBL). En facklig förtroendeman som har erhållit information för fackförbundets 

räkning har rätt att föra denna information vidare, utan att tystnadplikten 

förhindrar detta, till en styrelseledamot i organisationen. I sådana fall träffas även 

denna ledamot av sekretessen (22 § MBL).  

 

De fackliga organisationerna var förespråkare av att införa tydligare regler kring 

sekretess även i styrelserepresentationslagstiftningen och menade, att det 

förefaller uppenbart att arbetstagarrepresentanter bör ha samma möjlighet som 

övriga fackliga förtroendemän att föra information vidare till andra fackliga 

förtroendemän. En lagstadgad regel i LSP om sekretess skulle ge större klarhet. 

Arbetstagarledamöterna skulle inte behöva känna sig som ”gisslan” i styrelsen 

när frågor diskuteras som berör de anställda men som enligt styrelsen inte får 

föras vidare.
91

  

 

I promemorian framförs det dock att det även finns starka skäl för att inte införa 

en lagstadgad regel om sekretess i styrelserepresentationslagsen. Även om 

arbetstagarledamoten är de anställdas representant i styrelsen ingår denne också i 
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styrelsen som ett kollektiv. Detta, menar man, måste i hög grad påverka 

ledamotens handlande i styrelsen. Styrelsearbetet måste bygga på ett ömsesidigt 

förtroende styrelseledamöterna emellan, och det krävs lojalitet både från 

arbetstagarrepresentanterna och från de andra styrelseledamöterna för att arbetet i 

styrelsen ska kunna bedrivas på ett framgångsrikt sätt.
92

  

 

Däremot anses att den större problematiken är det faktum att en 

arbetstagarrepresentant som återkommande går emot styrelsens beslut om 

sekretess omöjliggör sin egen ställning i styrelsen och möjligheterna för de 

anställda att få insyn i och inflytande över verksamheten minskar drastiskt.
93

 

 

Enligt promemorian skulle en lagstadgad sekretessregel i vissa situationer kunna 

ställa arbetstagarledamöterna inför en lojalitetskonflikt, både i förhållande till 

den fackliga organisationen och till styrelsen. En lagstadgad sekretessregel skulle 

även innebära en risk att viktiga frågor kring företagets verksamhet med 

konsekvenser för de anställda inte skulle komma att diskuteras vid 

styrelsesammanträdena, utan tas i sammanhang då arbetstagarrepresentanterna 

inte var närvarande eftersom företagledningen vill förhindra att sådan 

information förs vidare.
94

  

 

Den samlade bedömningen blev därför att en lagstadgad sekretessregel inte borde 

införas i den nya styrelserepresentationslagen utan att frågorna om tystnadsplikt 

istället borde lösas i de enskilda styrelserna, precis som det hade gjort hittills, där 

både företagets behov av sekretess och de anställdas behov av insyn och 

inflytande skulle beaktas.  

 

Den föredragande departementschefen, statsrådet Leijon, framför i propositionen 

till nu gällande lagstiftning att hon till stor del delar den uppfattning som 

framförts i 1986 års promemoria och ansluter sig också till slutsatsen att en 
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uttrycklig sekretessregel inte bör införas vare sig i den nya lagen om 

styrelserepresentation eller i den associationsrättsliga lagstiftningen.
95

 

Departementschefen anför vidare att sekretessfrågorna även fortsättningsvis får 

lösas i styrelserummen där både företagets behov av sekretess och de anställdas 

intresse att få fortlöpande information om verksamheten bör beaktas.  

 

Departementschefen menar att risken att styrelser slentrianmässigt beslutar om 

sekretess kan motverkas av bl.a. information till arbetstagarledamöterna samt att 

de fackliga organisationerna utbildar dem i dessa frågor. Riktlinjen för detta ska 

vara att arbetstagarledamöterna själva skall kunna bedöma behovet av sekretess i 

de frågor som diskuteras i styrelserummet, och de ska ha möjlighet att framföra 

sina uppfattningar i frågan. Leijon upprepar också promemorians tidigare 

uttalande att om styrelsens majoritet beslutar om sekretess kan ledamöterna 

reservera sig mot beslutet, ”med den opinionsbildande effekt detta kan ha”.
96

 

 

Rolf Skog har i boken ”Rohdes Aktiebolagsrätt” kommenterat förarbetena till 

LSP, och menar att frågan om tystnadsplikt för arbetstagarledamöter kommer i 

ett särskilt läge. Lagstiftningen bygger ju på förutsättningen att de anställdas 

representanter skall kunna rådgöra med sina uppdragsgivare om styrelsefrågor. 

