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Förord 
 

När den svenska Landsorganisationen håller kongress sjunger ombuden tradi-

tionsenligt:…ty Internationalen åt alla lycka bär. Den tidigare LO-utredaren och 

juristen Ingemar Lindberg skriver i boken Solidaritetens nya landskap att: ”Den 

högstämda retoriken om facklig solidaritet, liksom de akademiska teorierna om 

samhällets klasstruktur, befinner sig ofta långt från arbetares konkreta verklig-

het.” Detsamma kan sägas om de företagsledare och politiker som inte delar 

men likväl bestämmer över arbetares vardag.  

 

Våra olika världar närmar sig stundom varandra. Så är fallet när lagstiftning 

antas av politiker, tillämpas av företagsledare och arbetstagare och studeras  

av oss forskare. Rätten fungerar då likt en magnet som drar världarna till sig. 

 

I denna licentiatavhandling undersöks EU:s direktiv om europeiska företagsråd. 

Både regelverket och de parter som tillämpar reglerna görs till studieföremål.         

I avhandlingen krymper distansen till parterna genom intervjustudier i tre multi-

nationella koncerner. Nu är distans icke blott av ondo. Elfenbenstornet är en 

utgångspunkt för forskning som arbetsmarknadens parter inte har tid eller möj-

lighet att göra. Forskaren kan bidra med nya perspektiv och frågor som parter-

na inte har ställt sig. Juridiken har dessutom den styrkan att de auktoritativa 

rättskällorna är desamma oavsett närheten eller distansen till de företag som 

regleras. 

 

Idén till avhandlingen väcktes när jag slutförde en examensuppsats på jurist-

programmet. I uppsatsen undersöktes det s.k. Industriavtalet som träffades år 

1997. Avtalet hade under flera år hälsats som en pånyttfödelse av den svenska 

modellen och samförståndsandan. Statistiken över strejker och lockouter indi-

kerade ett harmoniskt klimat. Uppsatsen innefattade intervjuer med fackliga 

företrädare och arbetsgivarrepresentanter på lokal, regional och nationell nivå. 

En ombudsman för IF Metall upplevde att ”partssamarbetet har inte blivit ett 

dyft bättre. Arbetsgivarna är lika jävliga idag som på 70-talet”. En representant 

för Teknikarbetsgivarna beskrev mötet med den fackliga sidan som ”att sitta 

naken mot kalashnikovs”.  

 

I studien ingick en stor fordonsfabrik som ägs av en multinationell koncern.  

På fabriken genomdrev ledningen en återgång till löpandebandsproduktion och 

försämringar av lokala löneavtal under hot om att flytta produktion utomlands. 
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IF Metall-klubben svarade med att iscensätta informella övertidsblockader och 

kalla drygt tusen medlemmar till möte under arbetstid. Fabriken stannade.  

 

Parternas umgängesformer framstod inte som optimala. Behovet av facklig 

organisering och arbetsrättslig reglering på transnationell nivå föreföll uppen-

bart. Ett blygsamt men ändå intressant steg i den riktningen är direktiven om 

europeiska företagsråd. 

 

De tyska dadaisterna proklamerade att individens segertåg är ett kollektivt projekt. 

Huruvida denna avhandling ska liknas vid ett segertåg, eller snarare ett lämmel-

tåg utför stupet, får läsaren avgöra. Det finns hursomhelst ett kollektiv av kolle-

gor som har gjort projektet möjligt. Jag vill först och främst tacka mina hand-

ledare Örjan Edström, Catharina Calleman och Staffan Ingmanson. Kollegan 

Anderz Anderssons närläsningar skattar jag likaså högt. Tack alla informanter 

som har medverkat i mina intervjustudier! 

 

Under doktorandtiden har jag haft förmånen att lära känna Erik Sjödin och 

Niklas Selberg, bland annat genom en studiecirkel i arbetsrätt ledd av Jonas 

Malmberg. Tack alla tre för nördig bildning och inspiration! Jag har vidare haft 

förmånen att tillhöra två nationella forskarnätverk, ett nätverk med fokus på 

arbetsrätten och ett tvärvetenskapligt nätverk med fokus på globaliseringen.  

På juridiska institutionen vid Umeå universitet har doktoranderna burit upp  

en trivsam miljö. Detsamma gäller adjunkterna, administratörerna, lektorerna  

och alla andra (ni vet vilka ni är). 

 

Vissa personer, som även är mina vänner privat, har varit särskilt viktiga stötte-

pelare. Tack Linda Berg, Johan Örestig, Ida Asplund, Johan Holm och Fanny 

Holm! Mina föräldrar, tillika mina finlandssvenska språkvårdare, förtjänar också 

en hög med kramar, likaså min syster som har trott på brorsan. Sist men inte 

minst vill jag tacka forskarutbildningsansvariga Ruth Mannelqvist och prefekt 

Görel Granström för kreativa lösningar i arbetets slutskede. De hedersknyfflar 

som härutinnan ådagalagts skall dock inte lastas för avhandlingens innehåll.  

Jag bär ensam ansvaret för de epistlar som har svarvats fram. 

 

Rasmus Hästbacka, Umeå i maj 2017 
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EWC-lagstiftningen EWC-direktivens genomförande i två svenska 
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1 Inledning 

1.1 Ämne 

Ämnet för denna licentiatavhandling är EU:s direktiv om europeiska företags- 

råd och direktivens praktiska betydelse för arbetsmarknadens parter. Det är  

en reglering av arbetstagarinflytande i multinationella koncerner.1 Regleringen  

består av två direktiv som har genomförts i EU:s 28 medlemsstater och i de 3  

stater som omfattas av EES-avtalet.2 Det första direktivet antogs år 1994.3  

Det andra direktivet antogs 2009 och är en omarbetning av det första.4 Den  

engelska termen för europeiskt företagsråd är European Works Council (EWC).  

I det följande används termen EWC-direktiven. 

 

Avhandlingen utgår från en svensk horisont. Därmed avses att undersökning- 

en omfattar EWC-direktivens genomförande i svensk rätt. I Sverige genom- 

fördes det första direktivet genom en lag år 1996 och det andra direktivet ge- 

nom en ny lag år 2011.5 Undersökningen omfattar även ett antal avtal som  

grundas på denna lagstiftning och hur avtalen tillämpas i koncerner med säte  

i Sverige. 

 

EWC-direktivens nationella genomförandelagstiftning är så beskaffad att den  

ålägger koncernledningen att följa vissa informations- och samrådsprocedurer  

i samband med beslut, men utan att lagstiftningen styr utfallet. Det enda sättet  

att belysa utfallet är genom empirisk undersökning. Därför består avhandling- 

en av både en rättslig del och en empiriskt del. I fokus står regelverkets bety- 

delse för arbetstagarinflytande å ena sidan och regelverkets betydelse för styrning  

 
1 Regelverket omfattar också multinationella företag, inte bara koncerner. Jag gör inledningsvis 

flera förenklingar. Se rättsligt korrekt framställning i kapitel 4. 
2 Avtalet om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) gäller för EU-länderna och 

tre stater utanför EU: Island, Liechtenstein och Norge. 
3 RÅDETS DIREKTIV 94/95/EG av den 22 september 1994 om inrättandet av ett europeiskt 

företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för 

information till och samråd med arbetstagare. EGT L 254, 30.09.1994 s. 6–72. 
4 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EG av den 6 maj 2009 

om inrättande av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper 

av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare (omarbetning). EUT L 

122, 16.5.2009, s. 28–44. 
5 Lag (1996:359) om europeiska företagsråd. Lag (2011:427) om europeiska företagsråd. 
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av koncerner å den andra. 

 

EWC-direktiven reproducerar nationella former av arbetstagarinflytande på  

europeisk nivå. I många av de västeuropeiska länderna infördes nya regler  

om arbetstagarinflytande under 1970-talet.6 I Sverige tog reglerna formen av  

lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) och en lag om  

styrelserepresentation för privatanställda år 1972.7 Kollektivavtalsbärande  

fackföreningar kom också att tilldelas ekonomiska resurser genom lagen  

(1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Lagarna  

föregicks av en intensiv debatt om demokratisering av arbetslivet8 och en  

internationell våg av s.k. vilda strejker. I Sverige ebbade vågen inte ut förrän i  

början av 1990-talet.9 

 

De nationella reglerna om arbetstagarinflytande har influerat ett flertal EU- 

direktiv, inte bara direktiven om europeiska företagsråd.10 Till skillnad från de  

nationella reglerna har direktiven inte motiverats som en demokratisering av  

 
6 Se t.ex. Mückenberger, Ulrich (2009).“Workers' Representation on Plant and Enterprise 

Level” i Hepple, Bob & Veneziani, Bruno (red.) (2009). The transformation of labour law in Europe: 

a comparative study of 15 countries 1945-2004. Oxford: Hart, s. 233-255. 
7 Lagen antogs som en försökslagstiftning. Prop. 1972:116. Den ersattes av lag (1976:351) om 

styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar och lag 

(1976:355) om styrelserepresentation för de anställda i bankinstitut och försäkringsbolag. Dessa 

upphävdes genom lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda. 
8 Utredningen SOU 1975:1 som föregick MBL var följdriktigt titulerad Demokrati på arbetsplatsen 

– Förslag till ny lagstiftning om förhandlingsrätt och kollektivavtal. De fackliga strävandena på området 

har gamla anor. Se t.ex. Lundh, Christer (1987). Den svenska debatten om industriell demokrati 1919-

1924. 1, Debatten i Sverige. Ak.avh. Lund: Lunds Univ. Se vidare Lundh, Christer (1989). Den 

svenska debatten om industriell demokrati 1919-1924. 2, Utländska inspirationskällor. Lund: 

Ekonomisk-historiska fören. Se också Schiller, Bernt (1973). ”LO, paragraf 32 och 

företagsdemokratin” i Tvärsnitt: sju forskningsrapporter utgivna till LO:s 75-årsjubileum 1973. 

Stockholm: Prisma, s.283-398. Se även Sigeman, Tore (2003). ”Industriell demokrati – efter fyra 

decennier” i Arvidsson, Richard, Melz, Peter & Silfverberg, Christer (red.) (2003). Festskrift till 

Gustaf Lindencrona. 1. uppl. Stockholm: Norstedts juridik, s. 405-418. 
9 Thörnqvist, Christer (1994). Arbetarna lämnar fabriken: strejkrörelser i Sverige under efterkrigstiden, 

deras bakgrund, förlopp och följder. Ak.avh. Göteborg: Göteborgs Univ. Se även Fransson, Susanne 

(2009). ”Kvinnors strejker – en väg till rättvisa och jämställda löner? ” i Egerö, Anne-Marie 

(red.) (2009). Nio perspektiv på jämställdhet: en antologi om kvinnors och mäns löner. Stockholm: 

Medlingsinstitutet, s. 20-35. 
10 Se mitt kapitel 3 avsnitt 3.4.2. 
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arbetslivet.11 Den svenska MBL har sedan lagen antogs varit föremål för kritik  

från ivrare för arbetstagarinflytande. Vissa inslag i lagen har beskrivits som  

”illusoriska”12 eller en variant av ”kejsarens nya kläder”.13 MBL kvarstår dock  

som det hittills viktigaste lagstiftningsinitiativet vad gäller demokratisering av  

det svenska arbetslivet. 

 

Direktiven om europeiska företagsråd utmärker sig genom att de svarar på  

ekonomins globalisering, närmare bestämt på koncernernas expansion över  

nationsgränserna. Direktiven skapar en möjlighet för arbetstagarna i en  

koncern att bilda en multinationell förhandlingsdelegation inom EU/EES  

som sluter ett transnationellt avtal med koncernledningen om att inrätta ett  

s.k. europeiskt företagsråd. Företagsrådet är ett multinationellt organ som har  

rätt till information och samråd med ledningen i en rad för arbetstagarna  

avgörande frågor. Företagsrådet ska representera alla arbetstagare i koncernen,  

oavsett om de är fackligt anslutna eller ej. Avtalet om företagsråd är trans- 

nationellt i den bemärkelsen att det är gränsöverskridande.  

 

EWC-direktiven är primärt ett svar på de europeiska koncernernas expansion  

över gränserna. Alla världens multinationella koncerner har dock att följa  

direktiven under förutsättning att de bedriver verksamhet inom EU/EES.14  

Det har ingen betydelse i vilken världsdel koncernledningens säte ligger. 

Utgångspunkten för ett avtal om företagsråd är att det omfattar koncernens  

verksamheter inom EU/EES. Parterna kan dock utvidga tillämpningsområdet  

till dotterbolag och filialer i länder utanför territoriet. 

 
11 Olika motiv anges i olika direktiv. Se en behandling av åtta direktiv i Sjödin, Erik (2015). Ett 

europeiserat arbetstagarinflytande: en rättslig studie av inflytandedirektivens genomförande i Sverige. Ak.avh. 

Uppsala: Iustus förlag, s. 30f och 59ff. 
12 Särskilt 44 § MBL har rönt kritik. Den presenterades som en möjlighet för fackföreningarna 

att genom s.k. kvarlevande stridsrätt genomdriva kollektivavtal om medbestämmande. Enligt 

Göransson fyller 44 § en ”illusorisk funktion” avsedd att bevara status quo. Det är en ”politiskt 

skicklig manöver från lagstiftarens sida” där man ger ”sken av att ha tillmötesgått 

fackföreningsrörelsens kritik”. Göransson, Håkan (1988). Kollektivavtalet som fredspliktsinstrument: 

de grundläggande förbuden mot stridsåtgärder i historisk och internationell belysning. Ak.avh. Stockholm: 

Stockholms Univ, s. 349. 
13 Håkan Hydén har jämfört 44 § MBL med sagan om kejsarens nya kläder. ”Enda skillnaden 

är att det i sagan är kejsaren som blir lurad, medan det ifråga om MBL tycks vara folket som 

förts bakom ljuset.” Hydén, Håkan (1985). Arbetslivets reglering. 1. uppl. Malmö: Liber Förlag, s. 

211f. 
14 En förutsättning är också att verksamheten har en viss minimistorlek. Se mitt kapitel 4, avsnitt 

4.4 och 4.8.2. 
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1994 års EWC-direktiv ersattes av 2009 års direktiv. 1996 års svenska EWC- 

lag upphävdes av 2011 års lag. Avtal om europeiska företagsråd som slöts mot  

bakgrund av det första direktivet omfattas dock i viss utsträckning fortfarande  

av första direktivets genomförandelagstiftning.15 Därför måste avhandlingen  

inkludera en undersökning av båda direktiven och båda lagarna. De två lagarna  

sammantagna betecknas hädanefter EWC-lagstiftningen. Avtal som grundas på  

lagstiftningen benämns EWC-avtal. Som en samlande beteckning på EWC- 

lagstiftningen och EWC-avtal används termen EWC-regleringen.16 

 

Avhandlingen riktas till dem som är bekanta med den svenska arbetsmarkna- 

den och hyser ett intresse för europeisering och globalisering, särskilt arbets- 

rättens betydelse i multinationella koncerner. 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Europeisering och globalisering 

EWC-direktivens tillkomst och utformning kan förstås mot bakgrund av vissa  

globaliseringsprocesser. De nationella arbetsmarknadsregimerna har under  

lång tid blivit alltmer integrerade i den europeiska och ytterst den globala  

ekonomin. Nils Elvander har definierat begreppet arbetsmarknadsregim som  

“summan av ett lands arbetsmarknadsrelationer, från arbetsplatsen till den  

politiska nivån där de politiska villkoren för arbetsmarknadsrelationernas  

utveckling beslutas”.17 Olika branscher är mer eller mindre inlemmade i den  

europeiska och globala ekonomin. Exempelvis är tjänsteproducerande företag  

 
15 Att äldre lag i någon mån tillämpas på äldre avtal är standard i civilrättslig lagstiftning. Det 

handlar om respekt för de privaträttsliga subjekten. Parter som ingår avtal ska kunna förutsäga 

avtalets rättsverkningar. 
16 Dessa anglicismer utgör etablerad jargong mellan berörda parter på den svenska 

arbetsmarknaden. Ett alternativ hade varit att konstruera nya termer med hjälp av en svensk 

förkortning (EFR), men det vore att uppfinna ett nytt icke etablerat fikonspråk. 
17 Min översättning av ”the totality of a country’s labour market relations, from the workplace 

to the national political level where the political conditions for the development of labour 

market relations are decided”. Nils Elvander (1928-2006) företrädde det tvärvetenskapliga fältet 

”Industrial Relations”. Han förordade termen ”Labour Market Regime” (arbetsmarknadsregim) 

framför den äldre engelska termen ”Industrial Relations System”. Den senare kan omotiverat 

föra tankarna till tillverkningsindustrin. Elvander, Nils (2002). Industrial relations: a short history of 

ideas and learning. Stockholm: National Institute for Working Life (Arbetslivsinstitutet), s. 50f. 
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som servar en hemmamarknad inte lika inlemmade som exportindustrin.18  

Det råder emellertid inga tvivel om att de nationella arbetsmarknadsregimerna  

är indragna i globaliseringsprocesser.  

 

Begreppet globalisering är inget analytiskt verktyg utan ett samlingsnamn  

för olika former av internationell integration. Ekonomisk globalisering brukar  

definieras som tilltagande ”handel, gränsöverskridande investeringar och  

kapitalflöden samt utbyte av information och teknologi mellan länder”, för att  

citera Globaliseringsrådet som tidigare hörde till utbildningsdepartementet.19  

Globalisering är ”ingen ny företeelse”, anmärker rådet i sin definition, men  

under de senaste decennierna har vi upplevt ”en dramatisk ökning av globala  

transaktioner samt att allt fler länder deltar i den globala ekonomin”.20 

 

Globalisering inbegriper framförallt regionalisering. Näraliggande stater inte- 

greras till övernationella regioner. Man kan tala om åtminstone tre regioner:  

Nord-Sydamerika, Asien-Stilla Havet och Europa. De tre regionerna genom- 

korsas, från väst till öst, av samarbetet mellan rika länder i Nord i form av bl.a.  

OECD.21 Integrationen inom ramen för EU och Europarådet brukar beteck- 

nas europeisering.22 EWC-direktiven är ett uttryck för arbetsrättens europei- 

sering.  

 

Ett signum för globaliseringens innevarande fas23 sägs ofta vara de multi- 

 
18 Angående skillnader mellan branscher och deras betydelse för svenska fackföreningar se 

Kjellberg, Anders (2013). ”Kan fackets försvagning hejdas – facklig styrka och organisering i en 

globaliserad värld” i Lindberg, Ingemar & Neergaard, Anders (red.) (2013). Bortom horisonten: 

fackets vägval i globaliseringens tid. Stockholm: Premiss, s. 39-90. 
19 Globaliseringsrådet var verksamt åren 2007-2009. Det bestod av ledamöter från regeringen, 

arbetsmarknadens parter, medierna och forskarsamhället. Rådets definition av globalisering 

finns på hemsidan: http://www.regeringen.se/sb/d/8616/a/94988. Informationen hämtad 

den 20 februari 2013. 
20 A.a. För en översikt av begrepps- och teoribildning på området se t.ex. Martell, Luke (2007). 

”The Third Wave in Globalization Theory” i International Studies Review, Vol. 9, 2007, s. 173–

196. 
21 För en översikt av forskardebatten se Held, David & McGrew, Anthony (2003). Den omstridda 

globaliseringen. Göteborg: Daidalos. Se särskilt kapitel 4 angående regionalisering. 
22 Se t.ex. Nyström, Birgitta (2012). ”Europeiseringen av den svenska arbetsrätten” i Nyström, 

Birgitta, Edström, Örjan & Malmberg, Jonas (red.) (2012). Nedslag i den nya arbetsrätten. 1. uppl. Malmö: 

Liber s. 9-32. 
23 Globaliseringen kan periodiseras på olika sätt. Anders Johnson har, med fokus på Sverige, 

identifierat ”tre vågor”: 1865-1914, 1950-1971 och ca 1989-. Årtalen är knutna till bl.a. Sveriges 

http://www.regeringen.se/sb/d/8616/a/94988
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nationella företagens stora betydelse.24 Sådana företag har i modern tappning  

funnits sedan 1800-talets andra hälft25, men deras nuvarande makt och utveck- 

ling av transnationella produktionskedjor är historiskt unik.26 Ägandet av  

världens multinationella företag har dessutom koncentrerats till en mindre  

grupp företag. I en studie har man uppskattat att drygt 700 multinationella  

företag kontrollerar 80 procent av tillgångarna i världens ca 43000 multi- 

nationella företag.27 EWC-regleringens adressater är som framgått multi- 

nationella koncerner och arbetstagarsidan i sådana koncerner. 

1.2.2 Nya utmaningar för inflytande och styrning 

Avhandlingen rör EWC-regleringens betydelse för arbetstagarinflytande och  

styrning av koncerner. När koncerner expanderar över nationsgränserna ställs  

både inflytandet och styrningen inför nya utmaningar.28 Ledningen har att  

 
anslutning till det europeiska frihandelssystemet, första världskrigets utbrott, Sveriges 

anslutning till Bretton Woods-systemet, USA:s upphävande av guldmyntfoten och avvecklingen 

av den svenska valutaregleringen. Johnson, Anders (2007). Globaliseringens tre vågor: Sveriges 

internationalisering under 150 år. Stockholm: Utrikesdepartementet, Regeringskansliet. 
24 Se t.ex. den av Globaliseringsrådet beställda Arbetsmarknadseffekter av utländska direktinvestering-

ar. Underlagsrapport 16 på: http://www.regeringen.se/sb/d/5146/a/108103. Information 

hämtad den 20 februari 2013. På s. 9 anmärks att den ”allra största skillnaden mellan nutida och 

tidigare epokers globalisering är kanske de multinationella företagens stora betydelse”.  
25 Muchlinski, Peter (2007). Multinational Enterprises and The Law. Second edition. New York: 

Oxford Univ. Press, s. 8f. En föregångare var Europas koloniala handelsföretag som grundlades 

under 1500- och 1600-talet. A.a.  
26 Forskningen om multinationella företag och transnationella produktionskedjor är 

omfattande. Se t.ex. Dicken, Peter (2015). Global shift: mapping the changing contours of the world 

economy. 7. ed. New York: Guilford, särskilt kapitel 5. För studier som inkluderar fackliga 

strategier, se följande antologier. Lindberg, Ingemar & Neergaard, Anders (red.) (2013). Bortom 

horisonten: fackets vägval i globaliseringens tid. Stockholm: Premiss. Se också Bieler, Andreas & 

Lindberg, Ingemar (red.) (2011). Global restructuring, labour, and the challenges for transnational 

solidarity. Abingdon: Routledge. 
27 Forskare vid Swiss Federal Institute of Technology i Zürich har använt olika typer av ägande som 

mått på kontroll. De uppskattar att 141 multinationella företag kontrollerar 40 procent av 

tillgångarna i världens 43 060 multinationella företag. 737 företag bedöms kontrollera 80 

procent av tillgångarna. Se Battiston, Stefano & Glattfelder, James B & Vitali, Stefania (2011). 

”The Network of Global Corporate Control” i PLOS ONE, Vol. 6, Issue 10, 26 Oct. 2011. 

Tillgänglig på: http://journals.plos.org/plosone/. Information hämtad den 10 december 2013. 
28 Även det allmänna möter nya utmaningar. För en rättslig studie av multinationella företags 

ställning i förhållande till nationalstater, med fokus på bilaterala investeringsavtal, se Hallström, 

Per (2010). ”The Domestic Enforcement of the Decision given by WTO Dispute Settlement 

http://www.regeringen.se/sb/d/5146/a/108103
http://journals.plos.org/plosone/
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styra omfattande produktionssystem, ofta komplexa till sin struktur, i varieran- 

de nationella kontexter.29 En prekär situation för ledningen inställer sig exem- 

pelvis när effekterna av fackliga stridsåtgärder i ett land fortplantar sig till andra  

länder genom koncernens transnationella produktionskedjor. I en handfull fall  

har europeiska fackföreningar och företagsråd samordnat stridsåtgärder i flera  

länder samtidigt. År 1997 inträffade vad som har kommit att kallas den första  

”eurostrejken”. När Renaults ledning i Frankrike avsåg att lägga ned en fabrik i  

Belgien svarade koncernanställda i tre länder med strejk. Liknande manifesta- 

tioner har gått under namnet ”european day of action” och har iscensatts inom  

bland annat General Motors Europe och Electrolux.30 

 

Den kanske mest prekära situationen för arbetstagarsidan inställer sig då  

koncernledningen använder möjligheten till s.k. ”regime shopping” för att  

sätta press på den sociala skyddsnivån, exempelvis genom att ledningen kräver  

lägre löner, högre arbetstempo eller otrygga anställningar under hot om att  

omlokalisera produktion mellan länder.31 Sinnebilden för dylik omlokalisering  

är att arbetares sysselsättning i fabriker flyttas ut.32 Efter millennieskiftet har  

emellertid omlokalisering av tjänstemannayrken tilltagit, både inom industri-  

och tjänstesektorn.33 Omlokalisering sker främst inom OECD-sfären, sällan  

 
System – The Case of the European Union” i Parekh, Pravin H (red.) (2019). International Trade 

Law & Legal Aspects of Trans-border Investment. New Delhi: ILA, s. 50-59. 
29 För forskning om företagsstyrning (”corporate governance”) i multinationell skala se t.ex. 

kapitel 20 i antologin Wright, Mike, Siegel, Donald S., Keasey, Kevin & Filatotchev, Igor (red.) 

(2014[2013]). The Oxford handbook of corporate governance, Oxford: Oxford Univ. Press, s. 450ff. 
30 Informationen är tillgänglig på hemsidan för Eurofound: 

http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-

dictionary/transnational-industrial-action. Information hämtad den 3 februari 2017. Se vidare 

Krieger, Joel (2003). ”Egalitarian Social Movements in Western Europe: Can They Survive 

Globalization and the Economic and Monetary Union?” i Murphy, Craig (red.) (2003). 

Egalitarian politics in the age of globalization. Basingstoke: Palgrave, s. 36-50. 
31”Regime shopping” brukar syfta på att företag väljer investeringsland utifrån den sociala 

skyddsnivån i arbetsmarknadsregimen jämförd med andra länder. Se vidare mitt avsnitt 2.2.6. 
32 För en studie av bl.a. trans-kontintental omlokalisering, i textilindustrin och bilindustrin, 

under perioden 1870-1996 se Silver, Beverly J. (2003). Forces of labor: workers' movements and 

globalization since 1870. Cambridge: Cambridge Univ. Press, s. 41-74. För kritik av boken se In 

Critical Solidarity Newsletter of the Labor and Labor Movements Section, American Sociological 

Association, Vol. 3, No. 3, 2003. Tillgänglig på: https://www.jhu.edu/ Information hämtad den 

2 december 2012. 
33 Gereffi, Gary (2006). The New Offshoring of Jobs and Global Development. ILO Social Policy Lecturers, 

Jamaica, December, Geneva: ILO, s. 10-16. För omlokalisering inom telekommunikations-

http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/transnational-industrial-action
http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/transnational-industrial-action
https://www.jhu.edu/
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från Nord till fattiga länder i Syd.34 

 

Koncernernas regime shopping, tillsammans med globaliseringen av handel  

och finansiella flöden, väcker ödesmättade frågor om arbetsrätten och den  

sociala skyddsnivån i olika länder. Forskardebatten är vid det här laget oöver- 

skådlig. Ett axplock kan emellertid illustrera spännvidden. Enligt en tes i  

globaliseringsdebatten är ett ”race to the bottom” för handen. Tesen går ut på  

att arbetstagarna i det enskilda landet har att acceptera sämre villkor än arbets- 

tagare i andra länder, eljest står de utan investeringar och sysselsättning.35 En  

tes som är mer försiktigt formulerad tar sikte på att vinsternas andel av föräd- 

lingsvärdena generellt har stigit i i-länderna under de senaste 30 åren. Det sker  

på bekostnad av löneandelen och medför också att skatteintäkterna är mindre  

än vad som annars vore fallet.36  

 

En annan tes i debatten uttrycker tvärtom förhoppningen om ett ”race to the  

top”. En förutsättning sägs då vara att transnationella fackföreningar och reg- 

leringar kommer ikapp ekonomins globalisering.37 Enligt ytterligare en tes är  

en ”konvergens mot mitten” att vänta. Arbetstagare på en hög social skydds- 

nivå kan då vänta sig en sänkning, medan arbetstagare på lägre nivå kan vänta  

sig en höjning. Konvergenstesen drivs i den forskning som går under namnet  

 
branschen se Flecker, Jörg & Kirschenhofer, Sabine (2002). Jobs on the move: European case studies 

in relocating eWork. Brighton: Institute for Employment Studies. 
34 En huvudorsak till att inte mer produktion förläggs i fattiga länder är att företag inte bara 

eftersträvar låga kostnader utan också höga intäkter. En faktor i rika länder som kan bidra till 

höga intäkter är hög produktivitet. Angående omlokalisering inom EU se Galgóczi, Béla & 

Keune, Maarten & Watt, Andrew (2008). Jobs on the move. An analytical approach to relocation and its 

impact on employment. London: Peter Lang. Angående produktionsbetingelser som beaktas av 

investerare, se Fröbel, Folker, Heinrichs, Jürgen & Kreye, Otto (1980). The new international 

division of labour: structural unemployment in industrialised countries and industrialisation in developing 

countries. Cambridge: Cambridge Univ. Press, s. 145-147. 
35 För en studie av USA se Tonelson, Alan (2002). A race to the bottom. Why a Worldwide Worker 

Surplus and Uncontrolled Free Trade are Sinking American Living Standards. Colorado, Westview press. 

För en studie av Kina, Filipinerna, Singapore och Thailand se Mehmet, Ozay & Tavakoli, Akbar 

(2003). ”Does foreign direct investment cause a race to the bottom?” i Journal of the Asia Pacific 

Economy, Vol. 8, Issue. 2, 2003, s. 133-156. 
36 Vinst beskattas i regel mildare än lön. Globaliseringen av handel, finansiella flöden och 

produktion är några sannolika orsaker till löneandelens nedgång, men inte de enda. Se t.ex. 

Lindberg, Ingemar & Bengtsson, Erik (2013). Den sänkta löneandelen: orsaker, konsekvenser och 

handlingsalternativ. Stockholm: Premiss. 
37 Se t.ex. Hepple, Bob (2005). Labour laws and global trade. Oxford: Hart Publishing, s. 15-24 och 

85f. 
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Varieties of Capitalism.38 Tesen drivs också av kritiker till denna skola39 och av  

andra forskare.40  

 

En sista tes att nämna här går ut på att arbetstagarnas kamp pressar vinst- 

marginalerna, vilket gång på gång tvingar kapitalet att flytta runt jordklotet.  

Varje gång kapitalet anländer till ett nytt land upplever landets fackförenings- 

rörelse en period av uppgång, vilken följs av nedgång när kapitalet återigen  

flyttar.41  

 

I forskningen kan man finna empiriskt stöd för samtliga teser, förutsatt att  

teserna appliceras på specifika branscher och regioner.42 Det finns således inte 

bara en utvecklingstendens. Flera parallella tendenser kan skönjas. Ett ”race to  

the bottom” är ingen ödesbestämd utveckling. Arbetstagare och arbetsgivare  

har följaktligen en möjlighet att göra olika vägval. Parterna kan hantera globali- 

seringen på olika sätt. En faktor av betydelse för deras vägval är arbetsrätten i  

den multinationella koncernen, däribland EWC-direktiven. 

1.2.3 Arbetsrätten i den multinationella koncernen 

I ett arbetstagarperspektiv inrymmer den multinationella koncernen vissa  

 
38 Se t.ex. Thelen, Kathleen (2001). ”Varieties of Labor Politics in the Developed Democracies” 

i Hall, Peter A & Soskice, David (red.) (2001). Varieties of capitalism: the institutional foundations of 

comparative advantage. Oxford: Oxford Univ. Press, s.72-103. 
39 Se t.ex. Wailes, Nick (2008).”Are National Industrial Relations Regimes Becoming 

Institutionally Incomplete?” i Mia (red.) (2008). EU industrial relations v. national industrial relations: 

comparative and interdisciplinary perspectives. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, s. 3-

14. Se också Wailes, Nick & Ramia, Gaby & Lansbury, Russel D (2003). ”Interests, Institutions 

and Industrial Relations” i British Journal of Industrial Relations 41: 4 December 2003, s. 617-637. 
40 Se Adrian Wood som har argumenterat för att ökad industrivaruhandel mellan Nord och Syd 

har gynnat arbetare i Syd, men missgynnat (lågutbildade) arbetare i Nord. Wood, Adrian (1994). 

North-South trade, employment, and inequality: changing fortunes in a skill-driven world. Oxford: 

Clarendon Press. 
41 Denna tes drivs i Silver (2003), s. 41-74. Det vore intressant att se en uppföljande studie av 

hur robotteknologi påverkar produktionsallokeringen. År 2012 rapporterade tidningen Forbes 

att vissa företag som har flyttat produktion från USA till Kina (p.g.a. billig arbetskraft) nu återtar 

produktion till nya robotbaserade fabriker i USA. Wadhwa, Vivek (2012). ”The End of Chinese 

Manufacturing and Rebirth of U.S. Industry” i Forbes, 23 juli 2012. En liknande rörelse kan 

skönjas i Sverige. Se Ohlander, Karin (2016). ”Företagen flyttar hem igen” i Dagens industri, 16 

maj 2016. 
42 Se anförda källor i fotnot 34-41. 
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matchningsproblem. För att förstå EWC-direktivens tillkomst och utformning  

behöver man förstå dessa problem. I generella termer råder en diskrepans  

mellan den multinationella koncernen och de nationella arbetsmarknads- 

regimerna. Medan koncernen utgör ett multinationellt rum, är den arbets- 

rättsliga regleringen och fackliga organiseringen i huvudsak nationell. Å ena  

sidan spänner koncernen över två eller fler arbetsmarknadsregimer och deras  

respektive regleringar. Å andra sidan är koncernen i hög grad ett ”rättstomt  

rum”, för att låna en term från Tove Stang Dahl.43 Annorlunda uttryckt in- 

rymmer koncernen två nivåer, en nationell nivå som är väldigt juridifierad  

och en transnationell nivå som inte är det.44 Rummet är därtill relativt tomt  

på transnationella fackliga organisationer och liknande former av arbetstagar- 

representation. 

 

Diskrepansen mellan koncernen och de nationella arbetsmarknadsregimerna  

innefattar flera specifika matchningsproblem. Ett sådant problem är att arbets- 

tagarsidan ofta har etablerade kanaler för dialog med lokala företagsledningar,  

nationella koncernledningar och arbetsgivarföreningar, men inte alltid med  

den multinationella koncernledningen. När personalstyrkan (hela eller delar av  

den) saknar kanaler för dialog med högsta ledningen, kan det vara svårt att  

påverka koncernen eller ens hålla sig uppdaterad om dess utveckling. 

 

Ett annat matchningsproblem i koncernen är att arbetstagarsidan befinner sig  

i ett resursmässigt underläge. Parternas resurser matchar inte varandra. Det är  

inget specifikt för multinationella koncerner utan snarare det normala förhål- 

landet i företag. De multinationella koncernernas ekonomiska styrka är dock  

unik.45  

 
43 Dahl, Tove Stang (red.) (1985). Kvinnerett. 1. Oslo: Universitetsforl., s. 18.  
44 Begreppet ”juridifiering” härrör från Habermas. Se Habermas, Jürgen (1986) ). ”Law as a 

Medium and Law as an Institution” i Teubner, Günther (red.) (1986). Dilemmas of law in the welfare 

state. Berlin: de Gruyter, s. 203-220. För begreppens användning i svensk forskning se t.ex. 

Brännström, Leila (2009). Förrättsligande: en studie av rättens risker och möjligheter med fokus på 

patientens ställning. Ak.avh. Lund: Lunds Univ, 2009. Se även Bruun, Niklas (1987). ”Arbetslivets 

juridifiering - perspektiv på den finska utvecklingen” i FJFT 1987, s. 136ff. 
45 Koncernerna varierar givetvis kraftigt i storlek och tillgångar. Det kan dock noteras att de tre 

största koncernerna – Wal-Mart Stores, Exxon och General Motors – var och en har ett större 

förädlingsvärde än BNP i var och en av staterna Ungern, Nigeria och Rumänien. Koncernernas 

sammanlagda förädlingsvärde är 166,5 miljarder dollar. Det är 33 procent av Sveriges BNP på 

492,61 miljarder dollar. Data för Sverige gäller år 2015 och kommer från hemsidan: 

http://www.globalis.se/Statistik/BNP/(language)/swe-SE. Information hämtad den 26 

januari 2017. Resterande statistik kommer från Wolf, Martin (2002). ”Countries still rule the 

world” i Financial times, 6 feb. 2002. 

http://www.globalis.se/Statistik/BNP/(language)/swe-SE
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Inom EU är ett svar på dessa matchningsproblem att driva fram en harmoni- 

sering eller tillnärmning av arbetsrätten, alltså en viss utjämning av nationella  

skillnader. Det sker inom ramen för specifika mål som uppställs genom  

direktiv. Harmoniseringen av arbetsrätten är partiell, den är inte avsedd att  

vara fullständig. Ett annat svar på matchningsproblemen inom EU är att bygga  

en europeisk arbetsmarknadsregim bestående av transnationella regleringar  

och nya former för arbetstagarrepresentation. EWC-direktiven är ett exempel  

på en sådan reglering. De europeiska företagsråden är en viktig institutionell  

komponent i den arbetsmarknadsregim som är under framväxt. 

1.2.4 Direktivens svar på matchningsproblemen 

EWC-direktiven erbjuder svar på de nämnda matchningsproblemen. Det  

förstnämnda problemet – bristen på dialog med koncernens högsta ledning –  

berörs i EWC-direktivens ingresser med följande ord: 

 
De förfaranden för information till och samråd med arbetstagare som omfattas av  

medlemsstaternas lagstiftning eller förfaranden är sällan inriktade på den gränsöver- 

skridande strukturen hos den enhet som fattar beslut som berör dessa arbetstagare.  

Detta kan medföra att arbetstagare som berörs av beslut inom ett och samma  

företag eller en och samma grupp av företag behandlas på olika sätt.46 

 

I ingresserna görs vidare gällande att denna svaghet i de nationella arbets- 

marknadsregimerna kan innebära att beslut som berör ”arbetstagare fattas i en  

annan medlemsstat än den där de är anställda” varvid arbetstagarna inte är  

garanterade rätt till information och samråd om beslutet.47 

 

EWC-direktivens svar på problemet är att skapa en kanal för dialog på multi- 

nationell koncernnivå.48 Kanalen består av det europeiska företagsrådet och  

dialogen vilar på rätten till information och samråd. Företagsrådet är tänkt  

att förbinda koncernens samtliga arbetstagare inom EU/EES med den högsta  

ledningen. Direktiven medger också att transnationella avtal träffas om andra  

förfaranden för information och samråd, istället för ett företagsråd.  

 

EWC-direktivens svar på det andra matchningsproblemet – arbetstagarsidans  

 
46 Ingressen till första direktivet och ingresspunkt 11 i andra direktivet. 
47 Ingressen till första direktivets och ingresspunkt 12 i andra direktivet 
48 Dialog mellan arbetsmarknadens parter, s.k. ”social dialog”, är ett nyckelbegrepp i EU-

arbetsrätten. Se mitt kapitel 3. 
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resursmässiga underläge – är att ålägga koncernen att förse det europeiska  

företagsrådet och enskilda arbetstagarrepresentanter med ekonomiska medel,  

utbildning och andra resurser.49 Avsikten är självfallet inte att skapa ett  

jämbördigt förhållande mellan parterna utan att åstadkomma en smärre  

kompenserande effekt för den underordnade parten. 

 

Det första förslaget till EWC-direktiv föregicks av 1980 års s.k. Vredelin- 

initiativ. Det var ett förslag till direktiv om information och samråd inom  

företag med komplexa strukturer, särskilt multinationella företag och koncer- 

ner. Bristen på dialog med den högsta ledningen var tänkt att åtgärdas genom  

en s.k. ”by pass”-bestämmelse. Den innebar att arbetstagarrepresentanterna i  

alla dotterbolag som var berörda av moderbolagets beslut skulle ha rätt att  

möta den centrala ledningen för information och samråd. Representanterna  

skulle alltså gå förbi (eller passera) dotterbolagets ledning. ”By pass”- 

bestämmelsen var kontroversiell och förslaget antogs aldrig.50 

 

Medan de multinationella koncernerna är drivande i en ekonomisk globali- 

sering, kan EWC-direktiven betraktas som uttryck för en rättslig och social  

globalisering.51 I koncerner där avtal om europeiska företagsråd träffas fylls  

det multinationella rummet med nya transnationella regler, pådrivna av fack- 

föreningar som likaså sträcker sig över nationsgränserna. EWC-direktiven är  

enligt sina ingresser även avsedda att främja koncernernas expansion över  

nationsgränserna, vilket i sin tur framhålls som en förutsättning för ”att den  

inre marknaden ska fungera”.52 

 
49 Enligt ingressen till första direktivet och ingresspunkt 19 i andra direktivet ska avtal om 

europeiska företagsråd tilldela arbetstagarsidan ekonomiska resurser. Resursfördelande regler 

återfinns i flera direktivartiklar, vilket jag återkommer till i kapitel 4. 
50 COM (1980) 423 final – Proposal for a Council directive on procedures for informing and 

consulting the employees of undertakings with complex structures, in particular transnational 

undertakings. Smeknamnet härrör från kommissionär Henk Vredeling. För en analys av 

förslaget se Blanpain, Roger (red.) (1983). The Vredeling proposal: information and consultation of 

employees in multinational enterprises. Deventer: Kluwer. 
51 Kommissionen har framhållit att ett syfte med EWC-direktiven är ”att låta alla EU-

medborgare dra nytta av globaliseringen”. Se KOM (2008) 419 slutlig, s.3. Termen ”social 

globalisering” brukar avse de sociala rörelsernas växande kontakter och verksamhet över 

gränserna. Hit hör inte bara fackföreningar utan en mängd andra s.k. Non-governmental 

organizations (NGO:s). Summan av världens NGO:s har betecknats som ett globalt civil-

samhälle Se. t.ex. Kaldor, Mary (2004). Det globala civilsamhället: ett svar på krig. Göteborg: Daidalos, s. 

107ff. 
52 Ingressen till första direktivet och ingresspunkt 10 i andra direktivet. 
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I dagsläget uppgår antalet europeiska företagsråd inom EU/EES till 1127  

stycken. De är verksamma i 1082 multinationella koncerner. Att företagsråden  

är fler beror på att en del koncerner inrymmer fler än ett företagsråd. Antalet  

företagsråd i koncerner med säte i Tyskland är 238. De Tysklandbaserade  

koncernerna ligger i toppen av statistiken. På andra plats kommer de USA- 

baserade koncernerna med 171 företagsråd. Motsvarande siffror för koncer- 

ner med säte i Frankrike, Storbritannien och Sverige är 128, 109 respektive 70  

företagsråd.53  

 

År 2005 uppskattades att ca 2200 koncerner omfattades av det första EWC- 

direktivet. Företagsråd saknades i mer än hälften av de berörda koncernerna.54  

Enligt en beräkning år 2007 omfattades ca 24 miljoner arbetstagare av första  

EWC-direktivet. Av dessa representerades ca 14,5 miljoner arbetstagare av  

europeiska företagsråd.55 Ett motiv för att utfärda det nya EWC-direktivet  

år 2009 var att påskynda bildandet av företagsråd.56 Resultatet blev emellertid  

magert.57 

1.2.5 Direktivens potential för inflytande och styrning 

En central utgångspunkt för arbetsrätten är de s.k. arbetsgivarprerogativen.  

 
53 Dessa siffror rör egentligen multinationella företag och koncerner sammantagna. Aktuell 

statistik finns på hemsidan för European Trade Union Institute (ETUI): 

http://www.ewcdb.eu/. Information hämtad den 5 maj 2017. 
54 Siffrorna rör återigen multinationella företag och koncerner sammantagna. Spiegelaere, Stan 

De & Jagodzinski, Romuald (2015). European Works Councils and SE Works Councils in 2015. Facts 

and figures. Brussels: ETUI, s. 13. 
55 Blanpain (2009), European Works Councils: the European directive 2009/38/EC of 6 May 2009.  

Bulletin of Comparative Labour Relations No. 72. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 

s. 234. 
56 Se ingresspunkt 7 i andra EWC-direktivet. 
57 Se t.ex. Spiegelaere, Stan De (2016). Too little, too late? Evaluating the European Works Councils 

Recast Directive. Report 138 european trade union institute. Brussels: ETUI, s. 5. 

http://www.ewcdb.eu/
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Arbetsgivaren har en företagsledningsrätt58 och arbetsledningsrätt.59 Dessa  

grundläggande principer är gemensamma för alla kapitalistiska ekonomier  

även om prerogativens normativa ursprung kan härledas på olika sätt.60  

Arbetstagarna har en motsvarande arbetsplikt, lydnadsplikt och därtill en  

lojalitetsplikt.61 Vid sidan av arbetsledningsrätten har arbetsgivaren också  

en anställningsrätt och uppsägningsrätt.62 Dessa tre befogenheter samman- 

tagna kallas också §32-befogenheterna i svensk rätt.63 

 

Den rätt till information och samråd som följer av EWC-direktiven innebär  

en potential för arbetstagarinflytande. Det är ingen rätt för arbetstagarnas  

representanter att delta i ledningsbeslut. Det är inte heller någon garanti för  

att faktiskt påverka ledningsbeslut. Arbetsgivarsidan ska delta i en dialog men  

är inte skyldig att tillmötesgå arbetstagarsidans anspråk. Rätten till information  

och samråd lämnar arbetsgivarprerogativen intakta. 

 

 
58 Företagsledningsrätten är knuten till äganderätten, näringsfriheten och avtalsfriheten. Man 

brukar tala om det ekonomiska systemets tre rättsliga grundpelare. Se t.ex. Myhrman, Johan, 

Strömholm, Stig & Petrén, Gustaf (1987). Marknadsekonomins rättsliga grundvalar. Stockholm: 

Timbro, s. 248. 
59 Arbetsledningsrätten är en allmän rättsgrundsats som enligt Arbetsdomstolens praxis ingår i 

alla kollektivavtal, explicit eller dolt. AD 1930 nr 52. AD 1934 nr 179. Den kallas också 

subordinationsprincipen.  
60 I svensk rätt har exempelvis Glavå betonat skillnaden mellan företagsledningsrätten och 

arbetsledningsrätten. Medan den förra är förbunden med näringsfrihetens genombrott kring 

mitten av 1800-talet menar Glavå att den senare kan spåras längre tillbaka i tiden. Det är inte 

bara arbetsgivare som har en företagsledningsrätt utan också näringsidkare utan anställda. 

Arbetsledningsrätten är däremot specifik för arbetsgivare. Glavå, Mats (1999). Arbetsbrist och 

kravet på saklig grund: en alternativrealistisk arbetsrättslig studie. Ak.avh. Göteborg: Göteborgs Univ., 

s. 597-609. 
61 Lojalitetsplikten, som anses följa av anställningsavtalet, har formulerats i AD-praxis. Se t.ex. 

AD 1994 nr 79 och AD 2012 nr 25. I doktrinen behandlades lojalitetsplikten redan i Schmidt, 

Folke (1959). Tjänsteavtalet. Stockholm: Norstedt, s. 241. Se internationell översikt av arbetstagares 

lojalitetsplikter i temanumret av Comparative Labour Law & Policy Journal, Vol. 20, No. 2, 1999. 
62 Anställnings- och uppsägningsrätten anknyter till avtalsfriheten. Att även dessa befogenheter 

enligt AD-praxis ingår i alla kollektivavtal innebär att de dessutom omfattas av fredsplikt. AD 

1932 nr 100. AD 1933 nr 159.  
63 Det går tillbaka på 1906 års decemberkompromiss då LO accepterade att befogenheterna 

upptogs i kollektivavtal, enligt formuleringen i SAF:s stadgar (ursprungligen § 23). Då 

befogenheterna kan begränsas av auktoritativa rättskällor betecknas de även som en 

restkompetens. Ett sent pionjärverk om begränsningar genom kollektivavtal är Bengtsson, Berit 

(2006). Kampen mot §23: facklig makt vid anställning och avsked i Sverige före 1940. Ak.avh. Uppsala: 

Uppsala Univ, 2006. 
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Varför är det angeläget att undersöka EWC-regleringens betydelse för arbets- 

tagarinflytande och styrning av koncerner? Relevansen i att undersöka regel- 

verkets betydelse för inflytandet torde vara uppenbar, men att även studera  

dess betydelse för styrningen fordrar en motivering. En kort motivering är att  

regelverket har en potential att underlätta styrningen av koncerner. Den längre  

motiveringen lyder som följer. 

 

En förutsättning för att ”näringsverksamheten ska kunna utvecklas harmo- 

niskt” är, enligt EWC-direktiven, att koncernerna informerar och samråder  

”med representanterna för de arbetstagare som berörs av deras beslut”. Infor- 

mation och samråd uppges rentav vara ett ”måste” för en harmonisk utveck- 

ling.64 EWC-direktivens syfte är inte formulerat med orden ”underlätta styr- 

ningen”. Lagstiftarens avsikt får dock tolkas så att den dialog som ska upp- 

rättas på multinationell koncernnivå kan och bör underlätta styrningen. Skälen  

för en sådan tolkning är två.  

 

För det första vinnlägger sig EU-kommissionen om att undersöka direktivens  

effekter på styrningen av företag. I utvärderingen av det första direktivet  

ställdes frågan till ett antal koncerner huruvida ledningen upplever ett ”mer  

effektivt beslutsfattande” och en ”förbättrad förståelse för ledningen” från de  

anställdas sida.65 För det andra är tanken att arbetstagarinflytande underlättar  

arbetsgivarens styrning ingalunda ny och den förekommer även i andra EU- 

rättsliga dokument. I exempelvis direktivet om en allmän ram för information  

och samråd inom EU, uttrycks förväntningen att en förstärkt partsdialog  

kommer att ”öka det ömsesidiga förtroendet”, ”göra arbetsorganisationen mer  

flexibel” och ”öka arbetstagarnas medvetenhet om behoven av anpassning”.66   

 

Cathrine Barnard menar att EU-kommissionen, sedan tiden strax innan  

millennieskiftet, betraktar social dialog som ”en hörnsten för styrning av  

 
64 Se ingressen till första direktivet och ingresspunkt 10 i andra direktivet. 
65 Min översättning av ”More effective decision-making” och ”Improved understandning of 

management”. Konsulteringen av berörda parter återges i SEC (2008) 2166 – Commission Staff 

Working Document Accompanying the Proposal for a Directive of the European Parliament 

and the Council on the establishment of a European Works Council or a procedure in 

Community-scale undertakings and Community-scale groups of undertakings for the purposes 

of informing and consulting employees (recasting), s. 14. 
66 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2002/14/EG av den 11 mars 

2002 om inrättandet av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i den 

Europeiska gemenskapen. EGT L 080 23.3.2002, s. 29. Se ingresspunkt 7. 
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företag”.67 Ett liknande resonemang formulerades redan 1977 av Michael  

Shanks i relation till EU:s socialpolitik som helhet: 

 
Gemenskapen måste framstå som mer än ett instrument för kapitalister att exploatera  

den inre marknaden; i annat fall är det kanske inte möjligt att övertyga folken i  

Gemenskapen om att fortsätta acceptera marknadens disciplin.68 

 

Michael Shanks var ansvarig för genomförandet av EU:s första sociala  

handlingsprogram, antaget av ministerrådet år 1974.69  

 

De nämnda synsätten på EU-nivå kan jämföras med vissa diskussioner om  

den svenska arbetsmarknadsregimen. En förutsättning för en väl fungerande  

styrning av företag är arbetsfred. När MBL infördes hyste lagstiftaren förvänt- 

ningen att ett ökat arbetstagarinflytande skulle minska behovet av stridsåtgärd- 

er.70 Folke Schmidt skrev i standardverket Facklig arbetsrätt att: ”Den arbetsrätt  

som tillkom på 1970-talet – framförallt MBL – syftar till att de enskilda arbets- 

tagarna genom sina förtroendemän skall medverka i arbetsgivarens styrning av  

företaget eller verksamheten.”71 

 

Att regler om arbetstagarinflytande i praktiken kan underlätta styrning av  

företag har belysts i forskning på den nationella nivån. Företags- och arbets- 

ledningsrätten är en exklusiv beslutsrätt. Utövandet av denna rätt möter dock  

hinder i den sociala verkligheten. I praktiken uppstår ofta styrningsproblem.  