Dock berör lagen inte detta, och förarbetenas uttalanden är enligt Skog så vaga 

att de inte kan ge någon tydlig vägledning.
97

 

 

Denna uppfattning delar jag med Skog. Att förarbetena inte ger en tydlig ledning 

är problematiskt och det skapar en stor osäkerhet om den tystnadsplikt, som 

övriga styrelseledamöter har, även avser arbetstagarledamöterna i samma 

utsträckning. Enligt promemorian ingår arbetstagarledamöter i styrelsens 

kollektiv och det är viktigt att alla styrelseledamöter har förtroende för varandra 

för att styrelsearbetet skall fungera väl. Ett förtydligande avseende 
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tystnadsplikten skulle enligt min mening troligen stärka arbetstagar-

representanternas position i styrelsen 

 

5.3 Har arbetstagarledamöter tystnadsplikt? 

Arbetstagarledamöter och deras suppleanter skall alltså som huvudregel vara 

underkastade samma regler som styrelsens övriga ledamöter. Vad innebär då 

detta? Träffas arbetstagarledamöterna lika hårt av tystnadsplikten som övriga 

styrelseledamöter?  

 

På den här punkten går meningarna isär. PTK, ett samverkansorgan för 25 

tjänstemannafackförbund, skriver i sin handbok för arbetstagarrepresentanter i 

bolagsstyrelser att arbetstagarledamöterna har rätt, och en skyldighet, att 

informera sina uppdragsgivare om vad styrelsen diskuterar. 

Arbetstagarledamötena har dock fortfarande en skyldighet att iaktta 

vårdnadsplikten, vilket enligt PTK innebär att de måste hantera informationen de 

får i styrelsen med försiktighet.
98

  

 

Dock är det enligt Rolf Skog viktigt att ha i åtanke att då en arbetstagarledamot 

drar sig tillbaka för att rådgöra med sin fackliga organisation skall det inte vara 

med syftet att informera organisationen om vad styrelsen har diskuterat. Syftet är 

att arbetstagarledamoten skall kunna rådgöra med organisationen för att kunna 

fatta ett bra beslut.
99

  

 

Advokaten Peder Hammarskiölds erfarenhet från styrelser är att det inte har 

funnits några frågetecken kring om tystnadsplikten även träffar 

arbetstagarledamöterna.
100

 Visserligen är LSP:s syfte att de anställda skall få 

insyn och inflytande i verksamheten. Detta innebär dock inte att 

arbetstagarledamöterna skall föra vidare information som diskuteras i styrelsen 

till de anställda eller den lokala fackliga organisationen. Arbetstagarledamöterna 
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skall vara sådana som de fackliga organisationerna och de anställda litar på för 

deras talan i styrelsen och vakar över deras intressen. 

 

En parallell kan, enligt Hammarskiöld, dras till de styrelseledamöter som 

representerar de stora aktieägarna. Dessa har inte heller rätt att föra vidare 

information till sina uppdragsgivare, däremot skall de arbeta för att tillvarata 

deras och övriga aktieägares intressen. 

 

Dock menar Hammarskiöld att det ligger en motsättning i detta. Risken är att 

arbetstagarledamöterna, eller för all del även styrelseledamöter som representerar 

de stora aktieägarna, utsätts för en press från sina uppdragsgivare att informera 

om vad som diskuterats i styrelsen. Då är det viktigt att styrelseledamöterna kan 

stå emot denna press och inte bryta mot tystnadsplikten. 

 

Avseende styrelsebeslut om tystnadsplikt i vissa frågor menar PTK att sådana 

inte skall accepteras av arbetstagarledamötena. Det skall vara upp till 

arbetstagarledamötena själva att avgöra om de behöver rådgöra med, alternativt 

informera sina uppdragsgivare. Har ledamoten gått med på tystnadsplikt är denne 

bunden av den. Således ger PTK rådet till arbetstagarledamöterna att de aldrig 

skall gå med på ett sådant beslut, för att undvika att bli bundna av 

tystnadsplikten.
101

 

 

Däremot måste arbetstagarledamötena enligt PTK beakta vårdnadsplikten, och 

agera lojalt gentemot företaget och inte hantera den information de erhåller 

vårdslöst.
102

  

 

Sofie Rehnström på LO menar att eftersom arbetstagarledamöterna har samma 

skadeståndsansvar som de övriga ledamöterna är det viktigt att de förstår vad 

besluten innebär. Därför skall det finnas en möjlighet för arbetstagarledamöterna 
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att rådgöra med en facklig tjänsteman i styrelsefrågor som bereds. En följd av 

detta blir inte, menar Rehnström, att sekretessplikten försvinner, utan ansvaret 

flyttas över till den fackliga tjänstemannen, på samma sätt som enligt 

sekretessreglerna i 22 § MBL.
103

  

 