Ett hinder kan exempelvis vara att ledningen inte åtnjuter tillräcklig legitimitet  

 
67 Min översättning av ”a cornerstone of corporate governance”. Barnard, Catherine (2012). 

EU employment law. 4th ed. Oxford: Oxford Univ Press, s. 658f. EU-kommissionen betraktar 

också social dialog som en främjare av produktivitet och kompetens. Barnard refererar här till 

bl.a. rapporten Managing change. Final report of the high-level group on economic and social implications of 

industrial change, november 1998. Tillgänglig på: europa.eu/rapid/press-release_IP-98-436_en.pdf. 

Information hämtad den 30 januari 2017. 
68 Min översättning av ”The Community has to be seen to be more than a device to enable  

capitalists to exploit the common market; otherwise it might not be possible to persuade the 

peoples of the Community to continue to accept the discipline of the market.” Shanks citerad i 

Bercusson, Brian (2009). European Labour Law. 2. ed. Cambridge: Cambridge Univ. Press, s. 

108. 
69 Angående handlingsprogrammet, se mitt kapitel 3 avsnitt 3.2.2. 
70 Prop. 1975/76:105 Bilaga I s. 286. När den första lagen om styrelserepresentation för 

privatanställda infördes, på prov år 1972, var en förväntning att ökat inflytande skulle ge ökat 

engagemang. Prop 1972:116 s. 58 ff. Se också prop. 1975/76:166 s. 136. 
71 Schmidt, Folke (1997). Facklig arbetsrätt. 4., rev. uppl. Stockholm: Juristförl., s. 127. 
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hos arbetstagarna. För att anknyta till svensk forskning kan det påpekas att ett  

flertal studier ger goda belägg för att arbetstagarinflytande kan skapa legitimitet  

för ledningsbeslut och därigenom underlätta styrningen. Forskningen rör  

tillämpningen av såväl lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de 

privatanställda72 som MBL och kollektivavtal om medbestämmande.73 

EWC-direktiven utgår från att det finns styrningsproblem i multinationella  

koncerner, men utan att närmare beskriva saken. Direktiven anger inte vilka  

hinder som kan tänkas stå i vägen för en effektiv styrning. De anger inte heller  

på vilka sätt den föreskrivna dialogen kan underlätta styrningen. Detta är en  

fråga som lämpar sig för empirisk undersökning – jämte frågan hur dialogen  

kan generera arbetstagarinflytande. Det förutsätter i sin tur kunskap om själva  

EWC-regleringen. Därför avser jag att undersöka både rättens innehåll och  

hur rätten tillämpas i multinationella koncerner.  

 

Forskningen om EWC-direktiven och europeiska företagsråd följer två  

huvudspår, dels rättsliga undersökningar av direktiven och genomförandet i  

olika länder utan empiri, dels samhällsvetenskapliga studier av företagsråd där  

reglerna ställs i bakgrunden eller endast nämns inledningsvis. Analyser av  

interaktionen mellan regler och praktik är mer sällsynta. Här kan denna  

avhandling fylla en lucka. 

1.2.6 Direktiven från en svensk horisont 

Det europeiska företagsrådet var, när det introducerades, ett främmande  

rättssubjekt i den svenska associationsrätten. Företagsrådet kan kontrasteras  

mot svenska fackföreningar. Fackföreningen är en ideell förening som  

 
72 Se t.ex. Levinson, Klas & Wallenberg, Jan (2012). ”Anställdas styrelserepresentation i svenskt 

näringsliv – Vad har hänt mellan 1999 och 2009?” i Arbetsmarknad & Arbetsliv, Nr 3, 2012, s. 67-80. 
73 Se t.ex. Levinsson, Klas (2008). ”Partssamverkan i förändring – en jämförelse mellan privat 

och offentlig sektor” i Levinson, Klas & Wallenberg, Jan (red.) (2008). Medbestämmande i det nya 

arbetslivet: forskare analyserar och diskuterar inflytande i arbetslivet. 1. uppl. Växjö: Institutionen för 

samhällsvetenskap, Växjö Univ. Se även Edlund, Sten E:son (red.) (1988). Konfliktbehandling på 

arbetsmarknaden: det svenska systemet för konfliktlösning illustrerat med fältstudier i Posten och Volvo, 

Arbetslivscentrum, Stockholm, särskilt sidorna. 65f. Se också Edström, Örjan (1994). MBL och 

utvecklingsavtalet: samverkansförhandlingar i företag. Ak.avh. Stockholm: Fritze, särskilt sidorna 271ff 

och 297. Ett besläktat fenomen, personalkooperativ, studeras i antologin Arrhenius, Gustaf & 

Rothstein, Bo (2012). Tillsammans: en fungerande ekonomisk demokrati. 1. uppl. Stockholm: SNS 

förlag. Ett resultat i flera fallstudier som berörs i antologin är att personalinflytande främjar 

produktivitet och tillfredsställelse i arbetet. 
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konstitueras av arbetstagarna, framförallt genom föreningens stadgar.74  

Det europeiska företagsrådet konstitueras med stöd av utförliga lagregler och  

ett transnationellt avtal (eller med stöd endast av lagreglerna). Fackföreningen  

konstitueras inte genom kollektivavtal. MBL reglerar inte fackföreningens  

sammansättning eller interna angelägenheter. 

 

Medan kärnan i svenska kollektivavtal är regleringen av individuella löner och  

anställningsvillkor, är avtal om europeiska företagsråd avsedda att reglera den  

kollektiva rätten till information och samråd.75 Kollektivavtalen är primärt  

tillämpliga inom Sverige. Avtal om företagsråd är alltid transnationella.  

Kollektivavtal är nära förbundna med stridsrätten och medför enligt MBL  

fredsplikt. EWC-direktiven berör inte stridsåtgärder. 

 

Det europeiska företagsrådet är en rättslig innovation på EU-nivå. Denna  

innovation har emellertid förebilder i Tysklands och Frankrikes lokala och  

nationella företagsråd.76 Dessa länder har vad som brukar kallas ett två-kanal- 

system.77 Arbetstagarna företräds av både fackföreningar och företagsråd  

baserade på lag. I Sverige råder ett en-kanal-system. Arbetstagarna företräds  

förvisso på flera nivåer men det är fackföreningarna som representerar dem. 

 

Även om europeiska företagsråd inledningsvis tedde sig främmande i Sverige,  

kan paralleller dras till vissa inslag i den svenska arbetsmarknadsregimen. En  

 
74 En ideell förening blir en juridisk person när den har utsett styrelse och har tillräckligt 

preciserade stadgar, enligt etablerad rättspraxis. I kraven ingår bl.a. att stadgarna reglerar 

beslutsfattandet och styrelsens eller andra organs behörighet att företräda föreningen mot tredje 

man. Hemström, Carl (2000). Organisationernas rättsliga ställning: om ekonomiska och ideella föreningar. 

6., rev. uppl. Stockholm: Norstedts juridik, s. 20. För att få status som ”arbetstagarorganisation” 

måste föreningen uppfylla 6 § första stycket MBL. Då krävs att sammanslutningen ”enligt sina 

stadgar skall tillvarataga arbetstagarnas intressen i förhållandet till arbetsgivaren”. I övrigt 

regleras föreningen av stadgarna och andra interna beslut. 
75 Kollektivavtal reglerar givetvis också kollektiva rättigheter. Enligt 26 § MBL binder avtalet 

både parterna och medlemmarna i avtalsslutande organisationer. I doktrinen talar man om 

avtalets obligatoriska verkan som stannar på organisationsplanet, medan avtalets normativa 

verkan har betydelse på individnivå. Hansson, Mikael (2010). Kollektivavtalsrätten: en 

rättsvetenskaplig berättelse. Ak.avh. Uppsala: Uppsala Univ., s. 145 respektive 187. Avtal om 

företagsråd innehåller främst regler med obligatorisk verkan, men kan också innehålla vissa 

individuella rättigheter för arbetstagarrepresentanter. Se mitt kapitel 4, avsnitt 4.10. 
76 Barnard (2012), s. 659f och 671. 
77 Jacobs, Antoine. (2011). Labour and the law in Europe: a satellite view on labour law and social security 

law in Europe. Nijmegen: Wolf Legal Publishers, s. 145f. 
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parallell är 1946 års avtal om företagsnämnder mellan LO och SAF. Nämnder- 

na hade rätt till information och samråd med företagsledningen.78 De var verk- 

samma innan MBL lade en ny grund för kollektivavtal om samverkan och  

medbestämmande. En annan parallell är den stora mängden partsamman- 

satta organ som baseras på kollektivavtal. Ytterligare en parallell är den skydds- 

kommitté som inrättas enligt arbetsmiljölagen (1977:1160). Skyddskommittén  

ska företräda samtliga anställda, inte bara fackligt anslutna. Den består vanligt- 

vis av förtroendemän som är utsedda av kollektivavtalsbärande fackförening- 

ar, men enligt lagen kan alla anställda kandidera till kommittén. 

1.3 Syfte 

Avhandlingens övergripande syfte är att uppnå en ökad förståelse av EWC-regleringens  

funktion på multinationell koncernnivå. Detta syfte sönderfaller i tre delsyften. För  

det första ska EWC-direktiven placeras in i en rättslig och social kontext,  

närmare bestämt i EU-rätten och den europeiska arbetsmarknadsregim som  

är under framväxt. För det andra ska jag i ett normativt perspektiv undersöka  

EWC-direktiven och deras genomförande i svensk rätt. För det tredje ska jag  

i ett empiriskt perspektiv undersöka den praktiska betydelsen av EWC- 

lagstiftningen och därpå grundade avtal. 

 

De centrala frågorna för den normativa undersökningen är: 

1) Vad är EWC-direktivens innehåll, särskilt med avseende på de 

inflytandeformer parterna kan inrätta? 

2) Hur har direktiven genomförts i svensk rätt? 

 

Den empiriska undersökningen tar sikte på hur parterna på multinationell  

koncernnivå tillämpar EWC-lagstiftningen och därpå grundade avtal.  

Frågorna i denna del lyder: 

3) Hur utnyttjar parterna de möjligheter som EWC-lagstiftningen erbjuder? 

4) I vilka frågor och på vilket sätt ger de träffade avtalens tillämpning ett 

arbetstagarinflytande? 

5) Underlättas koncernens styrning av tillämpningen? 

 
78 Adlercreutz, Axel (1973). Svensk arbetsrätt. 4., omarb. uppl. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 

s. 97ff. En inspirationskälla till avtalet om företagsnämnder var ett lagförslag om 

”driftsnämnder” utarbetat av Ernst Wigfors i SOU 1923: 29 Den industriella demokratins problem. 
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1.4 Avgränsning 

Undersökningen utgår som sagt från en svensk horisont. Det innebär att vissa  

avgränsningar måste göras av både det rättsliga och det empiriska materialet.79  

För det första undersöker jag direktivens genomförande i svensk rätt. Genom- 

förandelagstiftning i andra EU/EES-länder behandlas inte. Fokus ligger på de  

regler som aktualiseras i den stund ett europeiskt företagsråd inrättas. Reglerna  

för den förhandlingsprocess som föregår företagsrådets inrättande behandlas  

mer översiktligt. Detsamma gäller reglerna för genomdrivande i den svenska  

EWC-lagstiftningens. 

 

För det andra är den empiriska undersökningen avgränsad till intervjuer med 

arbetstagarrepresentanter och arbetsgivarföreträdare i tre svenska multinatio- 

nella koncerner. De koncerner som jag har valt ut växte en gång fram som rent  

nationella företag i Sverige och har än idag sina huvudkontor i landet. Jag ute- 

lämnar partsföreträdare inom dessa koncerner som har sin bas i andra länder.  

Koncerner som har sina ursprung och säten utanför Sverige utelämnas likaså.  

Nämnda avgränsningar är dels motiverade av tids- och omfångsskäl. Ett annat  

skäl är att den svenska EWC-lagstiftningen och företagsråd i svenska  

koncerner är föga belysta i forskningen. 

 

EWC-direktiven är genomförda i 31 länder. Parter som står i begrepp att an- 

vända regelverket måste således göra ett lagval. Internationellt privaträttsliga  

problem faller dock utanför avhandlingen. Analysen utgår från situationen då  

lagvalet faller på svensk EWC-lag. 

 

Avhandlingen innehåller ingen djuplodande analys av svensk arbetsrätt utöver  

EWC-lagstiftningen. Läsaren förutsätts vara åtminstone rudimentärt bekant  

med den kollektiva arbetsrätten och parternas organisering på svensk arbets- 

marknad.80 

 
79 Att skilja mellan rättsligt och empiriskt material brukar förbrylla humanister och samhälls-

vetare utanför juristskrået. Se vidare mitt kapitel 2 avsnitt 2.2.1. 
80 Eljest kan avhandlingen läsas parallellt med valfri grundtext, exempelvis Sigeman, Tore & 

Sjödin, Erik (2013). Arbetsrätten: en översikt. 6., [rev. och utök.] uppl. Stockholm: Norstedts 

juridik. 
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1.5 Centrala begrepp 

1.5.1 Inledning 

Avhandlingen rör EWC-direktiven, EWC-lagstiftningen och ett antal EWC- 

avtal. Den samlande beteckningen på EWC-lagstiftningen och EWC-avtal  

är som sagt EWC-regleringen. På följande rader presenteras ytterligare begrepp  

som är centrala för undersökningen. Därefter beskrivs avhandlingens upp- 

läggning på åtta kapitel. Kapitel 1 avslutas med en översikt av forskningen  

på området. 

1.5.2 Koncern, gemenskapsföretag och företagsgrupp 

EWC-direktivens adressater är medlemsstaterna. EWC-lagstiftningen är  

tillämplig i multinationella företag och koncerner. I nationalekonomisk och  

företagsekonomisk litteratur brukar det multinationella företaget definieras  

som ett företag som (helt eller delvis) äger, kontrollerar och styr inkomst- 

bringande tillgångar i mer än ett land. Ett nationellt företag blir multinationellt  

i den stund det genomför utländska direktinvesteringar. Direktinvesteringar  

skiljer sig från portföljinvesteringar. Portföljinvesteringar ger ett ägande men  

ingen position att styra investeringsobjektet. Det typiska exemplet är aktieköp  

som inte ger makt över ett företag.81 

 

I rättsliga sammanhang brukar koncerner definieras som ett moderbolag och  

ett eller flera dotterbolag, där det förra genom ägande eller på annat sätt utövar  

kontroll över de senare. Det finns olika legaldefinitioner av koncernbegreppet  

i svensk rätt.82 Jag utgår från EWC-lagstiftningens definitioner. Dessa legal- 

definitioner medför att lagstiftningen är tillämplig i multinationella företag  

 
81 Gränsen mot direktinvesteringar är inte skarp. Ett omfattande aktieköp som ger makt kan 

klassificeras som en direktinvestering. Se t.ex. Hood, Neil & Young, Stephen (1979). The 

economics of multinational enterprise. London: Longman, s. 3. Se även Dunning, John H. & Lundan, 

Sarianna M. (2008). Multinational enterprises and the global economy. 2nd ed. Cheltenham: Edward 

Elgar, s. 3f. 
82 Den bolagsrättsliga definitionen finns i 1 kap. 11 § fjärde stycket aktiebolagslagen (2005:551) 

Lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda har en definition av 

koncernbegreppet som omfattar definitionerna i fem olika lagar: aktiebolagslagen, 

sparbankslagen (1987:619), lagen (1995:1570) om medlemsbanker, lagen (1987:667) om 

ekonomiska föreningar samt lagen (2011:427) om europeiska företagsråd d.v.s. det andra EWC-

direktivets genomförande i svensk rätt. 
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och koncerner av en viss minimistorlek inom EU/EES, inte i alla företag  

och koncerner som i ekonomisk litteratur klassificeras som multinationella.  

De företag och koncerner som omfattas ges i lagstiftningen beteckningarna  

”gemenskapsföretag” respektive ”företagsgrupp”. Legaldefinitionerna  

behandlas i kapitel 4 

1.5.3 Kollektiv arbetsrätt 

EWC-direktiven hör till den kollektiva arbetsrätten. I svensk rätt faller  

distinktionen mellan kollektiv och individuell arbetsrätt tillbaka på Folke  

Schmidts klassiska verk från 1946, efter hans död uppdaterade av kollegor.83  

På engelska görs samma distinktion med termerna ”labour law” och  

”employment law”.  

 

I många av EU:s medlemsstater består den kollektiva arbetsrätten av en äldre  

del (kollektiva spelregler) och en nyare del som infördes på 1970-talet (regler  

om arbetstagarinflytande över arbets- och företagsledning).84 De kollektiva  

spelreglerna innefattar föreningsrätten, rätten att förhandla om kollektivavtal,  

rätten att vidta stridsåtgärder m.m.85 Inom EU-arbetsrätten är det tvärtom så  

att regler om arbetstagarinflytande infördes först, medan rättigheter som hör  

till de kollektiva spelreglerna är relativt outvecklade. Det hänger samman med  

bl.a. att EU inte har befogenhet att lagstifta om löneförhållanden, förenings- 

rätt, strejkrätt eller rätt till lockout.86 EWC-direktiven hör till EU:s regler om  

arbetstagarinflytande. 

 
83 Schmidt, Folke (1997). Facklig arbetsrätt. 4., rev. uppl. Stockholm: Juristförl. Schmidt, Folke (1994). 

Löntagarrätt. Rev. uppl., 1994 Stockholm: Juristförl. Se även Schmidt, Folke (2005). Arbetsrätt med EG-

rätt: supplement till Folke Schmidt, Löntagarrätt (1994). Rev. uppl. ombesörjd av Tore Sigeman m.fl. 

Uppsala: Juridiska fakulteten. 
84 I svensk rätt ingår såväl den äldre som den nya delen i MBL. Den äldre går tillbaka på 1928 

års kollektivavtalslag, 1936 års förenings- och förhandlingsrättslag och 1920 års lag om statlig 

medling (vilken föregicks av 1906 års medlingslag). Den nya delen om medbestämmande 

infördes då MBL antogs 1976. MBL kompletteras av styrelserepresentationslagen (1987:1245). 
85 Uppdelningen i kollektiva spelregler och arbetstagarinflytande följs t.ex. i läroboken Glavå, Mats 

& Hansson, Mikael (2016). Arbetsrätt. 3., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur. Författarna 

väljer också att strukturera inflytandereglerna efter arbetsgivarprerogativen. I EU-arbetsrättslig 

litteratur behandlas ofta arbetstagarinflytandet i kapitel separata från de kollektiva spelreglerna. Den 

systematiken följs i t.ex. Sigeman & Sjödin (2013). 
86 Detta har emellertid inte hindrat erkännandet av kollektiva rättigheter som grundläggande 

rättigheter i EU-domstolens praxis eller upptagandet av sådana rättigheter i EU-stadgan. Se mitt 

kapitel 3, avsnitt 3.3.3. 
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1.5.4 Arbetstagarinflytande i lag och praktik 

Man kan skilja mellan regler om arbetstagarinflytande och det faktiska inflytan- 

det. I en rent rättslig studie behöver begreppen inte skiljas åt. Då kan reglerna  

helt sonika betecknas som ”arbetstagarinflytande”. Ett aktuellt exempel på en  

sådan studie är Erik Sjödins avhandling Ett europeiserat arbetstagarinflytande: en  

rättslig studie av inflytandedirektivens genomförande i Sverige.87 I en studie som däre- 

mot även innefattar empiri måste begreppen hållas isär. Begreppet inflytande  

behöver då definieras så att det kan appliceras på empirin.  

 

EU:s regelmassa på området arbetstagarinflytande består av alla regler som ger  

eller kan ge arbetstagarsidan ett inflytande. Dessa regler kan indelas i två kate- 

gorier. Den första är regler som ger arbetstagarna en möjlighet att påverka  

sammansättningen i företagsstyrelser. Den andra kategorin omfattar regler om  

arbetstagarorgan med rätt till information och samråd. I bredaste bemärkelse  

omfattar EU:s inflytanderegler även en tredje kategori, kollektiva spelregler  

(särskilt rätten till fackliga förhandlingar).  

 

Cathrine Barnard använder termen ”worker participation” som samlande  

beteckning på alla tre kategorier av regler om arbetstagarinflytande.88 Hon  

använder också uttrycket ”worker involvement in decision making” som  

beteckning på de två förstnämnda kategorierna.89 Barnard tar här intryck av  

direktivet om arbetstagarinflytande i s.k. europabolag. I den svenska språk- 

versionen av direktivet definieras ”arbetstagarinflytande” som ”samtliga  

mekanismer, däribland information, samråd och medverkan, genom vilka  

arbetstagarrepresentanterna kan utöva ett inflytande på beslut som fattas inom  

bolaget”.90 Så långt de EU-rättsliga definitionerna. Det återstår att precisera  

vad som i avhandlingen avses med faktiskt inflytande. 

 

Avhandlingen rör som sagt EWC-regleringens betydelse för arbetstagarin- 

flytande och styrning av koncerner. Inflytande och styrning är två varianter  

av maktutövning. Arbetstagarnas utgångsläge är att vara underordnade men  

 
87 Sjödin (2015). 
88 Barnard, Catherine (2006). EC employment law. 3. ed. Oxford: Oxford Univ Press, s. 705.  
89 Barnard (2012), s. 657f och 660. Begreppsanvändingen i EU-arbetsrättsliga sammanhang är 

inte konsekvent. Det förekommer t.ex. att ”worker involvement” ges en lika vid innebörd som 

”worker participation”. 
90 Artikel 2h i RÅDETS DIREKTIV 2001/86/EG av den 8 oktober 2001 om komplettering 

av stadgan för europabolag vad gäller arbetstagarinflytande. EGT L 294, 10.11.2001, s. 22-32. 
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inte maktlösa. Arbetsgivaren är överordnad utan att inneha absolut makt.  

I rättsliga termer vilar överordningen som sagt på arbetsgivarprerogativen.  

I ekonomiska termer brukar överordningen framförallt förklaras med att  

köparen av arbetskraft förfogar över stora resurser medan säljaren (typiskt  

sett) är hänvisad till hårdare budgetrestriktioner.91 

 

Maktutövning kan i bred bemärkelse definieras som ”frambringandet av  

åsyftade verkningar”.92 Begreppet brukar ges en relationell bestämning. Det  

handlar om att olika aktörer genomdriver sina viljor i relation till varandra. 93  

Mitt kunskapsintresse rör parternas påverkan i de frågor som behandlas på multinationell  

koncernnivå. På arbetstagarsidan är det strängt taget representanternas påverkan  

som ska undersökas. De övriga arbetstagarnas röster och inflytande kommer  

inte att uppmärksammas. 

 

I samhällsvetenskaplig forskning om arbetstagarinflytande skiljer man mellan  

olika källor till makt. En grov indelning är att tala om tre separata maktkällor:  

marknadskrafterna, arbetstagarnas position i produktionsprocessen samt  

deras organisatoriska makt.94 Ett efterfrågeöverskott på arbetskraft ger arbets- 

tagarna makt. Ett utbudsöverskott förskjuter maktförhållandet till arbetsgivar- 

sidans fördel. Positionen i produktionsprocessen kan också ge makt. Arbets- 

tagare som genom små insatser kan orsaka stor ekonomisk skada för arbets- 

givare, med små effekter för konsumenterna, har en trumf på hand. Den tredje  

källan, organisatorisk makt, ligger i fackföreningar och andra former av 

kollektiv sammanslutning.95  

 
91 Lundh, Christer (2008). Arbetsmarknadens karteller: nya perspektiv på det svenska kollektivavtals-

systemets historia. 1. uppl. Stockholm: Norstedts akademiska förlag, s. 33 med hänvisning till 

Adam Smiths Wealth of Nations från 1776. Se t.ex. upplagan Smith, Adam (2012). Wealth of 

Nations. London: Wordsworth Editions, Book 1, Chapter 8, s. 69. 
92 Russel, Bertrand (1952). Makt – En analys av dess roll i samhället. 2. uppl. Stockholm: Natur och 

kultur, s. 28. 
93 Se t.ex. den statliga maktutredningens publikationer, särskilt introduktionen till antologin 

Petersson, Olof (red.) (1987). Maktbegreppet. Stockholm: Carlsson, s. 7-26. Utredningens 

slutrapport var SOU 1990:44 Demokrati och makt i Sverige. 
94 Se t.ex. Silver (2003), s. 13f och där angivna källor. 
95 En mer specificerad indelning (som går utöver arbetsmarknaden) återfinns i teorin om 

maktresurser, främst utvecklad av Walter Korpi. Se Korpi, Walter (1978). Arbetarklassen i 

välfärdskapitalismen: arbete, fackförening och politik i Sverige. Stockholm: Prisma i samarbete med Inst. 

för social forskning. Se teoretisk vidareutveckling i Korpi, Walter (1985). ”Power Resources 

Approach vs. Action and Conflict: On Causal and Intentional Explanations in the Study of 

Power” i Sociological Theory, Vol 3, No. 2, 1985, s. 31-45. Se empirisk tillämpning i Korpi, Walter 
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Som rättsvetare vill jag tillägga en fjärde källa, rätten som maktkälla. Rätten är  

en källa till både arbetstagarinflytande och effektiv styrning av företag. Denna  

källa står i fokus för avhandlingen, inte de tre andra nämnda maktkällorna. 

1.6 Avhandlingens disposition 

Avhandlingen är disponerad på följande sätt. I den resterande delen av kapitel  

1 ges en forskningsöversikt. I kapitel 2 presenteras mina teoretiska utgångs- 

punkter, metoderna och materialet. I kapitel 3 placeras EWC-direktiven i en  

utförlig EU-rättslig kontext. Direktiven relateras till EU:s kollektiva arbetsrätt  

och den framväxande europeiska arbetsmarknadsregimen. 

 

I kapitel 4 behandlas EWC-lagstiftningen mot bakgrund av EWC-direktiven.  

I kapitel 5-7 analyseras rättens tillämpning i tre multinationella koncerner inom  

vårdsektorn, verkstadsindustrin och finansbranschen. Varje koncern utgör en  

företagsgrupp i EWC-lagstiftningens mening.  

 

I kapitel 8 sammanförs resultaten från den rättsliga undersökningen och fall- 

studierna. Ur dessa resultat formuleras slutsatser om EWC-regleringens funk- 

tion. Därpå följer en övergripande reflektion. Mina resultat relateras då till  

resonemanget om olika maktkällor,96 EU:s arbetsrätt och arbetsmarknads- 

regim97 samt forskardebatten om globaliseringens inverkan på arbetsrätt och  

social skyddsnivå.98 Några uppslag för vidare forskning nämns. 

 

Det ska också sägas att avhandlingen innehåller en mängd interna korsrefe- 

renser. Jag utgår från att boken sällan kommer att läsas från pärm till pärm.  

Läsaren ska kunna slå upp valfritt avsnitt och snabbt hitta relaterade avsnitt. 

Boken kan läsas från slutet likaväl som från början. 

 

 
& Palme, Joakim (1998). “The Paradox of Redistribution and Strategies of Equality: Welfare 

State Institutions, Inequality, and Poverty in the Western Countries” i American Sociological Review, 

Vol. 63, No. 5,1998, s. 661-687. 
96 Se avsnitt 1.5.4 ovan. 
97 Se kapitel 3, avsnitt 3.4-6 nedan. 
98 Se avsnitt 1.2.1-3 ovan. 



40 
 

1.7 Forskningsläget 

I avhandlingsarbetet har jag beaktat tidigare forskning publicerad på svenska  

och engelska. Forskningen om EWC-direktiven och europeiska företagsråd  

följer två huvudspår, rättsliga undersökningar och empiriskt inriktade studier.  

De rättsliga undersökningarna är få. En bidragande orsak kan vara ett magert  

källmaterial beträffande avgöranden från EU-domstolen. De empiriska  

studierna står för majoriteten av böcker och artiklar.  

 

Längs det rättsliga spåret finns publikationer med tre olika inriktningar. En  

inriktning utgörs av jämförelser av direktivens genomförandelagstiftning i  

olika länder. European Trade Union Institute har publicerat en antologi om  

genomförandet i samtliga 31 länder.99 En annan inriktning består av juridisk  

systematik och tolkning. Roger Blanpain har därvidlag producerat ett slags  

koncis lagkommentar till 2009 års EWC-direktiv.100 En tredje inriktning tar  

sikte på tillämpningen av genomförandelagar i nationell rättspraxis. Ett på- 

gående projekt av denna typ leds av Filip Dorssemont. En del av resultaten  

har publicerats i en antologi.101 

 

De svenska EWC-lagarna har behandlats i två verk. Det ena är ovan nämnda  

avhandling av Sjödin.102 Däri behandlas EWC-lagstiftningen inom ramen för  

en undersökning av åtta inflytandedirektiv. Det andra är ett utförligt inslag i  

International Encyclopaedia of Laws författat av Birgitta Nyström.103 En summa- 

risk artikel om 1994 års EWC-direktiv och dess genomförande i Sverige har  

författats av Lars Dirke.104 I artikelform finns också en tidig bedömning av det  

första direktivets möjliga konsekvenser i Norden.105 

 

 
99 Jagodzinski, Romuald (red.) (2015). Variations on a theme? The implementation of the EWC Recast 

Directie. Brussels: ETUI. 
100 Blanpain (2009). 
101 Dorssemont, Filip & Blanke, Thomas (red.) (2010). The Recast of the European Works Council Directive. 

Antwerpen: Intersentia. 
102 Sjödin (2015). 
103 Nyström, Birgitta (2013). ”European Works Council Sweden” i Blanpain, Roger (red.) 

(2013). International Encyclopaedia of Laws: Labour Law and Industrial Relations”. Alphen aan den 

Rijn: Kluwer Law International. 
104 Dirke, Lars (1997). ”Europeiska företagsråd” i Ny Juridik, 1997, s. 64ff. 
105 Bruun, Niklas, Nielsen, Ruth & Töllborg, Dennis (1994/95). ”Europeiska företagsråd i ett 

nordiskt perspektiv” i JT 1994/95, s. 917ff. 
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Den empiriska forskningen är mångfacetterad. Tre ledande forskare bör  

nämnas: Paul Marginson,106 Thorsten Schulten107 och Harvie Ramsay.108  

Tillämpningen av EWC-avtal i svenska koncerner belyses i en rapport av  

Henric Diefke.109 Ovan nämnda studie av Nyström innefattar även en analys  

av EWC-avtal inom IKEA, H&M och Ericsson.  

 

Utöver tudelningen mellan rättsliga och empiriska publikationer finns det ett  

tredje spår i forskningen. Det är ett mindre antal studier av interaktionen  

mellan regler och praktik eller (annorlunda uttryckt) av rättens funktion i sitt  

socioekonomiska sammanhang. Ett exempel är en artikel av Herman Knudsen  

och Niklas Bruun.110 Ett annat exempel är vissa inslag i den utvärdering av  

första EWC-direktivet som EU-kommissionen lät beställa.111 En utvärdering  

av andra direktivet är att vänta men fördröjd. Min avhandling hör till det tredje  

spåret i forskningen. 

 

Framväxten av europeiska företagsråd och en europeisk arbetsmarknadsregim  

har stimulerat forskare till ett intensivt sökande efter olika angreppssätt och  

teoretiska verktyg. En genomgång av olika infallsvinklar finns i den första  

delen av antologin European Works Councils in complementary perspectives, redige- 

rad av Markus Hertwig.112 Var mitt sökande efter lämplig teori och metod har  

landat framgår av nästa kapitel.  

 
106 Se t.ex. Marginsson, Paul, Hall, Mark, Hoffmann, Aline & Müller, Torsten (2004). ”The 

Impact of European Works Councils on Management Decision-Making in UK and US-based 

Multinationals: A Case Study Comparison” i British Journal of Industrial Relations, Vol. 42, Issue 2, 

s. 209-422. 
107 Se t.ex. Schulten, Thorsten (1996). ”European Works Councils: Prospects for a New System 

of European Industrial Relations” i European Journal of Industrial Relations, Vo. 2, Issue 3, s. 303-

324. 
108 Se t.ex. Ramsay, Harvie (1997). ”Fool’s gold? European works councils and workplace 

democracy” i Industrial Relations Journal, Vol. 28, Issue 4, s. 314-322. 
109 Diefke, Henric (1997). Frivilliga avtal om europeiska företagsråd i svenska koncerner. Arbetslivsrapport 

1997:14. Solna: Arbetslivsinstitutet, Förlagstjänst. 
110 Knudsen, Herman & Bruun, Niklas (1998). ”European Works Councils in the Nordic 

Countries: An Opportunity and a Challenge for Trade Unionism” i European Journal of Industrial 

Relations, Vol. 4, No 2, s. 131-155. 
111 Forskningsresultat är sammanställda i SEC (2008) 2166. 
112 Hertwig, Markus (red.) (2009). European Works Councils in complementary perspectives new 

approaches to the study of European interest regulation. Brussels: ETUI, s. 13-100. 
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2 Teori och metod 

2.1 Inledning 

Avhandlingen är rättsvetenskaplig. Att bedriva rättsvetenskap är att göra rätten  

till studieföremål. Centralt är juridisk metod för att fastställa hur en domare  

bör döma eller sannolikt kommer att döma, men rättsvetenskapen inrymmer  

fler sätt att företa studier i och om rätten.113  

 

Avhandlingen har som framgått både en juridisk och en empirisk infallsvinkel  

på rätten. Den juridiska metod som kommer att användas avviker från traditio- 

nell svensk rättsdogmatik i två avseenden, dels betraktas normer i EWC-avtal  

och kollektivavtal som rättsregler, dels tas hänsyn till EU-rättsligt material och  

etablerade metoder för att tolka dylikt material.114 Avhandlingens empiriska  

metod är kvalitativ. Den består av s.k. semistrukturerade intervjuer och  

tematisk analys av transkriberat material.  

 

I följande avsnitt presenteras avhandlingens teoretiska utgångspunkter. Först  

beskrivs i vilken tappning jag bedriver rättsvetenskap, särskilt med avseende  

på begreppen rätt, funktion och förståelse. Därefter presenteras teorin om  

reflexiv rätt som ett sätt att närma sig EWC-lagstiftningens innehåll. Sedan  

utvecklas ett resonemang om hur den reflexiva rätten kan främja inflytande  

och styrning, med fokus på skapandet av legitimitet. Slutligen berörs fyra  

huvudstrategier för arbetstagarinflytande samt nyckelbegreppet regime  

 
113 Se t.ex. Olsen, Lena (2004). ”Rättsvetenskapliga perspektiv” i SvJT 2004, s. 105. Sandgren, 

Claes (2004-5). ”Om teoribildning och rättsvetenskap” i JT, 2004-05, s. 297-333. Sandgren, 

Claes (2005). ”Är rättsdogmatiken dogmatisk?” i TfR, 2005, s. 648-656. Jfr Strömholm, Stig 

(1996). Rätt, rättskällor och rättstillämpning: en lärobok i allmän rättslära. 5., [uppdaterade och bearb.] 

uppl. Stockholm: Norstedts juridik. Se även Agell, Anders (1997). ”Rättsdogmatik eller 

konstruktiv rättsvetenskap” i Frändberg, Åke & Göranson, Ulf & Håstad, Torgny (red.) (1997). 

Festskrift till Stig Strömholm. Uppsala: Iustus, s. 35-62. Se också Gräns, Minna (2006-07). ”Om 

hjälpvetenskapernas betydelse för rättstillämpningen och rättsvetenskapen” i JT, 2006-07, s. 

782-792. 
114 Enligt traditionell rättsdogmatik kategoriseras bl.a. standardavtal som en supplerande 

rättskälla i kraft av att avtalet har rättsverkningar enligt lag. Andra avtalstyper är mer 

omdiskuterade. Det är också ovanligt att reglerna i avtal ges beteckningen rättsregler. Se t.ex. 

Lehrberg, Bert (2001). Praktisk juridisk metod. 4., [omarb.] uppl. Stockholm: Iustus, s. 136f. Jfr 

2014 års upplaga av boken, s. 108ff. 



43 
 

shopping. Teoridelen sammanfattas. Därefter beskrivs hur teorin ska omsättas  

i juridisk metod och kvalitativ metod. Framställningen riktas till både jurister  

och läsare utanför vårt skrå. Juristerna får därför uthärda en del truismer och  

allmängods. 

2.2 Teori 

2.2.1 Rätt och rättsvetenskap 

Den rådande teorin för juridisk metod i Sverige är den s.k. rättskälleläran.115   

Med en term som humanister och samhällsvetare är bekanta med kan läran  

klassificeras som hermeneutisk, d.v.s. en teori för texttolkning som varken kan  

reduceras till deduktion eller induktion.116 Läran anger en hierarki av auktorita- 

tiva rättskällor, vilka i sin tur blir föremål för olika tolkningsmetoder beroende  

på vilket rättsområde det är frågan om.117  

 

Marie Sandström framhåller att rättskälleläran i de nordiska länderna är plura- 

listisk och svårligen kan klassificeras som ”civil law” av kontinentaleuropeisk  

typ eller som ”common law” av angloamerikansk typ. En ”särpräglad juridisk  

metod” har vuxit fram mot bakgrund av ”[f]rånvaron av kodifikationer, i kom- 

bination med en juridisk och rättsvetenskaplig kreativitet som inte står i mot- 

sättning till lagstiftarviljan”.118 

 

Juridisk metod syftar i princip till att fastställa gällande rätt. Det inbegriper en  

rekonstruktion av rättssystemet.119 Mats Glavå skiljer mellan två nivåer, rätts- 

 
115 Se t.ex. Sandström, Marie (2004). ”Den svenska modellen - en juridisk metodlära i tre platta 

paket” i Kekkonen, Jukka (red.) (2004). Norden, rätten, historia: festskrift till Lars Björne. Helsinki: 

Suomalainen lakimiesyhdistys, s. 291-309. 
116 Se t.ex. Hallberg, Margareta (1999). ”Hermeneutik” i Allwood, Carl Martin & Erikson, 

Martin G. (red.) (1999). Vetenskapsteori för psykologi och andra samhällsvetenskaper. Lund: 

Studentlitteratur, s. 73-100. För hermeneutik i historisk forskning se t.ex. Kjeldstadli, Knut 

(1998). Det förflutna är inte vad det en gång var. Lund: Studentlitteratur, s. 124f. 
117 Se t.ex. Peczenik, Aleksander (1995). Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk 

argumentation. Stockholm: Fritzes, s. 213-218. Jfr Frändberg, Åke (2005). Rättsordningens idé: en 

antologi i allmän rättslära. Uppsala: Iustus, s. 35f. Se även Peczenik, Aleksander (1990). ”Om den 

förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken” i FT, 1990, s. 41-52. 
118 Sandström (2004), s. 291f och 309. 
119 Jareborg, Nils (2011). Prolog till straffrätten. Uppsala: Iustus, s. 120 och 123ff. Jareborg, Nils (2004). 

”Rättsdogmatik som vetenskap”, SvJT, 2004, s. 1ff. 
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ordningen och rättssystemet. På den förra nivån är materialet osorterat och 

obehandlat. Juridisk metod syftar då till att framställa en ”förädlad produkt”  

på rättssystemnivå av råmaterialet på rättsordningsnivå.120 Juridiken som  

vetenskap är normativ på så vis att den undersöker hur rättsliga normer tolkas,  

föreslår hur de bör tolkas, försöker förutsäga hur normerna kommer att tolkas  

samt fyller ut luckor.121 Detta är att fastställa gällande rätt. Centralt är dom- 

stolarnas tolkning men även myndighetspraxis kan vara relevant.122 

 

Avhandlingen rör rättens innehåll och tillämpning i koncerner. Det fordrar  

både rättsligt och empiriskt material. Denna distinktion brukar förbrylla  

humanister och samhällsvetare utanför juristskrået eftersom de betecknar allt  

material som empiri. Jurister brukar klassificera de källor som kan ge kunskap  

inom rätten som rättsligt material, medan resterande material är empiri.123 Vad  

ryms då i rätten? Med begreppet avser jag de normer och värden som kan  

åberopas i domstol eller på andra sätt effektueras av statsmakterna. Definition- 

en är anpassad efter att mina studieobjekt är situerade inom Sveriges och EU:s  

rättsordning.  

 

En given utgångspunkt är att rätten inbegriper lagar och andra författningar.  

Dessa skiljer sig från icke-rättsliga normer genom att vara antagna och påbjud- 

na i en särskild auktoritativ ordning.124 Rätten inbegriper inte bara de regler  

som inom den skandinaviska rättsrealismen har betecknats som ”fullständiga  

rättsatser”, alltså regler bestående av rekvisit och rättsföljd. Även ”ofullständi- 

 
120 Se Glavå & Hansson (2016), s. 48f och där angivna källor. 
121 Nils Jareborg har formulerat saken så att juristen behandlar hur en domare ska, får och bör 

handla. Se min fotnot 105. Med intryck från Alf Ross’ prognosteori vill jag tillägga att juristen 

även försöker säga hur domstolarna sannolikt kommer att döma. Ett uttalande om gällande rätt 

är då en hypotes om att en bestämd tolkning kommer att göras under vissa omständigheter. 

Ross, Alf (1966). Om ret og retfærdighed: en indførelse i den analytiske retsfilosofi. 2. opl. København: 

NNF, s. 51-65, se särskilt s. 54f. 
122 Om överrensstämmelsen mellan rättsvetarens och domarens metoder se t.ex. Hellner, Jan 

(2001). Metodproblem i rättsvetenskapen: studier i förmögenhetsrätt. Stockholm: Jure, s. 22f. 
123 Detta utesluter inte att rättskällor kan innehålla både normativa och deskriptiva utsagor. 

Exempelvis kan rättspraxis betraktas som en källa till empiri. Se Sandgren, Claes (1996 ). ”Om 

empiri och rättsvetenskap, del I” i JT 1995/96, s. 731f. 
124 Hydén, Håkan & Hydén, Therese (2016). Rättsregler: en introduktion till juridiken. 7., 

[uppdaterade och bearb.] uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 11f och 51f. Hydén och Måns 

Svensson har presenterat en generell definition av normbegreppet och gjort distinktioner mellan 

rättsliga, sociala och andra normer. Se Hydén, Håkan & Svensson, Måns (2008). ”The Concept 

of Norms in Sociology of Law” i Scandinavian Studies in Law, Vol. 53, s. 15-32. 
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ga rättssatser” bör inkluderas. Hit hör allmänna rättsgrundsatser och rätts- 

principer125 eller ”allmänna läror” för att tala med Thomas Wilhelmsson.126  

Principerna utgör ofta oskriven rätt.  

 

I avhandlingen inkluderas inte bara principer, lagar och andra författningar i  

begreppet rätten. Jag tar fasta på att avtal som är rättsligt bindande kan genom- 

drivas av statsmakterna, ofta på samma sätt som civilrättslig lagstiftning  

(genom att talan väcks, skadestånd yrkas etc.). Kollektivavtal och EWC-avtal  

kan bli föremål för domstolsprövning. Därvid kan parterna framtvinga en 

efterlevnad eller i vart fall utverka kompensation för icke-efterlevnad. Därför  

väljer jag att kategorisera regler i kollektivavtal och EWC-avtal som rätts- 

regler.127 Rätten omfattar således författningar, principer och bindande avtal 

men även andra rättskällor som jag berör i metodavsnittet (2.3 nedan). 

 

Den traditionella rättsdogmatiken är en intellektuell konstruktion kring vilken  

rättsvetare och praktiskt verksamma jurister har samlats i stark konsensus.  

Samstämmigheten kring vilket material som är relevant och vilken metod som  

är korrekt förvånar ofta samhällsvetare och humanister utanför juristskrået.  

Denna konsensus kan förklaras utifrån att svenska jurister har ingått i ett  

gemensamt projekt: byggandet av en nationalstat, närmare bestämt en rättsstat  

och parlamentarisk demokrati.128 Den intellektuella konstruktionen kompli- 

ceras och rubbas i stor utsträckning av EU-rättens genomslag. Sverige blev  

 
125 Allmänna principer har i den traditionella rättsrealismen tillmätts liten vikt. Se t.ex. Josefsson, 

Karl (2015). ”Domstolarna och demokratin – Något om syftet med grundläggande rättigheter, 

europeiseringens konsekvenser och aktivismens baksida” i SvJT, 2015, s. 40. 
126 Wilhelmsson, Thomas (1987). Social civilrätt: om behovsorienterade element i kontraktsrättens 

allmänna läror. Helsingfors: Juristförbundet, s. 22f. Jfr Peczenik, Aleksander (2005). ”Juridikens 

allmänna läror” i SvJT, 2005, s. 249-272. 
127 Jfr Sigeman & Sjödin (2013), s. 38 f där kollektivavtal behandlas under rubriken 

”Arbetsrättens källor” tillsammans med lag, rättspraxis m.m. 
128 För viktiga ”historiska ögonblick” i den juridiska metodutvecklingen se Sandström (2004), 

s. 303-307. I metodvalen låter sig jurister i hög grad styras av den rättsordning som studeras. 

Inom arbetsrätten är det t.ex. vanligt med analogislut och ändamålstolkningar medan legalitets-

principen medför att det inte är tillåtet inom straffrätten. Patrik Södergren har mot den rätts-

statliga bakgrunden argumenterat för att juridiken är och måste vara tämligen konservativ och 

strömlinjeformad. Se Södergren, Patrik (2009). Vem dömer i gråzonen?: domstolsprövning i gränslandet 

mellan offentlig rätt och privaträtt. Ak.avh. Umeå: Umeå Univ., 2009, s. 37ff. 
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medlem i EU år 1995.129 EU intar en särställning i folkrätten.130 EU-rätten  

bär på särdraget att den kan göras gällande mot det allmänna, ibland också  

mellan enskilda, dessutom ofta utan att EU-rätten har genomförts i nationell  

lagstiftning. EU-rätten ingår i den nationella rättsordningen och har företräde  

framför andra regler i nationell rätt.131 Implikationerna för rättskälleläran och  

möjliga tolkningsmetoder berörs i metodavsnittet. 

2.2.2 Funktion 

Avhandlingens övergripande syfte är, som sagt, att uppnå en ökad förståelse  

av EWC-regleringens funktion på multinationell koncernnivå. Att belysa rättens  

funktion är att närma sig dess effekter.132 Man får skilja mellan intern funktion  

d.v.s. struktur och samband inom rätten och extern funktion, effekterna utan- 

för rätten.133 Jag kommer att närma mig EWC-lagstiftningen med hjälp av  

teorin om reflexiv rätt och en kategorisering av rätten i tre regeltyper som fyller  

olika interna funktioner (se nedan avsnitt 2.2.4–5).  

 

Rättens externa funktion studeras empiriskt. Min ingång är närmare bestämt  

ett användarperspektiv. Det innebär att rätten studeras i det sammanhang där  

den tillämpas. Medan rättsdogmatiken tar sikte på ”hur rätten som ideologi är  

tänkt att styra praktiken”, är rätten i ett användarperspektiv ”ett strategiskt  

 
129 Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 
130 Dom 26/62 van Gend & Loos EU:C:1963:1. Se vidare Derlén, Mattias, Lindholm, Johan & 

Naarttijärvi, Markus (2016). Konstitutionell rätt. 1. uppl. Stockholm: Wolters Kluwer Sverige, s. 

181-189. 
131 Dom 6/64 Costa v. E.N.E.L. EU:C:1964:66. Se vidare Schütze, Robert (2015). European 

Union Law. Cambridge: Cambridge Univ. Press, s. 120f. Se även Craig, Paul & De Búrca, 

Gráinne (2015). EU law: text, cases, and materials. 6. ed. Oxford: Oxford Univ. Press, s. 266f. 
132 För en översikt av arbetsrättens funktioner se Bruun, Niklas (1987). ”Arbetslivets 

juridifiering - perspektiv på den finska utvecklingen” i FJFT 1987, s. 136ff. För en djuplodande 

behandling se Hydén (1985). 
133 Ett alternativ till att tala om rättens struktur är att referera till rättens konstruktion. Se t.ex. 

Sandén, Ulrika (2012). Sekretess och tystnadsplikt inom offentlig och privat hälso- och sjukvård: ett skydd 

för patientens personliga integritet. Ak.avh. Umeå: Umeå Univ. Istället för rättens externa funktion 

används också uttrycket samhällelig funktion. Se t.ex. Hydén, Håkan (1978). Rättens samhälleliga 

funktioner. Ak.avh, Lund: Lunds Univ. Se även Henning, Ann (1987). ”Om forskning angående 

lagreglers samhälleliga funktioner” i SvJT 1987, s. 386-389. 
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instrument bland flera för att nå olika mål.”134 Härvidlag består mitt material  

framförallt av parternas utsagor om hur de använder lag och avtal. Intervju- 

frågorna har ställts utifrån avhandlingens syfte och en förförståelse av den  

reflexiva rättens potential för inflytande och styrning (se denna förförståelse i  

avsnitt 2.2.6 nedan). 

2.2.3 Förståelse 

Vad innebär det att söka en förståelse av EWC-regleringens funktion? Begreppet  

förståelse används i olika bemärkelser. Inom samhällsvetenskaperna har  

vetenskapsfilosofen Peter Winch gjort gällande att förstå innebär att man  

begriper ”poängen eller meningen med vad som görs eller sägs”.135 I rättsliga  

sammanhang vill juristen begripa en text eller oskrivna normer och värden. En  

förståelse av rättens interna funktion uppnås vanligtvis genom en systemati- 

sering av regelverket och en behandling av oklarheter och konflikter däri.  

Det behöver inte innebära mer än att juristen beskriver rättsreglerna utifrån  

en systematik som redan är etablerad (i juridisk doktrin eller i själva lagtexten)  

och erbjuder lösningar på oklarheter och interna rättsliga konflikter. Juristen  

kan exempelvis belysa bristande koherens och försöka främja koherens. Ett  

annat resultat kan bli att det som framstod som inkoherens är undantag från  

huvudregler som kan motiveras.  

 

En ökad förståelse av rättens externa funktion kan uppnås genom att man inte  

bara konstaterar att en viss effekt produceras, utan också blottlägger hur detta  

sker. I avhandlingen innebär det att jag ska undersöka de sociala processer vari  

rättens användning främjar inflytande och styrning. Av detta skäl har jag  

samlat in material genom intervjuer och inte enkäter. Ett stort antal enkäter  

kan förvisso ge en bredare kunskap men den tenderar att bli ytligare. 

 

Begreppet förståelse brukar skiljas från förklaring. Förklaringar kan erbjudas  

av olika slag. Ett slags förklaring är kausala förklaringar. Ett annat är ändamåls- 

 
134 Hydén, Håkan (1992). ”Faktorer av betydelse för val av metod” i Basse, Ellen Margrethe & 

Jensen, Vibeke (red.) (1992). Regulering og styring. 3, Et bidrag til den juridiske forskeruddanelse. 

København: Gad, s 3f. 
135 Min översättning av ”the point or meaning of what is beeing done or said”. Winch, Peter 

(1965). The Idea of a Social Science and its Relation to Philosophy. London: Routledge & Kegan Paul, 

s.113. Jfr fenomenologen Bernsteins formulering att samhällsvetenskapens uppgift är att: 

”develope categories for understanding what the actor – from his own point of view – ’means’ 

in his actions”. Bernstein, Richard J. (1976). The restructuring of social and political theory. Oxford: 

Blackwell, s. 138. 
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förklaringar. Kausala förklaringar söker påvisa orsak och verkan i en korrela- 

tion. Om det är en aktörs beteende som ska förklaras, anges exempelvis yttre  

faktorer som pressar fram ett handlande. Ändamålsförklaringar tar sikte på  

aktörers mål och motiv för att blottlägga drivkrafter och begripliggöra hand- 

landet. Båda slagen av förklaringar kan knytas till större strukturer. En yttre  

faktor kan t.ex. återföras på ett ekonomiskt system. Aktörers intentioner kan  

exempelvis relateras till en dominerande ideologi. Ett tredje slag av förklaring- 

ar är funktionella förklaringar. Sådana anger inte bakomliggande orsaker till ett  

fenomen utan utgår istället från fenomenets verkningar för att förklara det- 

samma.136 

 

De centrala aktörerna i mina fallstudier är partsföreträdare på multinationell  

koncernnivå i Sverige. De bakomliggande orsakerna till parternas avtal och  

tillämpning, liksom deras intentioner, kan förvisso kasta ljus över skeendet.  

Men det primära är att belysa de sociala processer vari rättens användning ger  

ett visst utfall. Med dessa processer för ögonen kan rättens externa funktioner  

identifieras och ges lämpliga beteckningar. 

2.2.4 Reflexiv rätt 

Jag närmar mig EWC-lagstiftningen med hjälp av teorin om reflexiv rätt. 

Teorin formulerades ursprungligen av Günther Teubner och har sedan vidare- 

utvecklats av andra.137 Reflexiv rätt förekommer på många samhällsområden,  

inte bara på arbetsmarknaden. Den reflexiva rätten kännetecknas av att den  

involverar olika aktörer i beslutsprocesser utan att bestämma det materiella  

utfallet. Reglerna anger vilka som har rätt att delta och på vilka villkor. Efter- 

som den reflexiva rätten inte styr utfallet, kommer utomrättsliga faktorer och  

aktörernas egen vilja att i stor utsträckning forma besluten.138  

 

Reflexiv rätt tar ofta sikte på ”sociala subsystem” som kännetecknas av själv- 

reglering. Arbetsmarknaden – inklusive parternas självreglering i form av  

förhandlingar och kollektivavtal – är ett sådant subsystem, men inte det  

enda. Rätten är i sådana sammanhang reflexiv i den bemärkelsen att den både  

 
136 Se de tre slagen av förklaringar i Elster, Jon (1988). Vetenskapliga förklaringar. Göteborg: 

Korpen. 
137 Teubner, Günther (1983). ”Substantive and reflexive elements in modern law” i Law & 

Society Review, Vol. 17, No. 2, 1983, s. 239-285. 
138 A.a., s. 254-257 och 267-271. 
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avspeglar och syftar till att främja tendensen till självreglering. Reglerna arbetar  

med det sociala subsystemet egen logik. Reflexiv rätt är på så vis en reglering  

för självreglering. Den är reflexiv också i den bemärkelsen att rätten medger  

att besluten speglar aktörernas vilja inom ramen för ekonomiska, sociala eller  

andra strukturer.139  

 

EWC-lagstiftningen är inte renodlat reflexiv, men den domineras av sådana  

inslag som är typiska för den reflexiva rätten. Att den reflexiva rätten avspeglar  

tendensen till självreglering i ett visst subsystem innebär att rätten kodifierar  

en social praktik.140 EWC-direktiven är i viss utsträckning en kodifiering av  

praktiken inom multinationella koncerner. Redan innan direktiven antogs  

hade avtal om europeiska företagsråd och andra former för transnationell  

information och samråd träffats i ett antal koncerner, främst koncerner med  

säte i Tyskland och Frankrike.141 

2.2.5 Tre regeltyper 

Håkan Hydén har ringat in den reflexiva rätten genom att göra en distinktion  

mellan tre olika regeltyper. Dessa är (1) konstituerande regler, (2) procedurala  

regler och (3) materiella regler.142  De är generella kategorier som fyller olika  

funktioner inom rätten. Den reflexiva rätten utmärks av konstituerande och  

procedurala regler, medan den typiskt sett inte består av materiella regler. 

 

Hur skiljer sig regeltyperna åt? Den första regeltypen konstituerar rättssubjek- 

ten och besvarar frågan vem som ska agera. Hit hör exempelvis associations- 

 
139 Rogowski, Ralf & Wilthagen, Ton (1994). Reflexive Labour Law – An Introduction” i 

Rogowski, Ralf & Wilthagen, Ton (red.) (1994). Reflexive labour law: studies in industrial relations and 

employment regulation. Deventer: Kluwer law and taxation publ., s. 7f. Se även i samma antologi 

Rogowski, Ralf (1994). ”Industrial Relations, Labour Conflict Resolution and Reflexive Labour 

Law”, s. 55f. 
140 Jfr Malmberg som väljer att tala om en ”standardisering” av praktiken på arbetsmarknaden 

för att referera till såväl lagstiftarens kodifiering som Arbetsdomstolens prejudikat och fasta 

praxis. Malmberg, Jonas (2010). Vad handlar arbetsrättslig reglering om? En essä om arbetsrättens 

uppgifter. Uppsala: Uppsala Univ, s. 29f. Se: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-

130101. Information hämtad den 30 januari 2017. 
141 Barnard (2012), s. 663. 
142 Hydén, Håkan (1984). Ram eller lag? Om ramlagstiftning och samhällorganisation. Ds C 1984:12 

(Stat- och kommunberedningen). Stockholm: Liber/Allmänna förl, s. 19-24, 83 och 114. Jfr 

Hydén, Håkan (1988). ”Reflexiv rätt och reglering” i Born, Asmund (red.) (1988). Refleksiv ret. 

København: Nyt fra samfunsvidenskaberne, s. 113-150. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-130101
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-130101
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rättsliga regler, behörighetsregler, vissa legaldefinitioner och kvalifikations- 

regler. Den andra kategorin, procedurregler, besvarar frågan hur beslut ska gå  

till. De styr formerna för beslut men inte innehållet eller utfallet. Procedur- 

regler kallas också handläggningsregler. Den tredje kategorin, materiella regler,  

besvarar frågan vad som ska beslutas. De styr utfallet, vad som får eller ska  

beslutas. Hit hör olika pliktnormer, intresseavvägningsnormer och mål-medel- 

normer. De materiella reglerna kallas också handlingsregler eller handlings- 

dirigerande regler.143 

 

De tre kategorierna kan illustreras med regler i den svenska arbetsrätten.  

Den kollektiva arbetsrätten består i hög grad av procedurregler och vissa  

konstituerande regler som bestämmer formerna för parternas interaktion,  

vilka som är behöriga att ingå kollektivavtal m.m. Den individuella arbetsrätten  

består i stor utsträckning av materiella regler som fastställer de enskilda arbets- 

tagarnas och arbetsgivarnas rättigheter och skyldigheter i förhållande till  

varandra. 

 

Materiella regler kan utformas så att de begränsar arbetsgivarprerogativen. De  

procedurala reglerna är däremot till sin natur sådana att de lämnar arbetsgivar- 

prerogativen intakta. 

2.2.6 Reflexiv rätt och legitimitet 

Europeiska företagsråd konstitueras vanligtvis genom att parterna träffar ett  

EWC-avtal med stöd av EWC-lagstiftningen.144 Kombinationen av avtal och  

lag bildar då den enhet som här betecknas EWC-regleringen. Hur kan EWC- 

regleringen ge ett arbetstagarinflytande? Och hur kan den underlätta arbets- 

givarens styrning av verksamheten? Härnäst formuleras en förförståelse av  

några sätt på vilka detta kan ske. Förförståelsen har tjänat som utgångspunkt  

för att ställa relevanta frågor i intervjustudierna. 

 

EWC-regleringen ger parterna möjligheten att skapa en kanal för dialog på  

multinationell koncernnivå. Jag börjar med några triviala antaganden. Dialo- 

gen kan öka arbetstagarsidans kunskaper om koncernens utveckling. Dialogen  

sammanför också arbetstagarrepresentanter från olika länder, vilket kan främja  

deras sammanhållning. Ett förbättrat kunskapsläge och en stärkt sammanhåll- 

 
143 A.a., s. 113-150. 
144 Arbetstagarsidan kan också ensidigt bilda ett företagsråd utan avtal. Se kapitel 4, avsnitt 4.6. 
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ning kan i sin tur ge ett inflytande. För arbetsgivaren innebär dialogen att  

arbetstagarsidans synpunkter kan tillföras beslutsunderlaget och att fattade  

beslut kan kommuniceras ut till personalen via en ny kanal. Om det medför  

en förbättring av beslutsunderlagen och kommunikationen med personalen  

kan det i sin tur underlätta styrningen. Medan kunskap och sammanhållning  

är källor till arbetstagarinflytande, utgör goda beslutsunderlag och en väl- 

fungerande kommunikation källor till effektiv styrning. 

 

Jag tänker nu tillföra ett mindre trivialt resonemang om hur EWC-regleringens  

reflexiva inslag kan underlätta styrningen genom att skapa legitimitet. Tanken  

är som sagt inte ny. Att den svenska arbetsrätten under 1970-talet tillfördes  

nya regler av reflexiv typ har uppfattats som svar på en legitimitetskris. Regler- 

na om arbetstagarinflytande var ett svar på att arbetsgivarprerogativen rönte  

alltmer kritik.145 Att dessa regler i praktiken kan skapa legitimitet har jag redan  

berört.146 Mot den bakgrunden framstår det som ett rimligt antagande att  

EWC-regleringen kan fylla samma funktion på multinationell koncernnivå. 

 

Till att börja med behöver begreppet legitimitet definieras. Att en beslutsfatta- 

re åtnjuter legitimitet brukar i vardagligt tal innebära att besluten efterlevs för  

att de uppfattas som rättmätiga, naturliga, rimliga eller åtminstone att besluts- 

fattarens överordnade ställning upplevs som rimlig.147 Det vardagliga språk- 

bruket saknar emellertid tillräcklig precision för mina fallstudier. 

 

En vanlig utgångspunkt för studier av legitimitet är den klassiska begrepps- 

bildningen hos sociologen Max Weber (1864-1920). Weber knöt sin definition  

av legitimitet till begreppet auktoritet. Med legitimitet avsåg han dels att de  

underlydande accepterar en beslutsfattares anspråk på att vara en auktoritet,  

dels en tendens att följa auktoritetens order. Att acceptera någons auktoritet  

är att uppfatta dennes överordnade position som rättfärdig. Skälen till att en 

position uppfattas som rättfärdig kan variera. Weber skiljde mellan auktoritet  

baserad på tradition, auktoritet baserad på rationalitet/legalitet och auktoritet  

 
145 Edström (1994), s. 61. Teubner menar att reflexiv rätt även på andra områden är svar på 

olika legitimitetskriser inom välfärdsstater och postmoderna samhällen. Teubner (1983), s. 270f. 
146 Se avsnitt 1.2.5. 
147 I Nationalencyklopedin står bl.a. följande om legitimitet: ”I allmänt språkbruk betyder ordet 

berättigande (ofta moraliskt).” I Svenska Akademiens Ordbok står bl.a. följande om legitimitet: 

”berättigad; rättmätig; behörig; tillåten”. Första källan tillgänglig på: www.ne.se/uppslagsverk 

Andra källan tillgänglig på: www.saob.se. Information hämtad den 30 januari 2017. 

http://www.ne.se/uppslagsverk
http://www.saob.se/
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baserad på en ledares karisma.148 

 

Medan det vardagliga språkbruket saknar tillräcklig precision, verkar Webers  

begreppsbildning bäst lämpad för analyser av politisk legitimitet på makronivå,  

men mindre fruktbar i undersökningar av arbetsgivares legitimitet på mikro- 

nivå.149 Inom forskningsfältet ”management studies” har man sedan början av  

1970-talet utvecklat arvet från Weber för att studera det man kallar ”organisa- 

torisk legitimitet” inom företag, myndigheter och liknande enheter.150 I en  

artikel av Mark C. Suchman år 1995 görs ett försök att syntetisera forsknings- 

fältets olika definitioner av legitimitet: 

 
Legitimitet är en generaliserad uppfattning eller ett antagande om att en enhets  

verksamhet är önskvärd, lämplig eller tillbörlig inom ett socialt konstruerat  

system av normer, värden, föreställningar och definitioner.151 

 

Suchman pekar ut tre komponenter i legitimiteten: en pragmatisk, en moralisk  

och en kognitiv komponent. Den pragmatiska komponenten innebär att verk- 

samheten uppfattas som önskvärd för att de involverade parternas egen- 

intresse gynnas av ett utbyte. Den moraliska komponenten innebär att verk- 

samheten uppfattas som tillbörlig för att den följer procedurer som anses  

normativt riktiga. Den kognitiva komponenten innebär att verksamheten  

upplevs vara begriplig och därför lämplig.152 Jag kommer inte att strikt följa  

denna terminologi, men Suchman är en inspirationskälla som kompletterar  

Teubner. 

 

För att få ett mått på arbetsgivarens legitimitet hos arbetstagarsidan väljer jag  

att definiera legitimitet så att begreppet omfattar en glidande skala, ett  

kontinuum: från stöd för beslut, till acceptans av beslut, till motstånd mot beslut.  

 
148 Weber, Max (1983). Ekonomi och samhälle: förståendesociologins grunder. 1, Sociologiska begrepp och 

definitioner. Ekonomi, samhällsordning och grupper. Lund: Argos, s. 146. 
149 Webergs behandling av legitimitet har kritiserats för att vara otillräcklig även i makropolitiska 

analyser. Se t.ex. Dyzenhaus, David (1996). "Herman Heller and the Legitimacy of Legality" i 

Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 16, Issue 4, 1996, s. 641-665, se särskilt s. 542ff. 
150 Suchman, Mark C (1995). ”Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Aproaches” i 

The Academy of Management Revies, Vol. 20, No. 3, 1995, s. 571-610. 
151 Min översättning av: ”Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions 

of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of 

norms, values, beliefs, and definitions.” A.a., s. 574. 
152 A.a., s. 589-591. 
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Stöd innebär stark legitimitet och motstånd svag legitimitet.153 Med en sådan  

definition blir det möjligt att uppskatta graden av legitimitet genom intervjuer.  

I extremfallet manifesteras motstånd som konflikt i form av stridsåtgärder eller  

andra påtryckningar. I andra änden av skalan manifesteras extremfallet av stöd  

som en entusiastisk realisering av arbetsgivarens planer. 

 

På vilka sätt kan då dialogen på multinationell koncernnivå stärka ledningens  

legitimitet? Jag antar att det kan ske på åtminstone två olika sätt: (1) dels med  

avseende på beslutens innehåll eller utfall, (2) dels med avseende på formen  

eller proceduren för beslut. Ju mer arbetstagarsidans anspråk integreras i  

ledningsbesluten, desto mer stöd eller acceptans torde besluten vinna på  

arbetstagarsidan. Om anspråken endast i begränsad utsträckning vinner gehör,  

torde besluten i vart fall accepteras av arbetstagarna om de upplever att  

arbetsgivaren informerar och samråder på ett korrekt sätt.  

 

I det förstnämnda fallet (1) skapas legitimitet på ett indirekt vis. Med det avser  

jag följande: om den dialog som föreskrivs ger ett arbetstagarinflytande, torde  

detta inflytande i sin tur stärka stödet eller acceptansen för beslut. I det senare  

fallet (2) skapas legitimitet på ett direkt vis. Med det menar jag att stöd eller  

acceptans för beslut främjas av deltagandet i de procedurer som rätten före- 

skriver. Teubner skriver att den reflexiva rätten strukturerar och omstruktu- 

rerar sociala subsystem. Nya aktörer ges en status som deltagare, snarare än  

blott passiva mottagare av order. Den reflexiva rätten (i sin ideala form) stärker  

deltagarnas förhandlingsstyrka och kan därför bidra till att demokratisera  

hierarkiska relationer. Arbetsgivaren kan hämta legitimitet ur en sådan  

demokratisering.154  

 

Teubner erbjuder ingen definition av termen demokratisering i den anförda  

källan. En rimlig tolkning är att det handlar om en tillväxt av den underordna- 

de partens inflytande genom deltagande. I denna bemärkelse använder jag  

begreppet. Den reflexiva rättens demokratiserande effekter kan i praktiken  

variera kraftigt. Jag gör dock det antagandet att EWC-regleringen kan skapa  

en acceptans för beslut även om demokratiseringen är modest. Hur kan det  

ske? Arbetstagarsidan blir genom EWC-avtalet medförfattare till procedurerna  

 
153 Ett starkt motstånd innebär ytterst en obefintlig legitimitet och ligger då utanför skalan (från 

stark till svag legitimitet). 
154 Teubner, (1983), s. 256 och 270-275. 
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för information och samråd.155 Om ledningen följer avtalet visar den respekt  

för arbetstagarsidan, den signalerar att motparten är en värdig samtalspartner.  

Att ledningen ger information och bemöter arbetstagarsidans synpunkter  

medför i vart fall en större insyn och överblick. Med andra ord: verksamheten  

blir mer begriplig. Ur detta förhållande torde en legitimitet kunna hämtas.  

 

För att återkoppla till Hydéns beteckningar på olika regeltyper vill jag samman- 

fatta resonemanget om legitimitet på följande sätt. Man kan tala om två former  

av legitimitet. För det första en materiell legitimitet som vilar på att parternas  

interaktion genererar ett för arbetstagarsidan önskvärt utfall. För det andra en  

procedural legitimitet som vilar på att arbetstagarsidan upplever att interaktionen  

är demokratisk i någon mån eller åtminstone att interaktionen präglas av respekt  

och gör verksamheten mer begriplig. Detta är några sätt på vilka EWC- 

regleringen kan tänkas skapa legitimitet. Legitimitet är i sin tur en möjlig  

källa till en mer effektiv styrning av koncerner. 

2.2.7 Fyra strategier för arbetstagarinflytande 

I kapitel 1 (avsnitt 1.5.4) gjordes en åtskillnad mellan regler om arbetstagar- 

inflytande och det faktiska inflytandet. Inflytande definierades som arbets- 

tagarrepresentanternas påverkan i de frågor som behandlas på multinationell  

koncernnivå. I mina intervjustudier framträder olika strategier från arbets- 

tagarsidan för att få inflytande. För att kunna undersöka strategierna, och  

sedan referera till dem i min analys, utgår jag från fyra typer av handlande. 

 

Möjliga strategier för inflytande är: (1) konflikt d.v.s. stridsåtgärder eller andra  

påtryckningar, (2) kompromiss, (3) bytespolitik samt (4) samarbete kring  

gemensamma eller sammanfallande intressen. Detta är fyra huvudstrategier  

för inflytande. Beteckningen bytespolitik är gängse på den svenska arbets- 

marknaden. Den är synonym med termen kohandel men har en mindre  

negativ klang.156 Hur skiljer sig de fyra strategierna åt? Det kan bäst beskrivas  

om strategierna relateras till parternas intressen. 

 

 
155 Jfr Habermas som har anfört att en stat kan hämta legitimitet ur medborgarnas upplevelse 

av att vara medförfattare till lagstiftningen. Habermas, Jürgen (1996). Between facts and norms: 

contributions to a discourse theory of law and democracy. London: Polity, s. 449. 
156 Se begreppet bytespolitik i t.ex. rapporten Fackliga strategier för bättre byten: [LO-kongressen 19-

23 juni 2004]. Stockholm: LO. 
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I den privata sektorn har arbetstagare och arbetsgivarföreträdare att verka  

inom företag vars överordnade mål är att bärga en vinst. En del av vinsten  

delas ut till företagets ägare och en del måste återinvesteras för att säkra före- 

tagets konkurrenskraft på varu- eller tjänstemarknaden.157 Ju större vinst desto  

större satsningar kan göras för att öka marknadsandelarna. Inom denna ram  

råder ett komplext och dynamiskt förhållande mellan parternas intressen.  

 

Ekonomisk-historikern Christer Lundh har gett en bild av förhållandet som är  

abstrakt och förenklad men ändå klargörande. Lundh beskriver det som en  

”kamp mellan två intressegrupper” i symbios. Denna symbios präglas av gemen- 

samma intressen i frågor som rör verksamhetens tillväxt och överlevnad, men  

konflikt rörande makt- och fördelningsfrågor.158 Historikern Klas Åmark har  

beskrivit parternas gemensamma intressen i termer av de ekonomiska medel  

som parterna behöver för att realisera motstridiga mål. I varje fördelnings- 

ögonblick kolliderar löneuttag med vinstutdelning i ett nollsummespel, men  

om förädlingsvärdet växer över tid kan lön och vinstutdelning öka samtidigt.159  

För att parafrasera ett EU-rättsligt uttryck kan man säga att arbetstagare och  

arbetsgivare är sociala partners och sociala antagonister samtidigt. 

 

Mot bakgrund av denna verklighetsbild framträder de fyra strategiernas  

karaktäristiska med större klarhet. När parternas intressen kolliderar kan  

 
157 Vinstkravet kan således betraktas som ett generellt överlevnadsvillkor inom den kapitalistis-

ka ekonomin. En av de första teoretikerna att ge vinstkravet en sådan relationell och strukturell 

förklaring var Karl Marx (i kontrast till en individuell/psykologisk förklaring). Marx betonade 

att strävandet efter vinst ytterst framtvingas av ”samhällsmekanismen”, av konkurrensen mellan 

kapitalister, inte av den enskilda kapitalistens ”ha-begär”. Se Marx, Karl (1997). Kapitalet: kritik 

av den politiska ekonomin. Första boken. Kapitalets produktionsprocess. 5. uppl. Lund: Arkiv Zenit, s. 

520f. Det kan påpekas att vinstkravet i många länder dessutom är lagfäst. I t.ex. den svenska 

aktiebolagslagen (2005:551) är vinst och utdelning bolagets syfte enligt 3 kap. 3 §, såvida inte 

något annat anges i bolagsordningen. 
158 Lundh talar om ”industriell symbios” och fokuserar på tillverkningsindustrin. Jag ser inget 

hinder att generalisera begreppet till privat tjänsteproduktion. Lundh, Christer (1986). ”Hur har 

arbetarnas inflytande i arbetslivet förändrats under 1900-talet?” i ARKIV För studier i 

arbetarrörelsens historia, 1986 nr 33. Lund: Sällskapet för studier i arbetarrörelsens historia, s. 65. 
159 Åmark, Klas (1994). Vem styr marknaden?: facket, makten och marknaden 1850-1990. Stockholm: 

Tiden, s. 15-19. Jfr sociologen och statsvetaren Crouch, Colin (1982). Trade unions: the logic of 

collective action. London: Fontana, s. 45ff. Ett företags förädlingsvärde brukar definieras som 

försäljningsintäkterna minus kostnaderna för insatsvaror och inköpta tjänster från andra 

företag. Se t.ex. Eklund, Klas (2013). Vår ekonomi: en introduktion till samhällsekonomin. 13., [rev. 

och utvidgade] uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 125f. 
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arbetstagarsidan välja konflikt för att genomdriva sin vilja. Ett resultat kan  

exempelvis vara en arbetstidsförkortning från 40 till 30 timmar i veckan.  

Som alternativ till konflikt kan parterna mildra sina krav (”mötas på mitten”) 

i en kompromiss. Resultatet kan exempelvis vara en arbetstidsförkortning ned  

till 35 timmar i veckan. 

 

Möjligheten finns också att utväxla krav och eftergifter (”ge och ta”) i form av  

bytespolitik. Bytespolitik är inte synonymt med kompromiss. Bytespolitik är att  

acceptera en försämring i utbyte mot en förbättring i något annat avseende.  

Ett exempel är att arbetsgivaren godtar en reducering av arbetstidens omfatt- 

ning medan arbetstagarna accepterar en mer obekväm förläggning av arbets- 

tiden. Kompromiss, å andra sidan, kan innebära att arbetstagarsidan kräver en  

större förbättring men accepterar en mindre, exempelvis när ett initialt krav på  

lönepåslag om 4 procent landar i en uppgörelse om 3 procent. Kompromiss  

kan också innebära att en större försämring mildras till en mindre försämring,  

exempelvis när 100 arbetstagare varslas om uppsägning men 80 personer i  

slutändan sägs upp.160 

 

Om parterna identifierar gemensamma eller sammanfallande intressen kan de sam- 

arbeta, alltså dra åt samma håll i viss utsträckning (i princip utan konflikt, kom- 

promiss eller bytespolitik). Ett exempel kan vara gemensamma planer för att  

öka företagets försäljning. Ett annat exempel är att arbetsgivaren accepterar  

ett arbetstagarinflytande som höjer produktiviteten, vilket ökar utrymmet för  

både löner och vinstutdelning.  

 

Europeiska företagsråd är en institution varigenom dessa fyra strategier kan  

mobiliseras och kanaliseras. Nationella och europeiska koncernfack är en  

annan. 

2.2.6 Inflytande vid regime shopping 

I avhandlingens intervjustudier har jag valt att särskilt ställa frågor om arbets- 

tagarinflytandet vid hot om regime shopping. Regime shopping innebär att  

koncernledningen väljer investeringsland utifrån den sociala skyddsnivån i  

 
160 Dessa exempel på förbättring respektive försämring för arbetstagarsidan är för 

arbetsgivarsidan typiskt sett tvärtom en försämring respektive förbättring. 



57 
 

arbetsmarknadsregimen jämförd med andra länder.161 Den sociala skydds- 

nivån inkluderar styrkan i regleringarna och i de fackliga organisationerna.  

Investerare kan givetvis beakta fler omständigheter än arbetsmarknadsregim- 

en, t.ex. nationella skillnader i skatter och miljöskydd. Investerare kan rikta  

krav även till politiker, inte bara till arbetstagare. Dessa aspekter ligger dock  

utanför min undersökning.162 

 

Det finns anledning att klargöra vad hot om regime shopping kan innebära,  

inte minst för att vissa forskare har velat mytförklara eller bagatellisera feno- 

menet.163 Skälet för att belysa regime shopping i föreliggande avhandling är att  

arbetstagarinflytandet och det fackliga uppdraget då ställs på sin spets. Regime  

shopping är en operation som blir möjlig just i multinationella koncerner.164  

Det centrala är ledningens möjlighet att förlägga produktion i mer än ett land,  

närmare bestämt hur denna möjlighet används som påtryckning mot arbets- 

tagarsidan i syfte att sätta press på anställnings- och arbetsvillkor.  

 

Redan Adam Smith befarade att brittiska industrialister skulle omlokalisera  

produktion till låglöneländer på den europeiska kontinenten och exportera  

hem till Storbritannien.165 Omlokalisering är ett uttryck som ett fullföljande av  

regime shopping kan ta. En annan variant är att företagsledningen utlovar  

investeringar till den filial som håller lägst arbetskraftskostnader. Ytterligare en  

 
161 En något snäv definition lyder: ”the selection of a country for inward investment by a 

multinational enterprise on the basis of the framework of employment law and industrial 

relations”. Heery, Edmund & Noon, Mike (2008). A dictionary of human resource management. 2. ed. 

Oxford: Oxford Univ Press, s. 136. Jag väljer att inkludera koncerner, inte bara enskilda företag 

(”enterprise”), i definitionen. En möjlig effekt av regime shopping är ”regime competition” med 

åtföljande ”social dumping” och/eller reducering av sysselsättningen. Se begreppen i t.ex. 

Bercusson (2009), s. 133-138. Barnard (2012 ), s. 672f. Hepple (2005), s. 13f. Blanpain, Roger 

(2014). European labour law. 14., rev. ed. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, s. 233f. 
162 För en utförlig katalog över produktionsbetingelser som investerare beaktar se Fröbel et al 

(1980), s. 145-147. 
163 Se framförallt Hirst, Paul Q. & Thompson, Grahame & Bromley, Simon (2009). Globalization 

in question. 3. ed. Cambridge, UK: Polity, kapitel 3. 
164 Möjligheten kan förvisso öppna sig även i ett rent nationellt företag där ledningen planerar 

sin första utländska direktinvestering. 
165 Smith förväntade sig dock att de i huvudsak skulle föredra hemlandet. ”[E]very individual 

naturally inclines to employ his capital in the manner in which it is likely to afford the greatest 

support to domestic industry, and to give revenue and employment to the greatest number of 

people of his own country.” Dragningen till hemlandet kallade Smith ”an invisible hand”.  

Smith (2012), Book 4, Chapter 2, s. 442f. 
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variant är att moderbolaget aviserar neddragningar men undantar dotterbolag  

som accepterar utökad arbetstid.  

 

Generellt består regime shopping som påtryckningsmedel i att ledningen upp- 

ställer villkor för att tillföra verksamhet i ett land resurser framför verksamhet  

i ett annat land eller att ledningen ställer krav för att inte undandra ett land  

resurser. En mer avancerad variant är när koncerner bygger nya produktions- 

enheter i höglöneländer för att kunna desarmera strejker i landet där ledningen  

har sitt säte.166  

 

Regime shopping innebär transnationell produktionsallokering. I rättsliga  

termer är det en transnationell utövning av företags- och arbetsledningsrätten.  

Inom EU/EES underlättas sådana operationer av marknadsfriheterna, den  

fria rörligheten för kapital, varor, tjänster och personer. 

 

Om ett hot om regime shopping driver arbetstagarsidan till eftergifter behöver  

hotet inte verkställas.167 När ett trovärdigt hot kommuniceras ställs inte bara  

intressemotsättningen mellan parterna i blixtbelysning. På arbetstagarsidan  

kan arbetstagare hamna i ett konkurrensförhållande till varandra. Om fack- 

klubben i ett land bjuder under fackklubben i ett annat land kan den första  

klubben belönas med sysselsättning. Ingemar Lindberg har beskrivit  

situationen som ett ”fångarnas dilemma”:  

 
Var och en för sig kan de vinna på att gå med på försämringar i de egna  

villkoren – förutsatt att inte klubben i det andra landet gör detsamma, då  

förlorar båda, och företagets ägare vinner. De vinner båda på att hålla ihop,  

förutsatt att de kan lita på varandra. Kan de det?168 

 
166 Denna strategi har använts av bl.a. Gilette och Caterpillar. Se Uchitelle, Louis (1994). ”U.S. 

corporations expanding abroad at a quicker pace” i New York Times, 25 juli 1994. Tyson, James 

(1995). ”As Unions Fight Irrelevance, Caterpillar Racks Up Profits” i The Christian Science 

Monitor, 24 januari 1995. 
167 Hirst, Thompson & Bromley har, i syfte att bland annat bagatellisera regime shopping, 

återgett statistik som visar att bara en liten del av de multinationella företagens produktion sker 

utanför hemländerna. Argumentet bygger på ett metodfel. Ett hot om utflyttning av produktion 

som uppfattas som trovärdigt får avsedd effekt genom att inte verkställas. Hotet bör studeras 

kvalitativt, företrädesvis genom intervjuer, inte kvantitativt. Hirst, Thompson & Bromley 

(2009), kapitel 3. 
168 Lindberg illustrerar dilemmat med General Motors försök att år 2004 spela ut fabriker i 

Trollhättan och Rüsselheim mot varandra. Fallet ledde till en ny ”solidaritetspakt” inom 

koncernen. Lindberg, Ingemar (2008). Solidaritetens nya landskap: arbetare utan gränser. Stockholm: 
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Det ur facklig synpunkt oacceptabla är inte all konkurrens utan social underbuds- 

konkurrens; att en låg nivå på anställnings- och arbetsvillkor utgör konkurrens- 

medel snarare än kompetens, produktkvalitet, teknisk utveckling o.dyl.169 Mina  

fallstudier kommer att illustrera hur sådana situationer hanteras.  

 

Internationell konkurrens mellan arbetstagare är förvisso inget nytt. Så snart  

olika företag i minst två länder servar samma avsättningsmarknad råder inter- 

nationell konkurrens. Då är det emellertid en extern konkurrens mellan arbets- 

tagare i olika företag. Vid regime shopping, däremot, iscensätter en ledning  

intern konkurrens mellan arbetstagare inom samma företag eller koncern.170  

Den externa konkurrensen kan spåras flera sekler tillbaka. Den interna  

konkurrensen är av senare datum. Vissa forskare har daterat dess uppkomst  

till 1970-talets amerikanska bilindustri.171  

 

Det ska slutligen påpekas att hot om regime shopping kan kommuniceras på  

mer eller mindre subtila vis. Som förberedelse till avhandlingsarbetet intervjua- 

de jag våren 2011 en ekonom i LO-förbundet IF Metall. Ekonomen uppgav  

att många koncerner använder en typ av ”benchmarking” som signalerar ett  

hot. Det innebär att varje produktionsenhet regelbundet informeras om hur  

den står sig mot koncernanställda i andra länder i termer av lönekostnader,  

sociala avgifter, produktivitet etc. De anställa vet att en hög arbetskostnad per  

producerad enhet kan föranleda koncernledningen att lägga ned eller flytta  

produktion.172 Ett annat illustrativt exempel härrör från USA. Där har en del  

arbetsgivare signalerat subtila hot om utflyttning inför personalens omröstning  

 
Atlas, s. 25. År 2007 ställdes klubbarna inför en liknande utmaning. Se Gatu, Harald (2007). 

”Klart med Opel Astra i Trollhättan” i Dagens Arbete, 17 april 2007. 
169 I den svenska s.k. solidariska lönepolitiken har det fackliga lägret även anfört att låglöne-

konkurrens håller efterblivna företag under armarna, medan löneutjämning skapar ett generellt 

omvandlingstryck i näringslivet. Se t.ex. Erixon, Lennart (2008). ”The Swedish third way: an 

assessment of the performance and validity of the Rehn–Meidner model” i Cambridge Journal of 

Economics, No 32, 2008, s. 367–393, se särskilt s. 369. 
170 Distinktionen kan utvecklas. Den externa konkurrensen förmedlas via avsättnings-

marknaden. Den styrs inte av en enskild företagsledning. Den interna konkurrensen iscensätts 

just av en ledning, oberoende av avsättningsmarknaden. Distinktionen görs i Lambert, Rob & 

Chan, Anita (1999). “Global dance: Factory Regimes, Asian Labour standards and Corporate 

Restructuring” i Waddington, Peter (red.) (1999). Globalization and Patterns of Labour Resistance. 

London: Mansell Publishing, s. 74. 
171 Moody, Kim (1997). Workers in a Lean World: Unions in the International Economy. London: 

Verso. s. 71f. 
172 Detta intervjumaterial används inte desto mer i avhandlingen. 
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om att bilda en fackförening. I USA är det förbjudet att hota med nedläggning  

för att påverka omröstningen, men det har inte hindrat arbetsgivare att placera  

flyttbilar utanför arbetsplatsen märkta ”Mexico”.173 

2.2.7 Sammanfattning av teorin 

Avhandlingens teoretiska grund kan sammanfattas på följande sätt.  

Resonemanget om den reflexiva rätten erbjuder ett sätt att närma sig både  

EWC-regleringens interna funktion och dess externa funktion. De tre  

regeltyperna – konstituerande, procedurala och materiella regler – kan  

användas för att klargöra rättens interna struktur. Förförståelsen av rättens  

potential för inflytande och styrning kan ligga till grund för att undersöka  

rättens externa funktion. Empirin kan bekräfta en förväntad funktion men  

också vederlägga förväntningarna eller blottlägga andra funktioner.  

 

De fyra beteckningarna på strategier för inflytande – konflikt, kompromiss,  

bytespolitik samt samarbete kring gemensamma/sammanfallande intressen –  

har jag redan använt i produktionen av intervjumaterialet. Beteckningarna kan  

vidare användas för att belysa parternas handlingsalternativ, givet vissa  

antaganden om deras intressen. Beteckningarna kan slutligen användas för att  

i konkreta fall beskriva hur olika strategier mobiliseras och kanaliseras genom 

europeiska företagsråd eller andra organ för inflytande. 

 

Begreppet regime shopping ringar in en specifik situation och problematik i  

den multinationella koncernen. I det läget har arbetstagarnas representanter  

att hantera dels intressemotsättningen mellan parterna, dels risken för social  

underbudskonkurrens mellan arbetstagare i olika länder. EWC-regleringen är  

då ett instrument som står aktörerna till buds i hävdandet av sina respektive  

intressen. 

 

Hur kan avhandlingens teori operationaliseras? Vilket material är relevant och  

hur bör det angripas? Dessa frågor besvaras i nästa avsnitt. 

 
173 Ljunggren, Petter (2000). ”Strålande tider för facksabotörer” i Arbetaren, nr 6, 2000. 
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2.3 Juridisk metod 

2.3.1 Inledning 

På följande rader beskrivs först det valda materialet för kontextualiseringen  

i kapitel 3, därefter tillvägagångssättet för den rättsliga undersökningen i  

kapitel 4 och slutligen metoden för empirisk materialinsamling och analys i  

kapitel 5-7. Specifika material- och tolkningsfrågor berörs också i respektive  

kapitel. 

2.3.2 Kontextualisering 

Kapitel 3 har rubriken EWC-direktiven och EU-rätten. Kapitlet består av en  

utförlig kontextualisering. Det torde vara oundvikligt att valet av kontext  

innehåller något mått av godtycke. För att minimera godtycket har jag valt  

att göra en kontextualisering som har bäring för tolkningen av direktiven och  

som ger ett relevant sammanhang för fallstudierna. Mina val beskrivs och  

motiveras härnäst. 

 

I kapitel 3 placeras EWC-direktiven in i fyra olika kontexter. I den första  

kontexten knyts EWC-direktiven till grunden i EU:s fördrag. Det finns flera  

skäl att belysa den målsättningsbestämmelse och lagstiftningsbefogenhet som  

låg till grund för direktivens antagande. Ett skäl är att fördragsgrunden utgör  

en yttre ram för tolkningen av direktivens syfte.174 Ett annat skäl är att  

fördragsgrunden kan ge en förklaring till varför EU-lagstiftaren antog EWC- 

direktiven framför andra tänkbara åtgärder i multinationella koncerner. 

  

Den andra kontexten i kapitel 3 är historisk. EWC-direktiven placeras in i rätts- 

utvecklingen. Här berörs bland annat upptagandet av rätten till information  

och samråd i Europarådets reviderade sociala stadga från år 1996 och EU:s  

stadga om de grundläggande rättigheterna från år 2000. EU-stadgan ska  

beaktas när direktiv och tillhörande genomförandelagstiftning tolkas. 

 

Den tredje kontexten består av EU:s kollektiva arbetsrätt. Här summeras de  

EU-rättsliga bestämmelserna om arbetstagarinflytande. Vissa likheter och  

skillnader mellan dessa bestämmelser och EWC-direktiven uppmärksammas.  

Ett skäl för att beröra regler som är besläktade med EWC-direktiven är att de  

 
174 Se vidare avsnitt 2.3.5 nedan. 
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stundom kan låna sig till analog tolkning. Ett annat skäl är att reglerna utgör  

byggstenar i EU:s framväxande arbetsmarknadsregim. 

 

Den fjärde och sista kontexten består av just denna arbetsmarknadsregim.  

Här situeras EWC-direktiven på multinationell koncernnivå. Direktiven  

relateras till liknande regler och organ för arbetstagarinflytande på europeisk  

branschnivå och övergripande EU-nivå. I korthet kontrasteras också EU:s  

arbetsmarknadsregim mot den svenska arbetsmarknadsregimen. På så vis  

introduceras läsaren till den terräng som aktörerna i mina fallstudier har att  

verka i. 

 

Då kapitel 3 utgör en kontextualisering är ansatsen i huvudsak deskriptiv.  

Materialet består primärt av fördragsartiklar, direktiv och rättspraxis. För  

framställningen av EU:s arbetsmarknadsregim används också en del  

statistik och andra empiriska källor. 

2.3.3 Systematisering 

Den rättsliga undersökningen i kapitel 4 har rubriken Den svenska EWC- 

lagstiftningen. Syftet med den juridiska metod som kommer att användas är att  

fastställa gällande rätt. Ett första steg är att finna en lämplig systematik för  

reglerna, nästa steg är att erbjuda lösningar på rättsliga oklarheter.175 

 

Kärnan i kapitel 4 är en analys av de regler i EWC-lagstiftningen som aktuali- 

seras i den stund ett europeiskt företagsråd inrättas. Dessa regler kommer att  

systematiseras med hjälp av de tre regeltyperna – konstituerande, procedurala  

och materiella regler.  

 

EWC-lagstiftningen som helhet låter sig dock inte intvingas i dessa kategorier.  

Den övergripande strukturen för kapitel 4 blir därför en annan. Båda EWC- 

direktiven och EWC-lagarna följer en kronologisk struktur som tar avstamp i  

att förhandlingar om ett EWC-avtal ska inledas. Därpå följer regler om  

företagsrådets verksamhet och slutligen regler för genomdrivande. Kapitel 4  

kommer att följa samma övergripande struktur.  

 

 
175 Angående systematisering inom arbetsrätten se t.ex. Sigeman, Tore (2005). ”Från reception 

till ideologikritik. Om arbetsrättens doktrinhistoria” i Nyström, Birgitta, Westregård, Annamaria 

& Vogel, Hans-Heinrich (red.) (2005). Liber amicorum Reinhold Fahlbeck. Lund: Juristförlaget, s. 

528. 
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Kapitlets kärna är som sagt en behandling av de regler som omger företags- 

rådets inrättande och verksamhet. Innan läsaren når kärnan behöver ett antal  

inledande frågor klargöras. En första fråga rör de avgörande skillnaderna  

mellan de två EWC-direktiven. Nästa frågekluster rör direktivens syfte och  

tillämpningsområde samt minimi- och maximinivåerna för deras genom- 

förande. Nästa element är förhandlingsprocessen som föregår inrättandet av  

företagsråd. Ytterligare en fråga är i vilken utsträckning den första och andra  

EWC-lagen ska tillämpas. Direktiven har gett upphov till två lagar i Sverige,  

vilka i sin tur har utgjort en grund för att träffa tre olika generationer EWC- 

avtal. Parter i EWC-avtal av äldre datum omfattas i viss mån fortfarande av  

den äldre EWC-lagen. Därför kommer jag att utreda när respektive EWC-lag  

är tillämplig på respektive generation EWC-avtal.  

 

När de inledande frågorna har klargjorts är det dags att systematisera reglerna  

som omger företagsrådets inrättande och verksamhet. Sedan behandlas 

avtalsparternas handlingsutrymme. EWC-lagstiftningen anvisar en modell  

för företagsråd som parterna kan avvika från genom EWC-avtal. Utrymmet  

för avvikelser begränsas av vissa krav på avtalen och rättigheter i EWC- 

lagstiftningen. Analysen kommer att struktureras efter generella krav på EWC- 

avtal, specifika krav på olika varianter av sådana avtal samt efter de rättigheter  

som inte kan upphävas genom EWC-avtal. Kapitel 4 avrundas med en sum- 

mering av reglerna för genomdrivande och undantagen från EWC- 

lagstiftningens tillämpningsområde. 

 

En nackdel med den valda kapitelstrukturen är att läsaren får utstå en del upp- 

repningar, men jag tror att både rättsvetare och praktiker ska finna att fördelar- 

na överväger. 

2.3.4 Rekommendation och prognos 

Juridisk metod syftar inte bara till en systematisk framställning utan också till 

lösningar i oklara fall. Lösningarna utgör dels en rekommendation för hur rät- 

ten bör tolkas, dels en prognos för hur rätten kommer att tolkas i domstol.176  

En rekommendation är mer eller mindre rimlig. En prognos är mer eller mind- 

re sannolik. Jurister skiljer sällan dessa två åt. Det beror förmodligen på att  

rekommendation och prognos så ofta sammanfaller. Det som juristen fram- 

ställer som sannolikt uppfattar han eller hon också som rimligt, och vice versa.  

 
176 Jareborg (2011), s. 120 och 123ff. Jareborg (2004), s. 1ff. Ross (1966), s. 54f. 
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För det fall att rekommendation och prognos går isär finns det dock skäl att  

klargöra vad som är vad. Eljest får det anses underförstått att de sammanfaller.  

En ställd prognos kan i efterhand falsifieras av rättspraxis. Det innebär inte  

nödvändigtvis att argumentationen som helhet faller. Beroende på argumen- 

tens tyngd kan de kvarstå som grund för att kritisera en dom och rekommen- 

dera en kursändring i framtiden. En prognos kan å andra sidan påverka rätts- 

praxis om de berörda domstolarna hörsammar prognosen som en rekommen- 

dation. Prognosen kan då bli en självuppfyllande profetia. Det innebär återigen  

att gränsen mellan rekommendation och prognos kan vara svår att dra. 

 

Sveriges EU-anslutning innebär att EU-rätten ingår i den nationella rätts- 

ordningen och har företräde framför andra regler i nationell rätt. EU-rättens  

genomslag medför att rättsvetare och praktiskt verksamma jurister har fler  

rättskällor att beakta, fler tolkningsmetoder att tillgå och en delvis ny norm- 

hierarki som inte är lika strikt som den traditionellt svenska hierarkin.177  

Exempelvis har ändamålstolkningar och principer fått en större vikt, medan  

förarbeten har mindre betydelse.178 Det har till stor del sin bakgrund i att EU- 

domstolen är den yttersta uttolkaren av EU-rätten. Nationella domstolar på  

lägre nivå får begära vägledande förhandsavgöranden från EU-domstolen och  

de högsta instanserna ska begära förhandsavgöranden.179 

 

EU är flerspråkigt. Utgångspunkten är att alla officiella språk är så kallat  

autentiska d.v.s. inget språk har rättsligt tolkningsföreträde.180 Det kan  

emellertid vara nödvändigt att konsultera olika språkversioner för att få  

klarhet i en lagstiftningsakt, fördragsartikel eller dom. Jag kommer att  

använda de svenska och i vissa fall de engelska versionerna av EU-rättsligt  

 
177 Se t.ex. Rosén, Johan (1996). ”De svenska lagförarbetenas vara eller inte vara som rättskälla: 

effekter av Sveriges anslutning till den Europeiska unionen” i SvJT, 1996, s. 249-259. Se vidare 

Malmberg, Jonas (2011). ”Arbetsrätten efter EU-inträdet” i SvJT, 2011, s. 430-439. 
178 Se t.ex. Nielsen, Ruth (2010). ”Scandinavian Legal Realism and EU law” i Neergaard, Ulla 

B., Nielsen, Ruth & Roseberry, Lynn M. (red.) (2010). The role of courts in developing a European 

social model: theoretical and methodological perspectives. 1. ed. Copenhagen: DJØF, s. 261ff. Se också 

Hettne, Jörgen (2008). Rättsprinciper som styrmedel: allmänna rättsprinciper i EU:s domstol. Ak.avh. 

Stockholm: Stockholms universitet, 2008. 
179 Artikel 267 i fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (funktionsfördraget, FEUF). 

Se vidare Bruun, Niklas & Malmberg, Jonas (2005). ”Finska och svenska domstolar som 

arbetsrättsliga gemenskapsdomstolar” i Nyström, Birgitta, Westregård, Annamaria & Vogel, Hans-

Heinrich (red.) (2005). Liber amicorum Reinhold Fahlbeck. Lund: Juristförlaget, s. 65-90. Se också Bernitz, 

Ulf (2016). Förhandsavgöranden av EU-domstolen: utvecklingen av svenska domstolars hållning och praxis 2010-

2015. Stockholm: SIEPS. 
180 Se artikel 55 i Europeiska unionens fördrag (EUF) och artikel 358 FEUF. 
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material. Hur materialet ska tolkas berörs härnäst. 

2.3.5 Tolkning av direktiv och genomförandelagstiftning 

Den förmodligen bästa utgångspunkten för att utmejsla lösningar på rättsliga  

oklarheter är en rik samling rättsfall. EU-domstolen har emellertid tolkat  

EWC-direktiven i endast tre domar. Rättsfallen belyser uteslutande regleringen  

av den inledande förhandlingen om EWC-avtal. Det rör sig om tvister mellan  

företag inom företagsgrupper i EWC-direktivens mening. 

 

För svenska rättsvetare är lagförarbetena av stor vikt, traditionellt sett, särskilt  

om rättspraxis på ett område är mager. EU:s lagstiftningsmaskineri kan sägas  

producera ”direktivförarbeten” i den meningen att det finns dokument som  

föregår det antagna direktivet. Dessa dokument har inte samma utformning  

och status som svenska förarbeten och de är inte rättsligt bindande. Direktiv- 

förarbeten kan dock tjäna som redskap för att fastställa ett direktivs innehåll.  

Hit hör EU-kommissionens KOM-dokument, uttalanden från Europaparla- 

mentet, yttranden från Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs  

m.m.181 Sådana dokument används av EU-domstolen i dess avgöranden (även  

om det långt ifrån alltid sker).182 EWC-direktivens förarbeten innehåller emel- 

lertid vaga och i många frågor obefintliga anvisningar. Förarbetena innehåller  

framförallt olika konkurrerande förslag till direktivskrivningar, snarare än  

anvisningar om hur den slutliga rättsakten ska tolkas. 

 

Bristen på rättspraxis kombinerad med vaga direktivförarbeten medför att  

anspråket på att leverera lösningar i oklara fall är något dämpat i denna av- 

handling. Niklas Bruun har påpekat att den EU-rättsliga forskningen stundom  

får inskränka sig till att ”kartlägga tolkningsproblem eller förfaranden i syfte  

att reda ut potentiella tolkningsmöjligheter och kanske sådana faktorer som  

 
181 Hettne & Otken Eriksson (2011), s. 113f. 
182 Som exempel kan nämnas tolkningen av två direktiv som bl.a. rör arbetstagarinflytande. Det 

första är RÅDETS DIREKTIV 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, 

verksamheter eller delar av företag eller verksamheter. EGT L 82, 22.3.2001, s. 16–20. Det 

andra är RÅDETS DIREKTIV 98/59/EG av den 20 juli 1998 om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar. EGT L 225, 12.8.1998, s. 16–21. Det 

förra direktivet tolkades i domen C-396/07 Fazer Amica Oy EU:C:2008:656. Det senare 

tolkades i domen C-583/10 Nolan EU:C:2012:638. 
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talar för eller emot olika lösningar”.183 Nåväl, riktigt så dystra är inte utsikterna  

vad gäller EWC-lagstiftningen. Utöver rättspraxis och direktivförarbeten finns  

det ytterligare källor som kan kasta ljus över både EWC-direktiven och de  

svenska EWC-lagarna.  

 

När direktiv tolkas är ordalydelsen och systematiken av vikt. En systematisk  

tolkning av en regel innefattar att regelns placering i rättsakten beaktas. Orda- 

lydelsen och systematiken är emellertid inte ensamma utslagsgivande. Direktiv  

ska tolkas i ljuset av sina syften. Ingresserna kan också beaktas även om de  

inte är rättsligt bindande. I brist på anvisningar i direktivförarbeten kan ingres- 

serna konsulteras på liknande sätt som motivuttalanden.184  

 

Ett direktivs syfte är en utgångspunkt för ändamålstolkningar. Det innebär att  

enskilda direktivartiklar tolkas på så vis att syftet främjas. Det kan också inne- 

bära att luckor i regelverket fylls ut. Ändamålstolkningar kan vara viktiga för  

att undvika orimliga konsekvenser av bokstavstolkningar.185 Det är vanligt att  

EU-domstolen resonerar utifrån direktivens ingresspunkter och gör 

ändamålstolkningar. 