Sofie Rehnström anser att de fackliga organisationerna bör vara försiktiga med 

att ge rådet till arbetstagarledamöterna att inte acceptera ett styrelsebeslut om 

tystnadsplikt. Eftersom skadeståndsskyldigheten träffar ledamöterna enskilt, är 

det alltför riskabelt för arbetstagarledamöterna att föra vidare information som är 

av så känslig natur. Istället menar Sofie Rehnström att de fackliga 

organisationerna bör utnyttja sina rättigheter enligt MBL för att få insyn i och 

inflytande över dessa frågor. Lagarna skall verka parallellt och det är viktigt att 

den ena inte tar ut den andra.
104

 

 

Arbetsgivarorganisationerna ser på arbetstagarledamöters tystnadplikt något 

annorlunda. Exempelvis skriver Byggnadsämnesförbundet (BÄF) på sin hemsida 

att även om LSP inte innehåller några uttryckliga regler om tystnadsplikt för 

arbetstagarledamöter i styrelsen så omfattas dessa av samma tystnadsplikt som de 

bolagsstämmovalda styrelseledamötena. LSP innehåller inte någon uttrycklig 

regel som ger arbetstagarledamötena rätt att föra vidare information från 

styrelsen till exempelvis den fackliga klubbstyrelsen, till skillnad från reglerna i 

MBL.
105

  

 

Vidare menar BÄF att styrelsen kan besluta att uppgifter skall vara 

sekretessbelagda. Alla styrelseledamöter, även arbetstagarledamötena, är då 

skyldiga att följa beslutet, men har en möjlighet att reservera sig mot beslutet i 

protokollet.
106
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Arbetsgivarorganisationen Almega delar BÄF:s syn på arbetstagarledamöters 

tystnadsplikt.
107

 Organisationen anser att de är skyldiga att iaktta sekretess i 

samma omfattning som övriga styrelseledamöter när det gäller information som 

kan skada bolaget om de skulle komma ut. Sådan information skall därför under 

alla omständigheter hållas inom företaget och behandlas med stor försiktighet. 

Om uppgifter skall lämnas utanför företaget fordras ett beslut av styrelsen 

alternativt den verkställande direktören.
108

  

 

Almega menar precis som BÄF att styrelsebeslut om sekretess binder samtliga 

styrelseledamöter. Ledamöterna har dock möjlighet att reservera sig mot beslutet 

i protokollet, men är ändå bundet att följa det. Även Almega påpekar att LSP 

skiljer sig mot MBL i denna avsikt då LSP till skillnad från MBL inte innehar 

någon regel som ger arbetstagarledamöterna rätt att föra vidare information från 

styrelsemötena till den fackliga klubbstyrelsen eller någon annan.
109

 

 

Enligt Peder Hammarskiöld råder det alltid tystnadsplikt kring de frågor som 

diskuteras i styrelsen. Om en fråga är av särskild känslig art kan det dock vara av 

betydelse att ordföranden i styrelsen påminner om denna tystnadsplikt, och den 

gäller för samtliga ledamöter, även arbetstagarledamöterna.
110

 

 

Det är enligt min mening tydligt att åsikterna om styrelseledamöters tystnadsplikt 

skiljer sig åt, och särskilt styrelsebeslut om tystnadsplikt i vissa frågor. Medan 

PTK menar att det är viktigt för arbetstagarledamöter att inte acceptera ett sådant 

beslut då det skulle innebära bundenhet av beslutet, anser arbetsgivarsidan att 

styrelsebeslut även binder arbetstagarledamöterna, även om de reserverar sig mot 

beslutet. 
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Det danska rättsfallet nedan belyser att osäkerheten kring detta kan få omfattande 

konsekvenser för den enskilda arbetstagarledamoten, varför jag anser att ett 

klargörande i tystnadspliktsfrågan vore önskvärt. 

 

5.4 Rättsfallet Grøngaard och Bang 

Det finns inte något rättsfall från svenska domstolar där arbetstagarledamöter har 

dömts för brott mot tystnadsplikten. Däremot finns ett intressant rättsfall från 

Danmark. I detta fall berörs frågan insiderbrott. Eftersom även anställda i 

Danmark har rätt till styrelserepresentation, även om reglerna skiljer sig åt i 

någon mån, är rättsfallet även relevant för den här uppsatsen. 

 

Tvisten vid den nationella domstolen är följande. Knut Grøngaard var 

arbetstagarledamot i styrelsen för det börsnoterade bolaget RealDanmark, som är 

ett större finansinstitut.
111

 Som ledamot i styrelsen fick Grøngaard information 

om att RealDanmark skulle inleda diskussioner om en potentiell fusion med 

Danske Bank. Fusionen skulle kunna innebära nedskärningar, och 3 500 

medarbetare riskerad uppsägning. Många av Finansförbundets medlemmar skulle 

drabbas.  