 

En yttre ram för att fastställa ett direktivs syfte är, som sagt, den målsättnings- 

bestämmelse och lagstiftningsbefogenhet som låg till grund för direktivens  

antagande. En sådan behandling av syftet kan betecknas som en ”befogenhets- 

konform tolkning”.186 Fördragen hör till EU:s primärrätt och primärrätten är  

överordnad sekundärrätten, däribland direktiv. Ett direktivs syfte kan inte ges  

en tolkning som faller utanför fördragsgrunden (ty det skulle innebära att  

direktivet tolkas som om det hade antagits på någon annan grund). Fördrags- 

grunden tillsammans med direktivets syfte kan vidare bli relevant då bestäm- 

 
183 Bruun, Niklas (1999). ”Några synpunkter på EG-rättens utmaningar för arbetsrättslig 

forskning” i Källström, Kent & Malmberg, Jonas (red.) (1999). Arbetsrätt 1999: anföranden vid en nordisk 

forskarkurs i arbetsrätt. Uppsala: Iustus, s. 186. 
184 Se t.ex. Bernitz, Ulf (2000/01). ”Gemenskapsrätten och lagförarbeten” i JT 2000/01, 

s.698ff. 
185 Se t.ex. Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red.) (2011). EU-rättslig metod: teori och 

genomslag i svensk rättstillämpning. 2., omarb. uppl. Stockholm: Norstedts juridik, s. 168-170. 
186 Ordvalet kommer från Sjödin (2015), s. 85. Författaren har översatt den tyska termen 

”kompetenzkonform” hämtad från Rebahn, Robert (2006). ”Europäishes Arbeitsrecht” i 

Riesenhuber, Karl (red.) (2006). Europäische Methodenlehre: Grundfragen der Methoden des Europäischen 

Privatrechts. Berlin: De Gruyter Recht, s. 339f. 
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melser i direktivet aktualiserar intresseavvägningar.187 

 

I vissa fall kan influenser för tolkning av EWC-direktiven hämtas från EU- 

rättspraxis som rör andra direktiv om arbetstagarinflytande. Det kan då finnas  

skäl att läsa EWC-direktiven koherent med tolkningen av dessa direktiv. 

 

Generellt gäller att nationell genomförandelagstiftning ska läsas konformt med  

bakomliggande direktiv. Det innebär att de svenska EWC-lagarna ska tolkas i  

linje med EWC-direktivens ordalydelse och syfte.188 Lagreglerna ska så långt  

som möjligt ges ett innehåll som är konsistent med direktiven.189 Det hänger  

samman med medlemsstaternas plikt att ge EU-rätten full verkan.190 

 

I svensk arbetsrätt är Arbetsdomstolens praxis den viktigaste rättskällan näst  

efter lagtexten.191 Tore Sigeman har framhållit att Arbetsdomstolen ”i allt  

väsentligt [använder] samma metoder för rättstillämpningen som den ledande  

allmänna domstolen, HD”.192 EWC-lagstiftningen har blivit föremål för  

Arbetsdomstolens tillämpning i en dom. En viktigare källa för närvarande  

 
187 Ett exempel härpå som ofta har lyfts fram under senare år är domen C-341/05 Laval un 

Partneri EU:C:2007:809. Det faktum att utstationeringsdirektivet antogs med stöd av regler om 

den inre marknaden (inte socialpolitiken) kan vara en faktor bakom att EU-domstolen var 

tämligen njugg att tillmötesgå de fackliga intressena. 
188 Direktivkonform tolkning som skyldighet för medlemsstaterna formulerades klart i domen 

14/83 Von Colson EU:C:1984:153. Skyldigheten bekräftades i målen C-397/01 Pfeiffer och C-

403/01 EU:C:2004:584 (förenade mål). 
189 Se EU-domstolens yttrande i förhandlingsrapporten som vidhänger målet C-106/89 

Marleasing EU:C:1990:395. 
190 Principen om lojalt samarbete är upptagen i artikel 4.3 EUF. Relevant är också att EU-

direktivens syfte är bindande för medlemsstaterna enligt artikel 288 FEUF. Dessa 

fördragsgrunder åberopades av EU-domstolen i de nyss nämnda målen Von Colson (då artikel 

5 och 189 EEG) och Pfeiffer (då artikel 10 och 249 EG). I Pfeiffer-målen tillade EU-domstolen 

att skyldigheten att tolka direktivkonformt ”följer av det i fördraget upprättade systemet som 

sådant”. Se vidare Prechal, Sacha (2005). Directives in EC law. 2. completely rev. ed. Oxford: 

Oxford Univ. Press, s. 180-215. 
191 Sigeman, Tore (1977). ”Om rättsbildning och prejudikatlära i arbetsdomstolen” i Sigeman, 

Tore, Victorin, Anders & Schmidt, Folke (red.) (1977). Arbetsrätten i utveckling: studier tillägnade 

Folke Schmidt. Stockholm: Norstedt, s. 214. Detta gäller den civilrättsliga delen av arbetsrätten, 

inte arbetsmiljörätten. 
192 Sigeman, Tore (1989/90). ”Är arbetsdomstolen egentligen en domstol?” i JT 1989/90, s. 

204. 
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är de svenska förarbetena.193 Förarbetena är inte auktoritativa källor beträffan- 

de tolkning av EU:s direktiv.194 De kan emellertid ge vägledning för tolkning  

av den svenska genomförandelagstiftningen, såvida inte ett förarbetesuttalan- 

de kolliderar med en direktivkonform tolkning. På de punkter där tolkningar  

av direktiven framförs i de svenska förarbetena kan dessa tolkningar också  

behandlas som inlägg i den juridiska debatten, vilka får värderas utifrån de  

framlagda argumenten.  

 

Regler i EWC-lagarna kan i vissa fall (om en regel är oklar) tolkas analogt med  

näraliggande regler i svensk rätt, primärt MBL. Det är vidare relevant att be- 

akta EU-stadgan och Europarådets sociala stadgor vad gäller artiklar om  

arbetstagarinflytande. Det finns slutligen doktrin att konsultera. Juridisk dok- 

trin är inte en auktoritativ rättskälla såsom prejudikaten. Uttalanden i doktrin  

bör inte tillmätas större betydelse än tyngden i den aktuella författarens  

argumentation.195  

 

Det svenska genomförandet av EU-direktiv kan undersökas mer eller mindre  

brett. En bred undersökning kan exempelvis belysa statens handlingsutrym- 

me, lagstiftarens olika överväganden och det slutliga vägvalet. En snävare in- 

fallsvinkel är att beakta förarbetena i den mån de ger vägledning för tolkning  

av de antagna lagreglerna. Min undersökning hör till den snävare kategorin. 

2.4 Kvalitativ metod 

2.4.1 Semistrukturerade intervjuer 

För materialinsamlingen till fallstudierna valde jag att använda kvalitativ 

metod. Kvalitativ forskning kan i bred bemärkelse definieras som ”varje form  

av forskning som producerar resultat utan att gå via statistiska procedurer eller  

andra medel för kvantifiering”.196 Mitt metodval landade på semistrukturerade  

 
193 Första EWC-lagen föregicks av SOU 1995:115, prop. 1995/96:163 och bet. 1995/96:AU 

8. Andra lagen föregicks av Ds 2010:10, prop. 2010/11:60 och bet. 2010/11:AU 6. De två 

riksdagsskrivelserna (rskr. 1995/96:218 och 2010/11:224) bekräftar endast utskottets förslag. 
194 Hettne & Otken Eriksson (2011), s. 115. 
195 Se t.ex. Sigeman (1977), s. 222. 
196 Min översättning av ”any kind of research that produces findings not arrived at by means 

of statistical procedures or other means of quantification”. Strauss, Anselm L. & Corbin, Juliet 

(1990). Basics of qualitative research: grounded theory procedures and techniques. Calif.: Sage, s. 17. 
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intervjuer.197 Det innebär att mina informanter i förväg erhöll ett formulär  

med relativt öppna frågor. I intervjusituationen inställde sig möjligheten att  

ställa mer konkreta följdfrågor.  

 

Varje intervju upptog drygt en timme. Sammanlagt sju personer i tre koncer- 

ner intervjuades under hösten 2013. Intervjuerna spelades in, transkriberades  

och anonymiserades. De tre koncernerna kommer jag hädanefter att referera  

till som Vårdkoncernen, Verkstadsindustrin och Banken. Varje koncern utgör  

en företagsgrupp i EWC-lagstiftningens mening. Avhandlingen innefattar  

inget gemenskapsföretag i lagstiftningens mening 

 

Den semistrukturerade intervjuns kanske största förtjänst är att samtalet kan  

slå in på oväntade spår och utmana forskarens förförståelse. I hårt styrda  

intervjuer och enkäter finns en större risk att forskaren hemfaller åt s.k.  

”confirmation bias”. 

 

Till fallstudierna inhämtades också ingångna avtal om europeiska företagsråd  

och andra transnationella inflytandeformer. Utöver avtalstexten utgör  

informanternas upplysningar om hur de tolkar och tillämpar avtalen en viktig  

del av materialet. Eftersom den gemensamma partsavsikten är överordnad  

ordalydelsen är dessa upplysningar en förutsättning för att fastställa avtalens  

innehåll.198  

 

I en av fallstudierna, Banken, har avtalstexterna inte varit tillgängliga. Källan  

till avtalens innehåll är därvidlag utförliga redogörelser från informanterna.  

Frånvaron av avtalstexter torde kompenseras av att jag i Banken intervjuade  

fyra personer. Tanken var ursprungligen att intervjua endast två personer (en  

partsföreträdare på vardera sida). Ytterligare ett material i Banken, som  

kommer att användas, är stadgarna för ett transnationellt koncernfack som  

samordnar inflytandeformerna i denna koncern. 

 
197 Edwards, Rosalind & Holland, Janet (2013). What is Qualitative Interviewing? London: 

Bloomsbury Academic, s. 2f och 29ff. 
198 Både i allmän avtalsrätt och kollektivavtalstolkning väger den gemensamma partsavsikten 

tyngre än ordalydelsen. Se t.ex. Hansson, Mikael (2010), s. 118ff. Ramberg, Jan & Ramberg, 

Christina (2016). Allmän avtalsrätt. 10 omarb. och utök. uppl. Stockholm: Wolters Kluwer, s. 160 

ff. 
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2.4.2 Fördjupad kunskap 

Generellt kan sägas att kvantitativa forskare söker påvisa kausalitet, erbjuda för- 

klaringar, göra förutsägelser och generalisera resultat. Kvalitativ forskning är 

snarare inriktad på att belysa, förstå och extrapolera resultat till liknande situa- 

tioner.199 Mina tre fallstudier är inte avsedda att ge generell kunskap om EWC- 

regleringens funktion på multinationell koncernnivå. De är exemplifierande.  

Fallen är avsedda att belysa några processer vari rättens användning främjar  

inflytande och styrning. Vad som eftersträvas är fördjupad snarare än bred  

kunskap. Det följer av att avhandlingens syfte är att uppnå en ökad förståelse  

av EWC-regleringens funktion. Om syftet vore att producera en bredare  

kunskap skulle det vara relevant att exempelvis göra metaanalyser av en större  

mängd intervjustudier eller genomföra ett flertal enkäter av ytligare karaktär. 

 

Ett led i produktionen av fördjupad kunskap var att lova informanterna och  

koncernerna anonymitet. Avsikten var att uppmuntra utförliga svar. Ett annat  

sätt var att ge informanterna stort utrymme att berätta och resonera utan av- 

brott. Ytterligare ett sätt var att låta dem kommentera transkriberingarna av  

sina egna utsagor.  

 

Kvalitativa fallstudier kan inte generaliseras mot en population. Kvalitativa  

forskare brukar emellertid säga att fallen kan generaliseras mot en teori.200 Den  

teori som undersökningen utgår ifrån kan utvärderas i ljuset av resultaten.  

Teorins giltighet och fruktbarhet prövas mot empirin.201 Därefter kan teorin  

korrigeras eller vidareutvecklas för att användas i nya fallstudier. 

2.4.3 Grund för urvalet 

Jag valde att intervjua informanter på arbetstagarsidan och arbetsgivarsidan i  

branscherna vård, verkstadsindustri och finans. Ett skäl för att välja vård- och  

finansbranscherna var att de inte är lika studerade som tillverkningsindustrin.  

 
199 Golafshani, Nahid (2003). “Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research” 

i The Qualitative Report, Vol. 8, No. 4, 2003, s. 597-606, se särskilt s. 602. 
200 Se t.ex. Yin, Robert K. (2007) Fallstudier: design och genomförande. Malmö: Liber, s. 28 och 53. 

Bryman, Alan (1997) Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentlitteratur, s. 

110f. 
201 En del kvalitativa forskare föredrar att tala om rimlighet och plausibilitet, snarare än giltighet. 

Frågan om en teori är fruktbar handlar om huruvida den kan generera intressant, ny kunskap. 

En teori som endast kan användas för att bekräfta truismer och trivialiteter må vara giltig men 

den är knappast fruktbar. 
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Särskilt bilindustrin behandlas ofta i forskningen om europeiska företagsråd.  

 

Den valda Vårdkoncernen är intressant också för att multinationella koncerner  

är ett relativt nytt fenomen i denna bransch. Verkstadsindustrin är intressant  

för att såväl de multinationella koncernerna som den fackliga organiseringen  

över nationsgränserna har långa anor i denna bransch och är långt utvecklade.  

Fallet möjliggör en jämförelse med de yngre exemplen i vårdbranschen och  

finansbranschen. 

 

Ytterligare en grund för valet av dessa tre koncerner var att jag vill belysa  

europeiska företagsråd och andra organ som spelar en proaktiv roll, alltså att  

de faktiskt driver och påverkar frågor. Detta i motsats till en symbolisk roll,  

ett passivt mottagande av information. För att hitta proaktiva organ skickade  

jag en förfrågan till centralorganisationerna LO, TCO och Saco. Jag erhöll  

namn på ett antal kontaktpersoner, gjorde några pilotintervjuer och gallrade  

fram proaktiva exempel. Särskilt i den valda Banken får parterna sägas ha  

kommit långt i utvecklingen av transnationella inflytandeformer. 

2.4.4 Tillförlitlighet 

I likhet med kvantitativ forskning vinnlägger sig kvalitativ forskning om  

tillförlitliga data.202 Hur vet man att intervjuer ger en korrekt verklighetsbild?  

Människor utgör ett besvärligt byggmaterial i vetenskaplig produktion.  

Intervjuer är inte en optimal källa. Men det är, mig veterligen, den bästa möjliga  

källan för att undersöka EWC-regleringens betydelse för arbetstagarinflytande  

och styrning av företag. En hundraprocentig tillförlitlighet kan självfallet inte  

garanteras, men vissa mått och steg har vidtagits för att främja tillförlitligheten. 

 

Ett skäl för att lova informanterna anonymitet var att erhålla uppriktiga svar.  

En del av frågorna i formuläret riktades till arbetstagarsidan, en del till arbets- 

givarsidan. För att vinna informanternas förtroende sände jag samtliga frågor  

till båda sidor. Respektive sida fick också besvara de frågor som primärt  

ställdes till motparten. På så vis blir det möjligt att se i vilken utsträckning  

verklighetsbeskrivningar från olika informanter överensstämmer och att  

reflektera kring eventuell diskrepans. 

 
202 Begreppet tillförlitlighet (på engelska ”reliability”) härrör från kvantitativ forskning och avser 

då primärt olika mätinstrument. En del kvalitativa forskare föredrar att istället tala om 

kredibilitet och trovärdighet (”credibility” och ”trustworthyness). För en översikt av olika 

synsätt på hur kvalitativ forskning bör valideras (eller kvalitetssäkras), se Golafshani (2003). 
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Det kan inte uteslutas att informanternas utsagor färgas av deras uppdrag och  

intressen. Som forskare blir jag en budbärare mellan parterna om de läser den  

färdiga avhandlingen. Arbetstagarrepresentanterna kan ha ett intresse i att 

överdriva sitt inflytande för att sälja in EWC-avtalen till fackmedlemmarna  

och övriga anställda. Arbetsgivarföreträdarna kan också ha ett intresse i att  

överdriva inflytandet för att klä ledningen i en positiv ”image” eller för att  

projicera ansvar för ledningsbeslut på arbetstagarsidan.  

 

Representanterna på arbetstagarsidan kan å andra sidan ha ett intresse i att  

nedtona sitt inflytande, för att kunna argumentera för ett utökat inflytande  

eller för att undgå personalens ansvarsutkrävande. Man kan också föreställa  

sig att en koncernledning, som är negativ till arbetstagarinflytande, av prestige- 

skäl tonar ned inflytandet. 

 

I idealfallet neutraliserar de nämnda varianterna av ”intresse-bias” varandra.  

En teknik för att minska risken för sådan ”bias” var att jag intervjuade parts- 

företrädare på båda sidorna och lät samtliga informanter se och kommentera  

alla frågor i formuläret. Ytterligare en teknik låg i själva den semistrukturerade  

intervjun. Jag nöjde mig inte med att registrera allmänna värdeomdömen eller  

svepande fraser om vad informanterna tycker. Vid behov ställdes följdfrågor  

om hur parterna har agerat i specifika situationer och sakfrågor samt vad resul- 

tatet då blev.  

 

I ett av fallen, Verkstadsindustrin, var ingen informant anträffbar på arbets- 

givarsidan. Det sänker materialets tillförlitlighet i denna del, åtminstone vad  

gäller de frågor som primärt riktades till arbetsgivarsidan. 

2.4.5 Transparens 

Tillförlitlighet i kvantitativ forskning prövas genom replikering. Det innebär  

exempelvis att naturvetenskapliga experiment eller sociologiska regressions- 

analyser upprepas av olika forskare. Om flera tester ger samma resultat indike- 

rar det tillförlitlighet. Intervjustudier valideras inte genom replikering.203 Ett  

viktigt moment för att säkra tillförlitligheten är att forskaren eftersträvar trans- 

parens. Läsaren kan då komma nära materialet och granska forskarens tillväga- 

gångssätt och tolkningar.  

 
203 Edwards & Holland (2013), s. 92. 
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I min avhandling främjas transparensen på följande sätt. Frågeformuläret  

ingår som bilaga i avhandlingen. Det transkriberade materialet kommer att  

återges utförligt med en hög halt citat i centrala frågor. Hur jag styrde intervju- 

situationen markeras i redovisningen med formuleringar av typen ”Jag frågar  

X” eller ”På frågan Y svarar personen Z”. Intervjuerna styrdes givetvis också  

av det i förväg utskickade formuläret.  

 

Frågorna i formuläret ställdes mot bakgrund av de tre frågeställningar som  

avser min empiriska undersökning: 

- Hur utnyttjar parterna de möjligheter som EWC-lagstiftningen erbjuder? 

- I vilka frågor och på vilket sätt ger de träffade avtalens tillämpning ett 

  arbetstagarinflytande? 

- Underlättas koncernens styrning av tillämpningen? 

 

Vissa frågor formulerades även med avseende på hur eventuella hot om  

regime shopping hanteras. Ytterligare en utgångspunkt för formuläret och de  

muntliga följdfrågorna var min förförståelse av den reflexiva rättens potential  

för inflytande och styrning. Förförståelsen är explicit och har presenterats  

ovan (avsnitt 2.2.6).204  

 

Utifrån min förförståelse var det relevant att ställa bl.a. följande frågor till  

informanterna: Har dialogen förbättrat arbetstagarsidans kunskapsläge? Har samman- 

hållningen stärkts? Positiva svar på dessa frågor belyser källor till arbetstagar- 

inflytande. Arbetsgivarsidan fick besvara bland annat följande frågor: Har  

dialogen förbättrat ledningens beslutsunderlag och kommunikationsvägar? Har stödet eller  

acceptansen för beslut ökat? Positiva svar på sådana frågor belyser legitimitet och  

andra källor till en effektiv styrning av koncernen.  

 

Utifrån de fyra huvudstrategierna för arbetstagarinflytande var det relevant att  

fråga om de europeiska företagsråden har dragit nytta av stridsåtgärder, om  

parterna har uppnått kompromisser, om bytespolitik förekommer och om  

parterna har lyckats samarbeta kring gemensamma eller sammanfallande  

intressen. 

 
204 Min förförståelse presenterades emellertid aldrig för informanterna. 
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2.4.6 Tematisk analys 

De transkriberade intervjuerna har bearbetats genom s.k. tematisk analys.205  

Det innebär att utsagorna från två eller flera informanter sammanfogas kring  

ett antal teman och bildar en verklighetsbild, istället för separata berättelser.  

Det utesluter inte att bilden kan vara motsägelsefull och konfliktfylld.  

 

Tematisk analys kan grovt sett göras på två olika sätt. Det ena är att bestämma  

teman i förväg och låta dessa styra intervjuerna och bearbetningen av desam- 

ma. Det andra sättet är att i efterhand identifiera och namnge teman i det tran- 

skriberade materialet. Jag använder båda sätten. 

 

De tre frågeställningar som tar sikte på empirin har fått tjäna som förbestämda  

teman av generell karaktär. Redovisningen av varje fallstudie kommer att  

struktureras efter dessa teman: 

- Parternas utnyttjande av rättens möjligheter 

- Rättens betydelse för inflytande 

- Rättens betydelse för styrning. 

 

Inom ramen för dessa teman har jag identifierat och namngett mer specifika 

teman i intervjumaterialet. Fallstudiernas generella och specifika teman bildar 

rubriker och underrubriker i kapitel 5-7.  

 

Redovisningen av varje fallstudie kommer att inledas med de transnationella 

avtalens uppkomst och innehåll. Därefter rör merparten av kapitlen avtalens 

användning och effekter. I två av fallen, Vårdkoncernen och Verkstadsindu-

strin, är det behändigt att strukturera analysen av respektive EWC-avtal efter 

de tre regeltyperna (konstituerande, procedurala och materiella regler).  

I Banken figurerar däremot flera olika transnationella avtal och organ, varför 

analysen blir mer överskådlig om varje avtal får utgöra ett specifikt tema. 

Mer detaljerade uppgifter om intervjuerna och informanterna återfinns i 

respektive kapitel. 

2.5 Sammanfattning av metoderna 

Avhandlingens juridiska metod innefattar en systematisering av EWC-

lagstiftningen som bygger på dels de tre regeltyperna, dels den kronologiska 

 
205 Guest, Greg, MacQueen, Kathleen M. & Namey, Emily E. (2012). Applied thematic analysis. 

Thousand Oaks, Calif.: SAGE, s. 21f och 49ff. 
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strukturen i själva direktiven och lagarna. EWC-lagarna kommer att läsas 

mot bakgrund av direktiven. Direktiven tolkas utifrån sina syften, ingresser, 

fåtalet anvisningar i direktivförarbetena, doktrin m.m. Lagarna tolkas vidare 

med utgångspunkt i de svenska förarbetena, ett fåtal domar, näraliggande 

regler i svensk rätt etc. Analysen innefattar bl.a. ändamålstolkning, direktiv-

konform tolkning och analogislut. 

 

Den kvalitativa metoden för materialinsamling är semistrukturerade 

intervjuer. Metoden syftar till en fördjupad kunskap om EWC-regleringens 

funktion. Den tematiska analysen följer dels generella teman som bygger på 

mina frågeställningar, dels specifika teman som har identifierats i de transkri-

berade intervjuerna. Den kvalitativa metoden innefattar vissa tekniker som är 

avsedda att främja tillförlitligheten. Hit hör bl.a. anonymisering av materialet, 

en vaksamhet på informanternas egenintressen och en öppenhet vad gäller 

grunden för intervjufrågorna och hur intervjusituationen styrdes.   
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3 EWC-direktiven och EU-rätten 

3.1 Inledning 

I detta kapitel presenteras en EU-rättslig kontext till direktiven om europeiska  

företagsråd (EWC-direktiven).206 Reglering av arbetstagarinflytande är en del  

av EU:s sociala dimension. Den sociala dimensionen har vuxit fram gradvis,  

från att endast ha antytts i 1957 års Romfördrag (EEG-fördraget) till att fram- 

träda som explicita målsättningar och lagstiftningsbefogenheter i 2007 års  

Lissabonfördrag. 

 

Den ”sociala dimensionen” är inte ett rättsligt begrepp.207 Det refererar till ett  

antal näraliggande politikområden: arbetsrätt, samordning av ländernas social- 

försäkringssystem, åtgärder för att främja sysselsättning och fri rörlighet för  

arbetstagare m.m. Begreppet refererar också till viktiga aktörer på dessa 

politikområden, inte minst arbetstagarnas och arbetsgivarnas organisationer  

och deras sociala dialog på europeisk nivå. 

 

I detta kapitel relateras EWC-direktiven till EU:s kollektiva arbetsrätt och  

även till parternas organisering på europeisk nivå. Andra aspekter av den  

sociala dimensionen, inklusive individuell arbetsrätt, faller utanför.208 EWC- 

direktiven kommer, närmare bestämt, att placeras in i fyra olika kontexter  

som upptar lika många avsnitt. Dessa avsnitt bär följande rubriker:  

 
206 RÅDETS DIREKTIV 94/95/EG av den 22 september 1994 om inrättandet av ett 

europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av 

gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare. EGT L 254, 30.09.1994 

s. 64–72. 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EG av den 6 maj 2009 

om inrättande av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper 

av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare (omarbetning). EUT L 

122, 16.5.2009, s. 28–44. 
207 Begreppet brukar återföras på Jacques Delors som var ordförande när kommissionen 

lanserade 1985 års vitbok om förverkligandet av den inre marknaden. COM (1985) 310 final –  

Completing the Internal Market. White Paper from the Commission to the European Council.  

Se Delors uttalanden om ”social dimension” och ”European social area” i Bulletin of the EC, No. 

2, 1986, s. 12f. 
208 För en bred ingång till arbetsrätt, socialpolitik och social dimension se t.ex. Kenner, Jeff 

(2012). EU employment law: from Rome to Amsterdam and beyond. Oxford: Hart. Se även Petersen, 

Kåre F. V. (1997). Steg för steg in i framtiden: trettio år av social dialog. Solna: Arbetslivsinstitutet. 



77 
 

EWC-direktivens grund i fördragen (3.2), Direktivens plats i rättsutvecklingen (3.3),  

Direktivens plats i EU-arbetsrätten (3.4) och Direktivens plats i EU:s arbetsmarknads- 

regim (3.5). Kapitlet avslutas med en sammanfattning och kommentar. I den  

delen identifieras fyra viktiga tendenser i EU-arbetsrättens utveckling. 

3.2 EWC-direktivens grund i fördragen 

3.2.1 EU:s normgivning på arbetsrättens område  

EU har befogenhet att lagstifta endast i den mån medlemsstaterna har tilldelat  

EU:s organ sådana befogenheter.209 Det krävs då en rättslig grund i fördragen. 

Arbetsrätten sorteras in under det bredare området socialpolitik i fördraget  

om Europeiska unionens funktionssätt (funktionsfördraget, FEUF). På  

arbetsrättens område är EU:s lagstiftningsbefogenhet som huvudregel delad  

med medlemsstaterna. Här bibehåller medlemsstaterna sin befogenhet att lag- 

stifta i den mån EU inte utnyttjat sin befogenhet. Det framgår av artikel 2.2  

och artikel 4.2 b FEUF.210 

 

Den delade befogenheten står i kontrast till EU:s exklusiva befogenhet vad  

gäller t.ex. tullar och konkurrensregler för den inre marknaden.211 Den skiljer  

sig också från befogenheten på politikområden där EU endast får stödja,  

samordna och komplettera medlemsstaternas insatser på området. Hit hör  

bl.a. sysselsättningspolitiken.212  

 

När EU ska anta bindande sekundärrättslig lagstiftning finns följande rätts- 

akter att tillgå: förordningar som är direkt tillämpliga i alla medlemsstater,  

 
209 Artikel 5.2 i det nuvarande fördraget om Europeiska unionen (EUF). Se vidare Derlén, 

Lindholm, & Naarttijärvi, (2016), s. 199-204. Se även Schütze (2015), s. 223-243. Se också Craig, 

& De Búrca (2015), s.73-89 
210 Komplexiteten i EU:s lagstiftningsbefogenhet framträder när man beaktar specifika mål i 

funktionsfördraget och de befogenheter som är knutna till respektive mål. Se vidare Maier, Lena 

(2000). EU, arbetsrätten och normgivningsmakten: en rättslig studie av gemenskapsrättens inverkan på 

medlemsstaternas arbetsrättsliga normgivningsutrymmen. Ak.avh. Stockholm: Stockholms Univ, s. 104 

f och 275 ff. Se även Nyström, Birgitta (2011). EU och arbetsrätten. 4., omarb. uppl. Stockholm: 

Norstedts juridik, s. 33-46. 
211 På dessa områden får medlemsstaterna lagstifta endast efter bemyndigande från unionen 

eller för att genomföra unionens akter. Det framgår av artikel 3.1 a-b tillsammans med artikel 

2.1 FEUF. 
212 Se avdelning IV Sysselsättning i FEUF. 
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direktiv som är bindande för medlemsstaterna vad gäller resultaten som ska  

uppnås men överlåter åt staterna att välja form och tillvägagångssätt för  

genomförandet samt beslut som kan riktas till en stat, individ, grupper av  

individer eller företag och är bindande för adressaterna.213 

 

När EU lagstiftar på områden där befogenheten inte är exklusiv har man att  

iaktta både subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen.214 Den för- 

ra innebär att EU ska agera endast när det som eftersträvas inte kan uppnås  

av medlemsstaterna och därför bättre kan uppnås av EU. Den senare princi- 

pen innebär att lagstiftningsåtgärden ska vara lämplig för att uppnå ett mål i  

fördragen och till innehåll och form inte gå utöver vad som är nödvändigt för  

att nå det aktuella målet.215  

 

Den vanligaste rättsakten inom arbetsrätten är direktiv. Arbetsrätten är ett  

område där medlemsstaterna uppvisar stora skillnader och har haft svårt (eller  

varit ovilliga) att enas kring gemensam lagstiftning. Direktiv erbjuder en flexi- 

bilitet, en självständighet i det nationella genomförandet. Direktiv gör det  

möjligt att uppnå en partiell harmonisering av arbetsrätten, med i hög grad  

bibehållna skillnader mellan länderna. Avgörande i detta sammanhang är  

också (som sagt) att en unionsåtgärd inte till ”innehåll och form” ska gå utöver  

vad som är nödvändigt för att nå målen i fördragen.216 Det innebär att direktiv  

bör väljas ”framför förordningar och ramdirektiv framför detaljerade åtgär- 

der.”217 

 
213 Artikel 288 FEUF. I denna artikel nämns också icke bindande s.k. ”soft law” i form av 

rekommendationer och yttranden. Förteckningen över rättsakter i artikel 288 FEUF är dock 

inte uttömmande. Se vidare Derlén, Lindholm & Naarttijärvi (2016), s. 150-161. Se också 

Schütze (2015), s. 89-108 och Craig & De Búrca (2015), s.106-109. 
214 Artikel 5.3 respektive 5.4 EUF. 
215 Se vidare Usher, John A. (1998). General principles of EC law. Harlow: Longman, särskilt kapitel 

3. Se även Derlén, Lindholm & Naarttijärvi (2016), s. 194-197. 
216 Min kursivering. 
217 Detta framgår av punkt 6 i ett protokoll om subsidiaritets- och proportionalitetsprincipernas 

tillämpning som infördes genom Amsterdamfördraget. Protokollet hänvisade till artikel 3b i 

dåvarande EG-fördraget. Genom Amsterdamfördraget kom numreringen att lyda artikel 5 EG. 

Protokollet reviderades genom Lissabonfördraget. Det nya protokollet ska, enligt artikel 5 i 

nuvarande EU-fördraget, följas då subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna tillämpas. 

Protokollets revidering innebar bl.a. att de nationella parlamenten erhöll en viktigare 

kontrollfunktion. Revideringen medförde också att skrivningen om att välja direktiv framför 

förordning inte längre finns med. Av själva fördragstexten, i artikel 5.4 i nuvarande EU-

fördraget, framgår dock att rättsaktens form inte får gå utöver vad som är nödvändigt. Den äldre 
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3.2.2 Det första EWC-direktivet (1994) 

Det första direktivet om europeiska företagsråd antogs av ministerrådet år  

1994. Det skulle genomföras av medlemsstaterna senast den 22 september  

1996. Den rättsliga grunden för direktivets antagande låg i dåvarande EG- 

fördraget i kombination med 1992 års s.k. avtal om socialpolitik218 och ett  

socialt protokoll.219 I ingressen till EWC-direktivet anges artikel 1 och artikel  

2.2. i avtalet om socialpolitik som grund för att utfärda minimidirektiv.  

Minimidirektiv innebär en partiell harmonisering. EU-lagstiftaren fastslår en  

nivå från vilken medlemsstaterna får avvika uppåt; nationella regler kan antas  

som är mer förmånliga för arbetstagarna än direktivet ifråga. 

 

Avtalet om socialpolitik hade slutits i samband med Maastrichtfördraget 1992.  

Genom detta fördrag bytte EEG-fördraget namn till EG-fördraget och för- 

draget om Europeiska unionen upprättades (EUF).220 Avtalet om socialpolitik  

var en bilaga till det nämnda sociala protokollet, vilket i sin tur upprättades  

som en bilaga till dåvarande EG-fördraget. Protokollet föreskrev att EU:s  

institutioner skulle brukas för att förverkliga målen i avtalet om socialpolitik.  

Detta avtal hade slutits mellan 11 medlemsstater (av totalt 12) i syfte att  

genomföra 1989 års gemenskapsstadga om arbetstagares grundläggande  

sociala rättigheter.221 1989 års gemenskapsstadga var i sin tur en icke juridiskt  

bindande politisk viljeförklaring.222 Förenade kungariket Storbritannien och  

Nordirland stod utanför gemenskapsstadgan och avtalet om socialpolitik.223  

Gemenskapsstadgan hade formulerats som en uppmaning till medlemsstater- 

 
skrivningen i artikel 3b (sedermera artikel 5) EG-fördraget löd endast: ”Gemenskapen skall inte 

vidta någon åtgärd som går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målen i detta fördrag.” 

Angående Amsterdamfördraget se min fotnot 229. För Lissabonfördraget se fotnot 232. 
218 EGT C 191, 29.7.1992, s.91. 
219 Protocol of 7 February 1992 on Social Policy. OJ C 191, 29.07.1992, s. 090. 
220 Maastrichtfördraget undertecknades den 7 februari 1992 och trädde i kraft 1 november 1993. 

EG-fördraget, i då upprättad version, är publicerat i EGT C 224, 31.8.1992, s. 6-79. 
221 Stadgan är tillgänglig på hemsidan: http://www.aedh.eu/The-Community-Charter-of.html 

Information hämtad den 17 oktober 2016. 
222 Stadgan har dock haft stor betydelse för lagstiftningsarbetet. Se Bercusson (2009), s. 139f. 

Se även Herzfeld Olsson, Petra (2003). Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet. Ak.avh. 

Stockholm: Stockholms Univ., 2003, s. 412ff. 
223 Förenade kungariket accepterade dock, genom protokollet om socialpolitik, att EU:s 

institutioner användes av 11 medlemsstater för att inom dessa stater realisera målen i avtalet om 

socialpolitik och gemenskapsstadgan. Förenade kungariket accepterade sedermera stadgan efter 

ett regeringsskifte i maj 1997. 

http://www.aedh.eu/The-Community-Charter-of.html
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na och EU-lagstiftaren ifråga om vilka rättigheter som ska införas eller stärkas.  

Punkt 17 i denna stadga uttryckte att information, samråd och arbetstagares  

medverkan måste utvecklas, särskilt inom företag med verksamhet i två eller  

fler medlemsstater.224 Här prioriterades alltså den adressat som sedermera  

ställdes i centrum för EWC-lagstiftningen, multinationella företag och  

koncerner. I anslutning till gemenskapsstadgan antog kommissionen också ett  

handlingsprogram.225 Programmet prioriterade vissa områden i stadgan där  

direktiv snarast möjligt skulle antas, däribland området arbetstagarinflytande.  

 

Avtalet om socialpolitik fastslog i artikel 1 målet att främja en dialog mellan  

arbetsmarknadens parter. EU skulle genom rådets antagande av minimi- 

direktiv understödja och komplettera medlemsstaternas verksamhet på  

områdena information och samråd respektive företrädande och kollektivt tillvara- 

tagande av arbetstagarnas och arbetsgivarnas intressen inbegripet medbestämmande.226  

Medan beslut på det förra området krävde kvalificerad majoritet i rådet,  

förutsatte beslut på det senare området enhällighet, enligt artikel 2 i avtalet  

om socialpolitik. 

 

Det första EWC-direktivets ingress refererar till 1989 års gemenskapsstadga  

och 1992 års avtal om socialpolitik. Att direktivet antogs med stöd av avtalet  

innebar att Förenade kungariket stod utanför. Tillämpningsområdet utvidga- 

des sedermera till att omfatta Förenade kungariket.227 Ytterligare en anpass- 

ning skedde med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning.228  

 
224 Den engelska språkversionen lyder: ”information, consultation and participation”. 
225 COM (89) 568 final – Communication from the Commission concerning its Action 

Programme relating to the Implementation of the Community Charter of Basic Social Rights 

for Workers.  
226 Den engelska språkversionen lyder: ”information and consultation of workers” respektive 

”representation and collective defence of the interests of workers and employers, including co 

determination”. 
227 RÅDETS DIREKTIV 97/74/EG av den 15 december 1997 om att utvidga rådets direktiv 

94/45/EG om inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag 

och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare, till att avse 

Förenade kungariket. EGT L 10, 16.1.1998, s. 22–23. 
228 RÅDETS DIREKTIV 2006/109/EG av den 20 november 2006 om anpassning av direktiv 

94/45/EG om inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag 

och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare, med 

anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning. EUT L 363, 20.12.2006, s. 416–417. Antalet 

ledamöter i det särskilda förhandlingsorgan som enligt första EWC-direktivet ska sluta avtal om 



81 
 

3.2.3 Det andra EWC-direktivet (2009) 

Avtalet om socialpolitik införlivades som ett kapitel om socialpolitik i då- 

varande EG-fördraget genom 1997 års Amsterdamfördrag.229 Därmed blev  

avtalets målsättningar gemensamma för hela EU och ovan nämnda befogen- 

heter att anta minimidirektiv infördes i EG-fördraget. I fördragets då nya  

artikel 136 EG uppställdes målet att främja en dialog mellan arbetsmarknadens  

parter, förbättra levnads- och arbetsvillkor, främja sysselsättningen m.m.  

Denna artikel hänvisade också till 1989 års gemenskapsstadga om arbets- 

tagares grundläggande sociala rättigheter som ett vägledande dokument. 

 

Genom Amsterdamfördraget infördes befogenheten att genom kvalificerad  

majoritet anta direktiv, bl.a. ifråga om information och samråd, i artikel 137.1- 

2 EG. För direktiv om kollektivt tillvaratagande av parternas intressen inbegri- 

pet medbestämmande krävdes alltjämt enhällighet i rådet, enligt 137.3 EG. 

 

Det andra direktivet om europeiska företagsråd var en omarbetning av 1994  

års direktiv. Det tog form i anslutning till 2008 års förnyade sociala agenda.230  

Direktivet antogs år 2009 av Europaparlamentet och rådet med stöd av artikel  

137.1-2 EG. Hela artikel 137 EG gav EU befogenhet att understödja och  

komplettera medlemsstaternas lagstiftning på en rad områden, däribland  

arbetsmiljö, jämställdhet, anställningsskydd och arbetsvillkor. Artikel 137.1  

EG utpekade specifikt information och samråd.  

 

Medlemsstaterna hade att senast den 5 juni 2011 sätta i kraft de lagar som var  

nödvändiga för det andra EWC-direktivets genomförande. Det första EWC- 

direktivet upphörde att gälla den 6 juni 2011. Parter som ingått avtal mot bak- 

grund av första direktivet gavs emellertid en möjlighet att även fortsättnings- 

vis tillämpa detta direktivs nationella genomförandelagstiftning.231 

 
företagsråd ändrades från högst 17 till ”högst lika många ledamöter som det finns 

medlemsstater”. Ändringen gjordes i artikel 5.2 b. 
229 EGT C 340, 10.11.1997, s. 1-144. Amsterdamfördraget undertecknades den 2 oktober 1997 

och trädde i kraft 1 maj 1999. 
230 KOM (2008) 412 slutlig - Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén - En förnyad social 

agenda: Möjligheter, tillgång och solidaritet i framtidens Europa. 
231 Se vidare mitt kapitel 4, avsnitt 4.7. 
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3.2.4 Fördragsstödet idag 

Fördragsstödet för EWC-direktiven återfinns numera i fördraget om  

Europeiska unionens funktionssätt (funktionsfördraget, FEUF). Det är en  

följd av Lissabonfördraget som trädde i kraft år 2009.232 Lissabonfördraget  

innebar omfattande ändringar i EU-fördraget och EG-fördraget. Det senare  

bytte namn till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. En viktig  

förändring var att Europaparlamentets roll i lagstiftningen förstärktes. 

 

Det sociala målet att främja en dialog mellan arbetsmarknadens parter är  

numera upptaget i artikel 151 FEUF. Artikeln hänvisar också till 1989 års  

gemenskapsstadga om arbetstagares grundläggande sociala rättigheter.233 

Målsättningsbestämmelsen i artikel 151 FEUF kan inte självständigt ligga till  

grund för sekundärrättslig lagstiftning. Bestämmelsen har dock betydelse då  

proportionalitetsprincipen tillämpas och kan få betydelse vid tolkning av  

sekundärrätt.234 

 

Befogenheten att anta minimidirektiv för att uppnå de sociala målen återfinns  

i artikel 153 FEUF. Direktiv om information och samråd antas genom det  

ordinarie lagstiftningsförfarandet, enligt artikel 153.1 e FEUF. Därvid kan   

rådet ta kvalificerade majoritetsbeslut. På området kollektivt tillvaratagande av  

parternas intressen inbegripet medbestämmande gäller det särskilda  

förfarandet, enligt artikel 153.1 f FEUF. Därvid krävs enhällighet i rådet efter  

att rådet har hört Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och  

Regionkommittén.235 

 

Lissabonfördragets ikraftträdande innebar att EU:s sociala dimension fick en  

mer framträdande plats i fördragen. I artikel 3.3 i det nuvarande EU-fördragets  

första avdelning anges en ”social marknadsekonomi” som mål, jämte målet att  

upprätta en inre marknad.  

 
232 EUT C 306 17.12.2007, s. 1-202. Lissabonfördraget undertecknades 13 december 2007 och 

trädde i kraft 1 december 2009. 
233 Även ingressen till EU-fördraget refererar till gemenskapsstadgan. 
234 Dom 126/86 Zaera mot Instituto Nacionale de la Seguridad Social EU:C:1987:395. 

Förenade målen C-72/91 och 73/91 Sloman Neptun Schiffahrts AG EU:C:1993:97. Vid tiden 

för dessa domar hade fördragsartikeln ifråga nummer 117 EEG. 
235 De två olika lagstiftningsförfarandena anges i artikel 153 andra stycket FEUF. Lagstiftnings-

förfarandena, som är mer komplexa än vad jag återgett här, regleras närmare i artiklarna 289 

och 293-294 FEUF. 
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3.2.5 En EU-rättslig tudelning 

Ända sedan 1992 års avtal om socialpolitik har man i EU-arbetsrätten gjort en  

skillnad mellan å ena sidan information/samråd, å andra sidan kollektivt   

tillvaratagande/medbestämmande. Befogenheten att anta lagstiftning på  

respektive område grundas fortfarande på olika fördragsbestämmelser,  

artikel 153.1 e FEUF respektive artikel 153.1 f FEUF. Båda grunderna hör  

till socialpolitiken men är, som framgått, knutna till olika beslutsregler och  

lagstiftningsförfaranden.  

 

Hur ska man förstå tudelningen mellan information/samråd och kollektivt  

tillvaratagande/medbestämmande? I avhandlingen Ett europeiserat arbetstagar- 

inflytande argumenterar Erik Sjödin för följande gränsdragning. Medan  

begreppet samråd i olika direktiv (och med viss variation) definieras som  

dialog och meningsutbyte, torde kollektivt tillvaratagande/medbestämmande  

omfatta ”arbetstagarrepresentationens utformning” och möjligheten att  

”påverka tillsättandet av ledamöter i olika bolagsorgan”.236  

 

Ett svenskt exempel på inflytande i bolagsorgan är lagen (1987:1245) om  

styrelserepresentation för de privatanställda.237 Exempel på EU-nivå är vissa  

inslag i direktivet om europabolag.238 Detta direktiv kompletterar den  

förordning som konstituerar associationsformen europabolag.239 Direktivet  

gör det möjligt att bilda ett arbetstagarorgan med rätt att påverka samman- 

sättningen i bolagets tillsyns- eller förvaltningsorgan.  

 

Direktivet om europabolag antogs dock inte med stöd av artikel 153.1 f FEUF.  

Den rättsliga grunden var istället den så kallade restkompetensen i artikel 308  

i dåvarande EG-fördraget (numera artikel 352 FEUF). Hittills har inget  

direktiv antagits med stöd av artikel 153.1 f FEUF. Ett sådant direktiv hade  

 
236 Sjödin (2015), s. 70-73. 
237 Se fotnot 7 och 70. För doktrin se Lavén, Håkan (1988). Arbetstagare i styrelser: kommentar till 

den nya lagen för privatanställda. 1. uppl. Stockholm: Allmänna förl. Moberg, Krister (1988). 

Anställda i styrelsen: lagen om styrelserepresentation för de privatanställda. Stockholm: Norstedt. Se även 

SOU 1994:141 Arbetsrättsliga utredningar – Bakgrundsmaterial utarbetat av sekretariatet vid 1992 års 

arbetsrättskommitté, s. 405ff. 
238 RÅDETS DIREKTIV 2001/86/EG av den 8 oktober 2001 om komplettering av stadgan 

för europabolag vad gäller arbetstagarinflytande. EGT L 294, 10.11.2001, s. 22-32.  
239 RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för 

europabolag. EGT L 294, 10.11.2001, s. 1. 
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kunnat ge viss ledning för gränsdragningen mot information och samråd i  

artikel 153.1 e FEUF.  

 

Från en svensk horisont ter sig tudelningen mellan information/samråd och  

kollektivt företrädande/medbestämmande främmande. Tudelningen kan vålla  

begreppsförvirring. Det finns därför skäl att dröja något vid begreppen i  

svensk rätt.  

 

I MBL går det inte att skilja samråd från begreppet medbestämmande. Med- 

bestämmandet utövas primärt genom medbestämmandeförhandlingen i 11 §.  

Denna förhandling är ett samråd inför ett förestående arbetsgivarbeslut.240  

Arbetsdomstolen har också fastslagit att information från arbetsgivarens sida  

är en naturlig inledning av samrådet.241 Information och samråd är således  

centrala element i medbestämmandet.242 Något som däremot inte ingår i med- 

bestämmandelagen är associationsrättsliga regler som ger arbetstagarsidan rätt  

att påverka sammansättningen i bolagsorgan. 

 

Angående EU:s befogenhet att anta arbetsrättsliga minimidirektiv i artikel 153  

FEUF ska slutligen en begränsning i fördraget noteras. Artikeln kan inte  

tillämpas på ”löneförhållanden, föreningsrätt, strejkrätt eller rätt till lockout”,  

enligt artikel 153.5 FEUF. Denna begränsning har funnits med sedan avtalet  

om socialpolitik slöts. 

3.3 Direktivens plats i rättsutvecklingen 

3.3.1 Inledning 

I föregående avsnitt berördes EWC-direktivens grund i funktionsfördraget  

och i de policyskrivningar som hade fastslagits i gemenskapsstadgan, avtalet  

om socialpolitik, det tillhörande handlingsprogrammet och den förnyade  

sociala agendan. På följande rader placeras EWC-direktiven in i den historiska  

utvecklingen.  

 

 
240 När MBL utarbetades användes inledningsvis termen samråd. Lagstiftaren övergav 

sedermera termen till förmån för förhandling. Prop. 1975/76:105 Bilaga 1 s. 225f. Att det är ett 

samråd utesluter inte att parterna omsätter en uppnådd enighet till ett kollektivavtal. 
241 AD 1979 nr 149. 
242 Det finns också en separat informationsplikt i 19-19a §§ MBL och i 18 § (editionsplikten). 
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Under perioden från Romfördraget 1957 (EEG-fördraget) till Lissabon- 

fördragets ikraftträdande 2009 kan ett antal milstolpar identifieras. Nedan  

relateras EWC-direktiven till de arbetsrättsliga direktiv som föregick och  

förebådade EWC-direktiven. EWC-direktiven relateras också till den  

konstitutionella sidan av arbetsrättens utveckling, närmare bestämt  

regelkomplexets allt starkare karaktär av grundläggande rättigheter.243 

 

Framställningen tar avstamp i utvecklingen inom EU och avrundas med  

kommentarer av den parallella utvecklingen av fackliga rättigheter inom ramen  

för Europarådet och Europadomstolen. 

3.3.2 Från Romfördraget till Lissabonfördraget 

Det brukar påpekas att 1957 års Romfördrag primärt tog sikte på ett ekono- 

miskt samarbete med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer.244  

I Romfördraget fanns dock en antydan till social dimension. En förväntning  

var att frihandel och högre tillväxt skulle medföra bättre arbets- och levnads- 

villkor.245 Romfördraget gav också kommissionen i uppgift att främja åtgärder  

rörande arbetsrätt och arbetsvillkor, dock utan någon tydlig lagstiftnings- 

befogenhet.246  

 

 
243 Angående terminologin ”arbetsrättens konstitutionalisering” se Dukes, Ruth (2008). 

”Constitutionalizing Employment Relations: Sinzheimer, Kahn-Freund, and the Role of Labour 

Law” i Journal of Law and Society, Vol. 35, Issue 3, 2008, s. 341-363. 
244 Brian Bercusson menar att utgångspunkten var så snävt ekonomisk att arbetstagarna i det 

närmaste likställdes med varor. Detta utmanade en premiss för ILO (grundad 1919), att 

arbetskraften inte är (eller inte ska behandlas som) en vara. Bercusson (2009), 5.f. Under senare 

tid har det i bl.a. statsvetenskaplig forskning uppmärksammats att EU:s grundare även hade en 

uttalad målsättning att exploatera Afrika. Kontinenten skulle komplettera den europeiska 

ekonomin. Se Hansen, Peo & Jonsson, Stefan (2015). Eurafrika: EU:s koloniala rötter. Stockholm: 

Leopard. 
245 Det framgår av två rapporter som föregick Romfördraget. Den ena var The Brussels Report on 

the General Common Market, även kallad Spaak-rapporten, från år 1956. Tillgänglig på hemsidan: 

http://aei.pitt.edu/995/. Information hämtad den 17 oktober 2016. Den andra rapporten var 

den så kallade Ohlin-rapporten. Ohlin, Bertil (red.) (1956). Social aspects of European economic co-

operation: report by a group of experts. Geneva: International Labour Office. Bob Hepple har 

betecknat den av EU-grundarna förväntade utvecklingen som ekonomisk determinism. Se 

Hepple (2005), s.199. 
246 Se artikel 118 i dåvarande EEG-fördraget. 

http://aei.pitt.edu/995/
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Debatten om en social dimension tog fart på 1970-talet.247 År 1974 antog rådet  

det första sociala handlingsprogrammet.248 Där underströks behovet av arbets- 

tagarinflytande i företag och kommissionen uppmanades att avge direktiv- 

förslag.  