 

Grøngaard bestämde sig för att rådgöra med Finansförbundets ordförande Allan 

Bang om hur han skulle argumentera i styrelsen, exempelvis om han skulle 

försöka ta upp diskussion om andra möjliga fusionspartners. Bang diskuterade i 

sin tur saken med några av förbundets medarbetare. Ungefär en månad senare 

vände sig Grøngaard till Bang igen med syftet att hjälpa de anställda att hantera 

konsekvenserna av den nu beslutade fusionen. Tidpunkten för offentliggörandet 

av fusionen och den förväntade kursreaktionen på börsen var frågor som bland 

annat diskuterades. Även vid detta tillfälle förde Bang vidare informationen till 

några av förbundets medarbetare.   
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Spridandet av den känsliga informationen hade nog aldrig upptäckts, om inte en 

av de medarbetare som Bang talat med utnyttjat informationen och köpt aktier i 

RealDanmark. Mannen dömdes för insiderhandel till fängelse i sex månader. 

 

Grøngaard och Bang åtalades vid Københavns Byret
112

 för röjande av 

insiderinformation enligt lagen om värdepappershandel. Enligt lagen är det 

förbjudet att röja insiderinformation till tredje man om inte röjandet sker ” som 

ett normalt led i fullgörandet av tjänst, verksamhet eller åligganden”. Förbudet 

och undantaget grundar sig på artikel 3 a i EU:s då gällande insiderdirektiv.
113

  

 

Københavns Byret valde därför att ställa tolkningsfrågor till EU-domstolen. 

Bland annat ställdes frågan huruvida det är oförenligt med artikel 3 a i 

insiderdirektivet att en arbetstagarledamot för vidare insiderinformation till 

ordföranden i den fackliga organisation som utsett arbetstagarledamoten. 

Københavns Byret ställde också frågan huruvida det får anses oförenligt med 

artikel 3 a i insiderdirektivet att ordföranden i en facklig organisation röjer 

information som denne fått av en arbetstagarledamot till några av organisationens 

medarbetare.  

 

EU-domstolen fastställde att villkoren för att föra vidare insiderinformation är 

stränga och att undantag mot förbudet skall tolkas restriktivt.
114

 EU-domstolen 

anförde vidare att huruvida en arbetstagarledamots alternativt facklig 

organisations ordförandes röjande av insiderinformation är ett led i fullgörandet 

av personens tjänst, verksamhet eller åligganden till stor del beror på hur den 

nationella bestämmelserna reglerar dessa åligganden.  

 

Grøngaard och Bang framförde i fallet att en arbetstagarledamot i en 

bolagsstyrelse kan behöva rådgöra med sitt förbund för att kunna tillvarata de 
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anställdas intressen. Därför ansåg Grøngaard och Bang att det måste anses vara 

ett normalt led i fullgörandet av uppdraget att söka sådan rådgivning. 

 

I den danska domen, som kom den 23 november 2006, tillämpade Københavns 

Byret dock undantaget strängt.
115

 Två av de tre domarna bedömde Grøngaards 

och Bangs agerande utifrån bolagets intressen. Domarna menade att för att det 

ska vara berättigat att rådgöra med utomstående måste detta anses vara förenligt 

med bolagets intressen. I det aktuella fallet ansågs Grøngaards rådgörande med 

Bang om andra möjliga fusionspartners inte ligga i RealDanmarks intresse. De 

två domarna menade vidare att arbetstagarledamöter inte har någon särställning 

jämfört med de bolagsstämmovalda ledamöterna, och har därför inte några andra 

förpliktelser eller rättigheter. Arbetstagarledamöter representerar inte 

fackförbundet i styrelsen, utan alla anställda i företaget. Domarna ansåg att det 

således inte kunde anses att Grøngaards utelämnande av informationen var ett 

normalt led i fullgörandet av hans tjänst, verksamhet eller åligganden.  

 

Bangs agerande låg heller inte i företagets intresse enligt domarna. Det kunde 

heller inte anses vara för att tillvarata förbundets medlemmars intressen som 

Bang förde vidare informationen till sina medarbetare, och heller inte för att 

kunna ge Grøngaard råd. 

 

Den tredje domaren var till viss del skiljaktig. Han hänvisade till vittnesuppgifter 

som styrkte att det hör till vanligheten att arbetstagarledamöter i bankstyrelser 

vänder sig till Finansförbundet för råd. Domaren hänvisade också till 

Finansförbundets skrift om fusioner där arbetstagarledamöter uppmuntras vända 

sig till förbundet i sådana frågor. Enligt Finansförbundets uppfattning är det inte 

ett brott mot styrelseledamöters tystnadsplikt. På grund av detta menade den 

skiljaktige domaren att det fick anses vara ett normalt led i både 

arbetstagarledamoten Grøngaards och förbundsordföranden Bangs uppdrag att 

diskutera den planerade fusionen med varandra och förbundets tjänstemän. 
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Således ansåg den skiljaktige domaren att Grøngaard och Bang skulle frikännas 

på den punkten.  