 

Vid denna tid saknade EU lagstiftningsbefogenheter på det arbetsrättsliga  

området. Med stöd av fördragets bestämmelser om den inre marknaden  

antogs ett direktiv om kollektiva uppsägningar249 och ett direktiv som berörde  

arbetstagarna vid övergång av verksamhet.250 Båda direktiven innehöll regler  

om arbetstagarinflytande genom information och samråd.  

 

Fördragsstödet för dessa direktiv var den allmänna klausulen för harmoni- 

sering av den inre marknaden i artikel 100 EEG, numera artikel 115 FEUF.  

Denna klausul gav (och ger fortfarande) rådet befogenhet att genom enhälliga  

beslut utfärda direktiv om harmonisering av nationell lagstiftning som ”direkt  

inverkar på den inre marknadens upprättande eller funktion”. De två nämnda  

direktiven antogs mot bakgrund av tilltagande omstruktureringar av företag,  

 
247 Två olika principiella ståndpunkter kan urskiljas i debatten. Den ena går ut på att en inre 

marknad med öppna gränser är tillräcklig för integrationen. Den andra gör gällande att EU 

behöver ett gemensamt regelverk på det socialpolitiska området. Denna ståndpunkt har kommit 

att delas av de flesta medlemsstater. Nyström (2011), s. 73f. 
248 OJ C13 12.02.1974 – Council resolution concerning a social action programme. 
249 RÅDETS DIREKTIV 75/129/EEG av den 17 februari 1975 om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar. EGT L 48, 22.2.1975, s. 29–30. 

Reviderat genom RÅDETS DIREKTIV 92/56/EEG av den 24 juni 1992 om ändring av 

direktiv 75/129/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva 

uppsägningar. EGT L 245, 26.8.1992, s. 3–5. Konsoliderat genom RÅDETS DIREKTIV 

98/59/EG av den 20 juli 1998 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva 

uppsägningar. EGT L 225, 12.8.1998, s. 16–21. 
250 RÅDETS DIREKTIV 77/187/EEG av den 14 februari 1977 om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, 

verksamheter eller delar av verksamheter. EGT L 61, 5.3.1977, s. 26–28. Reviderat genom 

RÅDETS DIREKTIV 98/50/EG av den 29 juni 1998 om ändring av direktiv 77/187/EEG 

om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid 

överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av verksamheter. EGT L 201, 17.7.1998, s. 88–

92. Konsoliderat genom RÅDETS DIREKTIV 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om 

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid 

överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter. EGT L 82, 

22.3.2001, s. 16–20. I Sverige har direktivet genomförts i form av tillägg i MBL och LAS. Se 

vidare Mulder, Bernard Johann (2004). Anställningen vid verksamhetsövergång. Ak.avh. Lund: Lunds 

univ. 
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sammanslagningar, överlåtelser, uppsägningar och nedläggningar.251 Direktiv- 

en avsåg att hantera de sociala konsekvenserna av den inre marknaden för att  

därigenom underlätta dess förverkligande. Ett tredje direktiv, om skydd av  

arbetstagare vid arbetsgivares insolvens, adresserade samma problembild även  

om detta inte var ett inflytandedirektiv.252 

 

EWC-direktiven föregicks av 1980 års Vredeling-initiativ. Det var ett förslag  

till direktiv om information och samråd i företag med komplexa strukturer,  

särskilt multinationella företag och koncerner.253 Förslaget, som aldrig antogs,  

baserades på den allmänna klausulen för harmonisering i artikel 100 EEG. Det  

kan noteras att även förslaget till det första EWC-direktivet lades fram med  

hänvisning till denna klausul.254  

 

Ett skäl till att Vredelin-förslaget föll var att det valda fördragsstödet krävde  

enhällighet vid beslut. Ett annat skäl var förslagets kontroversiella ”by pass”- 

bestämmelse för koncerner. Bestämmelsen innebar att arbetstagarnas  

representanter i alla dotterbolag, som berördes av moderbolagets beslut, skulle  

ha rätt att möta den högsta ledningen. 

 

EWC-direktivens fördragsstöd fordrade endast kvalificerad majoritet och ”by  

pass”-bestämmelsen ingick inte. EWC-direktiven presenterades mot samma  

bakgrund av problem och möjligheter som hade utgjort fond för direktiven  

om verksamhetsövergång, kollektiva uppsägningar och Vredelin-förslaget,  

nämligen företagens tilltagande omstruktureringar och verksamhet över  

 
251 Blanpain, Roger (2009). European Works Councils: the European directive 2009/38/EC of 6 May 

2009. Bulletin of Comparative Labour Relations No. 72. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law 

International, s. 1f. 
252 Council Directive 80/987/EEC of 20 October 1980 on the approximation of the laws of 

the Member States relating to the protection of employees in the event of the insolvency of 

their employer. EGT L 283, 28.10.1980, s. 23–27. Reviderat ett flertal gånger, senast genom 

Directive 2008/94/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on 

the protection of employees in the event of the insolvency of their employer (Codified version). 

OJ L 283, 28.10.2008, p. 36–42 
253 COM (1980) 423 final – Proposal for a Council directive on procedures for informing and 

consulting the employees of undertakings with complex structures, in particular transnational 

undertakings. 
254 COM (91) 345 final – Amended Proposal for a Council Directive on the Establishment of 

a European Works Council in Community-scale Undertakings Or Groups of Undertakings for 

the Purposes of Informing and Consulting Employees. Direktivet antogs dock, som sagt, med 

stöd av avtalet om socialpolitik. 
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nationsgränserna.255 

 

En milstolpe efter Vredelin-initiativet var 1985 års vitbok om förverkligandet  

av den inre marknadens.256 Vitboken följdes av ett antal fördragsändringar  

genom 1987 års Enhetsakt.257 Däri gavs rådet befogenhet att anta minimi- 

direktiv på arbetsmiljöområdet genom kvalificerad majoritet.258 Flera av  

arbetsmiljödirektiven föreskriver arbetstagarinflytande genom information  

och samråd. Ett exempel är ramdirektivet 89/391/EEG och flera av dess  

särdirektiv.259  

 

Ytterligare milstolpar var 1992 års Maastrichtfördrag och antagandet av EU:s  

stadga om de grundläggande rättigheterna år 2000 (EU-stadgan). Med  

Maastrichtfördraget följde, som sagt, avtalet om socialpolitik vilket kom att  

ligga till grund för antagandet av 1994 års EWC-direktiv. EU-stadgan antogs i  

samband med Nicefördraget år 2000 och blev genom Lissabonfördraget  

rättsligt bindande 2009.260 Ingressen till 2009 års EWC-direktiv refererar till  

EU-stadgan. Ingressen tillkännager att direktivet iakttar och följer principerna  

och rättigheterna i stadgan.261 EU-stadgans omedelbara relevans för EWC- 

direktiven är att den berör arbetstagares rätt till information och samråd. 

3.3.3 Information och samråd enligt EU-stadgan 

Rätten till information och samråd är upptagen i artikel 27 i EU-stadgan.  

Andra artiklar med bäring för den kollektiva arbetsrätten är artikel 12 (om  

föreningsfriheten) och artikel 28 (om rätt till förhandling, träffandet av 

kollektivavtal och kollektiva åtgärder). EU-stadgan är influerad av ett flertal  

internationella rättsliga instrument. Den innebär också en kodifiering av praxis  

 
255 Se ingressen till första EWC-direktivet och ingresspunkt 10 i andra EWC-direktivet. 
256 COM (1985) 310 final – Completing the Internal Market. White Paper from the Commission 

to the European Council. 
257 EGT L 169, 29.6.1987, s. 1-28. Enhetsakten trädde i kraft 1 juli 1987. 
258 Det nya fördragsstödet var artikel 118 a. EEG. 
259 RÅDETS DIREKTIV 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja 

förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. EGT L 183, 29.6.1989, s. 1–8. 
260 Den anpassade nu bindande versionen av stadgan återfinns i EUT C 202, 7.6.2016, s. 389-

405. Nicefördraget antogs i december 2000 och trädde i kraft 1 februari 2003. Nicefördraget 

hade en marginell inverkan på arbetsrätten. 
261 Ingresspunkt 46. 
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från EU-domstolen. Stadgan har samma rättsliga värde som fördragen262 och  

ska följas av medlemsstaterna och EU:s institutioner ”när dessa tillämpar  

unionsrätten”.263  

 

Enligt den engelska språkversionen gäller stadgan ”when implementing Union  

law”. EU-domstolen har förtydligat att stadgan är tillämplig när nationella  

lagstiftare genomför ett direktiv.264 Domstolen har också fastslagit att stadgan  

måste iakttas när nationell lagstiftning omfattas av unionsrättens tillämpnings- 

område.265 

 

Enligt ordalydelsen i artikel 27 i EU-stadgan ska arbetstagarna eller deras  

representanter garanteras rätt till information och samråd ”inom företaget”.  

Det ska ske vid ”lämplig tidpunkt” och på ”lämpliga nivåer”. Ett dokument  

av betydelse för EU-stadgans innehåll är dess förklaringar.266 Av dokumentets  

inledande stycke framgår att: ”Förklaringarna utarbetades ursprungligen på  

initiativ av presidiet för det konvent som utarbetade Europeiska unionens  

stadga om de grundläggande rättigheterna.”267 Förklaringarna saknar ”rättslig  

status”. Det anges i själva förklaringarna. De ska dock beaktas vid tolkning av  

EU-stadgan. Det fastslås i förklaringarna, i artikel 6.1 EUF och artikel 52.7 i  

EU-stadgan. 

 

Vad gäller artikel 27 i EU-stadgan ger dock förklaringarna ingen ledning om  

dess närmare innebörd. Artikelns ordalydelse gör gällande att nivå, tidpunkt  

 
262 Artikel 6 EUF. 
263 Artikel 51 i stadgan. 
264 Dom C-176/12 Association de médiation sociale EU:C:2014:2. Avgörandet gällde tolkning 

av EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2002/14/EG av den 11 mars 

2002 om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i 

Europeiska gemenskapen - Gemensamt uttalande av Europaparlamentet, rådet och 

kommissionen om arbetstagarrepresentation. EGT L 80, 23.3.2002, s. 29–34. 
265 Dom C-617/10 Åkersberg Fransson EU:C:2013:280 p. 19-21. EU-rättens tillämpnings-

område är inte alltid så lätt att fastställa. Ett bidrag till klargörande, med utgångspunkt i regler 

mot diskriminering, återfinns i Derlén, Mattias & Lindholm, Johan (2012). ”Three ideas: The 

Scope of EU Law Protecting Against Disrimination” i Derlén, Mattias & Lindholm, Johan (red.) 

(2012). Festskrift till Pär Hallström. Uppsala: Iustus, s. 77-100. 
266 Förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna. EUT C 303/2, 

14.12.2007. s. 17. 
267 Därpå följande mening lyder: ”De har uppdaterats på initiativ av Europeiska konventets 

presidium mot bakgrund av de justeringar av stadgetexten som gjorts av det senare konventet 

(särskilt artiklarna 51 och 52) samt unionsrättens vidare utveckling.” 
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och villkor för information och samråd följer av ”unionsrätten, nationell lag- 

stiftning och praxis”. Förklaringarna till stadgan anger att lämplig nivå för in- 

formation och samråd kan vara ”europeisk nivå” när det föreskrivs av unions- 

lagstiftningen.268  

 

EU-stadgan består av ”rättigheter” som EU och medlemsstaterna ska ”respek- 

tera” och av ”principer” som de ska ”iaktta”.269 Skillnaden mellan rättigheter  

och principer är något oklar. Ett fåtal anmärkningar kan dock göras här.  

Artikel 52.5 i EU-stadgan fastslår att stadgans principer kan genomföras i  

lagstiftningsakter och att principerna får prövas i domstol endast när sådana  

akter tolkas. Enligt stadgans förklaringar ska artiklar betraktas som rättigheter  

om de har en motsvarighet i Europeiska konventionen om skydd för de män- 

skliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Europakonventionen.270  

I en lista som inte är uttömmande anges artiklar med motsvarigheter i konven- 

tionen. Artikel 27 om information och samråd har ingen direkt motsvarighet i  

konventionen och nämns följaktligen inte i listan.271 Artikel 28 i EU-stadgan  

(om förhandlingsrätt, kollektivavtal och stridsrätt) anges inte heller i listan.  

EU-domstolen har dock fastslagit att artikel 28 är en rättighet.272  

 

Även om oklarheter vidhäftar artikel 27 har det från olika håll argumenterats  

för att det är en princip.273 EU-domstolen har klargjort att artikeln inte ensam  

kan åberopas mellan enskilda för att åsidosätta en nationell bestämmelse.274  

Principen förutsätter en implementeringslagstiftning för att kunna åberopas.  

 
268 Förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna. EUT C 303/2, 

14.12.2007, s. 26. 
269 Artikel 51.1. i EU-stadgan. 
270 Undertecknad 4 november 1950 inom ramen för Europarådets samarbete. Ratificerad av 

Sverige 4 februari 1952 genom prop. 1951:165. Konventionen inkorporerades såsom svensk lag 

genom lag (1994:1219) och gavs konstitutionell status genom införandet av 2 kap. 19 § RF. 
271 Förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna. EUT C 303/2, 

14.12.2007, s. 33. 
272 Dom C-341/05 Laval un Partneri EU:C:2007:809 p.91. Dom C-271/08 Kommissionen mot 

Tyskland EU:C:2010:426 p.43. 
273 Se t.ex. generaladvokat Pedro Cruz Villalóns yttrande, Förslag till avgörande C-176/12 

Association de médiation sociale EU:C:2013:491. Se även bidraget av Filip Dorssemont i Peers, 

Steve, Hervey, Tamara, Kenner, Jeff & Ward, Angela (red.) (2014). The EU Charter of fundamental 

rights: a commentary. Oxford: Hart Pub Ltd, s. 750. Se också Lebeck, Carl (2016). EU-stadgan om 

grundläggande rättigheter. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 472. 
274 Dom C-176/12 Association de médiation sociale EU:C:2014:2. 
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Oavsett artikelns status som rättighet eller princip framstår det som självklart  

att tillmäta artikeln betydelse i en avvägning mellan arbetstagarsidans intresse  

av information och samråd och motstående intressen på arbetsgivarsidan. 

3.3.4 Europarådets sociala stadgor och Europakonventionen 

Parallellt med framväxten av EU:s sociala dimension har sociala rättigheter,  

inklusive fackliga rättigheter, vunnit insteg i den normgivning som emanerar  

från Europarådet. Europarådet antog en social stadga år 1961. En reviderad  

version antogs 1996.275 Den nya ersätter inte den gamla. Det är två stadgor  

som samexisterar parallellt.276  

 

Redan den första versionen inkluderade grundläggande fackliga rättigheter.  

I den reviderade stadgan behandlas rätten till information och samråd i artikel  

21, 22 och 29. Föreningsrätten är upptagen i artikel 5. Artikel 6 behandlar  

förhandlingsrätt, kollektivavtal och stridsrätt.277 1961 och 1996 års sociala  

stadgor övervakas av ett Europarådsorgan, den europeiska kommittén för  

sociala rättigheter med säte i Strasbourg.278 De sociala stadgorna överens- 

stämmer till stor del med FN:s konvention om ekonomiska, sociala och  

kulturella rättigheter från år 1966. 

 

Det har ovan nämnts att artikel 151 FEUF och ingressen till EU-fördraget  

hänvisar till 1989 års gemenskapsstadga om arbetstagares grundläggande  

sociala rättigheter. Samma fördragsartikel och ingresspunkt hänvisar också till  

 
275 1961 års stadga är tillgänglig på den officiella hemsidan: 

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/webContent/7775736.  

1996 års stadga är tillgänglig på: 

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/163.  

Information hämtad den 17 oktober 2016. 
276 1961 års stadga trädde i kraft 26 februari 1965. 1996 års revidering trädde i kraft 1 juli 1999. 

Alla 47 stater inom Europarådet har undertecknat någon av stadgorna. Alla 28 EU-stater är 

likaså bundna av någon av dem. 
277 Den ursprungliga stadgan upptog föreningsfriheten i artikel 5 och förhandlingar, 

kollektivavtal och stridsrätt i artikel 6. Här lyfts inte information och samråd fram som en 

separat rättighet. 
278 För en närmare genomgång av 1961 och 1996 års stadgor, inklusive aktuella fall och 

övervakningssystemet, se Nyström, Birgitta (2016). ”The European Social Charter and Labour 

Rights in Times of Crisis” i Carlson, Laura, Edström, Örjan & Nyström, Birgitta (red.) (2016). 

Globalisation, fragmentation, labour and employment law: a swedish perspective. 1. uppl. Uppsala: Iustus, 

s. 73-93. 

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/webContent/7775736
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/163
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Europarådets sociala stadga av år 1961 som ett vägledande dokument. 

 

Det ska vidare noteras att även Europakonventionen har knutits närmare EU  

över tid. EU-domstolen har sedan 1970-talet beaktat Europakonventionens  

artiklar såsom varande allmänna principer i EU-rätten.279 Det nuvarande EU- 

fördraget fastslår att konventionen ingår som allmänna principer i unions- 

rätten.280 Redan genom Maastrichtfördraget 1992 fick konventionen ett  

sådant erkännande i EU-fördraget.281  

 

Europakonventionen är influerad av FN:s allmänna förklaring om de mänsk- 

liga rättigheterna från år 1948.282 Konventionen rör framförallt politiska och  

medborgerliga rättigheter. Föreningsfriheten i artikel 11 innefattar dock facklig  

föreningsfrihet283 och har fått en större arbetsrättslig betydelse genom Europa- 

domstolens praxis. 

 

Efter två domar med upprinnelse i tvister mellan turkiska staten och fackliga  

organisationer omfattar artikel 11 numera facklig förhandlingsrätt284 och  

stridsrätt.285 Här anslöt sig domstolen till ett synsätt som länge hävdats av  

ILO:s föreningsfrihetskommitté. Artikel 11 tolkades i ljuset av kringliggande  

internationell rätt, bl.a. Europarådets sociala stadgor av år 1961 och 1996, EU- 

stadgan och ILO-konvention nr 87. Artikel 11 omfattar även rätten till  

sympatiåtgärder.286 

 
279 Första gången principer i Europakonventionen behandlades som principer även inom EU-

rätten var i dom 36/75 Rutili v Minister for the Interior EU:C:1975:137. Första gången EU-

domstolen fastslog existensen av allmänna principer i EU-rätten var år 1969 i dom 29/69 

Stauder v City of Ulm EU:C:1969:57. 
280 Artikel 6.3 EUF. Här anges också att rättigheter i medlemsstaternas gemensamma 

konstitutionella traditioner ingår som principer i unionsrätten. 
281 I dåvarande artikel F.2 EUF. Efter Amsterdamfördraget fick artikeln nummer 6.2 EUF. 
282 Mårsäter, Olle (2005). Folkrättsligt skydd av rätten till domstolsprövning. Ak.avh. Uppsala: Uppsala 

Univ, s.108f. 
283 I svensk rätt skiljer man mellan föreningsfriheten (2 kap. 1 § punkt 5 RF) som gäller 

medborgare i förhållande till det allmänna och föreningsrätten (7 § MBL) som gäller mellan 

arbetstagare och arbetsgivare. Man skiljer också mellan positiv och negativ föreningsrätt. MBL 

skyddar bara den positiva föreningsrätten. Artikel 11 i Europakonventionen omfattar (i nyss 

nämnda mening) såväl föreningsfriheten som den positiva och negativa föreningsrätten. 
284 Demir and Baykara v. Turkey (Application No. 34503/97), judgement 2008-11-12. 
285 Enerji Yapi-Yol Sen v. Turkey (Application No. 68959/01), judgement 2009-04-21. 
286 National Union of Rail, Maritime and Transport Workers v. the United Kingdom 

(Application No. 31045/10), judgement 2014-04-08. 
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Av artikel 52.3 i EU-stadgan framgår att de delar i stadgan som har motsvarig- 

heter i Europakonventionen ska ha samma innebörd och räckvidd som  

konventionen. Hänvisningen till konventionen innefattar även tillhörande  

protokoll och domstolspraxis.287 Det hindrar inte att unionsrätten kan  

föreskriva ett mer långtgående skydd.288  

 

Det ska slutligen anmärkas att EU, enligt artikel 6.2 EUF, ska ansluta sig till  

Europakonventionen och därmed underställa sig dess kontrollmekanismer i  

någon utsträckning.289 Europarådet och EU producerade ett gemensamt ut- 

kast till anslutningsavtal den 5 april 2013. EU-domstolen har emellertid yttrat  

att utkastet inte är förenlig med EU-fördragen. Det anses inte skydda EU- 

rättens särart och oberoende.290 

3.4 Direktivens plats i EU-arbetsrätten 

3.4.1 Inledning 

I föregående avsnitt berördes de första direktiven om arbetstagarinflytande,  

det stupade Vredelin-initiativet och upptagandet av rätten till information och  

samråd i EU-stadgan och i Europarådets reviderade sociala stadga. Vidare  

berördes den nytolkning av föreningsfriheten i Europakonventionen som  

inbegriper förhandlingsrätt och stridsrätt.  

 

På följande rader ges en komprimerad översikt av de unionsbestämmelser  

som behandlar arbetstagarinflytande. Vissa likheter och skillnader mellan  

dessa bestämmelser och EWC-direktiven kommer att belysas.  

 

Framställningen inleds med regler av betydelse för parter på nationell nivå.  

Därefter berörs regler på multinationell företags-/koncernnivå, europeisk  

branschnivå och övergripande EU-nivå. Som vi kommer att se är EWC- 

direktiven inte ensamma om att skapa rättsliga förutsättningar för multi- 

 
287 Förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna. EUT C 303/2, 

14.12.2007, s. 33. 
288 Artikel 52.3 EU-stadgan. 
289 Anslutningsförfarandet regleras närmare i artikel 218 FEUF. 
290 Domstolens yttrande 2/3 (plenum) 18 december 2014 EU:C:2014:2454. 
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nationella arbetstagarorgan och en transnationell partsdialog. 

3.4.2 Besläktade inflytandedirektiv 

EWC-direktiven har sällskap av flera direktiv som rör arbetstagarinflytande.291  

I föregående avsnitt nämndes 1970-talets första direktiv om kollektiva upp- 

sägningar och verksamhetsövergång samt vissa direktiv om arbetsmiljö. Där- 

utöver har direktiv antagits om arbetstagarinflytande i europabolag,292 om  

europeiska kooperativa föreningar293, om ägarbyten på reglerade marknader294,  

om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar295, om  

bemanningsanställda296 och ett direktiv som upprättar en allmän ram för  

information och samråd inom EU297. 

 

Flera av dessa direktiv rör inte primärt arbetstagarinflytande, men de innehåller  

regler om inflytande som aktualiseras i vissa situationer (såsom uppsägningar,  

 
291 En omfattande analys av åtta inflytandedirektiv och deras genomförande i svenskt rätt står 

att finna i Sjödin (2015).  
292 RÅDETS DIREKTIV 2001/86/EG av den 8 oktober 2001 om komplettering av stadgan 

för europabolag vad gäller arbetstagarinflytande. EGT L 294, 10.11.2001, s. 22-32. Direktivet 

kompletterar den förordning som grundar associationsformen europabolag, RÅDETS 

FÖRORDNING (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag. EGT 

L 294, 10.11.2001, s. 1. 
293 RÅDETS DIREKTIV 2003/72/EG av den 22 juli 2003 om komplettering av stadgan för 

europeiska kooperativa föreningar med avseende på arbetstagarinflytande. EUT L 207, 

18.8.2003, s. 25–36. Direktivet kompletterar den förordning som grundar associationsformen 

europeisk kooperativ förening, RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 

2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar). EUT L 207, 

18.8.2003, s. 1–24. 
294 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/25/EG av den 21 april 

2004 om uppköpserbjudanden. EUT L 142, 30.4.2004, s. 12–23. 
295 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/56/EG av den 26 

oktober 2005 om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar. EUT L 310, 

25.11.2005, s. 1–9. 
296 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EG av den 

19 november 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. EUT L 327, 5.12.2008, 

s. 9–14. 
297 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2002/14/EG av den 11 mars 

2002 om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i 

Europeiska gemenskapen - Gemensamt uttalande av Europaparlamentet, rådet och 

kommissionen om arbetstagarrepresentation. EGT L 80, 23.3.2002, s. 29–34. 
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ägarbyten och fusioner).298 EWC-direktiven omfattar däremot den löpande  

verksamheten i företaget eller företagsgruppen, inte bara en specifik situation.  

Detsamma gäller direktiven om europabolag och kooperativa föreningar.  

 

Direktiven om företagsråd, europabolag och kooperativ utmärker sig också  

genom att de tillskapar nya arbetstagarorgan och procedurer på en multinatio- 

nell företags- och koncernnivå. Medan EWC-direktiven ligger till grund för  

lagstiftning om företagsråd kan arbetstagarna mot bakgrund av direktivet om  

europabolag bilda ett ”representationsorgan”. Organet har rätt till information  

och samråd och rätt att påverka sammansättningen i bolagets tillsyns- eller  

förvaltningsorgan.299 Direktivet om kooperativa föreningar ger på samma sätt  

arbetstagarna rätt att bilda ett multinationellt organ.300 I de svenska lagar som  

genomför de sistnämnda två direktiven används termen ”arbetstagarråd” för  

samma organ.301 1994 års EWC-direktiv influerade utformningen av 2001 års  

direktiv om europabolag. Europabolagsdirektivet influerade i sin tur 2009 års  

EWC-direktiv, särskilt genom ny och mer preciserad definition av samråd.302 

3.4.3 Nationella och multinationella koncerner 

Två av de nämnda inflytandedirektiven, gällande kollektiva uppsägningar och  

verksamhetsövergång, har reviderats med anledning av att en del arbetsgivare  

utgör dotterbolag som kontrolleras av ett moderbolag.303 Dessa revideringar  

gjordes på 1990-talet och innebär att en arbetsgivare inte kan undgå att infor- 

mera och samråda med hänvisning till att beslutet ifråga har tagits av moder- 

 
298 Direktiven om bemanningsanställda respektive en allmän ram utpekar inte endast specifika 

situationer. De etablerar en miniminivå för arbetstagarinflytande. 
299 Organets befogenheter fastställs i ett avtal, enligt artikel 4, mot bakgrund av vissa 

referensbestämmelser i direktivets bilaga. 
300 Enligt direktivets artikel 4 mot bakgrund av referensbestämmelser i en bilaga. 
301 Lag (2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ. Lag (2004:559) om 

arbetstagarinflytande i europabolag. 
302 Idén att förhandling om avtal ska hållas i skuggan av vissa referensbestämmelser härrör från 

1994 års EWC-direktiv. Se definitionerna av information och samråd i artikel 2 i-j i 2001 års 

direktiv om europabolag, vilka föregick motsvarande definitioner i artikel 2.1 f-g i 2009 års 

EWC-direktiv. Se vidare mitt kapitel 4, avsnitt 4.9. 
303 Koncernförhållanden behandlas i COM (1991) 292 final respektive COM (1994) 300 final. 

Det förra dokumentet rör direktivet om uppsägningar, det senare verksamhetsövergång. 
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bolaget och att informationen stannat där.304 Moderbolaget har därmed ett  

indirekt ansvar att möjliggöra för arbetsgivaren att fullgöra sina skyldig- 

heter. Annars kan arbetsgivaren drabbas av sanktioner för försummelsen.305  

 

Samma princip gäller i multinationella koncerner och får då en transnationell  

dimension eftersom moderbolaget i ett land har ett indirekt ansvar mot arbets- 

tagarna vid dotterbolag i andra länder. Principen har redan tidigare utvecklats  

i svensk rätt och då betecknats som ett ”indirekt medbestämmande”. Arbets- 

givaren kan inte frigöra sig från den förstärkta förhandlingsplikten i 11 § MBL  

med hänvisning till att beslutet tagits utanför arbetsgivaren.306 

 

De två reviderade direktiven om kollektiva uppsägningar och verksamhets- 

övergång tillskapar emellertid ingen arbetstagarrepresentation på multinatio- 

nell nivå. En sådan funktion fylls istället, som sagt, av direktiven om företags- 

råd, europabolag och kooperativa föreningar. 

3.4.4 Dialog på europeisk branschnivå 

För att ytterligare belysa EWC-direktivens släktskap med andra EU-rättsliga 

bestämmelser är det nödvändigt att beröra ytterligare två multinationella  

nivåer för dialog mellan arbetsmarknadens parter. Därmed närmar vi oss  

också en mer allmän framställning av EU:s arbetsmarknadsregim. 

 

Den ena nivån är den sektoriella (eller branschvisa) dialogen mellan europeiska  

branschfederationer på arbetstagar- och arbetsgivarsidan. Den andra nivån för  

social dialog är den övergripande (och branschöversridande) EU-nivån.  

 

 
304 Se artikel 2.4 i direktivet om kollektiva uppsägningar. Se artikel 7.4 i direktivet om verksam-

hetsövergång. 
305 Sanktioner drabbar inte moderbolaget. Dom C-44/08 Fujitsu Siemens EU:C:2009:533. 
306 Det framgår av förarbetena till MBL, prop. 1975/76:105 Bilaga 1, s.352 och SOU 1975:1,  

s. 774. Principen förtydligas i AD 1979 nr 1. Arbetsgivaren kan inte undgå ansvar mot bakgrund 

av att den relevanta informationen har stannat hos moderbolaget. Enligt AD 2003 nr 40 gäller 

principen även om moderbolaget är utländskt och befinner sig utanför MBL:s territoriella 

tillämpningsområde. För doktrin se Bruun, Niklas & Nielsen, Ruth & Töllborg, Dennis (1993). 

Koncernarbetsrätt i europeiskt och nordiskt perspektiv. København: Nordisk Ministerråd. Se även SOU 

1994:141 Arbetsrättsliga utredningar – Bakgrundsmaterial utarbetat av sekretariatet vid 1992 års 

arbetsrättskommitté, s. 429ff. Se vidare Nielsen, Ruth (2006). Koncernarbejdsret. 2. rev. udg. 

København: Jurist- og Økonomforbundets forlag. 
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Den sektoriella dialogen är en social praktik som i viss mån har kodifierats av  

EU-lagstiftaren.307 Kommissionen tog år 1998 beslut om ett ramverk för in- 

rättande av kommittéer för sektoriell dialog.308 Det hade föregåtts av flera  

specifika beslut om att inrätta kommittéer i nio branscher.309 1998 års beslut  

har modifierats i två förordningar.310 Enligt detta ramverk kan de europeiska  

branschfederationerna begära att kommittéer inrättas. Federationerna ska  

uppfylla vissa krav på representativitet m.m., varefter kommissionen bekräftar  

inrättandet. Kommittéerna ska vara sammansatta av lika många arbetstagar- 

ledamöter som arbetsgivarledamöter, totalt max 66 ledamöter per  kommitté.  

De kan ägna sig åt samråd, gemensamma initiativ och förhandlingar, beroende  

på vad parterna önskar och kan enas kring. Kommittéerna knyts till kommis- 

sionen och fungerar även som remissinstanser i lagstiftningen. 

 

Kommissionens beslut år 1998 togs med stöd av artikel 118 b i dåvarande EG- 

fördraget, enligt vilken kommissionen ska främja en dialog på europeisk nivå  

som kan leda till avtalsbundna relationer.311 Ingressen till beslutet hänvisar  

även till punkt 12 i 1989 års gemenskapsstadga enligt vilken särskilt branschvis  

dialog ska eftersträvas.  

3.4.5 Branschfederationer 

De europeiska branschfederationerna styr och samordnar de sektoriella  

kommittéerna. År 2010 fanns det 40 kommittéer vars verksamhet berörde 145  

 
307 För en empirisk undersökning av sektoriell dialog, med fokus på svenska fackföreningars 

deltagande, se Murhem, Sofia (2008). ”Swedish Trade Unions and European Sector-Level 

Industrial Relations – Goals and Strategies” i Rönnmar, Mia (red.) (2008). EU industrial relations 

v. national industrial relations: comparative and interdisciplinary perspectives. Alphen aan den Rijn: Kluwer 

Law International, s. 105-117. 
308 Kommissionens beslut av den 20 maj 1998 om inrättande av branschvisa dialogkommittéer 

för att främja dialogen mellan arbetsmarknadens parter på europeisk nivå (98/500/EG). EGT 

L 225, 12.18.1998, s. 27. 
309 Berörda branscher var sjötransport, civil luftfart, inlandssjöfart, vägtransport, järnväg, 

telekommunikationstjänster, lantarbetare/jordbruk, havsfiske och postväsende. Det första 

beslutet togs redan 1974 inom havsfisket. Se artikel 7 i 1998 års kommissionsbeslut. Beslutet 

1998 upphävde de gamla besluten och de redan bildade kommittéerna hade att anpassa sig efter 

det nya ramverket. 
310 Kommissionens förordning (EG) nr 1792/2006 av den 23 oktober. EUT L 362, 20.12.2006, 

s. 1–66. Kommissionens förordning (EU) nr 519/2013 av den 21 februari 2013. EUT L 158, 

10.6.2013, s.74-171. 
311 Nu artikel 155 FEUF. 
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miljoner arbetstagare (drygt tre fjärdedelar av den europeiska arbetskraften).  

De hade då producerat över 500 dokument, från gemensamma ståndpunkter  

och svar på samråd, till branschvisa överenskommelser.312 En del av överens- 

kommelserna har blivit rättsligt bindande genom att införas i nationell lag- 

stiftning eller omvandlas till EU-direktiv (för att därefter genomföras natio- 

nellt; mer om detta nedan).  

 

De fackliga branschfederationerna är uppbyggda av nationella fackförbund 

och ingår vanligtvis i European Trade Union Confederation (ETUC).313 Kommis- 

sionen publicerar regelbundet en lista över vilka organisationer som ska ha  

status som sociala partners och därmed ska konsulteras i lagstiftningen och ha  

möjlighet att träffa avtal som omvandlas till bindande lag.314 Listan baseras på  

vissa kriterier315 och på undersökningar gjorda av European Foundation for the  

Improvement of Living and Working Conditiones (Eurofound). I maj 2014 inkludera- 

de listan 88 europeiska organisationer varav 81 branschfederationer. 16 av  

branschfederationerna återfanns på arbetstagarsidan och 65 på arbetsgivar- 

sidan. 

3.4.6 Dialog på övergripande EU-nivå 

Den högsta nivån för social dialog återfinns på den övergripande EU-nivån.  

Arbetstagarsidan representeras här av ETUC som, utöver de europeiska  

branschfederationerna, sammansluter nationella fackliga centralorganisationer  

såsom svenska LO, TCO och Saco. På arbetsgivarsidan står Confederation of  

European Business (BUSINESSEUROPE f.d. UNICE), European Centre of  

 
312 Dokumenten rör arbetsmiljö, fortbildning, jämställdhet, uppförandekoder, arbetstagares 

rörlighet över nationsgränserna etc. SEC (2010) 964 final – COMMISSION STAFF 

WORKING DOCUMENT on the functioning and potential of European sectoral social 

dialogue, Brussels, 22.7.2010. 
313 På svenska: Europeiska fackliga samorganisationen, i dagligt tal Europafacket. För en introduktion 

till ETUC, producerad av ETUC själv, se The European Trade Union Confederation: its history, 

structure and policies / European Trade Union Institute. 2. updated ed (1991). Brussels: The Inst. 
314 Listan återges på hemsidan för Eurofound: 

http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-

dictionary/european-social-partners. Information hämtad den 17 oktober 2016. Begreppet 

sociala partners härrör från mellankrigstiden i Österrike och Tyskland. Se vidare Hyman, 

Richard (2001). Understanding European trade unionism: between market, class and society. London: 

SAGE, s. 53f. 
315 COM (93) 600 final – Communication concerning the application of the agreement on social 

policy presented by the Commission to the Council and the European Parliament. 

http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/european-social-partners
http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/european-social-partners
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Enterprises with Public Participation and of Enterprises of General Economic Interest  

(CEEP) och European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises  

(UAPME). Samtliga organisationer är branschöverskridande. 

 

ETUC bildades år 1973.316 ETUC omfattar drygt 80 nationella fackliga central- 

organisationer och representerar ca 60 miljoner arbetstagare. UNICE bildades  

1957 och bytte år 2007 namn till BUSINESSEUROPE. Här ingår omkring 40  

nationella centrala arbetsgivarorganisationer. Sammanslutningen  företräder ca  

20 miljoner företag.317 ETUC omfattar fackföreningar i europeiska länder 

både inom och utanför EU. BUSINESSEUROPE omfattar på samma sätt  

arbetsgivarorganisationer även utanför EU. 

 

De nyss nämnda branschöverskridande organisationerna är (precis som  

branschfederationerna) upptagna i kommissionens lista över sociala  

partners.318 De är remissinstanser i EU:s lagstiftningsprocess och kan också,  

under vissa förutsättningar, träffa avtal som sedan antas som direktiv eller  

implementeras av parterna själva via nationella kollektivavtal eller annan  

praxis. Parterna har alltså att välja mellan lagstiftningsvägen eller den auto- 

noma vägen.319 Fördragsstödet för sådana europeiska kollektivavtal eller ram- 

avtal infördes genom 1997 års Amsterdamfördrag i artikel 138 och 139 EG.  

Reglerna återfinns nu i artikel 154 och 155 FEUF.320 

3.4.7 Europeiska ramavtal 

Fyra europeiska ramavtal, som implementeras av parterna via nationella  

 
316 Dess föregångare European confederation of free unions grundades 1969. 
317 Holke, Dan & Zandén, Margareta (2007). Parterna & EU. Stockholm: Bilda förlag, s. 51 ff. 
318 Ett undantag är UAPME som inte har status som social partner men ändå deltar i den sociala 

dialogen genom ett samarbetsavtal från år 1998 med BUSINESSEUROPE. A.a., 8ff. 
319 På engelska ”the legislative route” och ”the autonomous route”. Se vidare Iossa, Andrea 

(2016). ”Collective Bargaining in a Globalised World: a Multi-dimensional Picture” i Carlson, 

Laura, Edström, Örjan & Nyström, Birgitta (red.) (2016). Globalisation, fragmentation, labour and 

employment law: a swedish perspective. 1. uppl. Uppsala: Iustus, s. 38-42. 
320 Dock bör noteras att de europeiska arbetsmarknadsparterna har varit involverade i EU-

samarbetet sedan 1950-talet. Se t.ex. Jacobs, Antoine & Ojeda-Avilés, Antonio (1999 ). ”The 

European Social Dialogue – Some Legal Issues” i Bercusson, Brian et al (1999). A legal framework 

for European industrial relations: report by the ETUI Research Network on Transnational Trade Union 

Rights. Brussels: ETUI, s. 57 ff. Se också Peterssen (1997). 
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kollektivavtal/praxis, har hittills träffats. Det första slöts år 2002.321 Tre  

europeiska avtal, sedermera antagna som direktiv, har slutits. Det första  

ingicks 1995.322 Av de sektoriella överenskommelserna hade sex stycken, år  

2010, blivit rättsligt bindande genom att antas som direktiv. Det första av  

dessa direktiv antogs år 1999.323 Sex sektoriella överenskommelser har  

implementerats den autonoma vägen. Det första slöts 2002.324 

3.5 Direktivens plats i EU:s arbetsmarknadsregim 

3.5.1 Inledning 

Utifrån det sagda i föregående avsnitt är det nu möjligt att skissera en  

europeisk arbetsmarknadsregim och placera in de europeiska företagsråden  

där. Varje försök att fånga en sammanhängande logik i denna regim är vansk- 

ligt eftersom den befinner sig i en tidig utvecklingsfas och är ett sammanflöde  

av olika nationella traditioner. En omständighet som gör regimen svårfångad  

är att mångfalden av kollektiva överenskommelser på olika europeiska nivåer  

saknar en tydlig och konsekvent normhierarki.325 Nedan följer icke desto  

 
321 Det första avtalet rör telearbete. De andra rör arbetsrelaterad stress, trakasserier och våld 

samt inkludering på arbetsmarknaden. Se internetkälla i nästa fotnot. 

322 Det första avtalet rör föräldraledighet. De andra rör tidsbegränsade anställningar och 

deltidsanställningar. Avtalen är tillgängliga på ETUC:s hemsida: 

https://resourcecentre.etuc.org/Agreements-57.html. Information hämtad den 17 oktober 

2016. För grundliga undersökningar av avtalet om tidsbegränsade anställningar se Vigneau, 

Christophe (red.) (1999). Fixed-term work in the EU: a European agreement against discrimination and 

abuse. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. För en djuplodande samling studier av försöken att träffa 

ett ramavtal om bemanningsföretag se Ahlberg, Kerstin (red.) (2008). Transnational labour 

regulation: a case study of temporary agency work. Bruxelles: Lang. 
323 Det första direktivet rör sjöfarten. De andra direktiven rör branscherna vård, järnväg och 

flygtrafik. SEC (2010) 964 final – Commission Staff Working Document on the functioning 

and potential of European sectoral social dialogue.  
324 Det första avtalet rör jordbruksarbete. De andra gäller ett antal tillverkningsindustrier, 

däribland kemisk industri, hårsalonger och transportarbete över nationsgränserna. Se Iossa 

(2016), s. 41 
325 Mia Rönmar har kontrasterat John T. Dunlops traditionella perspektiv på nationella arbets-

marknadsregimer mot den nya komplexiteten på europeisk nivå. En slutsats är att Dunlop inte 

är gångbar på europeisk nivå. Se Rönmar, Mia (2008). ”Information, Consultation and Worker 

Participation – An Aspect of EU Industrial Relations from the Swedish Point of View” i 

Rönnmar, Mia (red.) (2008). EU industrial relations v. national industrial relations: comparative and 

interdisciplinary perspectives. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, s. 15-39. Dunlops 

https://resourcecentre.etuc.org/Agreements-57.html
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mindre en komprimerad ansats att beskriva ett system i vardande.326 

3.5.2 Organisatorisk nivå och rumslig dimension 

Det har ovan framgått att EU spelar en institutionsbyggande roll på den  

europeiska arbetsmarknaden. De nationella arbetsmarknaderna genomgår inte  

bara en integration i en inre marknad. EU kodifierar i viss utsträckning parter- 

nas sociala praktik på tre olika nivåer: den europeiska företags/koncernnivån,  

den europeiska branschnivån och den övergripande EU-nivån. I vissa fall till- 

skapar EU också nya rättssubjekt på dessa nivåer.  

 

På den svenska arbetsmarknaden finner vi en organiserad representation och  

partsdialog på följande nivåer: lokal arbetsplatsnivå, företags- och koncern- 

nivå, nationell branschnivå samt övergripande arbetsmarknadsnivå. Parterna  

på respektive nivå är: fackklubbar och företag, koncernfack och moderbolag,  

nationella fackförbund och arbetsgivarorganisationer samt fackliga central- 

organisationer och centrala arbetsgivarföreningar.327 Styrelserepresentations- 

lagen (1987:1245) ger dessutom kollektivavtalsbärande fackföreningar rätt att  

utse arbetstagarrepresentanter i styrelsen för företag med minst 25 anställda.  

I koncerner har de rätt att utse representanter i moderbolagets styrelse.328 

 

Parternas nationella organisering har i viss utsträckning reproducerats på  

europeisk nivå. Nationella fackföreningar har sina motsvarigheter i europeiska  

koncernfack, branschfederationer och ETUC. På arbetsgivarsidan återfinns  

 
klassiska verk gavs ut första gången 1958. Se den reviderade utgåvan Dunlop, John T. (1993). 

Industrial relations systems. Rev. ed. Boston, Mass: Harvard Business School Press. 
326 EU-kommissionen producerar tämligen utförliga rapporter om utvecklingen. Det har skett 

vartannat år sedan år 2000 i relation till aktuella ekonomiska och politiska trender. Se särskilt 

Industrial Relations in Europe 2014 och Industrial Relations in Europe 2008. Tillgängliga på hemsidan:  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=22. Information hämtad den 27 

januari 2017. 
327 Denna bild är givetvis schematisk och inte uttömmande. Angående facklig struktur och 

organisationsgrad i Sverige se standardverket Kjellberg, Anders (2001). Fackliga organisationer och 

medlemmar i dagens Sverige. 2., utvidgade och rev. uppl. Lund: Arkiv. Se även Kjellberg, Anders 

(2009). ”Det fackliga medlemsraset under 2007 och 2008” i Arbetsmarknad & Arbetsliv, 2009, s. 

11ff. Facklig representation i koncerner baseras i hög grad på kollektivavtal som matchar 

koncernstrukturen. Det viktigaste avtalet av dylikt slag är det s.k. Utvecklingsavtalet (tecknat år 

1982) som täcker en stor del av den privata sektorn. För en rättslig och empirisk undersökning 

av avtalet se Edström (1994). 
328 4 § styrelsepresentationslagen. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=22
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europeiska företagsledningar, branschfederationer, BUSINESSEUROPE  

m.fl. Därtill kommer de organ som har växt fram med stöd av EU-lagstiftning:  

europeiska företagsråd, särskilda organ i europabolag och europakooperativ  

samt sektoriella kommittéer. Det europeiska organisationsväsendet kan  

visuellt sammanfattas i följande matris.329 

 
 

Det europeiska organisationsväsendet från en svensk horisont  

RUMSLIG DIMENSION    
------------------------------ 
ORGANISATORISK NIVÅ SVERIGE EU / EES 

ARBETSMARKNAD 

Centralorganisationer                                          
LO <-> Sv. näringsliv mfl 
Huvudavtal 

ETUC <-> BUSINESSEUROPE mfl                      
Europeiska ramavtal 

BRANSCH 

Nationella branschförbund                   
och yrkesförbund                                        
Riksavtal 

Europeiska branschfed.        
Sektoriella kommittéer  
Europeiska bransch-/ramavtal 

KONCERN 
Koncernfack <-> Moderbolag 
Koncernavtal 

Europeiska koncernfack              
"European Works Councils"       
Europeiska koncernavtal 

ARBETSPLATS 
Lokala fack <-> Företag                            
Lokala kollektivavtal 

"Horisontellt" transnationellt 
samarbete mellan lokala fack 

 

Som EU-rättslig innovation har det europeiska företagsrådet sina förebilder  

i lokala och nationella företagsråd i Tyskland och Frankrike.330 I praktiken  

understöds byggandet av europeiska företagsråd av ETUC, de europeiska  

branschfederationerna och av nationella fackföreningar i form av utbildning,  

förslag till EWC-avtal, rättsutredningar, ekonomiska resurser, forskning i  

ETUI:s regi, sakkunniga etc. Ytterligare en dimension av organisations- 

väsendet (som inte framgår av matrisen) är regionala sammanslutningar av  

fackföreningar i två eller flera grannländer. Sådana organisationer finns  

exempelvis i de nordiska länderna. Även dessa organisationer understödjer  

 
329 Med ”horisontellt” transnationellt samarbete i matrisen avser jag samarbete där lokala fack 

inte har delegerat beslut eller förhandlingsmandat till en facklig överbyggnad, såsom ett 

koncernfack eller en branschfederation. Ett exempel på sådant samarbete, mellan bussförare i 

USA och Storbritannien, undersöks i Lindberg (2008), s. 29-34. 
330 Barnard (2012), s. 659f och 671. 
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utvecklingen av europeiska företagsråd. De fackliga stödstrukturerna kommer  

att illustreras i mina fallstudier (kapitel 5, 6 och 7). 

3.5.3 Europeiska nivåer kontra nationella nivåer 

De europeiska nivåerna brukar beskrivas som outvecklade, svaga och  

fragmentariska. Två viktiga skillnader mot de nationella nivåerna är att de  

europeiska organisationerna ofta har ett svagt mandat att förhandla och  

teckna avtal och att stridsåtgärder sällan är en del av förhandlingsprocessen.331  

I en handfull fall har europeiska fackföreningar och företagsråd samordnat  

stridsåtgärder i flera länder. Den 7 mars 1997 inträffade den första euro- 

strejken. När Renaults ledning avsåg att lägga ned en fabrik i Belgien svarade  

koncernanställda i tre länder med strejk. Strejken samordnades av franska,  

belgiska och spanska fackföreningar. Sympatiåtgärder vidtogs inom Volvo, 

Volkswagen, Opel och Ford i Belgien. Den 11 mars deltog drygt 10000 arbets- 

tagare från fem länder i en demonstration utanför Renaults huvudkontor i  

Frankrike.332   

 

År 2001 organiserade European Metalworkers Federation (EFM) en protestdag  

inom General Motors Europe, en s.k. ”european day of action”. Det var ett svar  

på ledningens beslut att lägga ned en fabrik i Storbritannien. Drygt 40000  

anställda i fem länder deltog i protesterna. År 2004 iscensatte EMF och det  

europeiska företagsrådet inom koncernen en ny protestdag. Det var en  

reaktion mot omlokaliseringar, uppsägningar och lönesänkningar. Anställda i  

sex länder deltog. Liknande manifestationer ägde rum 2006 när General Motors  

Europe beslutade att lägga ned en fabrik i Portugal. År 2006 meddelade ledning- 

en för Electrolux att fabriker i flera europeiska länder skulle läggas ned. Svaret  

blev strejker, demonstrationer och andra protestformer. Ca 20000 anställda i  

sju länder deltog.333 Dylika europeiska protestdagar och strejker hör dock till  

 
331 Se vidare Hepple (2005), s. 230-238. Se också Bercusson (2009), s. 126-167. För en 

reportagebok om aktuella fackliga strategier på kontinenten se Sahlström, Olle (2008). I skuggan 

av en storhetstid. Stockholm: Atlas. För ett äldre men mer globalt perspektiv på fackliga 

organisationer se Rodrik, Dani (1997). Has globalization gone too far?. Washington, D.C.: Institute 

of International Economics, s. 227-248. 
332 Informationen är tillgänglig på hemsidan för Eurofound: 

http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-

dictionary/transnational-industrial-action. Information hämtad den 3 februari 2017.  

Se vidare Krieger (2003), s. 36-50. 
333 A.a. 

http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/transnational-industrial-action
http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/transnational-industrial-action
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de sällsynta undantagen. 

 

Även om de europeiska nivåerna är primitiva (jämfört med de nationella), 

är EU-lagstiftaren i färd med att bygga en europeisk arbetsmarknadsregim i  

växelverkan med parterna och medlemsstaterna. För de europeiska företags- 

rådens vidkommande innebär det att de inte agerar i ett organisatoriskt eller  

rättsligt vacuum. Företagsråden omges som sagt av fackliga stödstrukturer.  

Företagsråden kan effektuera EWC-lagstiftningen med hjälp av rättsliga eller  

administrativa förfaranden (beroende på hur respektive stat har genomfört  

EWC-direktiven). De nära banden mellan företagsråd och fackföreningar  

inrymmer emellertid även konflikter.334 

 

Som avslutning finns det skäl att dröja något vid en specifik svaghet i den  

europeiska arbetsmarknadsregimen – nämligen svårigheten att träffa bindande  

transnationella avtal – och kommentera EWC-direktivens svar på denna  

svaghet. Därefter följer en sammanfattning av kapitlet. 

3.5.4 Bindande i vissa fall 

Nationella kollektivavtal är i regel rättsligt bindande i de europeiska länderna. 

I dagsläget finns det ingen EU-lagstiftning som upphöjer alla transnationella  

överenskommelser till rättsligt bindande avtal i alla länder som omfattas av  

överenskommelserna. Denna rättstomhet på europeisk nivå är en besvärande  

nackdel eller tilltalande fördel, beroende på betraktaren.335 I Storbritannien har  

arbetsgivare traditionellt föredragit s.k. ”gentlemens’ agreements”, kollektiv- 

avtal som endast är moraliskt bindande. Sådana avtal efterlevs av parterna på  

grund av en ömsesidig nytta eller ytterst på grund av stridsåtgärder.336 

 

Som framgått ovan kan transnationella överenskommelser, i vissa fall, ta  

formen av bindande regler. På bransch- och EU-nivå har parterna att välja  

mellan en lagstiftningsväg och en autonom väg. I det förra fallet omvandlas  

europeiska ramavtal till direktiv och nationell lag. I det senare fallet implemen- 

teras avtalen av parterna själva genom nationella kollektivavtal eller annan  

 
334 Se t.ex. Hann, Deborah Jane (2010). ”The continuing tensions between European works 

councils and trade unions - a comparative study of the financial sector” i Transfer: European 

Review of Labour and Research, Vol. 16, No. 4, s. 525-540. 
335 Angående begreppet ”rättstomma rum” se min fotnot 43. 
336 Enligt brittisk rätt kan dock kollektivavtal göras rättsligt bindande genom en särskild klausul 

i avtalet. Se t.ex. Göransson (1988), s. 106-125. 
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praxis.  

 

På europeisk företags-/koncernnivå kan ett avtal om europeiskt företagsråd  

träffas som blir bindande enligt EWC-direktivens genomförandelagstiftning.  

EU-lagstiftarens avsikt är här att parterna ska träffa avtal om transnationell  

information och samråd, inte materiella avtal om anställnings- och arbets- 

villkor.  

 

Frågetecken uppstår kring de transnationella överenskommelser som inte har  

status som EWC-avtal och inte heller har givits rättsliga effekter via den auto- 

noma vägen eller lagstiftningsvägen. Huruvida dessa överenskommelser utgör  

bindande avtal i ett eller flera länder, om ens något, är många gånger oklart.  

3.5.5 Avtal bortom lagstiftarens avsikt 

En del europeiska företagsråd har förhandlat fram överenskommelser om  

anställnings- och arbetsvillkor, inte bara om rätt till information och samråd.337  

Antalet sådana materiella företagsavtal uppgår i dagsläget till ca 75 stycken.338  

Avtalen reglerar bland annat frågor om arbetsmiljö, kompetensutveckling,  

personuppgifter, ekonomiska förmåner och rörlighet inom koncerner.  

 

De materiella företagsavtalen går alltså längre än vad lagstiftaren avsett med  

EWC-direktiven, vilket gör att avtalens rättsliga status är osäker. Avtalens  

rättsverkningar och bindande effekt omges av frågetecken. I dagsläget är dock  

de allra flesta företagsråd inte parter i materiella avtal. Antalet europeiska 

företagsråd uppgår till 1127 stycken och de är verksamma i 1082 multinatio- 

nella koncerner.339 De materiella företagsavtalen är som sagt bara ca 75 till  

antalet. 

 
337 Se Iossa (2016), s. 42-45 och där angivna källor. 
338 Detta är det antal som finns samlat i EU-kommissionens och ILO:s gemensamma databas. 

52 av dessa avtal omfattar bara EU/EES-länder. 23 avtal omfattar även länder utanför 

EU/EES. Data är tillgängliga på hemsidan: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=978. 

Information hämtad den 17 oktober 2016. 
339 Siffrorna rör multinationella företag och koncerner sammantagna. Aktuell statistik finns på 

hemsidan för ETUI: http://www.ewcdb.eu/. Information hämtad den 5 maj 2017. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=978
http://www.ewcdb.eu/
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3.5.6 ”Optional legal framework” 

Inom EU har frågan dryftats om att införa ett rättsligt ramverk för transnatio- 

nella överenskommelser, vilket parterna kan välja att inordna sig i för att göra  

avtal bindande. Det talas om någon form av ”optional legal framework”.  

Frågan uppmärksammades i kommissionens sociala agenda för åren 2006- 

2010.340 Frågan uppmärksammades igen av kommissionen år 2012.341 Två  

expertgrupper har övervägt olika möjligheter till lagstiftning men inget beslut  

har hittills tagits.342 Som alternativ till att invänta ny lagstiftning har Dagmar  

Schiek argumenterat för att parterna ska förhandla om avtal med stöd av  

artikel 139 EG (numera 155 FEUF) och göra dem rättslig bindande den  

autonoma vägen i varje berörd nationell kontext.343 

3.5.7 EWC-avtal är bindande 

Det kan antas att de parter som avser att endast inrätta ett arbetstagarinflytan- 

de mot bakgrund av EWC-direktiven inte har något behov av ett nytt ramverk  

som gör transnationella avtal bindande. Skälet är följande. EWC-avtal är trans- 

nationella och de blir bindande i varje land som omfattas av avtalen, enligt 

EWC-direktivens genomförandelagstiftning. Såväl EWC-lagstiftningen som  

EWC-avtalen har ett transnationellt tillämpningsområde, låt vara att direktivens  

genomförande i varje land formellt är nationell lag. 

 
340 KOM (2005) 33 slutlig – Meddelande från kommissionen om den socialpolitiska agendan. 
341 KOM (2012) 173 slutlig – Att skapa förutsättningar för en återhämtning med ökad syssel-

sättning. SWD (2012) 264 final – Commission Staff Working Document. Transnational 

company agreements: realising the potential of social dialogue. Tillgänglig på hemsidan: 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9400&langId=en. Information hämtad den 17 

oktober 2016. 
342 Den första gruppen producerade rapporten Ales, Edoardo et al (2006), Transnational collective 

bargaining: past, present, future. Final report. Tillgänglig på kommissionens hemsida: 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4641&langId=en. Den andra gruppen 

producerade bl.a. rapporten Expert Group. Transnational Company Agreements, 31 January 2012. 

Tillgänglig på hemsidan: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9402&langId=en . 

Information hämtad den 17 oktober 2016. 
343 Schiek, Dagmar (2008). ”Transnational Collective Labour Agreements in Europé and at 

European Level – Further Readings of Article 139 EC” i Rönnmar, Mia (red.) (2008). EU 

industrial relations v. national industrial relations: comparative and interdisciplinary perspectives. Alphen aan 

den Rijn: Kluwer Law International, s. 83-103. 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9400&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4641&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9402&langId=en
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3.6 Sammanfattning och kommentar 

3.6.1 Inledning 

I detta kapitel har EWC-direktivens grund i fördragen och deras plats i rätts- 

utvecklingen behandlats. Direktiven har också placerats in i EU:s kollektiva  

arbetsrätt och i den europeiska arbetsmarknadsregim som successivt växer  

fram. Denna kontextualisering ska nu sammanfattas i ett antal tendenser.  

Det är frågan om fyra tendenser i EU-arbetsrättens utveckling. 

3.6.2 Från marknadskomplement till socialt mål 

En första tendens är rörelsen från marknadskomplement till ett socialt mål i sig.  

Till en början motiverades arbetsrättslig lagstiftning som ett komplement till  

marknadsfriheterna. Fördragsstödet för 1970-talets direktiv om kollektiva  

uppsägningar och verksamhetsövergång var den allmänna klausulen för  

harmonisering (nu artikel 115 FEUF). En harmonisering motiverades främst  

som ett medel för att uppnå konkurrensneutralitet på den inre marknaden.344  

Andra rättsliga grunder, för i detta kapitel nämnda inflytandedirektiv, har varit  

etableringsfriheten i artikel 50 FEUF (tillsammans med artikel 49) och rest- 

kompetensen i artikel 352 FEUF.345  

 

Befogenheten att lagstifta om socialpolitik, nu artikel 153 FEUF, låg till grund  

inte bara för EWC-direktivet år 1994 utan också för 2002 års direktiv om en  

allmän ram för information och samråd inom EU och för direktivet om  

bemanningsarbete år 2008. Skiftet i synsätt på arbetsrätten, från marknads- 

komplement till socialt mål, har av Catherine Barnard spårats till 1987 år  

Enhetsakt, närmare bestämt befogenheten att anta minimidirektiv på  

arbetsmiljöområdet med kvalificerad majoritet, nu artikel 154 FEUF.346 

 
344 Angående direktivet om kollektiva uppsägningar, se ingressen i detta direktiv. Angående 

direktivet om verksamhetsövergång, se direktivets ingress och dokumentet COM (1972) 1400 

final, vilket föregick det antagna direktivet. 
345 Direktivet om fusioner och direktivet om ägarbyten på reglerade marknader antogs med 

stöd av etableringsfriheten. Direktivet om europabolag antogs med stöd av restkompetensen. 

Se mitt avsnitt 3.4.2. 
346 Barnard understryker också att EU:s strategi hädanefter inte har varit att fullständigt 

harmonisera arbetsrätten, utan att fastställa ett golv från vilket medlemsstaterna kan avvika 

uppåt. Barnard (2012), s. 11f. 
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3.6.3 Generalisering 

En annan tendens i EU-arbetsrätten, som Brian Bercusson har framhållit, är  

dess generalisering.347 Det avspeglas bland annat i inflytandedirektiven. Till en  

början bestod EU:s insatser av punktregleringar som fastslog en rätt till  

information och samråd i specifika situationer. Det gav den kollektiva arbets- 

rätten en karaktär av lapptäcke. En rörelse mot generalisering kommer till ut- 

tryck exempelvis i direktivet om en allmän ram för information och samråd  

inom EU och i artikel 27 om information och samråd i EU-stadgan. 

3.6.4 En övernationell dimension 

En tredje tendens är att arbetsrätten har givits en övernationell eller ”supra- 

nationell” dimension.348 En av EU tillskapad rättsregel är överordnad den  

nationella arbetsrätten. Det följer av EU:s särställning inom folkrätten349, 

vilken bland annat innebär att EU-rätten har företräde framför nationell rätt.350  

Detta är kanske tydligast då EU-domstolen undanröjer nationella regler med  

stöd av fördragens marknadsfriheter351 eller då förordningar antas och blir  

direkt tillämpliga.  

 

Vad gäller arbetsrättsliga direktiv måste de visserligen genomföras nationellt  

för att bli bindande mellan enskilda352, varvid medlemsstaterna har ett utrym- 

me att välja olika metoder för genomförandet. Icke desto mindre måste  

direktivets syfte iakttas och den nationella regleringen ska tolkas direktiv- 

konformt. Om direktivets genomförande inkluderar nya nationella lagregler  

som kolliderar med äldre lag, ska de nya reglerna tillämpas. Både lagstiftare  

och rättstillämpare har att i alla lägen förhålla sig till EU-fördragen och EU- 

 
347 Bercusson (2009), s. 324. Se även mina fotnoter 338 och 339. 
348 Se vidare Bell, Mark: ”Constitutionalization and EU Employment Law” i Micklitz, Hans-W. 

(red.) (2014). Constitutionalization of European private law. Oxford: Oxford Univ. Press, s. 137-169. 

349 Dom 26/62 van Gend & Loos EU:C:1963:1. Se vidare Derlén, Lindholm & Naarttijärvi 

(2016), s. 181-189. 
350 Dom 6/64 Costa v. E.N.E.L. EU:C:1964:66. Se vidare Schütze (2015), s. 120f. Se även Craig 

& De Búrca (2015), s. 266f. 
351 Utgångspunkten för sådan negativ integration är det s.k. Gebhard-testet, grundlagt i dom C-

55/94 Gebhard EU:C:1995:411. Testet används för att avgöra om nationella restriktioner för 

de grundläggande friheterna kan rättfärdigas eller ska upphävas. 
352 Se dock dom C-144/04 Mangold EU:C:2005:709. Här åberopade domstolen förbud mot 

åldersdiskriminering mellan enskilda trots att direktivet ifråga inte var genomfört. Förbudet 

sades vara en allmän princip. 
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domstolens praxis som överordnade rättskällor. Arbetsrättens övernationella  

dimension har blivit ännu tydligare i och med att principer och rättigheter till  

arbetstagares fördel har upptagits i EU-stadgan. 

3.6.5 Institutionsbyggande 

En fjärde och sista tendens är att EU-lagstiftaren agerar institutionsbyggande.  

EU kodifierar i viss utsträckning parternas praktik på multinationell företags- 

/koncernnivå, branschnivå och EU-nivå samt tillskapar i vissa fall nya rätts- 

subjekt på dessa nivåer. Hit hör europeiska företagsråd, kommittéerna för  

sektoriell dialog och reglerna för den övergripande dialogen mellan ETUC,  

BUSINESSEUROPE, CEEP och UAPME. På så vis bygger EU, i växel- 

verkan med parterna och medlemsstaterna, en europeisk arbetsmarknads- 

regim.  

3.6.6 En syntes? 

De fyra tendenserna är som synes delvis överlappande. Den numera bort- 

gångne Brian Bercusson tog fasta på arbetsrättens upphöjande till ett socialt  

mål i sig, arbetsrättens generalisering, dess allt starkare karaktär av grund- 

läggande rättigheter och erkännandet av parternas betydelse på europeisk nivå.  

Mot bakgrund av dessa tendenser använde Bercusson en mångfald rättskällor  

för att konstruera en generell ram för den europeiska arbetsrätten. Det är en  

ram för tolkning som han betecknade ”ordre  communautaire social”.353 Ram- 

verket har vidareutvecklats i en avhandling av Jari Hellsten år 2007.354 

 

Bercusson och Hellsten har presenterat ramen som en ”social konstitution”  

som ser ut att bli (eller, enligt dem, bör bli) jämbördig med EU:s ”ekonomiska  

konstitution”, marknadsfriheterna. Denna vision står i kontrast till det rådande  

förhållandet att marknadsfriheter har status som huvudregel medan sociala  

rättigheter är undantag som måste rättfärdigas, för att tala med Bob Hepple.355  

 
353 Bercusson (2009), s. 288ff. 
354 Hellsten, Jari (2007). From internal market regulation to European labour law. Ak.avh. Helsinki: 

Helsingin yliopisto, 2007. 
355 Hepple, Bob (2011), ”Fundamental Social Rights since the Lisbon Treaty” i European Labour 

Journal, Vol. 2, No. 2, 2011, s. 150-154. Hepple jämför detta med hur föreningsfriheten i artikel 

11 i Europakonventionen behandlas som huvudregel, medan inskränkningar ska kunna 

rättfärdigas och vara proportionella. 
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Som prognos har visionen inte besannats. EU-domstolens s.k. Laval-kvartett  

efter Jari Hellstens avhandling talar emot den.356 Huruvida visionen vinner  

gehör som rekommendation för tolkning återstår att se. Det finns i vart fall  

politiskt stöd i Europaparlamentet för att förändra EU i en sådan riktning.357 

 

EWC-direktiven speglar EU-arbetsrättens utveckling från ett marknads- 

komplement till ett socialt mål i sig. Förslaget till det första EWC-direktivet  

lades fram med hänvisning till den allmänna klausulen för harmonisering av  

den inre marknaden, men båda direktiven antogs med stöd i socialpolitiken.  

I nästa kapitel ska vi fästa en närmare blick på EWC-direktivens genom- 

förande i svensk rätt. 

 

 

  

 
356 Domstolen har förvisso erkänt förhandlingsrätten och stridsrätten som grundläggande 

rättigheter, men dömt till förmån för marknadsfriheter. Etableringsfriheten i artikel 49 FEUF 

stod i centrum för dom C-438/05 Viking Line EU:C:2007:772. Den fria tjänsterörligheten i 

artikel 56 FEUF tillsammans med artikel 3 i utstationeringsdirektivet stod i centrum för dom 

C-341/05 Laval un Partneri EU:C:2007:809. Den fria tjänsterörligheten i artikel 56 och 57 

FEUF tillsammans med artikel 3.10 i utstationeringsdirektivet stod i centrum för dom C-319/06 

Kommissionen mot Luxemburg EU:C:2008:350. Artikel 56 FEUF stod också i centrum för 

dom C-346/06 Rüffert EU:C:2008:189. I Luxemburgmålet var det staten som inte uppfyllt sina 

åtaganden. I Rüffert var det tysk lagstiftning som befanns strida mot utstationeringsdirektivet 

tolkat i ljuset av artikel 56 FEUF. 
357 Europaparlamentet har i en resolution den 19 januari 2017 uttalat att EU behöver utrustas 

med en social pelare (”European Pillar of Social Rights”). Det handlar om utökat frivilligt 

samarbete vad gäller arbetsmarknad och välfärd. Kommissionen uppmanas att ta fram nya 

regler för arbetsmarknaden. I resolutionen krävs också att ett nytt socialt protokoll införs nästa 

gång fördragen ändras, vilket ska stärka sociala rättigheter i förhållande till ekonomiska friheter.  

Resolutionen antogs med 396 röster mot 180. Tillgänglig på: 

http://www.europarl.europa.eu/portal/sv. Information hämtad den 19 januari 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/portal/sv
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4 Den svenska EWC-

lagstiftningen 

4.1 Inledning 

I detta kapitel behandlas genomförandet av 1994 års och 2009 års EWC- 

direktiv.358 Det första direktivet genomfördes i form av lag (1996:359) om  

europeiska företagsråd, vilken trädde i kraft den 22 september 1996. Det andra  

direktivet genomfördes i form av lag (2011:427) om europeiska företagsråd,  

vilken trädde i kraft den 6 juni 2011. De två lagarna sammantagna betecknas  

nedan EWC-lagstiftningen.  

 

I kapitlet behandlas EWC-direktiven parallellt med de svenska EWC-lagarna.  

Först ges en ytlig översikt av helheten. Resten av kapitlet är disponerat på ett  

antal avsnitt av mer djuplodande karaktär. Fokus läggs på de regler som om- 

ger det europeiska företagsrådets inrättande och verksamhet. Denna analys  

utgör kapitlets kärna. 

4.2 Översikt av direktiven och lagarna 

4.2.1 Sambanden mellan direktiv, lag och avtal 

Det råder komplexa samband mellan EWC-direktiven, EWC-lagarna och  

EWC-avtalen (se figur nedan). Direktivens nationella genomförandelagstift- 

ning har utgjort en grund för att träffa tre olika generationer EWC-avtal.  

Dessa betecknas nedan: artikel 13-avtal, första generationens artikel 6-avtal samt  

andra generationens artikel 6-avtal. Beteckningarna speglar vissa artiklar i direk- 

tiven. Indelningen i tre generationer baseras på tidpunkten för avtalens in- 

 
358 RÅDETS DIREKTIV 94/95/EG av den 22 september 1994 om inrättandet av ett 

europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskaps-

företag för information till och samråd med arbetstagare. EGT L 254, 30.09.1994 s. 64–72. 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EG av den 6 maj 2009 

om inrättande av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper 

av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare (omarbetning). EUT L 

122, 16.5.2009, s. 28–44. 



112 
 

gående. Artikel 13-avtalen är äldst och andra generationens artikel 6-avtal är  

yngst. Av figuren framgår att det första direktivet gav upphov till första lagen  

(se Dir 1 och Lag 1). Andra direktivet gav upphov till andra lagen (Dir 2 och  

Lag 2).  

 

Dir 1 

1994 
 Lag 1 

1996 
 Art. 13-avtal 

Art. 6-avtal 

     

Dir 2 

2009 
 Lag 2 

2011 
 Art. 6-avtal, 

andra gen. 

 

Genom artikel 13-avtal gavs parterna en möjlighet att stå utanför det första  

direktivet. Parterna omfattades dock av första lagens genomdrivanderegler  

(därav pilen i figuren mellan Lag 1 och artikel 13-avtal). Parter i artikel 6-avtal  

av första generationen kom att omfattas av första lagen i dess helhet. Parter i  

andra generationens artikel 6-avtal omfattas av andra lagen i dess helhet (därav  

den horisontella pilen från Lag 2 till dessa avtal). Alla EWC-avtal som hädan- 

efter träffas hänförs till den sistnämnda generationen avtal. 

 

När den andra EWC-lagen trädde i kraft blev vissa delar av lagen tillämpliga  

även på artikel 13-avtal och första generationens artikel 6-avtal (därav den  

diagonala pilen i figuren). Dessa delar är lagens genomdrivanderegler och nya  

s.k. omstruktureringsregler (vilka behandlas nedan). I detta kapitel kommer  

skillnaderna mellan de tre generationerna EWC-avtal att belysas genom att  

skillnaderna mellan de två EWC-lagarna klargörs. 

4.2.2 Skillnader mellan direktiven 

1994 års EWC-direktiv omarbetades genom 2009 års direktiv. Direktiven är  

dock i stor utsträckning likalydande. EWC-lagarna av år 1996 och 2011 är  

likaså till stor del likalydande. De avgörande nyheterna som följde med 2009  

års direktiv är:359 

- en allmän definition av begreppet information 

- en allmän definition av samråd som är utförligare och  

  mer preciserad än definitionen i 1994 års direktiv 

 
359 Förslag till ett omarbetat direktiv presenterades i KOM (2008) 419 slutlig – Förslag till 

direktiv om inrättande av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag 

och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare. 
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- en inskränkning av informations- och samrådsrättigheterna till 

  gränsöverskridande frågor (”transnational issues”) 

- regler för anpassning av företagsråd och omförhandling av EWC-avtal 

  vid ”väsentliga omstruktureringar” av gemenskapsföretaget eller företags- 

  gruppen (omstruktureringsregler) 

- krav på att EWC-avtal reglerar förhållandet mellan europeiska företagsråd  

  och motsvarande inflytandeformer på nationell nivå 

- ”erkända behöriga” fackliga organisationer och arbetsgivarföreningar på  

  europeisk nivå ska informeras när förhandlingar om EWC-avtal påbörjas  

  och när företagsråd inrättas360 

- en rätt för arbetstagarrepresentanterna till utbildning betald av 

  gemenskapsföretaget eller företagsgruppen. 

 

I detta kapitel kommer skillnaderna mellan direktiven och mellan lagarna att  

nämnas löpande. Skillnaderna lyfts fram i brödtexten medan hänvisningar till  

artiklar och lagrum främst sker i fotnoterna. När skillnader inte lyfts fram är  

följaktligen de regler som behandlas likalydande i båda direktiven och båda  

lagarna. Då anges också i fotnoterna vilka de likalydande artiklarna och  

lagrummen är. 

4.2.3 Sekundära bestämmelser 

Gemensamt för båda direktiven och båda lagarna är att de följer ett slags  

kronologisk struktur. Efter de inledande bestämmelserna om syftet och  

tillämpningsområdet m.m. följer en reglering av förhandlingar om att inrätta  

europeiska företagsråd eller andra förfaranden för information och samråd.  

Förhandlingarna är avsedda att resultera i EWC-avtal och de sker ”i skuggan  

av” vissa sekundära lagbestämmelser.361 Dessa sekundärbestämmelser anvisar  

en modell för ett europeiskt företagsråd.  

 

Avtalsparterna har tre huvudalternativ: (1) inrätta endast ett företagsråd som  

följer sekundärbestämmelserna fullt ut, (2) inrätta ett eller flera företagsråd  

 
360 Enligt ingresspunkt 27 i andra EWC-direktivet syftar kvalifikationen ”erkända behöriga” på 

de organisationer med vilka kommissionen bedriver samråd enligt artikel 138 i EG-fördraget 

(numera artikel 154 FEUF). Dessa organisationer har status som sociala partners enligt 

kommissionens officiella lista (berörd i mitt kapitel 3, avsnitt 3.4.5). 
361 Uttrycket ”in the shadow of the law” används i Bercusson, Brian (1992). ”Maastricht: a 

fundamental change in European labour law” i Industrial Relations Journal, Vol. 23, No. 3, 1992, 

s. 177f. 
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som avviker från sekundärbestämmelserna samt (3) inrätta ett eller flera  

förfaranden för information och samråd som likaså avviker från dessa  

bestämmelser. Om inget EWC-avtal träffas kan arbetstagarsidan ensidigt  

inrätta ett företagsråd enligt sekundärbestämmelserna. Dessa bestämmelser i  

lag är således sekundära i förhållande till bestämmelser i EWC-avtal. Föreligger  

ett sådant avtal, gäller avtalet framför sekundärbestämmelserna. 

 

EWC-direktivens kronologiska struktur utmynnar i krav på att medlemsstater- 

na ska garantera administrativa eller rättsliga förfaranden och sanktioner. Den  

svenska EWC-lagstiftningen är i denna del modellerad på MBL:s regler för  

genomdrivande. 

4.2.4 EU-spärr 

Gemensamt för båda EWC-lagarna är att de är semidispositiva i sin helhet  

med en EU-spärr. Avvikelser från lagarna får göras genom kollektivavtal som  

har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation. Kollektivavtal  

får dock inte innehålla mindre förmånliga regler för arbetstagarsidan än vad  

som följer av respektive EWC-direktiv.362 En gräns för semidisposivitet i  

svensk arbetsrätt går också vid s.k. otillbörlig urholkning av arbetstagares  

lagstadgade rättigheter, enligt Arbetsdomstolens praxis.363 

4.2.5 Lagändringar 

Första EWC-lagen har blivit föremål för ett antal smärre ändringar och tillägg.  

Dessa föranleddes av att första EWC-direktivet utvidgades till Förenade  

kungariket Storbritannien och Nordirland,364 att direktiven om europabolag  

och europakooperativ tillkom,365 att lagar som EWC-lagen hänvisar till har fått  

nya SFS-nummer366 samt av syftet att klargöra en hänvisning i EWC-lagen till  

 
362 7 § i första EWC-lagen. 12 § i andra EWC-lagen. 
363 Principen kom till uttryck i en tidig dom om semesterlagen (AD 1968 nr 26) och har därefter 

utvecklats när LAS har tillämpats. Se t.ex. AD 1995 nr 108 och AD 1996 nr 12. Se vidare 

Ulander-Wänman, Carin (2014). ”Disposivitetens gränser” i Persson, Annina H. & Ryberg-

Welander, Lotti (red.) (2014). Festskrift till Catharina Calleman: i rättens utkanter. Uppsala: Iustus, s. 

436ff. 
364 Se 3, 6, 7, 23, 6a, 6b och 6c §§ i första EWC-lagen. 
365 8a §. Dessa direktiv har berörts i kapitel 3, avsnitt 3.4.2. 
366 12 §. 
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förtroendemannalagen (1974:358).367 Som huvudregel är europabolag och  

europakooperativ undantagna från EWC-lagarnas tillämpningsområde.368  

Båda EWC-lagarna hänvisar till vissa regler i förtroendemannalagen i syfte  

att ge arbetstagarrepresentanter i gemenskapsföretag och företagsgrupper ett  

förtroendemannaskydd. Ändringen i första EWC-lagen klargjorde att skyddet 

gäller de representanter som vanligtvis utför sitt arbete i Sverige.369 Vid tiden 

för den andra EWC-lagens antagande var de nödvändiga justeringarna redan 

gjorda i första lagen. Andra lagen innehåller inga ändringar eller tillägg. 

4.2.6 Den fortsatta framställningen 

Den fortsatta framställningen är mer djuplodande än översikten ovan. Fram- 

ställningen följer samma kronologiska struktur som återfinns i direktiven och  

lagarna. I nästföljande avsnitt berörs direktivens syfte och tillämpningsområde  

m.m. Sedan behandlas reglerna om den inledande förhandlingen. Därefter  

beskrivs skillnaderna mellan de tre generationerna EWC-avtal utförligt. 

 

Därpå följer kapitlets kärna. Här systematiseras reglerna som omger det  

europeiska företagsrådets inrättande och verksamhet. I tre avsnitt behandlas  

konstituerande regler, procedurala regler och materiella regler (4.8-10). Analys- 

en utgår i denna del från situationen då sekundärbestämmelserna tillämpas  

fullt ut. 

 

I avsnittet därefter (4.11) behandlas avtalsparternas handlingsutrymme, deras  

möjlighet att avvika från sekundärbestämmelserna genom EWC-avtal. Sedan  

summeras genomdrivandereglerna och undantagen från EWC-lagstiftningens  

tillämpningsområde. Kapitlet avslutas med en sammanfattning och kommen- 

tar. 

 

I kapitlet behandlas inte kollektivavtal. Framställningen utgår från situationen  

då inga lagregler har ersatts av kollektivavtalsregler. Redan nu bör noteras att  

EWC-avtal inte följer de etablerade principerna för semidisposivitet i svenskt  

arbetsrätt. EU-spärren i de svenska EWC-lagarna gäller kollektivavtal men inte  

EWC-avtal. Ett EWC-avtal får innehålla mindre förmånliga regler för arbets- 

tagarna än vad som följer av sekundärbestämmelserna. Utanför sekundär- 

 
367 37§. 
368 Samtliga undantag kommer att uppräknas i avsnitt 4.13 nedan. 
369 Förtroendemannaskyddet kommer att behandlas i avsnitt 4.10. 
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bestämmelserna, men fortfarande inom EWC-lagarna, finns dock krav och  

rättigheter som inte kan upphäva genom EWC-avtalet. Avtalsparternas  

handlingsutrymme därvidlag berörs som sagt i ett särskilt avsnitt. 

4.3 Direktivens syfte 

Det angivna syftet i EWC-direktivens första artikel är ”att förbättra arbets- 

tagarnas rätt till information och samråd i gemenskapsföretag och grupper av  

gemenskapsföretag”.370 Syftet ska förstås inom ramen för de fördragsgrunder  

och policyskrivningar som berördes i kapitel 3: målsättningsbestämmelsen i  

artikel 151 FEUF och lagstiftningsbefogenheten i artikel 153.1 e FEUF, 1989  

års gemenskapsstadga m.m.371 Dessa artiklar och policys ger emellertid föga  

besked om den närmare innebörden av rätten till information och samråd.  

 

Undantaget är det handlingsprogram som antogs av kommissionen i anslut- 

ning till 1989 års gemenskapsstadga. I programmet finns en skrivning som  

berör frågan om korrekt tidpunkt för information och samråd. Sådana proce- 

durer ska, enligt skrivningen, äga rum ”before taking any decisions liable to  

have serious consequences for the interests of workers”.372 Det är en av flera  

källor som kan beaktas i tolkningen av de procedurala rättigheterna. Dessa  

kommer att beröras i avsnitt 4.9 nedan. I direktivtexterna preciseras rätten till  

information och samråd genom dels allmänna definitioner av dessa begrepp,  

dels särskilda regler för information och samråd i sekundärbestämmelserna.  

De allmänna och särskilda bestämningarna av dessa rättigheter kommer likaså  

att beröras i 4.9. 

 

På vilket sätt är EWC-direktiven avsedda att förbättra rätten till information  

och samråd? Ledning får sökas i direktivens ingresser. Förbättringen ska ske  

genom att direktiven svarar på två matchningsproblem i gemenskapsföretag  

och företagsgrupper. Det är två problem för arbetstagarsidan. Dessa berördes  

redan i kapitel 1 med hänvisning till direktivens ingresser.373 Det första  

problemet består i att de nationella formerna för information och samråd inte  

 
370 Artikel 1.1 i båda direktiven. 
371 Se avsnitt 3.2. 
372 COM (89) 568 final – Communication from the Commission concerning its Action 

Programme relating to the Implementation of the Community Charter of Basic Social Rights 

for Workers, s. 33. 
373 Se mitt avsnitt 1.2.3-4. 
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matchar de multinationella koncernernas rumsliga struktur. Det innebär en  

brist på dialog mellan arbetstagarna och den centrala ledningen.374 Det andra  

problemet består i att parternas resursstyrka inte matchar varandra. Arbets- 

tagarsidan befinner sig i ett underläge.375  

 

EWC-direktivens svar på problemen är dels att skapa rättsliga förutsättningar 

för dialog på multinationell företags- eller koncernnivå, dels att ålägga den  

centrala ledningen att tilldela arbetstagarnas representanter resurser. Dialogen  

ska föras med ”den centrala ledningen eller varje annan mer passande  

ledningsnivå.”376  

 

Genom europeiska företagsråd eller andra förfaranden på transnationell nivå  

åtgärdar direktiven också det förhållandet att arbetstagarna i olika länder  

behandlas olika om enbart nationella regler för information och samråd  

tillämpas.377 En likabehandling fastslås på transnationell nivå i gemenskaps- 

företag och företagsgrupper. 

 

Det framhölls redan i kapitel 1 att EWC-direktiven inte bara svarar mot  

arbetstagarintressen.378 De är också avsedda att underlätta företagens styrning  

och expansion över nationsgränserna. Utvecklingen av multinationella företag  

är i sin tur en förutsättning för att EU:s inre marknad ska fungera, enligt  

direktivens ingresser.379 

4.4 Tillämpningsområde 

EWC-direktivens geografiska tillämpningsområde omfattar EU/EES- 

staterna. I direktivtexterna adresseras endast ”medlemsstaterna” men  

direktiven omfattar även övriga stater i EES-avtalet. I de svenska EWC- 

lagarna används termen ”EES-staterna” vilket här definieras som ”staterna i  

 
374 Ingressen till första direktivet och ingresspunkt 11-12 i andra direktivet. 
375 Enligt ingressen till första direktivet och ingresspunkt 19 i andra direktivet ska avtal om 

europeiska företagsråd tilldela arbetstagarsidan ekonomiska resurser. Resursfördelande regler 

återfinns i flera direktivartiklar. Se vidare mitt avsnitt om materiella regler (4.10). 
376 Artikel 2.1 f i första direktivet. Artikel 2.1 g i andra direktivet. 
377 Olika behandling identifieras som ett problem i ingressen till första EWC-direktivet och 

ingresspunkt 11 i andra direktivet. 
378 Se mitt avsnitt 1.2.5. 
379 Ingressen till första direktivet och ingresspunkt 10 i andra direktivet. 
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Europeiska unionen samt de övriga stater som omfattas av EES-avtalet”.380  

EU ingår dylika avtal med stöd av artikel 217 FEUF. EWC-direktiven har  

godkänts av den gemensamma EES-kommittén.381  

 

När det första EWC-direktivet antogs var antalet medlemsstater 12. Som  

framgått i kapitel 3 stod emellertid Förenade kungariket Storbritannien och  

Nordirland inledningsvis utanför. Vid tiden för det andra direktivets  

antagande var antalet medlemsstater 27. I skrivande stund är antalet 28. Därtill  

kommer att tillämpningsområdet omfattar EES-staterna Norge, Island och  

Lichtenstein. Schweiz inträde i EES avvisades i en folkomröstning 1992.  

Schweiz har istället ett stort antal bilaterala avtal med EU, enligt vilka landet  

åtar sig att införa vissa delar av EU-rätten i utbyte mot tillträde till den inre  

marknaden.382 När jag i det följande refererar till medlemsstaterna inkluderar  

jag, precis som EWC-direktiven, även övriga stater i EES-avtalet. 

 

Tillämpningsområdet i personligt hänseende bestäms genom legaldefinitioner- 

na av rättssubjekten på ömse sidor.383 Direktiven pekar ut gemenskapsföretag  

och grupper av gemenskapsföretag.384 Begreppet gemenskapsföretag definie- 

ras som alla företag med minst 1000 arbetstagare i medlemsstaterna och minst  

150 arbetstagare i var och en av minst två medlemsstater.385 Ett gemenskaps- 

företag med verksamhet i endast två stater och 150 arbetstagare i den ena,  

måste således ha minst 850 arbetstagare i den andra staten för att uppfylla  

tröskelvärdena.  

 

Definitionen av grupp av gemenskapsföretag har fyra kriterier. En grupp  

består för det första av ett kontrollerande företag och ett eller flera  

 
380 3 § första strecksatsen i båda lagarna. 
381 Därmed har direktiven inkorporerats i EES-avtalet, Annex XVIII punkt 27. Tillgängligt på 

den officiella hemsidan: www.efta.int/legal-texts/eea/annexes-to-the-agreement. Information 

hämtad den 17 oktober 2016. 
382 Det första avtalet var 1972 års frihandelsavtal med EEG. En annan samling avtal av stor 

vikt undertecknades 1999 (i Schweiz kallad ”Bilaterals I”), vilken rör bl.a. fri rörlighet för 

personer. En till samling undertecknades 2004 (”Bilaterals II”), vilken rör bl.a deltagande i 

Schengen. 
383 På engelska ”personal scope”, alltså tillämpningsområdet med avseende på fysiska/juridiska 

personer. 
384 Den engelska språkversionen lyder ”Community-scale undertakings” och “Community-

scale groups of undertakings“. 
385 Artikel 2.1 a i båda direktiven. 

http://www.efta.int/legal-texts/eea/annexes-to-the-agreement


119 
 

kontrollerade företag.386 Resterande kriterier följer samma logik som  

definitionen av gemenskapsföretag. Gruppen har minst 1000 arbetstagare i  

medlemsstaterna, minst två av sina företag i olika medlemsstater samt minst  

ett av sina företag med minst 150 arbetstagare i en medlemsstat och minst ett  

annat av sina företag med minst 150 arbetstagare i en annan medlemsstat.387 

 

Arbetsgivarförpliktelserna i EWC-direktiven läggs på den centrala ledningen 

för gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en grupp. Den  

svenska lagstiftaren har valt termerna ”gemenskapsföretag” och ”företags- 

grupp”. De är i princip synonyma med direktivens termer gemenskapsföretag  

och grupp av gemenskapsföretag.388 Nedan används hädanefter termen  

företagsgrupp (eller bara grupp) istället för uttrycket grupp av gemenskaps- 

företag. Termerna ”arbetsgivarsidan” och ”arbetsgivarparten” används också  

för att referera till gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget. 

 

I linje med svensk arbetsrätt lägger lagstiftaren arbetsgivarförpliktelserna på  

den juridiska personen, gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företag- 

et, inte på ett specifikt organ inom den juridiska personen. Detta är genom- 

gående i de svenska EWC-lagarna. Regeringen understryker dock i förarbetena  

att de personer som representerar arbetsgivarsidan måste ha mandat och be- 

fogenhet att agera på arbetsgivarens vägnar. Annars är förhandlingsskyldig- 

heten inte uppfylld i den inledande förhandlingen. Detsamma gäller skyldig- 

heten att medverka i samråd.389 I direktiven används termerna ”driftställe”  

och ”verksamhet” för att referera till enheter inom ett gemenskapsföretag.  

I EWC-lagarna används termen ”filial” (ibland används också ”verksamhet”). 

 

De arbetsgivarförpliktelser som följer av EWC-direktiven vilar inte bara på 

multinationella företag och koncerner vars centrala ledning ligger inom  

EU/EES. Även ledningar utanför territoriet har att följa regelverket förutsatt  

 
386 Artikel 2.1 b i båda direktiven. 
387 Artikel 2.1 c i båda direktiven. Begreppet företag, kontrollerande företag och arbetstagar-

begreppet behandlas närmare i mitt avsnitt om konstituerande regler (4.8). 
388 En teknisk skillnad mellan direktivens och lagarnas termer kan noteras. De svenska lagarnas 

definitioner finns i 3 §. Här anges inga tröskelvärden. Direktivens tröskelvärden läggs dock till 

i 4 § där lagens tillämpningsområde fastställs. När 3 § läses tillsammans med 4 § uppställer de 

svenska termerna samma tröskelvärden och samma krav på fördelning av arbetstagare mellan 

olika stater som direktivens termer uppställer. 
389 Prop. 1995/96:163, s. 36. 
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att de aktuella driftställena eller företagen inom EU/EES uppfyller direktivens  

tröskelvärden, låt vara att det är ledningens representant inom EU/EES som  

ska fullgöra förpliktelserna.390  

 

Direktiven är genomförda i 31 stater. När är den svenska EWC-lagstiftningen  

tillämplig? Svensk lag ska tillämpas när gemenskapsföretaget eller det kontrol- 

lerande företaget i en grupp har sitt säte i Sverige.391 Svensk lag gäller också  

om gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget har sitt säte utanför  

EU/EES-området, men ett företag eller en filial i Sverige ska svara för de för- 

pliktelser som följer av bakomliggande EWC-direktiv.392  

 

Även om lagvalet har fallit på svensk EWC-lag ska utländska lagar eller praxis  

tillämpas beträffande arbetstagarrepresentanter som utses utanför Sverige.  

Direktiven föreskriver att representanter i den förhandlingsdelegation som  

träffar EWC-avtal och ledamöter i företagsråd som följer sekundärbestämmel- 

serna ska omfattas av lag/praxis i landet där de väljs eller utnämns. Det gäller  

både reglerna för val/utnämning och det förtroendemannaskydd som de ska  

åtnjuta.393 Skyddet ska även omfatta ledamöter i företagsråd och förfaranden  

som avviker från de sekundära bestämmelserna.394 De svenska EWC-lagarna 

innehåller följaktligen valregler och skydd endast för de ledamöter som utses  

 
390 Om ledningen utanför EU/EES inte har utsett någon representant inom territoriet, vilar 

förpliktelserna på det driftställe/företag inom EU/EES som har flest arbetstagare. Artikel 4.2 i 

båda direktiven.  
391 5 § första stycket i båda EWC-lagarna. Lagvalsfrågor är knapphändigt behandlade i 

direktiven. Nyss nämnda paragraf har dock en motsvarighet i att direktiven fastslår att de 

sekundära bestämmelserna i det land där den centrala ledningen är belägen ska gälla. Artikel 7.1 

i båda direktiven.  
392 5 § andra och tredje styckena i första EWC-lagen. 5 § andra stycket punkt 1-2 i andra EWC-

lagen. Enligt samma paragrafer är förutsättningen för att ett företag eller en filial i Sverige svara 

för förpliktelserna att gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget har utsett företaget 

eller filialen att handa uppgiften. Samma sak gäller om företaget/filialen inte har blivit utsedd 

men har flest arbetstagare inom EU/EES. Dessa regler är direkt tagna från artikel 4.2 i båda 

direktiven. 
393 Artikel 5.2 a i båda direktiven rör val till förhandlingsdelegationen. De sekundära bestäm-

melserna i bilagan till båda direktiven, punkt 1 b andra stycket, föreskriver att ”Val eller 

utnämning av medlemmar till det europeiska företagsrådet skall ske i överrensstämmelse med 

nationell lagstiftning eller praxis.” 
394 Enligt artikel 10 i första direktivet ska en representant i en förhandlingsdelegation, ett 

företagsråd eller annat förfarande åtnjuta ”samma skydd” som andra arbetstagarrepresentanter 

i den stat där representanten är anställd. Enligt artikel 10.3 i andra direktivet ska det vara ett 

”liknande skydd”. 
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i Sverige.395 

 

Utgångspunkten för avtal om företagsråd eller andra förfaranden är att avtalet  

ska omfatta ett företags samtliga filialer eller en grupps samtliga företag inom  

EU/EES-staterna. Det är ett minimikrav på avtalets tillämpningsområde.  

Genom avtalet kan parterna välja att även inkludera verksamheter utanför  

EU/EES.396 I gemenskapsföretag och företagsgrupper som sträcker sig  

utanför territoriet kan EWC-avtal således utsträckas till att matcha deras  

rumsliga omfattning. Minimikravet på tillämpningsområdet återfinns i båda  

direktiven och är infört i den andra EWC-lagen men inte i den första.397 Kravet  

får dock anses ingå även i den första lagen när den läses konformt med första  

direktivet. Minimikravet ingår i direktivets målbestämmelser. 

4.5 Miniminivå, maximinivå och andra gränser för 

genomförandet 

EWC-direktiven är minimidirektiv. Det har sin fördragsmässiga grund i mål- 

sättningsbestämmelsen i artikel 151 FEUF och lagstiftningsbefogenheten i  

artikel 153.1 e FEUF.398 Direktiven innehåller också s.k. ”non regression”- 

klausuler.399 Det innebär att EWC-direktiven inte ska ge medlemsstaterna  

skäl att försämra arbetstagarnas allmänna skyddsnivå på det område som  

direktiven omfattar.400  

 
395 Reglerna för att utse svenska ledamöter till förhandlingsdelegationen finns i 16 § i första 

EWC-lagen och i 24-25 §§ i andra lagen. Regler för utseende av ledamöter till företagsrådet 

finns i respektive lags sekundärbestämmelser, 26 § i första lagen och 38-40 §§ i andra lagen. 

Förtroendemannaskyddet anges i 37 § i första lagen och 56 § i andra lagen. 
396 Minimikravet och möjligheten att utvidga tillämpningsområdet nämns i artikel 1.4 första 

direktivet. Artikel 1.6 andra direktivet.. 
397 I andra EWC-lagen är minimikravet infört genom 33 § första stycket, beträffande avtal om 

företagsråd, och genom 34 § första stycket beträffande avtal om andra förfaranden. I lagen 

nämns inte möjligheten att utvidga tillämpningsområdet. Det innebär givetvis inte att lagen 

förhindrar en utvidgning. 
398 Den rättsliga grunden för att utfärda minimidirektiv på området arbetstagarinflytande 

berördes i kapitel 3, avsnitt 3.2. 
399 Deakin, Simon och Rogowski, Ralf (2012). ”Reflexive Labour Laws, Capabilities and the 

Future of Social Europé” i Rogowski, Ralf., Salais, Robert. & Whiteside, Noel. (2012). 

Transforming European Employment Policy: Labour Market Transitions and the Promotion of Capability. 

Cheltenham: Edward Elgar Publishing, s. 235. 
400 Artikel 12.2 första direktivet. Artikel 12.5 andra direktivet. 
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Direktiven innehåller inte s.k. ”social progression”-klausuler d.v.s. regler som  

anger att direktiven inte hindrar medlemsstaterna att utfärda eller tillämpa  

författningar som är gynnsammare för arbetstagare.401 Sådana klausuler finns  

i exempelvis direktiven om kollektiva uppsägningar och verksamhetsöver- 

gång.402 Dessa direktiv berördes i kapitel 3.403 Det framgår dock av fördrags- 

stödet för EWC-direktiven att de inte ska hindra någon medlemsstat att  

bibehålla eller införa mera långtgående skyddsåtgärder som är förenliga med  

fördragen.404  

 

EWC-direktiven har också en maximinivå. Enligt andra direktivet ska former- 

na för information och samråd fastställas och genomföras så att gemenskaps- 

företaget eller företagsgruppen ”kan fatta beslut på ett effektivt sätt”.405  

Ingressen anger att lagstiftningen i så hög grad som möjligt ska ”begränsa de  

bördor som läggs på företagen”.406 Det första EWC-direktivet innehåller inte  

dessa skrivningar men det är naturligt att tolka det koherent med andra  

direktivet. Att inte väga in intresset på arbetsgivarsidan får betraktas som  

uteslutet. En övre gräns för genomförandet går således vid nationella lagregler  

som undergräver effektiviteten i beslutsfattandet eller lägger alltför stora  

bördor på företagen. 

 

Vid sidan av EWC-direktiven finns andra gränser för nationell genomförande- 

lagstiftning. Lagstiftningen ska, som nämnts, vara förenlig med fördragen.  

Nationella regler som är alltför långtgående – i den bemärkelsen att de är  

alltför arbetstagarvänliga eller fastslår en skyddsnivå som är alltför hög – skulle  

således kunna kollidera med fördragsbestämmelser; låt vara att dylika gränser  

i dagsläget är oklara. En sådan gräns torde gå vid den fria rörligheten för  

kapital i artikel 63 FEUF. I den s.k. Volkswagen-domen ställdes en tysk lag  

mot kapitalrörligheten. Lagen rörde inte arbetstagarinflytande utan gav tyska  

 
401 Deakin och Rogowski (2012), s. 235. 
402 Se artikel 5 i RÅDETS DIREKTIV 98/59/EG av den 20 juli 1998 om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar. EGT L 225, 12.8.1998, s. 16–21. Se 

artikel 8 i RÅDETS DIREKTIV 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, 

verksamheter eller delar av företag eller verksamheter. EGT L 82, 22.3.2001, s. 16–20. 
403 Se avsnitt 3.3.2 och 3.4.2-3. 
404 Artikel 153.4 andra strecksatsen FEUF. 
405 Artikel 1.2 i andra direktivet. 
406 Punkt 9. Ingressen anger här att direktivet tillsammans med besläktade inflytandedirektiv 

utgör en gemenskapsram och att samma krav på begränsade bördor vidhäftar dessa direktiv. 
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myndigheter ett stort inflytande över Volkswagen i förhållande till andra aktie- 

ägare. EU-domstolen ansåg att lagen motverkade investeringsviljan så pass  

mycket att den utgjorde ett otillåtet hinder för kapitalrörligheten.407 Långt- 

gående lagregler om arbetstagarinflytande torde möta samma gräns. 

 

Även EU-stadgan bör utgöra en gräns för nationell genomförandelagstiftning  

om arbetstagarinflytande, i vart fall näringsfriheten i artikel 16 och ägande- 

rätten i artikel 17.408 Näringsfriheten innefattar friheten för enskilda fysiska  

och juridiska personer att bedriva ekonomisk aktivitet d.v.s. varje aktivitet som  

syftar till att generera ett ekonomiskt överskott.409 Det är i första hand en  

frihet att använda sina resurser kommersiellt. Inskränkningar är tillåtna om de  

har ett legitimt syfte och är proportionella. Ett område där inskränkningar ofta  

accepteras av EU-domstolen rör skydd för konsumenter och svagare part i  

avtalsförhållanden.410  

 

Regler om arbetstagarinflytande har hittills inte prövats i relation till närings- 

friheten. EU-domstolen fann dock i ett avgörande att vissa kollektivavtals- 

regleringar på ett otillåtet sätt kolliderade med näringsfriheten. Vid en  

verksamhetsövergång blev den nya arbetsgivaren bunden av anställnings- 

villkoren i det kollektivavtal som gällde hos den tidigare arbetsgivaren.  

Villkoren ansågs påverka kärnan i förvärvarens näringsfrihet, vilken bl.a.  

innefattar avtalsfriheten.411 

 

En bortre gräns för all lagstiftning om arbetstagarinflytande består av den  

associationsrättsliga lagstiftningen och ytterst äganderätten.412 Äganderätten  

är fundamental för alla kapitalistiska ekonomier, oavsett om den är upptagen  

 
407 Dom C-112/05 Volkswagen EU:C:2007:623. 
408 EU-stadgan berördes i kapitel 3, avsnitt 3.3.3. 
409 Dom C-4/73 Nold EU:C:1974:51. Detta var första gången näringsfriheten erkändes som 

allmän rättsprincip i EU-rätten. 
410 Se t.ex. dom C-116/82 Kommissionen mot Tyskland EU:C:1986:322. Se vidare bidraget 

av Michele Everson och Rui Correia Goncalves i Peers, Steve et al (red.) (2014), s. 437-463. 

Se också Lebeck (2016), s. 354-358. 
411 Dom C-426/11 Mark Alemo-Herron m.fl. mot Parkwood Leisure Ltd EU:C:2013:521. Se 

vidare Ingmanson, Staffan (2014 ). ”Näringsfriheten i EU-stadgan begränsar arbetstagarnas 

rättigheter enligt överlåtelsedirektivet” i Europarättslig tidskrift, nr 1, 2014, s. 117-125. 
412 Den associationsrättsliga lagstiftningen som gräns har i svenska förarbeten behandlats bl.a. 

då ett tillägg gjordes till 32 § MBL, paragrafen som uppmanar parterna att träffa medbestäm-

mandeavtal. Se prop. 1976/77:137. 
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i ett lands grundlagar eller ej.413 Det svenska grundlagsskyddet återfinns i 2  

kap. 15 § RF. I förklaringarna till artikel 17 i EU-stadgan framhålls att skyddet  

för äganderätten är en för medlemsstaterna gemensam konstitutionell princip  

som också är upptagen i Europakonventionen.414  

 

Äganderätt innefattar förfoganderätt. I EU-stadgan är saken formulerad så att  

den som lagligen förvärvat egendom har rätt att ”nyttja den” och ”förfoga  

över den” 415. Ett arbetstagarinflytande som överför beslutsbefogenheter från  

arbetsgivaren skulle innebära att förfoganderätten begränsas. Begränsningar  

får göras men en väldigt långtgående begränsning skulle kunna göra ägande- 

rätten illusorisk. Det vore i så fall en inflytandereglering som går långt utöver  

den rätt till information och samråd som återfinns i EWC-lagstiftningen eller  

i MBL.416 

4.6 Förhandling om EWC-avtal 

EWC-direktiven ålägger den centrala ledningen en plikt att påkalla förhandling  

om EWC-avtal.417 I det svenska genomförandet är plikten modifierad till en  

rätt för gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en grupp.  