 

Däremot var domaren enig med majoriteten i den andra delen. Han ansåg att 

Grøngaard och Bang hade gått för långt när de hade röjt information om datumet 

för fusionen samt om den förväntade kursutvecklingen på börsen. Då var beslutet 

om fusionen redan fattat och några motbud från andra var inte längre möjliga. 

Därför fanns det inte något legitimt syfte med att sprida informationen. 

 

5.5 Mina överväganden och slutsatser kring arbetstagarledamöters 

tystnadsplikt och intressekonflikter 

Att styrelsen enligt promemorian skall ses som ett kollektiv anser jag är ett 

argument för att tystnadsplikten skall avse arbetstagarledamöterna i samma 

utsträckning som de övriga styrelseledamöterna.
116

 En lagstadgad regel om detta 

ser jag inte som någon nackdel utan snarare en bekräftelse av 

arbetstagarledamöters likställning med övriga ledamöter i styrelsen.  

 

Således anser jag att en lagstadgad sekretessregel inte bör ge möjlighet för 

arbetstagarledamöterna att föra vidare information till fackliga förtroendemän, på 

så sätt som MBL:s regler gör, trots de argument som framfördes inför 

lagstiftningen. Istället anser jag att en uttrycklig regel om att sekretess även gäller 

för arbetstagarledamöterna vore fördelaktig, då det visar på strävan efter 

enhetliga styrelser som arbetar tillsammans.  

 

Jag har valt att skriva om det ovan beskrivna rättsfallet då jag anser att det tydligt 

belyser komplexiteten av arbetstagarledamöters tystnadsplikt. Detta gäller 

särskilt för arbetstagarledamöter som sitter i styrelser för börsnoterade bolag där 

insiderregelverket blir tillämpligt. I den aktuella situationen gjorde Grøngaard 

säkert så som han alltid tidigare har gjort, nämligen diskuterade frågan med 
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Bang. Och hade inte en av Finansförbundet medarbetare valt att utnyttja 

information hade detta troligtvis aldrig uppdagats. 

 

Att det, som framgår av vittnesuppgifterna i det danska fallet, har blivit vanligt 

att arbetstagarledamöter rådgör med någon representant från sin fackliga 

organisation anser jag därför vara problematisk. Jag föreställer mig att Grøngaard 

måste blivit chockad då han ställdes inför rätta för en handling som han och 

många med honom hade som rutin att göra. Således menar jag att de fackliga 

organisationerna utsätter sina medlemmar, arbetstagarledamöterna, inför en stor 

risk om de uppmuntrar till diskussioner mellan ledamöterna och den fackliga 

organisationen. Att rättsfallen på detta område är mycket få, det finns exempelvis 

inget svensk rättsfall, tror jag inte beror på att sådana diskussioner eller 

rådgivning inte sker ofta, utan snarare att de fackliga organisationerna 

medarbetare väljer att inte utnyttja den information de får tillgång till. Risken att 

information sprids vidare i flera led finns dock alltid där.   

 

6 Alternativ till representation i bolagsstyrelser 

6.1 Företagsråd enligt tysk rätt 

I flera europeiska länder har de anställda även andra forum än bolagsstyrelsen för 

att utöva inflytande över företaget. Ett sådant exempel är företagsråd. Även om 

reglerna för företagsråd skiljer sig något mellan länderna är syftet detsamma, det 

vill säga att ge de anställda insyn i och inflytande över företaget och hur det 

sköts, precis som styrelserepresentation. Dock är risken att det uppstår 

intressekonflikter och frågor kring sekretess mindre då medlemmarna i 

företagsråden inte har samma ansvar och inblick som arbetstagarledamöter i 

styrelserna har. 

 

I Tyskland finns förutom företagsråd även rätt till styrelserepresentation, dock 

endast i företag som har fler än 500 anställda. I sådana styrelser har emellertid 

arbetstagarledamöterna mycket stort inflytande, då de anställda har rätt till en 
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tredjedel av styrelseplatserna. I företag med fler än 2000 anställda skall hälften 

av styrelsen utgöras av arbetstagarledamöter.
117

   

 

Utöver rätten till styrelserepresentation finns företagsråd (Betriebsrat). Dessa har 

rätt till information och samråd, vilket bland annat innebär att råden har rätt att 

framföra sina synpunkter, lägga fram förslag samt att bli rådfrågad. 

Företagsråden har vidare rätt att delta i beslut som arbetsgivaren fattar, rätt att 

motsätta sig förslag och i vissa fall även vetorätt.
118

 

 

Syftet med företagsråden är att anpassa de nationella kollektivavtalen till de 

lokala förutsättningarna på arbetsmarknaden. Medlemmarna i företagsrådet väljs 

över en fyraårsperiod av företagets anställda. Det finns inte något krav att 

medlemmarna skall vara fackligt anslutna, och företagsråd kan även bildas i 

företag som inte är bundet av kollektivavtal. Fackliga representanter kan dock 

delta även i dessa företagsråds möten som rådgivare, för detta krävs dock att en 

fjärdedel av företagsrådets medlemmar har begärt det.
119

 Fackförbunden bistår 

också företagsråden genom att ge företagsrådet information och utbildning om 

dess roll och rättigheter.
120

  

 

Var tredje månad måste företagsrådet kalla alla anställda till möte, där 

företagsrådet rapporterar om dess arbete. Under mötena diskuteras ofta frågor 

som berör arbetsplatsen eller de anställda, såsom kollektivavtal eller sociala och 

ekonomiska policys på arbetsplatsen. Arbetsgivaren skall alltid bli inbjuden till 

dessa möten och har rätt att uttala sig. Dessutom måste arbetsgivaren lämna en 

rapport en gång per år om förhållandena på arbetsplatsen och hur verksamheten 

utvecklas. Utöver detta kan arbetsgivaren eller en fjärdedel av de anställda på 

arbetsplatsen kalla till möte för att diskutera en specifik fråga. 
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Företagsråd skall arbeta tillsammans med arbetsgivaren för att tillgodose de 

anställdas välfärd  

och en väl fungerande arbetsplats inom ramen för gällande lag och kollektivavtal 

(om arbetsgivaren är bundet av ett sådant). Lagstiftningen om företagsråd stadgar 

att arbetsgivaren och företagsrådet skall träffas varje månad för att diskutera 

aktuella frågor på arbetsplatsen och parterna måste visa upp en vilja att nå 

överenskommelser i omtvistade frågor samt lägga fram förslag på hur de kan 

försöka lösa sina meningsskiljaktigheter.
121

 

 

Företagsråds främsta skyldigheter är att säkerställa att arbetsrättsliga lagar, 

förordningar och avtal följs på arbetsplatsen. Utöver detta skall företagsrådet 

också föreslå åtgärder till arbetsgivaren som är gynnsamma både för 

arbetsplatsen och för de anställda som arbetar där. Dessutom skall företagsrådet 

bland annat arbeta för lika rättigheter för män och kvinnor på arbetsplatsen, och 

främja möjligheten till en god balans mellan arbetet och familjelivet för det 

anställda.
122

 

 

6.2 Svenska diskussioner kring företagsråd 

Advokaterna Sten Bauer och Magdalena Berg från Baker & McKenzie 

Advokatbyrå har skrivit en krönika i tidningen Dagens Juridik där de diskuterar 

problematiken kring styrelserepresentation och osäkerheten kring 

arbetstagarledamöternas tystnadsplikt.
123

  

 

Bauer och Berg menar att styrelserumment inte är rätt forum för de anställda att 

utöva sitt inflytande. De anser att man istället bör titta på andra europeiska länder 

som har företagsråd istället. Detta motiveras bland annat genom att 

tystnadplikten för styrelseledamöter förhindrar de anställda att få den insyn som 

lagen syftar till. Dessutom menar de att många beslut faktiskt fattas i de 
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verkställande organen där de anställda inte har rätt till representanter. För det 

tredje så kan det vara svårt för arbetstagarledamöterna, som är anställda i 

företaget, att ifrågasätta beslut eller åtgärder som majoriteten av styrelse-

ledamöterna ställer sig bakom.  

 

En ytterligare aspekt till detta, som framför i Bauers och Bergs krönika, är att 

rätten till styrelserepresentation endast föreligger för anställda i företag där 

arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal. Denna förutsättning finns inte vid 

inrättande av företagsråd. Bauer och Berg menar att detta skulle innebära att de 

anställdas inflytande skulle öka då insyn och inflytandet på arbetsplatsen inte 

skulle vara beroende av att arbetsgivaren är bundet av kollektivavtal.  

 

Som svar till Bauers och Bergs krönika skrev Martin Wästfelt, chefsjurist på 

fackförbundet Unionen och Sofie Malmkvist, förbundsjurist på samma förbund 

en replik i Dagens Juridik.
124

 Wästfelt och Malmqvist delar inte Bauers och 

Bergs resonemang om att företagsråd borde införas istället för 

styrelserepresentation. De anser att styrelserepresentation idag är, precis som när 

lagen kom, ”en viktig del i de anställdas möjlighet att påverka och informera sig 

om vad som händer på arbetsplatsen”. Vidare menar Wästfelt och Malmkvist att 

rätten för de anställda att ha representanter i styrelsen skall ses om en del av det 

arbetstagarinflytande som den svenska modellen bygger på, istället för att ses 

som en separat rättighet utan koppling till de andra möjligheterna till 

arbetstagarinflytande som bland annat finns i MBL. Att styrelsen i ett företag har 

arbetstagarledamöter innebär inte att företaget fråntas skyldigheten att uppfylla 

kraven i MBL. 