 
413 Om äganderätt se vidare Strömholm, Stig (red.) (1985). Äganderätt och egendomsskydd: centrala 

frågor i alla samhällssystem. Stockholm: Sv. arbetsgivarefören. Sterzel, Fredrik, Åhman, Karin & 

Lönnberg, Ulf (red.) (2004). Äganderätten: ansvar, skydd: en översikt. Stockholm: Ägarfrämjandet. 

Se också Bergström, Svante (1956). ”Om begreppet äganderätt i fastighetsrätten” i SvJT, 1956, 

s. 145. Se även Undén, Östen (1927). Svensk sakrätt. 1, Lös egendom. Lund: Gleerup. Undén, Östen 

(1936). Svensk sakrätt. 2, Fast egendom, Förra avd.. Lund: Gleerup. Se vidare kapitlet om äganderätt 

i Brännström, Malin (2017). Skogsbruk och renskötsel på samma mark: en rättsvetenskaplig studie av 

äganderätten och renskötselrätten. Ak.avh. Umeå: Umeå universitet, s. 42ff. 
414 Förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna. EUT C 303/2, 

14.12.2007, s. 23. Äganderätten berörs i artikel 1 i tilläggsprotokollet till Europakonventionen. 

Se vidare Derlén, Lindholm & Naarttijärvi (2016), s. 424-429. 
415 Äganderätten är upptagen i EU-stadgans artikel 17. Se vidare bidraget av Ferdinand 

Wollenschläger i Peers, Steve et al (red.) (2014), s. 465ff. Se också Lebeck, Carl (2016). EU-

stadgan om grundläggande rättigheter. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 358ff. 
416 Som randanmärkning kan noteras att det genom kollektivavtal om medbestämmande är 

möjligt att gå längre än medbestämmandelagen. I 32 § andra stycket MBL nämns möjligheten 

för parterna att avtala ”att beslut, som annars skulle fattas av arbetsgivaren, skall fattas av 

företrädare för arbetstagarna eller av särskilt inrättat partssammansatt organ.” Hittills har inget 

medbestämmandeavtal varit så långtgående att det föranlett arbetsgivarsidan att låta Arbets-

domstolen pröva om det föreligger en konflikt med äganderätten. 
417 Artikel 5.1 i båda direktiven. 
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Arbetsgivarsidans förhandlingsplikt inträder (enligt de svenska EWC-lagarna)  

först då motparten påkallar förhandling. Arbetstagarsidan har rätt att initiera  

förhandling genom att minst 100 arbetstagare eller deras representanter vid  

minst två filialer/företag i minst två medlemsstater skriftligen begär det.418 

 

Part på arbetstagarsidan är ett ”särskilt förhandlingsorgan”, enligt direk- 

tiven.419 I EWC-lagarna används termen ”förhandlingsdelegation”.420 Detta  

organ ska representera arbetstagarna i samtliga EU/EES-stater där gemen- 

skapsföretaget eller företagsgruppen har verksamhet.  

 

Direktiven överlåter till medlemsstaterna att fastställa metod för val eller ut- 

nämning av representanter till delegationen.421 Den svenska lagstiftarens ambi- 

tion har varit att konstruera regler i nära anslutning till den svenska modell- 

en.422 För att summera reglerna kan sägas att de svenska ledamöterna utses av  

de lokala arbetstagarorganisationer som har kollektivavtal med gemenskaps- 

företaget eller med ett eller flera företag i en grupp.423 EWC-lagarna ställer de  

lokala organisationerna i förgrunden men definierar inte begreppet. Det före- 

faller rimligt att tolka begreppet analogt med definitionen i MBL. Med ”lokal  

arbetstagarorganisation” avses i 6 § andra stycket MBL den organisation som  

är ”part i lokal förhandling med arbetsgivare”.424 Det får dock antas att när det  

i praktiken finns ett koncernfack, faller det sig naturligt för de lokala klubbarna  

att delegera uppgiften till koncernfacklig nivå. 

 

Enligt EWC-direktiven ska medlemsstaterna föreskriva att arbetstagare, vid  

företag och driftställen ”där det utan deras förskyllan” saknas arbetstagar- 

representanter, har rätt att välja ledamöter.425 Frågan förbigicks i Sverige när  

 
418 14 § första EWC-lagen. 19 § andra EWC-lagen. Arbetstagarnas rätt att påkalla förhandling 

är direkt överförd från artikel 5.1 i båda direktiven. 
419 Artikel 2.1 h första direktivet. Artikel 2.1 andra direktivet. 
420 14 § i första EWC-lagen. 22 § i andra EWC-lagen. 
421 Artikel 5.2 a i båda direktiven. 
422 Prop. 1995/96:163, s. 39f. Bet. 1995/96:AU 8, s. 2 och 5. 
423 16 § i första EWC-lagen. 24-25 §§ i andra EWC-lagen. Utseende av ledamöter till företagsråd, 

enligt sekundärbestämmelserna, sker på i princip samma sätt. Se därför mitt avsnitt 4.8. 
424 Begreppet ”arbetstagarorganisation” definieras i 6 § första stycket MBL som en ”sådan 

sammanslutning av arbetstagare som enligt sina stadgar skall tillvarataga arbetstagarnas intressen 

i förhållandet till arbetsgivaren”. 
425 Artikel 5.2 a andra stycket i båda direktiven. 
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den första EWC-lagen antogs. Inför den andra lagens antagande anförde  

regeringen att det följer av traditionerna på svensk arbetsmarknad att rätten  

till information och samråd utövas genom fackliga organisationer, inte av  

arbetstagarna individuellt.426  

 

Redan innan förhandling har påkallats vilar en informationsplikt på gemen- 

skapsföretaget/det kontrollerande företaget. Arbetstagarsidan ska erhålla de  

uppgifter som behövs för att inleda förhandling, däribland antalet arbetstagare  

vid varje filial/företag.427 EU-domstolen har i tre domar fastslagit komplet- 

terande informationsplikter. Den centrala ledningen för en grupp ska efter- 

fråga informationen från företagen i gruppen. Företagen har motsvarande  

informationsplikt mot ledningen.428 Denna plikt gäller även mot arbetstagarna  

om dessa begär information.429 Om ett företag inte har tillgång till informa- 

tionen som arbetstagarna i det företaget efterfrågar ska den centrala ledningen  

förse företaget med informationen.430 Domarna har kodifierats i den andra  

svenska EWC-lagen.431 

 

EWC-avtal om företagsråd eller andra förfaranden ska vara skriftliga. Det  

framgår av båda direktiven.432 Skriftlighetskravet är infört i andra EWC-lagen  

men inte i den första.433 Kravet får genom direktivkonform tolkning anses ingå  

i båda lagarna. Förhandlingen om EWC-avtal sker i skuggan av sekundära  

bestämmelser. Sådana bestämmelser är upptagna i en bilaga till respektive  

EWC-direktiv. Sekundärbestämmelserna anger hur ett europeiskt företagsråd  

 
426 Prop. 2010/11:60, s. 72f 
427 Artikel 4.1 och 11.2 i första direktivet. Artikel 4.4 i andra direktivet. Infört genom 13 § andra 

stycket i första EWC-lagen. 18 § första stycket i andra EWC-lagen. 
428 Dom C-440/00 Kühne & Nagel EU:C:2004:16. I domen förtydligas att om det 

kontrollerande företaget ligger utanför EU/EES vilar informationsplikten på den presumerade 

ledningen d.v.s. ledningen för det företag inom EU/EES som har flest arbetstagare, enligt 

artikel 4.4 i båda direktiven (berörd i avsnitt 4.4 ovan). Efter förhandsavgörandet avgjordes 

tvistefrågorna i tysk domstol och svenska Arbetsdomstolen. Beslut om Arbetsdomstolens 

behörighet togs i AD 2007 nr 41. Målet avgjordes i AD 2008 nr 75. 
429 Dom C-62/99 Bofrost EU:C:2001:188. Ett företag i en grupp ska ge arbetstagarna 

informationen även om det inte har fastställts att företaget är kontrollerande. 
430 C-349/01 ADS Anker GmbH EU:C:2004:440. 
431 18 § i andra EWC-lagen. 
432 Artikel 6.2 i båda direktiven. 
433 33 § första stycket i andra EWC-lagen föreskriver skriftliga avtal om företagsråd. 34 § första 

stycket i samma lag kräver skriftliga avtal om andra förfaranden. 
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ska vara konstituerat och vilka procedurala och materiella rättigheter det ska  

bära i förhållande till gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i  

en grupp.  

 

Direktiven ålägger medlemsstaterna att införa sekundärbestämmelser som  

”uppfyller bestämmelserna” i bilagan.434 De sekundära bestämmelserna kallas  

också referensbestämmelser, tilläggsföreskrifter, subsidiära regler och stup- 

stocksregler. Den sistnämnda termen är svensk kollektivavtalsjargong.435 Den  

mest träffande termen anser jag vara sekundärbestämmelser. Termen är lånad 

från den finländska EWC-lagstiftningen.436 

 

De sekundära bestämmelserna gäller fullt ut om parterna kommer överens om  

det.437 De gäller fullt ut även om ingen överenskommelse kommer till stånd  

men arbetstagarnas förhandlingsdelegation beslutar att de ska gälla. Det är inte  

genom ett aktivt beslut som delegationen bestämmer att de sekundära bestäm- 

melserna ska gälla, utan genom passivitet (ett icke-beslut) kopplat till vissa  

tidsfrister.438 I det senare fallet inrättas ett företagsråd utan EWC-avtal i  

botten.  

 

Om ett avtal om företagsråd träffas måste sekundärbestämmelserna avtalas  

 
434 Artikel 7.2 i båda direktiven. Sekundärbestämmelserna är samlade i 24-35 §§ i första EWC-

lagen. I andra EWC-lagen är bestämmelserna samlade i 37-52 §§. 
435 Termen ”stupstock” förekommer i förarbetena till EWC-lagarna. Bet. 1995/96:AU 8, s. 3. 

Bet. 2010/11:AU 6, s.5. Regeringen föreslog att termen ”stupstocksregler” skulle ingå i första 

EWC-lagen. Lagrådet ansåg att termen passar mindre väl i en lagtext, kan missförstås och bör 

utgå. Prop. 1995/96:163, s. 108. 
436 Se Lag om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag 

(335/2007). Tillgänglig på: http://www.finlex.fi/sv/. Information hämtad den 9 februari 2017. 
437 Artikel 7.1 första strecksatsen i båda direktiven. Införd genom 23 § punkt 1 i första EWC-

lagen. 35 § punkt 1 i andra EWC-lagen. 
438 De sekundära bestämmelserna gäller med automatik i två olika situationer. Den första är om 

arbetsgivarparten vägrar inleda förhandlingar inom sex månader efter att arbetstagarparten 

begärt det. Den andra är om inget avtal träffas inom tre år från den tidpunkt då förhandling 

initierades. I båda dessa situationer gäller sekundärbestämmelserna om förhandlingsdelegationen 

inte tar beslut om att avbryta förhandlingarna. Det framgår av artikel 7.1 andra och tredje 

strecksatserna i båda direktiven. Dessa regler är införda genom 32 § punkt 2-3 och 19 § i första 

EWC-lagen. 35 § punkt 2-3 och 36 § i andra EWC-lagen. Beslut om avbrott tas med minst två 

tredjedelar av rösterna. 

http://www.finlex.fi/sv/
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fram för att gälla.439 Avtalet måste innehålla eller hänvisa till de sekundära  

bestämmelserna. Detta kan kontrasteras mot förhållandet mellan kollektiv- 

avtal och semidispositiv lag i svensk rätt. Semidispositiva lagregler gäller om  

de inte har avtalats bort genom kollektivavtal. De sekundära bestämmelserna  

gäller endast om de har avtalats fram genom EWC-avtal eller om förhandlings- 

delegationen påbjuder bestämmelsernas tillämpning.  

 

Aktuell statistik visar att företagsråd som följer sekundärbestämmelserna är  

sällsynta. Antalet sådana företagsråd uppgår till ca 20.440 Det absolut vanligaste  

är företagsråd som avviker från bestämmelserna (mer eller mindre). 

 

Förhandlingsdelegationen tar beslut om att ingå EWC-avtal genom majoritets- 

beslut.441 När ett företagsråd inrättas tar det över alla rättigheter och skyldig- 

heter från förhandlingsdelegationen och träder in som part i avtalet.442  

Europeiska företagsråd blir bärare av EWC-avtal oavsett om endast ett  

företagsråd inrättas på basis av sekundärbestämmelserna eller om det är frågan  

om ett eller flera företagsråd som avviker från bestämmelserna. 

 

Förhandlingsdelegationen kan avstå från förhandlingar eller avbryta pågående  

förhandlingar. Sådana beslut tas med minst två tredjedelar av rösterna.443 Då  

konstitueras varken företagsråd eller andra förfaranden med stöd av EWC- 

lagstiftningen.  

 

Logiken i att förhandla i skuggan av de sekundära bestämmelserna är samman- 

fattningsvis följande. Parterna vet att om inget avtal kommer till stånd, kan  

arbetstagarsidan bestämma att sekundärbestämmelserna i lag ska tillämpas.  

Den part som önskar en fördelaktigare lösning genom EWC-avtal måste  

 
439 Detta framgår explicit av artikel 6.4 i båda direktiven. Det framgår implicit av EWC-lagarna 

genom att de anger när sekundärbestämmelserna gäller fullt ut i avtalslöst tillstånd, samtidigt som 

lagarna inte hindrar att sekundärbestämmelserna (helt eller delvis) avtalas fram. Se 23 § 

respektive 21-22 §§ i första EWC-lagen. 35 § respektive 33-34 §§ i andra EWC-lagen. 
440 Data tillgängliga på ETUI:s hemsida: http://www.ewcdb.eu/. Information hämtad den 29 

april 2017. Av statistiken framgår inte om samtliga företagsråd vilar på avtal eller om en del 

baseras enbart på lag. 
441 Artikel 6.5 i båda direktiven. Införd genom 20 § i första EWC-lagen. 31 § andra stycket i 

andra EWC-lagen. I lagarna är ”majoritetsbeslut” preciserat till absolut majoritet d.v.s. ”mer än 

hälften av ledamöterna”. 
442 36 § andra stycket i första EWC-lagen. 53 § andra stycket i andra EWC-lagen. 
443 Artikel 5.5 i båda direktiven. Införda genom § 19 i första EWC-lagen. 29 § och 31 § första 

stycket i andra EWC-lagen. 

http://www.ewcdb.eu/
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då framlägga ett bud som även motparten uppfattar som fördelaktigare än  

sekundärbestämmelserna. På så vis har båda parter incitament att söka  

skräddarsydda ”win-win”-lösningar, det vill säga: EWC-avtal till ömsesidig  

nytta som är anpassade efter förutsättningarna i det aktuella gemenskaps- 

företaget eller företagsgruppen. 

4.7 Tre generationer EWC-avtal 

Detta kapitel utgår som bekant från den svenska EWC-lagstiftningen. Vad som  

nu ska beröras är frågan om när den första eller andra EWC-lagen ska tillämpas  

och i vilken utsträckning. Denna fråga hänger samman med att det finns tre  

generationer EWC-avtal.  

 

Den första generationen brukar benämnas artikel 13-avtal. Det beror på att  

dessa avtal slöts mot bakgrund av artikel 13 i det första EWC-direktivet. Den  

andra generationen brukar kallas artikel 6-avtal på grund av kopplingen till  

artikel 6 i samma direktiv.444 Det finns också en sista generation avtal som har  

träffats mot bakgrund av artikel 6 i det andra EWC-direktivet. Således har vi  

att göra med två separata generationer artikel 6-avtal. För att särskilja dem  

kommer jag att tala om första respektive andra generationens artikel 6-avtal. Hur  

skiljer sig de tre generationerna EWC-avtal åt? Nedan utelämnas vissa undan- 

tag som följde av att det första EWC-direktivet inte omfattade Förenade  

kungariket Storbritannien och Nordirland för att sedermera utvidgas till  

Förenade kungariket.445 

 

Artikel 13 i det första EWC-direktivet gav parter en möjlighet att genom ett  

avtal ställa sig utanför detta direktiv. Det förutsatte att avtalets innehåll rörde  

gränsöverskridande information och samråd, att avtalet omfattade gemen- 

skapsföretagets eller gruppens alla arbetstagare i medlemsstaterna samt att  

 
444 Se t.ex. Barnard (2012), s. 671f. Se också under ”Frequent questions” på ETUI:s hemsida 

om arbetstagarinflytande: http://www.worker-participation.eu/European-Works-

Councils/Frequent-Questions/What-are-so-called-Article-13-Agreements-and-Article-6-

Agreements Information hämtad den 21 februari 2017. 
445 Se RÅDETS DIREKTIV 97/74/EG av den 15 december 1997 om att utvidga rådets 

direktiv 94/45/EG om inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i 

gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med 

arbetstagare, till att avse Förenade kungariket. EGT L 10, 16.1.1998, s. 22–23. Se vidare artikel 

14.1 a i andra EWC-direktivet. Se också 6a-c § i första EWC-lagen samt 8 § punkt 1-3 i andra 

EWC-lagen. 

http://www.worker-participation.eu/European-Works-Councils/Frequent-Questions/What-are-so-called-Article-13-Agreements-and-Article-6-Agreements
http://www.worker-participation.eu/European-Works-Councils/Frequent-Questions/What-are-so-called-Article-13-Agreements-and-Article-6-Agreements
http://www.worker-participation.eu/European-Works-Councils/Frequent-Questions/What-are-so-called-Article-13-Agreements-and-Article-6-Agreements
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avtalet förelåg senast den sista dagen för direktivets genomförande, den 22  

september 1996.446 Det sistnämnda rekvisitet innebar att parterna var tvungna  

att ingå avtalet senast dagen innan d.v.s. den 21 september.447 Sådana artikel  

13-avtal undantogs från hela det första direktivet, men inte från hela första  

EWC-lagen. 6 § i första EWC-lagen fastslår att reglerna för genomdrivande i  

samma lag är tillämpliga på artikel 13-avtal.448 Parter i ett artikel 13-avtal gavs  

möjligheten att förnya avtalet vid dess utgång och även fortsättningsvis stå  

utanför direktivet449 och utanför merparten av den första EWC-lagen.450 

 

Första generationens artikel 6-avtal är de avtal som träffades tidigast på dagen  

för det första EWC-direktivets genomförande d.v.s. den 22 september 1996.  

Det var (som synes) dagen efter slutdatumet för att ingå artikel 13-avtal. Första  

generationens artikel 6-avtal kom att omfattas av första direktivets genom- 

förandelagstiftning i dess helhet. Ett sista datum för att träffa dessa avtal  

fastslogs när det andra direktivet antogs. Senast den 5 juni 2011 skulle första  

generationens artikel 6-avtal undertecknas eller ett befintligt sådant avtal ses  

över.451 Att se över avtal innebar att de skulle revideras eller förnyas utan  

revidering.452 

 

Om ett artikel 6-avtal undertecknades eller sågs över senast den 5 juni 2011,  

omfattades avtalet även fortsättningsvis av första direktivets genomförande- 

lagstiftning, men inte längre i dess helhet. Det andra EWC-direktivet tillförde  

nämligen nya regler om anpassning vid omstruktureringar som ska omfatta  

 
446 Artikel 13.1 i första direktivet. Införda genom 6 § i första EWC-lagen. Observera att avtalet 

inte måste omfatta arbetstagare i de tre EES-länderna utanför EU. Ett undantag från kravet på 

”alla medlemsstater” var också Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland. Sedermera 

gavs en ny möjlighet att träffa avtal som stod utanför första EWC-direktivet och som då måste 

omfatta även Förenade kungariket. Se föregående fotnot. 
447 Enligt artikel 13.1 i första direktivet måste avtalet träffas tidigare än så om avtalet omfattades 

av ett lands lag där direktivet genomfördes tidigare. Det nationella datumet för genomförandet 

blev då slutdatum för att ingå artikel 13-avtal. 
448 6 § i första EWC-lagen hänvisar till reglerna om skadestånd och rättegång i 39-41 §§ samma 

lag. 
449 Artikel 13.2 första stycket i första direktivet. Enligt andra stycket blev direktivet tillämpligt 

om avtalet inte förnyades. 
450 6 c § i första EWC-lagen. 
451 Artikel 14.1 b i andra direktivet. Införd genom 8 § första stycket i andra EWC-lagen. 
452 Blanplain (2009), s. 68 och 72. 
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alla EWC-avtal.453 Dessa omstruktureringsregler kommer att belysas i avsnittet  

om procedurala regler (4.9 nedan). Från dess att direktivets genomförande- 

lagstiftning trädde i kraft gäller omstruktureringsreglerna alla tre generationer  

EWC-avtal.454 Den andra EWC-lagen trädde i kraft den 6 juni 2011. I denna  

lag (8 § andra stycket) anges att samtliga avtal omfattas av omstrukturerings- 

reglerna.455 

 

Den andra EWC-lagen fastslår också att reglerna för genomdrivande i samma  

lag omfattar alla avtal.456 Sedan den 6 juni 2011 är således den första EWC- 

lagens genomdrivanderegler inte längre tillämpliga på artikel 13-avtal eller på  

första generationens artikel 6-avtal. Dessa genomdrivanderegler hade en  

temporal räckvidd som sträckte sig från den 22 september 1996 till och med  

den 5 juni 2011. Reglerna för genomdrivande berörs i avsnitt 4.12 nedan. 

 

Sista dagen för att ingå artikel 13-avtal var som sagt den 21 september 1996. 

Tidigast dagen därpå (22 september) kunde första generationens artikel 6-avtal  

träffas och senast den 5 juni 2011 skulle sådana avtal träffas eller ses över. 

Även om inga nya artikel 13-avtal eller första generationens artikel 6-avtal kan  

ingås (efter nyss nämnda datum), får sådana avtal fortsättningsvis förnyas.457  

Parterna undgår dock inte den andra EWC-lagens genomdrivanderegler eller  

de nya omstruktureringsreglerna. I övrigt har parter i första generationens  

artikel 6-avtal att följa den första EWC-lagen, men inte parterna i artikel 13- 

avtal; de sistnämnda står utanför den första EWC-lagen sedan den 6 juni 2011. 

Förutsättningen för att få tillämpa första lagen är således ett artikel 6-avtal av  

första generationen.458 

 

 
453 Artikel 13 i andra direktivet. Denna artikel aktualiserar i sin tur reglerna om förhandlingar i 

artikel 5. Artikel 13 uppmanar också parterna att i förväg avtala om vilka anpassningar som ska 

göras i händelse av väsentliga omstruktureringar. 
454 Artikel 14.1 i andra direktivet. 
455 8 § andra stycket i andra EWC-lagen pekar ut de paragrafer som ska tillämpas vid väsentliga 

omstruktureringar. De utpekade paragraferna är 1, 4-7, 9-12, 21-36 §§, 53 § första stycket samt 

55, 56 och 58 §§ i samma lag. 
456 8§ första stycket i andra EWC-lagen. 
457 Artikel 14.2 i andra direktivet. Införd genom 8 § tredje stycket i andra EWC-lagen. 
458 Den andra EWC-lagens övergångsregler (punkt 4) innehåller en särskild bestämmelse för 

gemenskapsföretag och företagsgrupper som har tillämpat sekundärbestämmelserna i första 

lagen. Den andra lagens ikraftträdande medförde att dessa företag och grupper inte bara om-

fattas av lagens genomdrivanderegler, utan också av den andra lagens sekundärbestämmelser. 
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Vad gäller då, slutligen, för andra generationens artikel 6-avtal? Det är alla avtal  

som slöts tidigast den 6 juni 2011 och alla avtal som hädanefter träffas. Dessa  

avtal omfattas av det andra direktivets genomförandelagstiftning i dess helhet.  

Parter i artikel 13-avtal och första generationens artikel 6-avtal, som låter sina  

avtal löpa ut, omfattas också av denna lagstiftning i dess helhet.459 

 

Skillnaderna mellan de tre generationerna EWC-avtal framträder inte till fullo  

förrän jag har behandlat reglerna som omger det europeiska företagsrådets  

inrättande och verksamhet (i avsnitt 4.8-10) och lagstiftningens krav på de  

EWC-avtal som avviker från sekundärbestämmelserna (4.11). 

 

Tillgänglig statistik visar att europeiska företagsråd baserade på första genera- 

tionens artikel 6-avtal dominerar (ca 550 företagsråd). På andra plats kommer  

företagsråd vilande på artikel 13-avtal (ca 326 stycken) och sist andra genera- 

tionens artikel 6-avtal (ca 29 företagsråd).460 Härnäst läggs fokus på de  

konstituerande, procedurala och materiella reglerna. 

4.8 Konstituerande regler 

4.8.1 Inledning 

Arbetstagarnas förhandlingsdelegation och arbetsgivarparten är som framgått  

fria att inrätta en mängd varianter av företagsråd och andra förfaranden. Det  

enda arbetsgivarsidan är skyldig att acceptera är att ett europeiskt företagsråd  

inrättas och detta enligt sekundärbestämmelserna. Därvid föreligger ingen  

kontraheringsplikt för arbetsgivarsidan. Ledningen kan, som framgått ovan  

(4.6.), invänta att förhandlingsdelegationen inrättar ett företagsråd utan EWC- 

avtal.  

 

I detta och följande två avsnitt (4.8-10) behandlas reglerna som aktualiseras då  

ett företagsråd inrättas enligt sekundärbestämmelserna i den första eller andra  

EWC-lagen. Fokus ligger på den avtalslösa situationen. Om parterna ingår ett  

avtal om företagsråd ska de iaktta vissa ytterligare krav i lagstiftningen. Dessa  

krav gäller samtliga företagsråds-avtal, oavsett om avtalet följer eller avviker från  

de sekundära bestämmelserna. Därför kommer dessa krav att beröras i avsnitt- 

 
459 Artikel 14.2 i andra direktivet. Införd genom 8 § tredje stycket i andra EWC-lagen. 
460 Data tillgängliga på ETUI:s hemsida: http://www.ewcdb.eu/.  

Information hämtat den 29 april 2017. 

http://www.ewcdb.eu/
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et om avtalsparternas handlingsutrymme (4.11). 

 

I en analys av EWC-lagstiftningens konstituerande, procedurala och materiella  

regler får man skilja mellan tre olika delar i EWC-lagstiftningen. En första del  

består av rättigheter som inte kan upphävas genom EWC-avtal. Den andra  

delen består av omstruktureringsregler som parterna ska följa om inte deras  

EWC-avtal innehåller sådana regler. Den tredje delen utgörs av sekundär- 

bestämmelserna som tillämpas endast om parterna ömsesidigt eller arbets- 

tagarsidan ensidigt beslutar det.  

 

I förevarande avsnitt (4.8) ska först legaldefinitionerna av rättssubjekten på  

arbetsgivarsidan behandlas och sedan reglerna som konstituerar företagsrådet.  

De senare reglerna består framförallt av sekundärbestämmelser, medan legal- 

definitionerna ligger utanför dessa bestämmelser. I nästa avsnitt (4.9) behand- 

las de procedurala reglerna. De innehåller rättigheter som inte kan upphävas  

genom avtal, men reglerna består även av omstruktureringsregler och  

sekundärbestämmelser. Det tredje avsnittet (4.10) rör materiella regler. De  

innehåller rättigheter som inte kan upphävas men består också av sekundär- 

bestämmelser. När företagsråd inrättas utan EWC-avtal i botten är alla dessa  

regler tillämpliga. Reglerna är tillämpliga även när EWC-avtal träffas som inte  

avviker från EWC-lagstiftningen. 

4.8.2 Gemenskapsföretag och företagsgrupp 

Rättssubjekten på arbetsgivarsidan konstitueras genom den associationsrätts- 

liga lagstiftningen i olika EU/EES-länder. Rättssubjekten erhåller status som  

gemenskapsföretag och företagsgrupper genom definitionerna i EWC- 

direktiven (som har överförts till EWC-lagarna). En central komponent i  

begreppen gemenskapsföretag och företagsgrupp är begreppet ”företag”. Det  

definieras inte i EWC-direktiven. EU-domstolen har emellertid i t.ex. domen  

Höfner461 fastslagit att ”begreppet företag inom ramen för konkurrensrätten  

omfattar varje enhet som utövar ekonomisk verksamhet, oavsett enhetens  

rättsliga form och sättet för dess finansiering”. I avgörandet utgick domstolen  

från artikel 85 och 86 EEG-fördraget (numera artikel 101 och 102 FEUF).  

Den EU-rättsliga definitionen av företag är kodifierad i de svenska EWC- 

lagarna på följande sätt: ”en ekonomisk verksamhet i privat eller offentlig regi  

 
461 C-41/90 Höfner EU:C:1991:161. 
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som bedrivs av en fysisk eller en juridisk person”.462 

 

Gemenskapsföretag och företagsgrupper har, enligt direktivens definitioner,  

totalt minst 1000 arbetstagare och minst 150 arbetstagare i var och en av minst  

två medlemsstater. Tröskelvärdena berördes i avsnitt 4.3 ovan.463 För att av- 

göra om värdena är uppfyllda ska det genomsnittliga antalet arbetstagare,  

under de föregående två åren, beräknas enligt nationell lagstiftning och/eller  

praxis.464 Det arbetstagarbegrepp som ska användas är det nationella  

begreppet i varje land.465 

 

En företagsgrupp definieras som ett kontrollerande företag och minst ett  

kontrollerat företag.466 Det kontrollerande företaget utövar ett bestämmande  

inflytande över företagen i gruppen. Kriterier för bestämmande inflytande an- 

ges i artikel 3 punkt 2 och 3 i båda direktiven. Kriterierna är, med viss anpass- 

ning till svensk bolagsrätt, införda genom 9-10 §§ i första EWC-lagen och 13- 

14 §§ i andra lagen. Kriterierna i dessa lagregler grundar en presumtion för  

bestämmande inflytande i tre fall. Ett företag anses ha ett bestämmande  

inflytande över ett annat företag om det i eget eller någon annans namn:  

(1) har rätt att utse fler än hälften av medlemmarna i det andra företagets  

styrelse eller motsvarande ledningsorgan, (2) kontrollerar mer än hälften av  

rösterna för aktierna eller andelarna i företaget eller (3) äger mer än hälften av  

aktierna eller andelarna i företaget. Om flera företag i en grupp anses ha ett  

bestämmande inflytande ska i första hand företaget i fall 1 och i andra hand  

företaget i fall 2 presumeras vara kontrollerande. 

4.8.3 Företagsrådets sammansättning och representanter 

Företagsrådet är sammansatt av arbetstagarrepresentanter från två eller fler  

länder. EWC-direktiven refererar till arbetstagarrepresentanter i förhandlings- 

delegationer, europeiska företagsråd och andra förfaranden samt till represen- 

 
462 3 § andra strecksatsen i båda EWC-lagarna. 
463 Trösklarna är införda i svensk rätt genom 4 § första stycket i båda EWC-lagarna. 
464 Artikel 2.2 i båda direktiven. Införd genom 4 § andra stycket i båda EWC-lagarna. 
465 I svensk rätt har det civilrättsliga arbetstagarbegreppet ingen legaldefinition. Kriterier för en 

helhetsbedömning har utvecklats i doktrin, förarbeten och rättspraxis. Se t.ex. Adlercreutz, Axel 

(1964). Arbetstagarbegreppet: om arbetstagarförhållandet och därtill hörande gränsdragningsfrågor i svensk 

civil- och socialrätt. Stockholm: Norstedt. Se vidare Ds 2002:56, s. 75ff. Se också SOU 1993:32, s. 

215 ff. 
466 Artikel 2.1 b i båda direktiven. Införd genom 3 § sjätte strecksatsen i båda EWC-lagarna. 
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tanter på nationell nivå. I samtliga fall avses ”arbetstagarnas företrädare enligt  

nationell lagstiftning och/eller praxis”, enligt artikel 2.1 d i båda direktiven.  

I de svenska EWC-lagarna används termen ”ledamöter” för alla som innehar  

uppdrag mot bakgrund av direktiven. 

 

Ett företagsråd som konstitueras med stöd av EWC-avtal får en sammansätt- 

ning som bestäms av avtalet. Ett företagsråd som konstitueras utan EWC-avtal  

får en sammansättning som bestäms av sekundärbestämmelserna. Direktivens  

sekundärbestämmelser fastslår att representanterna i företagsrådet ska vara  

arbetstagare inom gemenskapsföretaget eller företagsgruppen.467 Direktiven  

påverkar också fördelningen av platser men överlåter till medlemsstaterna att  

fastställa metod för val eller utnämning av representanter.468 

 

Enligt det första direktivets ska företagsrådet bestå av minst tre och högst 30  

representanter.469 Arbetstagarna i varje EU/EES-stat ska ha en representant i  

rådet och ytterligare representanter i proportion till landets andel av det totala  

antalet arbetstagare inom gemenskapsföretaget eller gruppen.470 24 § i första  

EWC-lagen tilldelar varje stat en plats i företagsrådet och ytterligare platser om  

vissa procentuella trösklar i lagen är uppfyllda. Ytterligare en ledamot utses för  

varje stat där minst 25 procent men mindre än 50 procent av arbetstagarna  

finns. Ytterligare två ledamöter utses vid minst 50 procent men mindre än 75  

procent. Ytterligare tre ledamöter utses när landets andel uppgår till minst 75  

procent av totalen. Företagsrådet ska, enligt 24 § tredje stycket, vartannat år  

pröva om förändringar i gemenskapsföretaget eller gruppens leder till att rådet  

ska ges en ny sammansättning. I prövningen ska nyss nämnda trösklar  

tillämpas. Lagens krav att pröva gäller om inte något annat avtalas. 

 

Andra direktivet innehåller en regel för proportionell fördelning av platserna  

men sätter inget tak för antalet representanter i rådet.471 Regeln är införd i  

svensk rätt genom 37 § i andra EWC-lagen. Arbetstagarna i varje stat ska ha  

en ledamot för varje hel eller påbörjad tiondel som arbetstagarna utgör av  

samtliga arbetstagare i gemenskapsföretaget eller gruppen inom EU/EES- 

 
467 Punkt 1 b första stycket i båda direktivens sekundärbestämmelser. Införd, beträffande de 

svenska ledamöterna, genom 26 § första stycket i första EWC-lagen. 38 § i andra lagen. 
468 Punkt 1 b andra stycket i båda direktivens sekundärbestämmelser. 
469 Punkt 1 c i första direktivets sekundärbestämmelser. Införd genom 24 § första stycket i 

första EWC-lagen. I lagen finns inget krav på minst tre ledamöter. 
470 Punkt 1 d i första direktivets sekundärbestämmelser. 
471 Punkt 1 c i andra direktivets sekundärbestämmelser. 
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staterna. Andra stycket i samma paragraf kräver att rådet vartannat år prövar  

om det ska ges en ny sammansättning, enligt nyss nämnda proportionalitets- 

regel. Precis som i första lagen gäller kravet om inte något annat avtalas. 

 

Båda EWC-lagarna innehåller en och samma metod för att utse de svenska  

ledamöterna till företagsrådet. De utses av de lokala arbetstagarorganisation- 

er som har kollektivavtal med gemenskapsföretaget eller med ett eller flera  

företag i en grupp. Lokala organisationer inom samma huvudorganisation  

anses vara en organisation. Om det finns flera avtalsbundna organisationer  

medger EWC-lagarna att dessa kommer överens om hur ledamöterna från  

Sverige ska utses. Nås ingen överenskommelse utses ledamoten av den  

organisation som företräder flest av gemenskapsföretagets eller gruppens  

arbetstagare i Sverige.472 

 

Om fler än en ledamot ska utses gäller en viss ordning som anges i styrelse- 

representationslagen (1987:1245). Denna lag omfattar företag och koncerner  

med minst 25 anställda. Koncernbegreppet i lagen omfattar företagsgrupper  

enligt EWC-lagstiftningen.473 EWC-lagarna föreskriver att 8 § andra och 

tredje styckena i styrelserepresentationslagen ska tillämpas. Paragrafens andra  

stycke anger att om mer än fyra femtedelar av de kollektivavtalsbundna  

arbetstagarna vid företaget eller koncernen tillhör samma organisation, får  

denna utse samtliga arbetstagarrepresentanter. Om en annan organisation  

företräder minst en tjugondel får denna utse en av suppleanterna. Tredje  

stycket i samma paragraf anger att om ingen organisation företräder mer än  

fyra femtedelar av arbetstagarna, får de två organisationer som företräder  

flest utse vardera en ledamot och en suppleant. Om de anställda har rätt till  

tre ledamöter och tre suppleanter, får den större organisationen utse två  

ledamöter och två suppleanter. 

 

Utgångspunkten i EWC-lagarna är att de svenska ledamöterna utses av avtals- 

bärande lokala organisationer.474 Precis som i fallet med förhandlingsdelega- 

 
472 26 § i första EWC-lagen. 39 § i andra EWC-lagen. 
473 Det fastställs genom ett tillägg i 2 § andra stycket i styrelserepresentationslagen, vilken 

hänvisar till den andra EWC-lagen. 
474 Om arbetsgivaren ej är bunden av kollektivavtal kan de lokala arbetstagarorganisationerna 

komma överens om hur ledamöterna ska utses. I annat fall utses ledamöterna av den organisa-

tion som företräder flest arbetstagare vid gemenskapsföretaget eller gruppen. Lokala organisa-
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tionen (se 4.6 ovan) bör det i praktiken vara naturligt att delegera uppgiften till  

koncernfacklig nivå när så är möjligt. 

 

Hur kan ledamöter från andra länder utses? EWC-direktiven är öppna för den  

europeiska mångfalden av arbetstagarrepresentation.475 Det hänger samman  

med subsidiaritetsprincipen som åberopas i direktivens ingresser.476 Det har  

också en fördragsmässig grund i artikel 151 andra stycket och artikel 152  

FEUF, enligt vilka unionen ska ta hänsyn till nationella skillnader när arbets- 

rättslig lagstiftning antas.477 Ledamöter från andra länder kan utses exempelvis  

av nationella företagsråd, fackförbund, av arbetstagarna direkt eller (som i  

Sverige) av lokala fackföreningar och nationella koncernfack. I de svenska  

EWC-lagarna saknas en metod för direkt val av ledamöter.478 

4.8.4 Beslut och behörighet 

Det europeiska företagsrådets beslutsfattande och behörighet regleras av vissa  

sekundärbestämmelser, men också av regler utanför dessa bestämmelser. De  

sekundära bestämmelserna är i denna del nästan ordagrant överförda från  

direktiven till svensk rätt. Enligt dessa bestämmelser fastställer företagsrådet  

sin egen arbetsordning.479 Första EWC-lagen föreskriver att rådet, när dess  

storlek föranleder det, ska utse ett arbetsutskott inom sig som består av högst  

tre ledamöter. Enligt andra lagen ska företagsråd alltid utse arbetsutskott.  

Utskottet ska bestå av högst fem ledamöter.480  

 
tioner som tillhör samma huvudorganisation anses (återigen) vara en organisation. Det fram-

går av 26 § fjärde stycket i första EWC-lagen. 40 § i andra EWC-lagen. 
475 Artikel 5.2 a i båda direktiven. 
476 Se ingressen till första direktivet och ingresspunkt 20 i andra direktivet. 
477 Dessa bestämmelser ingick tidigare i artikel 136 andra stycket EG. 
478 Samtidigt föreskriver direktivens sekundärbestämmelser (punkt 1 b) att representanter till 

den europeiska nivån ska utses av ”samtliga arbetstagare” om det saknas representanter på 

nationell nivå. Precis som i fallet med de svenska reglerna för val till förhandlingsdelegationen 

kan det ifrågasättas om lagstiftaren har uppfyllt direktivens krav. 
479 Det framgår av 27 § första stycket i första EWC-lagen och 42 § i andra lagen. I direktivens 

sekundärbestämmelser anges att arbetsutskottet (som kallas ”särskild kommitté”) ska fastställa 

sin arbetsordning. Företagsrådets arbetsordning nämns inte. Se punkt 1 c i första respektive 

punkt 1 d i andra direktivet. 
480 Det framgår av 27 § andra stycket i första EWC-lagen respektive 43 § i andra lagen. 

Sistnämnda paragraf innehåller också ett tillägg, i andra stycket, om att utskottet ska ha möjlighet 

att löpande bedriva sin verksamhet. Direktiven innehåller samma regler. Se punkt 1 c i första 

respektive 1 d i andra direktivet. 
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Ett företagsråd som vilar på sekundärbestämmelserna ska fyra år efter in- 

rättandet pröva om det ska inleda förhandlingar om EWC-avtal eller om  

sekundärbestämmelserna ska fortsätta att gälla. Rådet är behörigt att bära  

EWC-avtal och det tar beslut om att ingå avtal genom majoritetsbeslut  

bland ledamöterna.481 

 

Utanför sekundärbestämmelserna finns en allmänt avfattad behörighet som  

är placerad i genomdrivandereglerna. Företagsrådet äger rättskapacitet och kan  

väcka talan inför domstol och andra myndigheter.482 Det framgår av 36 § i  

första EWC-lagen och 53 § i andra lagen. Av dessa paragrafer framgår också  

att ett företagsråd som konstitueras genom EWC-avtal träder in som part i  

avtalet, vilket nämndes ovan i samband med förhandlingsreglerna (4.6).  

Reglerna för genomdrivande berörs i 4.12 nedan. 

 

Av det hittills sagda framgår att företagsrådet är en multinationell och multi- 

legal entitet. Valregler och förtroendemannaskydd från flera länder samexiste- 

rar i rådet. I praktiken blir det också ett mer eller mindre flerspråkigt och  

mångkulturellt forum, genom att nationella traditioner från olika arbets- 

marknadsregimer strålar samman i rådet. 

4.9 Procedurala regler 

4.9.1 Inledning 

I detta avsnitt behandlas först de procedurala rättigheter som inte kan upp- 

hävas genom EWC-avtal. Rättigheterna vilar på allmänna definitioner av in- 

formation och samråd, en rätt för arbetstagarrepresentanterna att rapportera  

till sina uppdragsgivare, en rätt för arbetsgivarsidan att påföra tystnadsplikt 

samt rätten att undanhålla information. Därefter berörs omstrukturerings- 

reglerna. Sist behandlas särskilda regler om information och samråd i de  

sekundära bestämmelserna. 

 
481 Punkt 1 f i båda direktivens sekundärbestämmelser. Införd genom 34 § i första EWC-lagen. 

51 § i andra lagen. 
482 36 § första stycket i första EWC-lagen. 53 § första stycket i andra EWC-lagen. 
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4.9.2 Allmänna definitioner av information och samråd 

4.9.2.1 Första direktivet och första lagen 

1994 års EWC-direktiv innehåller en definition av samråd men inte av  

begreppet information. Definitionen av samråd i artikel 2.1 f lyder: ”utbyte av  

åsikter och upprättande av en dialog mellan arbetstagarrepresentanter och den  

centrala ledningen eller varje annan mer passande ledningsnivå”. Definitionen  

återfinns inte i första EWC-lagen men får anses ingå mot bakgrund av  

direktivet.483 

 

Ett tolkningsproblem rör frågan om korrekt tidpunkt för samrådet. Artikel 27  

i EU-stadgan anger endast att tidpunkten ska vara ”lämplig”.484 Vissa andra  

dokument kan ge tydligare indikationer. I det ovan (4.3) nämnda handlings- 

program som anknöt till 1989 års gemenskapsstadga finns som sagt denna  

skrivning: ”before taking any decisions liable to have serious consequences for  

the interests of workers” (min kursivering). Dorssemont har åberopat ytterli- 

gare dokument som pekar i samma riktning.485 I dessa dokument anges olika  

kvalifikationer då samråd ska ske innan beslut, såsom den citerade kvalifika- 

tionen: ”decisions liable to have serious consequences for the interests of  

workers” (min kursivering). Sammantagna ger dessa dokument argument för  

att uppfatta plikten att samråda innan beslut som en huvudregel. 

 

Enligt artikel 9 i båda direktiven ska parterna arbeta i en ”samarbetsvillig anda  

med vederbörlig hänsyn till ömsesidiga rättigheter och skyldigheter”. Det är  

oklart om skrivningen om ”samarbetsvillig anda” (på engelska: ”spirit of co- 

operation”) har någon rättslig betydelse eller om den snarare ska förstås som  

en riktlinje av policykaraktär.486 Skrivningen är inte intagen i EWC-lagarna. 

Sjödin har föreslagit att EWC-direktivens skrivning ska tolkas koherent med  

en viss skrivning som förekommer i andra inflytandedirektiv. Enligt denna  

 
483 Enligt propositionen uppfattade regeringen direktivets definition av samråd som troligen 

mindre långtgående än förhandlingsplikten i MBL, som en lägsta godtagbara standard men att 

samråd ska ske på ett sådant sätt att det blir meningsfullt. Prop. 1995/96:163, s. 33. 
484 Se mitt kapitel 3, avsnitt 3.3.3. 
485 Se Dorssemont (red.) (2010), s.43ff och där angivna källor. Beaktade dokument är artikel 2 

i tilläggsprotokollet till Europarådets sociala stadga och OECD:s riktlinjer för multinationella 

företag. En viss indikation finns också i gemenskapsstadgans artikel 18 och i skrivningen ”in 

good time” i den engelska versionen av artikel 27 i EU-stadgan. 
486 Blanplain (2009), s. 37. 
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skrivning ska samrådet ”syfta till att nå en överenskommelse”.487 Sjödin tar  

intryck av EU-domstolens praxis kring dessa direktiv och intryck av svenska  

Arbetsdomstolens praxis beträffande förhandlingsplikten enligt MBL. En  

möjlig innebörd av ”samarbetsvillig anda” är då att en ”total avsaknad av  

kompromissvilja” är oförenlig med kravet att medverka i samråd.488 

 

4.9.2.2 Andra direktivet 

Med 2009 års direktiv följde en en definition av information i artikel 2.1 f. Med  

information avses ”arbetsgivarens överlämnande av uppgifter till arbetstagar- 

representanterna som gör det möjligt för dem att sätta sig in i vad den  

behandlade frågan avser och att granska den”. I samma artikel anges vidare att  

”informationen ska överlämnas vid ett sådant tillfälle, på ett sådant sätt och  

med ett sådant innehåll som gör det möjligt för arbetstagarrepresentanterna  

att ingående bedöma de eventuella konsekvenserna och vid behov förbereda  

samråd med behörigt organ inom gemenskapsföretaget eller gruppen av  

gemenskapsföretag”. 

 

Det andra direktivet innehåller också en definition av samråd i artikel 2.1 g  

som är utförligare och mer preciserad än definitionen i första direktivet.  

Med samråd avses ”upprättande av en dialog och utbyte av åsikter mellan  

arbetstagarrepresentanterna och den centrala ledningen eller varje annan mer  

passande ledningsnivå, vid ett sådant tillfälle, på ett sådant sätt och med ett  

sådant innehåll som gör det möjligt för arbetstagarrepresentanterna att, på  

grundval av de uppgifter de fått, inom rimlig tid kunna avge ett yttrande”.  

I samma artikel anges vidare att yttrandet ska kunna ”beaktas av behörigt  

organ inom gemenskapsföretaget eller gruppen av gemenskapsföretag, om  

de föreslagna åtgärder som berörs av samrådet, utan att det påverkar  

företagsledningens ansvar”. 

 

Genom det andra direktivet infördes en begränsning av informations- och  

samrådsrättigheterna. Enligt artikel 1.3 ska de europeiska företagsrådens  

befogenheter och andra informations- och samrådsförfaranden inskränkas till  

”gränsöverskridande frågor”. Enligt punkt 4 i samma artikel avses då frågor  

som berör hela gemenskapsföretaget/företagsgruppen eller minst två  

driftställen/företag i olika medlemsstater. Denna punkt är emellertid inte  

 
487 Se artikel 7.2 i direktiv 2001/23/EG. Artikel 2.1 i direktiv 98/59/EG. Artikel 4.2 i direktiv 

2002/14/EG. Se mitt kapitel 3, avsnitt 3.4.2. 
488 Sjödin (2015), s. 199ff och 2012. 
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uttömmande.  

 

Ingresspunkt 16 ger en viss ytterligare ledning. För att avgöra om en fråga är  

gränsöverskridande bör man se till ”såväl omfattningen av de möjliga  

följdverkningarna som till den lednings- och representationsnivå som berörs”.  

I samma punkt anges vidare att det inkluderar ”sådana frågor, som oberoende  

av antalet medlemsstater som berörs, är viktiga för den europeiska  

arbetsstyrkan på grund av de konsekvenser de kan få eller som innefattar  

överföringar av verksamhet mellan medlemsstaterna”. 

 

Ett tolkningsproblem är om en fråga ska anses gränsöverskridande när  

ledningen i en stat fattar beslut som berör arbetstagare i en annan stat, men att  

effekterna stannar inom den senare staten. Enligt de svenska förarbetena ska  

det inte anses vara en gränsöverskridande fråga.489 Mot denna tolkning talar  

att direktivens ingresser identifierar situationer där beslut tas i en stat och berör  

arbetstagare i en annan stat som som ett problem, vilket direktiven är avsedda  

att hantera.490 

 

I det första EWC-direktivets sekundärbestämmelser (punkt 1 a) fanns en  

inskränkning av information och samråd till gränsöverskridande frågor.  

Det var således en restriktion som parterna kunde välja att underkasta sig.  

 

Med det andra direktivet följde också en skrivning om effektivitet i besluts- 

fattandet i artikel 1.2. Denna artikel uppställer kravet att arrangemangen för  

information och samråd ”ska fastställas och genomföras på ett ändamålsenligt  

sätt och så att företaget eller företagsgruppen kan fatta beslut på ett effektivt  

sätt”. Som anförts ovan (i avsnitt 4.5) är det naturligt att läsa första direktivet  

koherent med andra direktivet i denna del. 

 

4.9.2.3 Andra lagen 

I den andra EWC-lagen definieras information och samråd i 2 § punkt 1  

respektive punkt 2. Enligt punkt 1 ska ”information ges vid en tidpunkt, på  

ett sätt och med ett innehåll som ger arbetstagarrepresentanterna möjlighet att  

göra en noggrann bedömning av eventuella konsekvenser och vid behov  

förbereda samråd med gemenskapsföretaget eller företagsgruppen”. Enligt  

punkt 2 ska ”samråd ske genom upprättande av en dialog och utbyte av åsikter  

 
489 Prop. 2010/11:60, s. 39. 
490 Se ingressen till första direktivet och ingresspunkt 12 i andra direktivet. 



142 
 

mellan arbetstagarrepresentanterna och gemenskapsföretaget eller företags- 

gruppen”. Vidare anges att dialogen ska upprättas ”vid en tidpunkt, på ett sätt  

och med ett innehåll som ger arbetstagarrepresentanterna möjlighet att, på  

grundval av de uppgifter de fått, inom rimlig tid lämna synpunkter på  

föreslagna åtgärder”. Slutligen krävs att synpunkterna ska kunna ”beaktas  

i beslutsprocessen av gemenskapsföretaget eller företagsgruppen”. 

 

En oklarhet i första direktivet rör den lämpliga tidpunkten för samråd. Enligt  

ordalydelsen i andra direktivet (och andra lagen) måste samråd ske innan  

arbetsgivarparten fattar beslut, annars kan inte arbetstagarsidans synpunkter  

beaktas i beslutsprocessen. Som anförts ovan bör det emellertid uppfattas som  

en huvudregel. Eljest är det knappast förenligt med kravet på effektivitet. 

 

Restriktionen till gränsöverskridande frågor, som följde med det andra EWC- 

direktivet, är införd genom 1 § och 3 § sjunde strecksatsen i andra EWC-lagen. 