 

Wästfelt och Malmkvist delar Bauers och Bergs uppfattning att 

arbetstagarledamöterna i princip innehar samma ansvar som de övriga 

styrelseledamöterna och att även arbetstagarledamöterna till följd av detta har 

tystnadsplikt i frågor som kunde skada bolaget om de blev offentliga. Wästfelt 
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och Malmqvist hävdar emellertid att tystnadplikten för arbetstagarledamöterna 

måste ses i ljuset av LSP:s syfte, det vill säga att de anställda skall få insyn i och 

inflytande över verksamheten. För att syftet med LSP skall anses vara uppfyllt 

måste arbetstagarledamöterna ha möjlighet att ta med sig information från 

styrelserummet för att informera och diskutera med exempelvis den fackliga 

ledningen. På så sätt menar man att kravet på anställdas inflytande tillgodoses.  

 

Avslutningsvis skriver Wästfelt och Malmkvist att arbetstagarledamöter i 

styrelser tillför kunskap och erfarenhet om verksamheten som de 

bolagstämmovalda styrelseledamöterna saknar. Vidare, menar Wästfelt och 

Malmkvist, har arbetstagarledamöterna ett långsiktigt intresse för företaget, 

vilket skapar ett bättre förtroende för företaget hos allmänheten. Dessutom 

innebär styrelserepresentation att styrelsens beslut blir bättre förankrade samt att 

företagets samarbetsklimat blir bättre.
125

 

 

6.3 Kommentar beträffande företagsråd som alternativ till 

styrelserepresentation 

Enligt min mening har företagsråden i den tyska utformningen många bra 

uppgifter och innebär att de anställda får insyn i och inflytande över 

verksamheten, samtidigt som risken för lojalitetskonflikter och brist på 

förtroende inte är lika stor till skillnad från den risk som finns vid 

styrelserepresentation. Dessutom är det en fördel, precis som Bauer och Berg 

anfört, att det inte endast är anställda i företag som har tecknat kollektivavtal som 

har rätt till inflytande utan att alla anställda har sådan rätt.  

 

Med tanke på att, enligt Medlingsinstitutet, allt färre företag och anställda är 

organiserade och antalet anställda som omfattas av kollektivavtal därmed 

sjunker, kan det komma att bli färre företag som omfattas av LSP. Företagsråd 

enligt den tyska modellen skulle därmed kunna bli ett sätt att tillgodose de 

anställdas inflytande i vart fall i de företag som saknar kollektivavtal. 
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Jag anses emellertid att styrelserepresentation i grunden är, om det förvaltas väl, 

en tillgång till styrelsearbetet. Arbetstagarledamöterna kan, till skillnad från de 

övriga styrelseledamöterna, se styrelsefrågorna ur de anställdas perspektiv, och 

förhoppningsvis bidra till att styrelsebeslutet i största möjliga mån även kan ses 

positivt av de anställda.  

 

Däremot delar jag inte Wästfelts och Malmkvists åsikt att för att LSP:s syfte skall 

anses uppfyllt måste arbetstagarledamöter kunna diskutera styrelsefrågorna med 

exempelvis den fackliga ledningen. Jag menar att syftet med att de anställda skall 

få insyn i och inflytande över verksamheten bör anses vara uppfyllt genom att de 

anställda (genom deras lokala fackliga organisationer) får utse 

arbetstagarledamöter som under styrelsearbetet skall verka för att de anställdas 

intressen skall iakttas. Dessa styrelseledamöter bör ha den kunskap och integritet 

som gör att de kan delta i de diskussioner och de beslut som bolagsstyrelsen har 

att hantera. 

 

7 Avslutande kommentarer 

Denna uppsats har syftet att belysa oklarheter kring styrelserepresentation för de 

anställda i svenska aktiebolag. Det råder osäkerhet kring arbetstagarledamöters 

tystnadsplikt och därför kan det uppstå lojalitetskonflikter med risk för minskat 

förtroende mellan ledamöterna i styrelserna.  

 

Enligt promemorian som låg till grund för den nu gällande lagen om styrelse-

representation skall styrelsen ses som ett kollektiv.
126

 Samtidigt går varken 

promemorian eller lagen närmare in på hur detta synsätt kan komma att stå i 

konflikt med arbetstagarledamöternas roll som de anställdas representanter, och 

det erbjuds heller inte någon lösning på detta problem.  
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Inte minst med tanke på den otydlighet som råder kring arbetstagarledamöters 

sekretess anser jag att möjligheten för att styrelsen verkligen skall kunna arbeta 

som ett kollektiv minskar, när det råder osäkerhet huruvida vissa ledamöter har 

möjlighet att diskutera känslig information med utomstående som inte 

nödvändigtvis prioriterar företagets intressen. Det är enligt min uppfattning en 

risk att bolagsstämmovalda ledamöter inte litar på att det som diskuteras i 

styrelserummet stannar där, och därför väljer att diskutera viktiga ärenden i andra 

forum såsom aktieägarmöten och utskottsmöten, trots att frågorna hör hemma på 

hela styrelsens bord.  

 

Det finns även en risk att arbetstagarledamöterna anser att det svårt att avgöra hur 

det ska agera då känsliga frågor diskuteras i styrelsen. Utifrån de anställdas bästa 

skulle det kunna ses som fördelaktigt om styrelseledamöterna kunde diskutera 

med en facklig förtroendeman eller tjänsteman. Men för bolagets bästa är 

sekretess kring känsliga frågor av största vikt. Risken finns att känslig 

information kan skada bolaget om den sprids, vilket i sin tur kan leda till att den 

enskilda arbetstagarledamoten blir skadeståndsskyldig, eller om bolaget är 

börsnoterat, dömd för brott.   

 

Som anfördes i 1986 års promemoria,
127

 om arbetstagarledamöter inte accepterar 

beslut i styrelsen om tystnadsplikt, såsom PTK i sin handbok uppmanar sina 

medlemmar, undergräver de sin egen ställning i styrelsen. Som jag tidigare anfört 

kan det innebära att övriga styrelseledamöter väljer andra forum för att diskutera 

känsliga frågor och syftet med styrelserepresentation går förlorad.  

 

Sammanfattningsvis anser jag att en sekretessregel bör införas i 

styrelserepresentationslagen som tydligt fastställer att arbetstagarledamöter inte 

har rätt att föra känslig företagsinformation vidare till sin fackliga organisation. 

Visserligen kan arbetstagarledamöter känna ett behov av att få råd i svåra frågor. 

Jag tror dock att även bolagsstämmovalda styrelseledamöter kan känna det 
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behovet ibland. Jag menar att svaret inte är att låta arbetstagarledamöter föra 

vidare känslig information, med risk för skadeståndsansvar alternativt böter eller 

fängelse.  

 

Utbildning kan ge arbetstagarledamöter likvärdiga kunskaper med övriga 

styrelseledamöter. Därmed kan de känna sig säkrare i sin roll och behovet av råd 

från fackliga företrädare minskar. Jag tror att detta skulle främja styrelsearbetet 

och styrelseledamöterna få ökat förtroende för varandra då de inte behöver vara 

osäkra på huruvida de frågor som diskuteras förs.  

 

En regel om tystnadsplikt skulle även underlätta vid offentliga 

uppköpserbjudanden. Vid dessa tillfällen finns det en uppenbar risk för att 

arbetstagarledamöterna hamnar i intressekonflikter. I många fall är det fackliga 

förtroendemän som sitter i bolagsstyrelserna och samtidigt har rollen att företräda 

de anställda i förhandlingar med stöd av MBL.
128

 En lagstadgad regel om 

tystnadsplikt skulle innebära minskad risk för sådana intressekonflikter uppstår. 

Bland annat skulle uppdraget som arbetstagarledamot vara svårare att förena med 

uppdrag att företräda medlemmarna i förhandlingsfrågor. 

 

En av riskerna med styrelserepresentation anser jag är den intressekonflikt som 

arbetstagarledamöterna kan ställas inför. En avvägning av dessa intressen 

behöver många gånger göras och för en enskild ledamot kan detta inte alltid vara 

en lätt bedömning. 

 

Fallet med Volkswagens bud på återstående aktier i Scania, som jag tidigare 

redogjort för,
129

 belyser komplexiteten av arbetstagarledamöters roll. I det fallet 

deltog arbetstagarledamöterna i arbetet att utvärdera Volkswagens bud utifrån 

aktieägarnas intresse och kom då fram till en rekommendation till aktieägarna att 

inte acceptera budet. Samtidigt förhandlade de fackliga organisationerna på 
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Scania, vilka hade utsett dessa arbetstagarledamöter, med budgivaren om att få 

bästa möjliga förutsättningar för de anställda i det fall köpet skulle gå igenom. 

 

Arbetstagarledamöterna i Scania hanterade av allt att döma denna mycket 

känsliga situation med gott omdöme och stor integritet. Men den begränsade 

regleringen av arbetstagarledamöters roll och skyldigheter gentemot företaget 

innebär alltför många risker för misstag. Jag anser därför att styrelse-

representationslagen bör ses över i syfte att skapa ökad klarhet kring dessa 

frågor. 
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8 Källförteckning 

8.1 Offentligt tryck 
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aktiebolag och ekonomiska föreningar, m.m. 

Prop. 1973:186 med förslag till lag om styrelserepresentation för de anställda i 
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Ds A 1986:1. Styrelserepresentation för de anställda 
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uppköpserbjudanden. 
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