 

Med det andra direktivet följde som sagt en skrivning om effektivitet i de  

berörda företagens beslutsfattande. Det är ett krav som riktades till medlems- 

staterna i det nationella genomförandet. Den andra EWC-lagen har en mot- 

svarande bestämmelse i 2 § som har betydelse för denna lags tillämpning  

och för EWC-avtalens innehåll och tillämpning. I det inledande stycket i 2 §  

uppställs kravet att informations- och samrådsförfaranden ”ska vara ända- 

målsenliga och genomföras så att gemenskapsföretag och företagsgrupper kan  

fatta beslut på ett effektivt sätt”. Om det första EWC-direktivet ska tolkas  

koherent med andra direktivet, beträffande kravet på effektivitet, får samma  

krav även anses ingå i första EWC-lagen. 

4.9.3 Rapporträtt/-plikt 

Det första direktivets sekundärbestämmelser (punkt 4) innehåller en rapport- 

rätt och -plikt för ledamöter i det europeiska företagsrådet. Ledamöterna ska  

underrätta arbetstagarrepresentanterna vid gemenskapsföretagets/gruppens  

filialer/företag om innehållet i och utgången av det informations- och  

samrådsförfarande som vilar på sekundärbestämmelserna. Om arbetstagar- 

representanter saknas ska företagsrådets ledamöter informera samtliga arbets- 

tagare. Av samma punkt framgår också att rapporträtten kan vara begränsad  

av att arbetsgivarparten har påfört ledamöterna tystnadsplikt. Rapporträtten är  

införd i första EWC-lagens sekundärbestämmelser genom 33 §. 
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I och med det andra direktivet flyttades rapporträtten ut ur de sekundära  

bestämmelserna. Rapporträtten återfinns i artikel 10. Den är införd i andra  

EWC-lagen genom 54 §. 

4.9.4 Rätt att påföra tystnadsplikt och undanhålla information  

Enligt artikel 8.1 i första direktivet ska medlemsstaterna fastställa att ledamöter  

i förhandlingsdelegationen, det europeiska företagsrådet eller andra  

förfaranden inte ska ha rätt att röja någon information som de ”uttryckligen  

har fått i förtroende”. Tystnadsplikten ska fortsätta gälla efter utgången av  

deras mandatperioder. Detsamma gäller experter som bistår ledamöterna.  

Det andra EWC-direktivet innehåller en identisk rätt att påföra tystnadsplikt i  

artikel 8.1. 

 

Genomförandet i svensk rätt är mer restriktivt mot arbetsgivarparten. Regler  

om tystnadsplikt är införda genom 38 § i första EWC-lagen och genom 58 § i  

andra lagen. För att gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget ska  

få besluta om tystnadsplikt krävs att åtgärden är ”nödvändig med hänsyn till  

företagets bästa”. De svenska EWC-lagarna medger också att tystnadspliktig  

information förs vidare inom en viss krets. En ledamot får vidarebefordra  

informationen till andra ledamöter och experter i företagsrådet, i förhandlings- 

delegationen eller i andra informations- och samrådsorgan som omfattas av  

EWC-lagstiftningen. Rätten att vidarebefordra gäller endast om uppgiftsläm- 

naren underrättar mottagaren om tystnadsplikt. Då gäller tystnadsplikten även  

för mottagaren. 

 

En skillnad mellan 38 § i första lagen och 58 § i andra lagen är att den senare  

paragrafen förtydligar att tystnadsplikten för en ledamot gäller även efter att  

uppdraget har upphört, så länge det finns behov av tystnadsplikten. Denna  

regel får emellertid anses ingå även i första lagen eftersom regeln har sin  

bakgrund i första direktivets artikel 8.1. Av genomdrivandereglerna framgår  

att mål om tillåtligheten av tystnadsplikt ska handläggas skyndsamt (se vidare  

avsnitt 4.12 nedan). 

 

Artikel 8.2 i båda direktiven ålägger medlemsstaterna att garantera en rätt för  

den centrala ledningen att undanhålla information. Rättigheten ska kunna 

utövas i särskilda fall och på de villkor och med de begränsningar som fastställs  

i nationell lagstiftning. Rättigheten förutsätter, enligt direktiven, att  

informationen är av ett sådant slag att dess utlämnande utifrån objektiva  



144 
 

kriterier allvarligt skulle skada eller vara till förfång för de berörda företagens  

verksamhet. Direktiven medger att medlemsstaterna ställer krav på att ett  

administrativt eller rättsligt förhandstillstånd ska lämnas. 

 

Medan tystnadsplikt syftar till att information ska stanna hos arbetstagarnas  

representanter, medför undanhållande att informationen ifråga stannar hos  

arbetsgivarparten och inte ens når representanterna. EWC-direktivens syfte är  

att förbättra arbetstagarnas rätt till information och samråd. Direktiven är  

antagna med stöd i socialpolitiken. Rätten till information och samråd är  

förankrad i EU-stadgan och Europarådets reviderade sociala stadga. Mot den  

bakgrunden finns det skäl att tolka rätten att påföra tystnadsplikt och  

undanhålla information restriktivt. Arbetsgivarparten bör i undantagsfall ha  

rätt att påföra tystnadsplikt och i sista hand ha rätt att undanhålla information. 

Sedd till systematiken i direktiven är rätten att undanhålla information placerad  

efter rätten att påföra tystnadsplikt. 

 

I de svenska EWC-lagarna är rätten att undanhålla information inte intagen i  

lagtexten. I propositionen till första EWC-lagen motiveras det med att MBL:s  

förarbeten och Arbetsdomstolens praxis medger att arbetsgivare undanhåller  

information i ”särpräglade situationer”.491 Det är förarbetesuttalanden om den  

allmänna informationsplikten i 19 § MBL och praxis gällande undantaget från  

den primära förhandlingsplikten, enligt 11 § andra stycket MBL. I proposi- 

tionen till första EWC-lagen hänvisas till Inrikesutskottets behandling av för- 

slaget till MBL (1975/76:InU 45 s. 36) och till AD 1981 nr 1957. Rätten att  

undanhålla information enligt EWC-lagstiftningen vilar alltså på dessa regler i  

MBL med tillhörande förarbeten och praxis. 

4.9.5 Omstruktureringsregler 

Som en följd av det andra EWC-direktivet anvisar den andra lagen en procedur  

för att anpassa företagsråd och omförhandla EWC-avtal i samband med  

”väsentliga omstruktureringar” av gemenskapsföretaget eller gruppen.492 I det  

läget kan europeiska företagsråd och arbetsgivarsidan påkalla förhandlingar  

om att träffa nya avtal om företagsråd eller andra förfaranden, enligt 21 § med  

hänvisning till 19 §. Därvid aktualiseras samma förhandlingsregler som gäller  

för den initiala förhandlingen om EWC-avtal, dock med två tilläggsregler.  

 
491 Prop. 1995/96:163 s. 48f. 
492 Artikel 13 i andra direktivet. 



145 
 

 

Varje berört företagsråd har rätt att utse tre ledamöter till den nya förhand- 

lingsdelegationen, enligt 23 § andra stycket. Medan förhandlingarna pågår ska  

avtal eller andra ordningar för information och samråd fortsätta att gälla med  

de anpassningar som parternas enas om, enligt 55 §. Beslut om att ingå nya  

avtal kräver majoritetsstöd även i den förhandlingsdelegation som har  

utvidgats med ledamöter från företagsråd, enligt 31 §. 

 

Kombinationen av förhandlingsreglerna och de två tilläggsreglerna utgör  

sammantagna lagens omstruktureringsregler. Dessa regler gäller i avtalslöst  

tillstånd. Reglerna tillämpas även i avtalsbundet tillstånd om inte parterna har  

avtalat om en procedur för anpassning vid omstrukturering, enligt 21 § andra  

stycket i andra EWC-lagen. Enligt direktivets artikel 13 ska lagreglerna  

tillämpas också då två eller flera EWC-avtal är motstridiga beträffande  

anpassningen vid omstrukturering. 

4.9.6 Särskilda regler om information och samråd 

4.9.6.1 Inledning 

I EWC-direktivens bilagor finns särskilda regler om information och samråd i  

form av sekundärbestämmelser. Dessa regler besvarar frågan vad informa- 

tionen och samrådet ska behandla och hur ofta samråd ska ske. EWC-lagarna  

ligger nära direktivens bilagor. Den första lagens sekundärbestämmelser är  

samlade i 24-35 §§. Andra lagens sekundärbestämmelser är samlade i 37-52 §§. 

 

4.9.6.2 Första lagen 

Det europeiska företagsrådet har, enligt 29 §, rätt att sammanträffa med 

arbetsgivarparten minst en gång per år. Informationen och samrådet ska  

behandla utvecklingen i gemenskapsföretagets eller företagsgruppens  

affärsverksamhet och dess framtidsutsikter. Inför mötet ska arbetsgivar- 

parten ge företagsrådet en skriftlig rapport om de förhållanden som mötet  

ska beröra. 

 

29 § anger i elva punkter vad mötet ”särskilt ska handla om”:  

(1) gemenskapsföretagets eller företagsgruppens struktur  

(2) gemenskapsföretagets eller företagsgruppens ekonomiska  

         och finansiella situation 

(3) den förväntade utvecklingen i gemenskapsföretagets eller  

     företagsgruppens verksamhet, produktion och försäljning 
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(4) sysselsättningsläget och dess förmodade utveckling 

(5) investeringar 

(6) betydande organisationsförändringar 

(7) införandet av nya arbetsmetoder eller produktionsprocesser, 

(8) produktionsöverföringar 

(9) fusioner 

(10) nedskärningar eller nedläggning av företag, verksamheter  

       eller betydande delar av dessa  

(11) kollektiva uppsägningar. 

 

Att mötet särskilt ska avse dessa frågor utesluter inte att det också kan  

behandla andra frågor. Enligt 30 § har företagsrådets arbetsutskott rätt till  

ytterligare ett möte med arbetsgivarparten i samband med ”särskilda  

omständigheter som i avsevärd utsträckning påverkar arbetstagarnas  

intressen”. Det gäller ”särskilt vid omlokalisering, nedläggning av  

verksamheter eller företag eller kollektiva uppsägningar”. Om särskilda  

omständigheter uppstår ska arbetsgivarparten så snart det kan ske underrätta  

arbetsutskottet om dessa omständigheter. Om arbetsutskottet begär det ska  

arbetsgivarparten sammanträffa med arbetsutskottet för information och  

samråd kring omständigheterna. På sådana möten har dessutom de ledamöter  

i företagsrådet rätt att delta som företräder arbetstagarna vid de verksamheter  

eller företag som är direkt berörda av omständigheterna. Inför mötet ska  

arbetsgivarparten ge arbetsutskottet en skriftlig rapport om de förhållanden  

som mötet skall handla om. Arbetsutskottet har rätt att yttra sig över  

rapporten. Om det inte finns något arbetsutskott har företagsrådet rätt till  

information och samråd om de särskilda omständigheterna. 

 

4.9.6.3 Andra lagen 

De särskilda reglerna om information och samråd i den andra EWC-lagens  

sekundärbestämmelser har i stort sett samma innehåll som reglerna i första  

lagen. De elva punkterna återkommer i andra lagen men är uppdelad i två  

avsnitt. Punk 1-3 utgör ett avsnitt om vad informationen särskilt skall avse,  

enligt 44 §. Resterande punkter anger vad samrådet särskilt ska handla om,  

enligt 45 §. Den näst sista punkten är modifierad från att avse bl.a.  

”nedskärningar” (i första lagen) till ”betydande nedskärningar” (i andra lagen).  

 

Den andra lagen innehåller också ett tillägg i 46 §. Här föreskrivs att samrådet  

ska ske på ett sätt som gör det möjligt för arbetstagarrepresentanterna att  

sammanträda med arbetsgivarparten och ”få motiverade svar på eventuella  
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yttranden”. 

 

En skillnad mellan direktiven och lagarna är att direktiven anger ”exceptionella  

omständigheter” som kvalifikation för att det extra samrådsmötet ska ske,  

medan de svenska lagarna anger ”särskilda omständigheter”. De svenska  

förarbetena ger inga anvisningar om hur dessa sekundärbestämmelser ska  

tolkas. Möjligen kan man göra den tolkningen att kvalifikationen i svensk rätt  

är generösare mot arbetstagarsidan än kvalifikationen i direktiven, på så vis att  

de svenska lagarna kräver extra samråd i fler situationer. 

4.10 Materiella regler 

4.10.1 Inledning 

I detta avsnitt behandlas först de materiella rättigheter som inte kan upphävas  

genom EWC-avtal. Rättigheterna består av ett förtroendemannaskydd och en  

rätt till betald utbildning. Därefter behandlas regler om resursfördelning och  

skydd av resursanvändning i sekundärbestämmelserna. 

4.10.2 Förtroendemannaskydd 

EWC-lagstiftningen innehåller skydd och garantier för representanter i  

arbetstagarnas förhandlingsdelegation, europeiska företagsråd och andra  

förfaranden. Enligt första EWC-direktivet ska representanterna ha rätt till  

samma skydd och garantier som gäller för arbetstagarrepresentanter enligt  

nationell lagstiftning eller praxis i det land där de är anställda.493 Det ska  

särskilt gälla deltagandet i förhandlingsdelegationer, företagsråd och andra  

förfaranden. Det ska särskilt gälla beträffande avlöning av dem som är  

anställda av gemenskapsföretaget eller gruppen under den tid deras uppdrag  

kräver deras frånvaro från arbetet.494 Samma slags krav finns i andra EWC- 

direktivet men det är modifierat till ”liknande” skydd och garantier som gäller  

i landet där representanterna är anställda.495  

 

EWC-lagstiftningen uppfyller kravet genom en hänvisning till vissa regler i  

lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML)  

 
493 Artikel 10 första stycket i första direktivet. 
494 Artikel 10 andra stycket i första direktivet. 
495 Artikel 10.3 i andra direktivet. 
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som ska gälla för representanter som vanligtvis utför sitt arbete i Sverige.  

Hänvisningen görs i 37 § i första EWC-lagen och 56 § i andra lagen De regler  

som ska tillämpas är 3 § första stycket, 4 och 6-8 §§ FML. Enligt dessa regler  

får arbetsgivare inte hindra en representant att fullgöra sitt uppdrag.496  

Representanten får inte ges försämrade villkor. När uppdraget har upphört  

ska representanten ha samma eller likvärdig ställning som om personen inte  

haft uppdraget.497  

 

Representanten har vidare rätt till den ledighet som krävs för uppdraget.  

Ledigheten får inte ha större omfattning än vad som är skäligt med hänsyn till  

förhållandena på arbetsplatsen. Ledighetens förläggning får inte medföra  

betydande hinder för arbetets behöriga gång. Ledighetens omfattning och  

förläggning bestäms efter överläggning mellan arbetsgivaren och den lokala  

arbetstagarorganisationen.498 Under ledigheten har representanten rätt till  

bibehållna anställningsförmåner om ledigheten avser facklig verksamhet på  

personens egen arbetsplats.499 Enligt de regler i FML som EWC-lagarna  

utpekar har representanten slutligen företrädesrätt till fortsatt arbete vid  

uppsägning på grund av arbetsbrist och vid permittering om det är av särskild  

betydelse för den fackliga verksamheten på arbetsplatsen.500 

 

I förarbetena till första EWC-lagen påpekas också att representanter i  

europeiska företagsråd som vanligtvis utför sitt arbete i Sverige omfattas  

av föreningsrätten i MBL501 De omfattas givetvis även av anställningsskyddet  

i LAS. 

4.10.3 Rätt till betald utbildning 

2009 års EWC-direktiv tillförde en rätt till utbildning med bibehållen lön som  

inte fanns i 1994 års direktiv. Enligt artikel 10.4 ska representanter i arbets- 

tagarnas förhandlingsdelegation och i det europeiska företagsrådet ges  

utbildning i den utsträckning som krävs för att de ska kunna utföra sina  

 
496 3 § första stycket FML. 
497 4 § FML. 
498 6 § FML. 
499 7 § FML. 
500 8 § FML. 
501 SOU 1995:115 s. 75. 



149 
 

uppgifter i ett internationellt sammanhang.502 Rättigheten är införd genom 57  

§ i andra EWC-lagen. I paragrafen förtydligas att det är gemenskapsföretaget  

eller det kontrollerande företaget som ska garantera utbildning. Det väsentliga  

är att arbetsgivarsidan står för kostnaderna, medan det antas att arbetstagarnas  

organisationer normalt kommer att anordna utbildningarna.503 Rätten till  

bibehållen lön följer av 7§ FML. 

4.10.4 Resursfördelning och skydd av resursanvändning 

Som en följd av båda direktivens sekundärbestämmelser innehåller båda 

EWC-lagarnas en allmänt avfattad rätt till kostnadstäckning. Det europeiska  

företagsrådets och arbetsutskottets kostnader ska bäras avgemenskapsföre- 

taget eller det kontrollerande företaget. Regeln återfinns i 35 § i första lagen  

och 52 § i andra lagen.504 Enligt första lagen skrivning ska kostnaderna vara  

skäliga. Enligt andra lagen ska kostnaderna bäras i den utsträckning som  

krävs för att företagsrådet ska kunna utföra sina uppgifter på lämpligt sätt.  

Den nya ordalydelsen innebär emellertid inte en förändrad reglering.505  

I direktivens sekundärbestämmelser nämns särskilt kostnadstäckning  

beträffande anordnandet av möten, resor, logi och tolkning.506 

 

I linje med direktiven har företagsrådet eller arbetsutskottet rätt att på 

arbetsgivarpartens bekostnad sammanträda enskilt inför samrådsmöten. 

Därutöver har företagsrådet rätt att på arbetsgivarpartens bekostnad  

sammanträda enskilt ytterligare en gång per år. Reglerna återfinns i 32 § i  

första lagen. I andra lagen följer det av den generella rätten till kostnads- 

täckning enligt 52 §.  

 

I det andra direktivet anges utanför sekundärbestämmelserna att företagsrå- 

dets ledamöter ska förfoga över de medel som är nödvändiga för att företrä- 

da arbetstagarna. Regeringen ansåg dock att det ankommer på parterna att  

avtala om kostnadstäckning eller i annat fall tillämpa de svenska sekundär- 

bestämmelserna.507 

 
502 Artikel 10.4 i andra direktivet. 
503 Prop. 2010/11:60, s. 85. 
504 I första lagen upprepas rätten till kostnadstäckning i anslutning till företagsrådets och 

arbetsutskottets enskilda sammanträden, i 32 §. 
505 Prop. 2010/11:60, s. 81. 
506 Punk 6 respektive punkt 7 i första respektive andra direktivets sekundärbestämmelser. 
507 A. prop., s. 81. 
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I linje med direktiven fastlår EWC-lagarna också att företagsrådet eller  

arbetsutskottet får biträdas av experter som företagsrådet eller utskottet  

utser (31 § i första lagen respektive 49 § i andra lagen). Därvid kan exempel- 

vis experter från nationella fackförbund, europeiska koncernfack och  

branschfederationer anlitas. 

4.11 Avtalsparternas handlingsutrymme 

4.11.1 Inledning 

I föregående avsnitt behandlades situationen då ett företagsråd konstitueras  

på basis av sekundära bestämmelser i lag. Parterna har ett stort utrymme att  

avvika från dessa bestämmelser. De kan avtala fram nya regler, inkorporera  

delar av sekundärbestämmelserna eller helt lämna dem därhän.  

 

Parterna kan konstituera ett eller flera företagsråd.508 De kan välja att göra 

företagsråden till renodlade arbetstagarorgan eller partsammansatta organ.  

Båda typerna förekommer i praktiken. Som förlaga till partsammansatta 

företagsråd tjänar ofta Frankrikes företagsråd, medan Tyskland har en  

tradition av företagsråd bestående av endast arbetstagarrepresentanter.509  

Ett företagsråd kan vara sammansatt av både arbetstagare inom en koncern 

och fackliga företrädare som anländer utifrån. 

 

Arbetstagarsidan kan välja att använda företagsråd främst som interna fackliga  

forum.510 Parterna kan avtala fram ett eller flera informations- och samråds- 

förfaranden istället för företagsråd.511 Som framgått i kapitel 3 förekommer  

också att företagsråd fungerar som förhandlingsorgan vilka träffar materiella  

företagsavtal.512 Den rollen ligger bortom EU-lagstiftarens avsikt. 

 

Det är som sagt sällsynt att företagsråd fullt ut följer sekundärbestämmelserna. 

 
508 Möjligheten att inrätta flera företagsråd nämns i artikel 5.3 i båda direktiven. Möjligheten 

nämns inte i EWC-lagarna. Det innebär givetvis inte att lagarna förhindrar flera företagsråd. 
509 Barnard (2012), s. 663f och 671f. 
510 Ett sådant fall undersöks i mitt kapitel 6. 
511 Artikel 6.3 i båda direktiven. 22 § i första EWC-lagen. 34 § i andra EWC-lagen. 
512 Se avsnitt 3.5.5. 
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Vanligast är avvikande företagsråd. Avtal om andra förfaranden är ovanliga.  

Antalet nu gällande förfaranden uppgår till ca 10 stycken.513 

 

Nedan berörs handlingsutrymmet för dem som ingår EWC-avtal. Handlings- 

utrymmet bestäms av EWC-lagstiftningens krav på avtalen. Det bestäms också  

av de rättigheter i EWC-lagarna som inte kan upphävas genom EWC-avtal.  

Först berörs kraven på avtalen, sedan gränserna i form av procedurala och  

materiella rättigheter. Dessa rättigheter har redan behandlats ovan (avsnitt 4.9- 

10), varför en kort rekapitulering och vissa ytterligare kommentarer är  

tillräckligt. 

4.11.2 Generella och specifika krav 

En del krav i EWC-lagstiftningen är generella. De gäller båda generationerna  

artikel 6-avtal, oavsett om avtalet ligger till grund för företagsråd eller andra  

förfaranden. Dessa krav är skriftlighetskravet,514 minimikravet på avtalets  

tillämpningsområde515 och kravet att informations- och samrådsförfaranden  

ska vara ”ändamålsenliga och genomföras så att gemenskapsföretag och  

företagsgrupper kan fatta beslut på ett effektivt sätt”.516 Det sistnämnda kravet  

tar förvisso sikte på genomförandet av ett förfarande. Kravet tar inte sikte direkt  

på avtalets innehåll. Kravet bör dock begränsa innehållet i vart fall om det  

förfarande som avtalet föreskriver är så konstruerat att dess genomförande  

kolliderar med effektiviteten i beslutsfattandet. 

 

Artikel 13-avtal ska vara skriftliga517 men till skillnad från artikel 6-avtal måste  

 
513 Data tillgängliga på ETUI:s hemsida: http://www.etui.org/Services/European-Works-

Councils-Database-EWCDB. Information hämtat den 29 april 2017. 
514 Berört i avsnitt 4.6 ovan. 
515 Berört i avsnitt 4.4 ovan. 
516 Min kursivering. Berört i avsnitt 4.5 och 4.9.2 ovan. Kravet finns som sagt i 2 § i andra 

EWC-lagen och har sin bakgrund i artikel 1.2 i andra EWC-direktivet. Kravet ingick inte explicit 

i första direktivet eller första lagen, men som anförts ovan är det naturligt att läsa första 

direktivet/lagen koherent med andra direktivet/lagen i denna del.  
517 Det finns inget explicit krav på att artikel 13-avtal ska vara skriftliga, men som Blanplain 

anför: ”[…] it seems absolutely indicated that it should. This is because the existing agreement 

will be up for examination whether it qualifies as an agreement in force, escaping the obligations 

of the Directive”. Blanplain (2009), s. 68. 

http://www.etui.org/Services/European-Works-Councils-Database-EWCDB
http://www.etui.org/Services/European-Works-Councils-Database-EWCDB
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de inte omfatta arbetstagare i EES-staterna utanför EU.518 Utöver de generella  

kraven på artikel 6-avtal finns en rad specifika krav. Man får skilja mellan de  

krav som är specifika för avtal om ett eller flera företagsråd (företagsråds-avtal)  

och de krav som är specifika för avtal om ett eller flera förfaranden (förfarande- 

avtal). Inom båda dessa kategorier måste man också skilja mellan de olika krav  

som ställs på första respektive andra generationen artikel 6-avtal.  

 

Kraven på artikel 13-avtal har redan avhandlats. Det ställs inga krav utöver det  

nämnda skriftlighetskravet, kravet på tillämpningsområdet och kravet att  

innehållet rör gränsöverskridande information och samråd. Dessa krav vilar  

på alla artikel 13-avtal oavsett om avtalet konstituerar någon form av  

företagsråd eller andra förfaranden.  

4.11.3 Krav på företagsråds-avtal 

När ett företagsråds-avtal ingås vilar vissa krav på avtalets innehåll. Under den  

period då första generationens artikel 6-avtal kunde slutas hade parterna att  

iaktta 21 § i första EWC-lagen. Perioden sträckte sig från den 22 september  

1996 till och med den 5 juni 2011 (se avsnitt 4.7 ovan). I första lagens 21 §  

uppställs krav på avtalsinnehållet i sex punkter. Avtalet ska fastställa: (1) de  

företag eller verksamheter som skall omfattas av avtalet, (2) företagsrådets  

sammansättning och mandatperiod, (3) rådets uppgifter och förfarande för  

information och samråd, (4) platsen för rådets möten samt mötesfrekvensen  

och mötenas längd, (5) de ekonomiska och materiella resurser som skall ställas  

till rådets förfogande samt (6) avtalets löptid och omförhandlingsförfarande,  

särskilt med beaktande av förändringar i gemenskapsföretagets eller företags- 

gruppens verksamhet.519 

 

Här bör erinras att nyss nämnda krav gäller både de avtal som följer den första  

EWC-lagens sekundärbestämmelser och de företagsråds-avtal som avviker  

från bestämmelserna. Lagen torde medge alla upptänkliga avvikelser under  

följande förutsättningar: att avtalen behandlar de frågor eller teman som  

ovan räknats upp, att avtalen uppfyller de generella kraven på EWC-avtal  

 
518 Artikel 13.1 i första direktivet. Se vidare undantagen som följde av att det första EWC 

direktivet initialt inte omfattade och sedan omfattade Förenade kungariket Storbritannien och 

Nordirland, fotnot 444 och 445 ovan. 
519 Denna paragraf är nästan identisk med artikel 6.2 i första direktivet. Den svenska lagen tillför 

en skrivning i sjätte punkten om löptid och omförhandling, nämligen bisatsen: ”särskilt med 

beaktande av förändringar i gemenskapsföretagets eller företagsgruppens verksamhet”. 
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(se avsnitt 4.11.2 ovan) samt att avtalen inte överskrider de gränser som  

sätts av rättigheter i lagen (se vidare avsnitt 4.11.5 nedan). 

 

När ett företagsråds-avtal träffas som är ett andra generationens artikel 6-avtal,  

har parterna att iaktta 33 § i andra EWC-lagen. Avtalen i denna generation slöts  

tidigast den 6 juni 2011. I andra EWC-lagens 33 § uppställs i huvudsak samma  

krav på avtalsinnehållet som i första lagen. Den andra lagen tillför dock tre  

krav: (1) att företagsrådets sammansättning ska vara avvägt med hänsyn till  

verksamhetsgrenar inom gemenskapsföretaget eller företagsgruppen och till  

arbetstagarnas kön och arbetsuppgifter; (2) att avtalet ska behandla förhållan- 

det mellan det europeiska företagsrådets informations- och samrådsförfarande  

och motsvarande förfaranden på nationell nivå; (3) att för det fall avtalet inne- 

håller bestämmelser om ett arbetsutskott för företagsrådet ska även utskottets  

sammansättning, arbetsuppgifter och mötesordning behandlas i avtalet.520 

 

Artikel 12.3 i andra EWC-direktivet anknyter till kravet att avtalet ska reglera  

förhållandet mellan företagsrådet och inflytandeformer på nationell nivå. För  

det fall att avtalet inte reglerar förhållandet, anger nämnda artikel att informa- 

tion och samråd ska hållas både med företagsrådet och med nationella organ  

beträffande beslut som kan medföra väsentliga förändringar i arbetsorganisa- 

tionen eller anställningsavtalen. Ingresspunkt 37 inskärper att företagsrådet  

”vid behov ska kunna informeras före eller samtidigt” med nationella organ.  

Enligt artikel 12.3 ska medlemsstaterna föreskriva att information och samråd  

ska ske på båda nivåer. Den svenska lagstiftaren har inte infört någon särskild  

regel med anledning av artikeln. Information och samråd med stöd av MBL  

och medbestämmandeavtal gäller emellertid alltjämt, precis som innan  

direktivet genomfördes i svensk rätt. 

 

Den andra EWC-lagens 33 § bygger ut den sjätte punkten i första EWC-lagens  

kravlista till följande skrivning: avtalet ska behandla ”avtalets löptid, hur avtalet  

får ändras eller sägas upp och, för de fall då avtalet ska omförhandlas, när och  

hur det ska gå till”. Förlagan till 33 § i andra lagen är artikel 6.2 i andra direk- 

tivet. I punkt g i denna artikel nämns att omförhandling kan bli aktuellt vid  

omstruktureringar av gemenskapsföretaget eller gruppen. 

 

Om företagsråds-avtalet är ett andra generationens artikel 6-avtal krävs också  

 
520 Denna paragraf har sin förlaga i artikel 6.2 a-g i andra direktivet. Det som i lagen benämns 

”arbetsutskott” kallas i direktivet ”särskild kommitté”. 
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att informations- och samrådsrättigheterna inskränks till gränsöverskridande  

frågor, enligt 1 § och 3 § sjunde strecksatsen i andra lagen. Rent nationella  

frågor ska inte behandlas. En bestämmelse i andra EWC-direktivet anknyter  

till detta krav. Avtalet får inte påverka tillämpningen av nationell lagstiftning  

och/eller praxis gällande information och samråd.521 

 

Här kan återigen erinras att ovan nämnda krav omfattar både de avtal som 

följer den andra EWC-lagens sekundärbestämmelser och de företagsråds-avtal  

som avviker. Om sekundärbestämmelserna följs blir det givetvis dessa bestäm- 

melser som fyller avtalet med innehåll (genom en hänvisning till lagreglerna  

eller upptagning av reglerna i avtalet). Sekundärbestämmelserna är dock inte  

tillräckliga för att uppfylla lagens samtliga krav på avtalsinnehållet. Vissa luckor  

måste fyllas av parterna själva genom avtalet. Hit hör bl.a. att avtalet ska  

innehålla regler om företagsrådets mandattid, avtalets löptid och förhållandet  

till andra inflytandeformer på nationell nivå. 

 

Enligt båda EWC-lagarna blir europeiska företagsråd bärare av de EWC-avtal  

som sluts.522 Det hindrar inte att även fackliga organisationer träder in som  

part i avtalen tillsammans med företagsråden. Det är i praktiken vanligt att  

koncernfack och europeiska branschfederationer är undertecknade parter eller  

på andra sätt understödjer företagsråden. Så långt företagsråds-avtal. 

4.11.4 Krav på förfarande-avtal 

När ett förfarande-avtal träffas vilar färre krav på avtalsinnehållet. Under 

perioden då första generationens artikel 6-avtal kunde ingås hade parterna att 

iaktta 22 § i första EWC-lagen. I denna paragraf uppställs tre krav på avtalet: 

att det innehåller riktlinjer för informations- och samrådsförfarandet, att det 

behandlar arbetstagarrepresentanternas rätt till information, särskilt om 

gränsöverskridande frågor som har en betydande inverkan på arbetstagarnas 

intressen samt att avtalet behandlar representanternas rätt att sammanträda 

för att diskutera den information de fått.523  

 
521 Artikel 12.2 i andra direktivet. Denna bestämmelse är inte intagen i den svenska lagtexten 

men får anses ingå genom konform tolkning eller följer redan av restriktionen till 

gränsöverskridande frågor i 1 § och 3 § sjunde strecksatsen i andra EWC-lagen. 
522 36 § andra stycket i första EWC-lagen. 53 § andra stycket i andra EWC-lagen. 
523 Denna paragraf har i huvudsak samma innebörd som artikel 6.3 i första direktivet. 

Paragrafen tillför kravet att det ska finnas riktlinjer för informations- och samrådsförfarandet. 
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När förfarande-avtalet är ett andra generationens artikel 6-avtal ska parterna följa 

34 § i andra EWC-lagen. I denna paragraf uppställs samma tre krav på avtalet 

som i första EWC-lagen.524 Om det är ett andra generationens artikel 6-avtal 

gäller dessutom restriktionen till gränsöverskridande frågor, enligt 1 § och  

3 § sjunde strecksatsen. 

 

Även om kraven på förfarande-avtal är färre än kraven på företagsråds-avtal, 

bör det erinras att EWC-lagstiftningen innehåller rättigheter som sätter 

gränser för det tillåtna innehållet i samtliga EWC-avtal (utom artikel 13-avtal). 

Dessa gränser ska nu beröras. 

4.11.5 Rättigheter som gräns för avtalsinnehållet 

EWC-lagstiftningen innehåller som bekant procedurala och materiella rättig- 

heter som ligger utanför sekundärbestämmelserna, varför parterna inte kan  

disponera fritt över dem. Rättigheterna kan inte upphävas genom EWC-avtal  

men de bör vara möjliga att utvidga, dock med vissa spärrar även i denna del. 

 

De gränser för avtalsinnehållet som sätts av rättigheter i EWC-lagarna har inte  

prövats av EU-domstolen. Följande kommentarer är därför tämligen ytliga  

och sparsamma. Först ska de rättigheter kommenteras som sätter gränser för  

andra generationens artikel 6-avtal. Rättigheterna återfinns i den andra EWC- 

lagen. Första lagen bjuder på fler oklarheter (vilka noteras nedan). De rättig- 

heter i andra lagen som tillkommer arbetstagarsidan är:  

- rätten till information och samråd enligt de  

  allmänna definitionerna (2 § punkt 1-2)  

- rapporträtten (54 §),  

- förtroendemannaskyddet (56 §)525 

- rätten till betald utbildning (57 §).  

 

De rättigheter som tillkommer arbetsgivarparten är rätten att i undantagsfall  

påföra tystnadsplikt (58 §) och i sista hand undanhålla information (artikel  

 
524 Denna paragraf har i huvudsak samma innebörd som artikel 6.3 i andra direktivet. Paragrafen 

tillför kravet att det ska finnas riktlinjer för informations- och samrådsförfarandet. 
525 Här bortses från föreningsrätten i MBL och anställningsskyddet i LAS. Se avsnitt 4.10.2 

ovan. 
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8.2).526 

 

Även om andra generationens artikel 6-avtal inte kan upphäva rätten till  

information och samråd bör det gå att utvidga rättigheterna, så länge avtalet  

inte kolliderar med kravet att beslut ska kunna fattas på ett effektivt sätt  

(2 §), inte överskrider restriktionen till gränsöverskridande frågor (1 § och 3 §  

sjunde strecksatsen), inte påverkar tillämpningen av information och samråd  

på nationell nivå och inte kolliderar med rättigheter på arbetsgivarsidan. 

 

Arbetsgivarsidans rätt att i vissa fall påföra tystnadsplikt står mot rapport- 

rätten. På samma sätt står rätten att undanhålla information mot rätten till  

information. Ett EWC-avtal som utvidgar rättigheterna på den ena sidan  

möter någonstans en gräns i rättigheterna på den andra sidan. Det är för  

närvarande oklara gränser. Klart är i vart fall att utrymmet för att förstärka  

förtroendemannaskyddet och rätten till utbildning bör vara mycket omfattan- 

de. Det är svårt att se någon spärr därvidlag i EWC-lagstiftningen. Så långt den  

andra generationens artikel 6-avtal. 

 

De rättigheter som sätter gränser för första generationens artikel 6-avtal åter- 

finns i den första EWC-lagen. Här inställer sig fler oklarheter än i andra lagen.  

Det första direktivet saknar som sagt en definition av information. Detsamma  

gäller första EWC-lagen. Lagen innehåller inte heller någon definition av sam- 

råd. Tolkad mot bakgrund av första direktivet får definitionen av samråd i  

artikel 2.1 f anses ingå i lagen. Den vaga och svaga definitionen av samråd gör  

det emellertid svårt att säga när ett avtal på ett otillåtet sätt inskränker rätten  

till samråd.  

 

Första lagen innehåller som bekant ingen rätt till betald utbildning. Lagen  

innehåller en rapporträtt men den är placerad i de sekundära bestämmelserna  

(33 §). Enligt lagens ordalydelse har arbetstagarnas representanter en rapport- 

rätt endast om parterna eller arbetstagarsidan så beslutat (23 §). En bokstavs- 

tolkning innebär också att EWC-avtal får stipulera tystnadsplikt beträffande  

all information. En sådan tolkning framstår som tveksam eftersom  

information och samråd då skulle reduceras till en ren angelägenhet för  

arbetstagarnas representanter. Uppdragsgivarna skulle sakna insyn och  

kontroll över proceduren. Då vore det också svårt att hävda att direktivens  

 
526 Rätten att undanhålla information enligt artikel 8.2. i andra direktivet är som sagt inte intagen 

i den svenska lagtexten. Se avsnitt 4.9.4 ovan. 



157 
 

syfte (”förbättra arbetstagarnas rätt till information och samråd”) uppfylls. Det  

framstår som rimligare att en rapporträtt underförstått ingår i informations-  

och samrådsrättigheterna, låt vara att rapporträtten må uppfattas som svagare  

i den första EWC-lagen än i andra lagen. 

 

Precis som andra EWC-lagen föreskriver första lagen ett förtroendemanna- 

skydd (37 §) medan arbetsgivarsidan har rätt att påföra tystnadsplikt (38§) och  

undanhålla information (artikel 8.2). Samtidigt kvarstår den svagare reglering- 

en av information, samråd och rapporträtt i första EWC-lagen. Rimligen bör  

första lagen tolkas så att den lämnar ett större utrymme för att genom avtal  

utvidga arbetsgivarsidans rätt att påföra tystnadsplikt och undanhålla informa- 

tion. Å andra sidan omfattas inte den första generationens artikel 6-avtal av  

restriktionen till gränsöverskridande frågor som återfinns i andra EWC-lagen.  

I det avseendet medger första lagen starkare rättigheter för arbetstagarsidan  

genom avtal än vad andra lagen medger. 

 

Slutligen bör erinras att omstruktureringsreglerna i andra EWC-lagen omfattar  

parter i samtliga EWC-avtal. Reglerna begränsar förvisso inte avtalsinnehållet,  

men parterna måste införa sina egna omstruktureringsregler i avtalet om de  

har för avsikt att inte följa lagen i den delen. 

4.12 Genomdrivanderegler 

EWC-lagarna utmynnar i regler om genomdrivande.527 Det följer av allmänna 

EU-rättsliga principer att administrativa eller rättsliga förfaranden och sank- 

tioner ska vara effektiva, avskräckande och proportionella.528 De allmänna  

principerna återges i andra EWC-direktivets ingress.529 Kravet på effektiva  

rättsmedel finns också i artikel 47 i EU-stadgan beträffande bl.a. rätten till  

information och samråd. Det första EWC-direktivets ingress innehåller endast  

en skrivning om att ”lämpliga åtgärder” ska vidtas. 

 

 
527 Detta avsnitt är översiktlig. För en analys som är både bredare och mer djuplodande se 

Sjödins behandling av genomdrivandereglerna som är knutna till det svenska genomförandet av 

åtta inflytandedirektiv i Sjödin (2015), s. 284-309. 
528 Dom C-382/92 Kommissionen mot Förenade kungariket EU:C:1994:233, p. 57-58. Dom 

C-383/92 Kommissionen mot Förenade kungariket EU:C:1994:234, p. 42. Den förra domen 

rör direktivet om verksamhetsövergång, den senare rör direktivet om kollektiva uppsägningar.  
529 Ingresspunkt 36. 
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De svenska EWC-lagarnas regler för genomdrivande är modellerade på MBL:s  

regler om skadestånd, tvisteförhandling och talerätt. Arbetstagarnas förhand- 

lingsdelegation och europeiska företagsråd äger rättskapacitet och de kan  

väcka talan inför domstol och andra myndigheter.530 Brott mot EWC-lagarna  

eller mot avtal grundade på lagarna är sanktionerade med ekonomiskt och  

allmänt skadestånd.531  

 

Skadeståndstalan kan föras inte bara av en förhandlingsdelegation eller ett  

europeiskt företagsråd utan också av ”andra organ för information till och  

samråd med arbetstagare”.532 Denna bestämmelse är relevant då parterna har  

avtalat fram något annat förfarande än ett företagsråd. Om det inte finns en  

förhandlingsdelegation, ett företagsråd eller organ inom ett annat förfarande  

som kan väcka talan, är det istället ”berörda arbetstagarorganisationer” som  

har att driva skadeståndskravet.533 Gemenskapsföretaget eller det kontrol- 

lerande företaget i en grupp kan, på samma sätt som arbetsgivare enligt MBL,  

kräva skadestånd och väcka talan i domstol.534 

 

EWC-lagarna hänvisar till rätten att tvisteförhandla i 10 § och 64 § MBL535  

och till lagen (1974:371) om rättegång i arbetstvister.536 I linje med traditionen  

på svensk arbetsmarknad ska skadeståndsyrkanden i första hand bli föremål  

för förhandling. Vid oenighet öppnas möjligheten till rättsprocess. Rätten att  

påkalla tvisteförhandling tillkommer gemenskapsföretag, kontrollerande  

företag, europeiska företagsråd, arbetstagarnas förhandlingsdelegation, andra  

organ för information och samråd samt berörda arbetstagarorganisationer.537  

Om tillämpningen av EWC-lagarna och därpå grundade avtal blir föremål för  

domstolsprövning är Arbetsdomstolen första (och sista) domstol.538 Mål om  

tillåtligheten av tystnadsplikt ska handläggas skyndsamt.539 

 
530 36 § första stycket i första EWC-lagen. 53 § första stycket i andra EWC-lagen. 
531 39 § första stycket i första EWC-lagen. 59 § första stycket i andra EWC-lagen. Dessa para-

grafer hänvisar till reglerna om ekonomiskt och allmänt skadestånd i MBL, alltså 55 och 56 §§, 

57 § andra stycket, 60 § första stycket samt 61 och 62 §§ MBL. 
532 39 § andra stycket i första EWC-lagen. 59 § andra stycket i andra EWC-lagen. 
533 39 § tredje stycket i första EWC-lagen. 60 § i andra EWC-lagen. 
534 39§ andra stycket i första EWC-lagen. 59 § andra stycket i andra EWC-lagen. 
535 41 § i första EWC-lagen. 62 § i andra EWC-lagen. 
536 40 § första stycket i första EWC-lagen. 61 § första stycket i andra EWC-lagen. 
537 41 § i första EWC-lagen. 62 § i andra EWC-lagen. 
538 40 § tredje stycket i första EWC-lagen. 61 § första stycket i andra EWC-lagen. 
539 40 § fjärde stycket i första EWC-lagen. 61 § tredje stycket i andra EWC-lagen. 
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Genomdrivandereglerna i första EWC-lagen hade en temporal räckvidd som  

sträckte sig från den 22 september 1996 till och med den 5 juni 2011 (se avsnitt  

4.7 ovan). Från och med den 6 juni 2011 omfattas samtliga EWC-avtal av den  

andra EWC-lagens genomdrivanderegler. Den avgörande nyheten i den andra  

lagen är att tvister kan slitas i Arbetsdomstolen endast om tvisten rör  

förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare, enligt 61 § första stycket.  

 

Den första EWC-lagen medgav även att tvister mellan företag inom en grupp  

handlades i Arbetsdomstolen. Lagen kunde också tolkas så att arbetstagare  

och arbetstagarorganisationer hade rätt att kräva skadestånd (enligt samma lag)  

av andra arbetstagare och arbetstagarorganisationer. Andra EWC-lagen fast- 

slår att arbetstagare och arbetstagarorganisationer inte kan driva sådana krav  

med stöd av EWC-lagen, i 59 § tredje stycket.540 Med arbetstagarorganisation  

likställs (i nämnda stycke) företagsråd, förhandlingsdelegationer och andra  

organ för information och samråd. 

4.13 Undantag från tillämpningsområdet 

Det framgick i avsnittet om konstituerande regler (4.8 ovan) att begreppen  

gemenskapsföretag och kontrollerande företag har en vidsträckt räckvidd i  

personligt hänseende. Det följer av den breda innebörden av begreppet  

företag såsom det har definierats i EU-rätten och kodifierats i EWC-lagarna.  

Det har medfört att vissa undantag är nödvändiga. Undantag anges i EWC- 

direktiven och EWC-lagarna. 

 

Vissa företag som enligt EWC-direktivens kriterier utgör det kontrollerande  

företaget i en grupp ska ändå inte anses vara ett kontrollerande företag. Det är  

investmentbolag som omfattas av en EU-förordning om kontroll av företags- 

koncentrationer.541 Undantagna är också de tjänstemän som utövar sina  

funktioner enligt en medlemsstats lagar om likvidation, konkurs, obestånd,  

 
540 I propositionen till andra EWC-lagen kommenterar regeringen att nyss nämnda två 

tolkningar var en icke avsedd konsekvens av genomdrivandereglerna i första lagen. Prop. 

2010/11:60, s.90 
541 Artikel 3.4 i båda direktiven hänvisar till Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 

januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer ("EG:s koncentrations-förordning"). EUT 

L 24, 29.1.2004, s. 1. Undantaget är infört i svenskt rätt genom 11 § i första EWC-lagen och  

15 § i andra EWC-lagen. 
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betalningsinställelse, ackord eller liknande förfaranden. Även om tjänste- 

männen uppfyller EWC-direktivens kriterier för bestämmande inflytande ska  

de inte anses utöva ett bestämmande inflytande över företag i en grupp.542 

 

EWC-direktiven kan i vissa fall överlappa direktiven om arbetstagarinflytande  

i europabolag och europakooperativ. Ett gemenskapsföretag eller ett kontrol- 

lerande företag kan samtidigt vara ett europabolag eller ett europakooperativ.  

De två sistnämnda associationsformerna grundas på två EU-förordningar,  

vilka kompletteras av två direktiv om arbetstagarinflytande. Förordningarna  

och direktiven berördes i kapitel 3.543 Här bör erinras att inrättandet av arbets- 

tagarinflytande i europabolag och europakooperativ följer den idé som härrör  

från EWC-direktiven. Förhandling om avtal hålls i skuggan av sekundära  

bestämmelser i lag.  

 

Utgångspunkten vid överlappning är att EWC-lagstiftningen inte ska tillämpas  

på europabolaget/kooperativet eller dess dotterföretag.544 I två fall ska EWC- 

lagarna ändå tillämpas. Det första fallet är om arbetstagarnas förhandlings- 

delegation i europabolaget/kooperativet har beslutat att avstå från förhand- 

lingar eller avbryta pågående förhandlingar. Då tillämpas EWC-lagarna på  

europabolaget/kooperativet och dess dotterföretag. Det andra fallet är om ett  

gemenskapsföretag/kontrollerande företag blir dotterföretag till ett europa- 

bolag/kooperativ. Då tillämpas EWC-lagarna på dotterföretaget såvida inte  

dotterföretaget omfattas av inflytandereglerna i de svenska lagar som genom- 

för direktiven om europabolag och europakooperativ.545 Direktiven är genom- 

förda i form av två lagar.546 Nyss nämnda undantag framgår inte av EWC- 

 
542 Artikel 3.5 i båda direktiven. Undantagen är införda genom 11-12 §§ i första EWC-lagen 

och 15-16 §§ i andra lagen. 
543 Se avsnitt 3.4.2. 
544 Utgångspunkten för europabolag framgår av 8 a § första stycket i första EWC-lagen. 

Utgångspunkten för kooperativ framgår av 8 b § första stycket i första EWC-lagen. Identiska 

skrivningar i 9 § första stycket i andra EWC-lagen respektive 10 § första stycket i samma lag. 
545 Undantagen i europabolag framgår av 8 a § första och andra stycket i första EWC-lagen. 

Undantagen i kooperativ framgår av 8 b § första och andra stycket i första EWC-lagen. Identiska 

skrivningar i 9 § andra och tredje stycket i andra EWC-lagen respektive 10 § andra och tredje 

stycket i samma lag. 
546 Lag (2004:559) om arbetstagarinflytande i europabolag.  

Lag (2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ. 
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direktiven utan av direktiven om europabolag547 och europakooperativ.548 

 

I genomförandet av EWC-direktiven medgav samma direktiv att medlems- 

staterna fastställde särskilda regler för ”information och meningsyttringar” vad  

gäller s.k. tendensföretag. Det är företag som ”direkt och huvudsakligen följer  

ett ideologiskt inriktat mål”.549 Det svenska genomförandet innebär att verk- 

samhet ”av religiös, vetenskaplig, konstnärlig eller annan ideell natur eller som  

har kooperativt, fackligt, politiskt eller annat opinionsbildande ändamål  

undantas från lagens tillämpningsområde såvitt avser verksamhetens mål och  

inriktning”.550 

 

Direktiven medgav att medlemsstaterna undantog besättningsmedlemmar i  

handelsflottan från det nationella genomförandet som helhet.551 Den svenska  

lagstiftaren avstod från möjligheten. 

 

I EWC-direktiven klargörs, slutligen, att direktiven inte ska påverka de  

informations- och samrådsförfaranden som avses i direktiven om kollektiva  

uppsägningar, verksamhetsövergång respektive en allmän ram för information  

och samråd inom EU.552 

4.14 Sammanfattning och kommentar 

4.14.1 Inledning 

Det har nu blivit dags att sammanfatta kapitlet. Först rekapituleras logiken i  

förhandlingar om EWC-avtal. Därefter summeras reglerna för europeiska  

företagsråd som inrättats enligt sekundärbestämmelserna. Sedan samman- 

fattas det legala utrymmet för avtal om avvikande företagsråd och andra 

förfaranden. Därpå följer tre avslutande reflektioner. 

 
547 Artikel 13.1. 
548 Artikel 15.1. 
549 Artikel 8.3 i båda direktiven. En förutsättning för att få fastställa särskilda regler var att det 

redan fanns sådana regler i den nationella lagstiftningen senast vid dagen för respektive direktivs 

antagande. I svensk rätt återfinns det etablerade tendensskyddet i 2 § MBL. 
550 8 § i första EWC-lagen. 11 § i andra EWC-lagen. Min kursivering. 
551 Artikel 1.5 i första direktivet. Artikel 1.7 i andra direktivet. 
552 Artikel 12.1 i första EWC-direktivet. Artikel 12.4 i andra EWC-direktivet. 
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4.14.2 Förhandling om EWC-avtal 

Förhandling om EWC-avtal sker i skuggan av sekundärbestämmelserna.  

Dessa bestämmelser blir tillämpliga endast efter parternas ömsesidiga beslut  

(genom EWC-avtal) eller efter förhandlingsdelegationens ensidiga beslut (utan  

avtal). EWC-avtalet följer inte principerna för semidisposivitet i svensk arbets- 

rätt. Utgångspunkten för de sekundära bestämmelserna är att de inte gäller.  

Förhållandet mellan kollektivavtal och semidispositiv lag innebär tvärtom att  

lagreglerna gäller, såvida inte avtalet föreskriver något annat. 

 

Förhandlingar i skuggan av sekundärbestämmelserna ger båda parter incita- 

ment att söka skräddarsydda ”win-win”-lösningar. Ett förslag till EWC-avtal,  

som avviker från de sekundära bestämmelserna i lag, måste av båda parter  

uppfattas vara fördelaktigare än lagen för att parterna ska vara motiverade att  

ingå avtalet. Sådan är logiken i vart fall om man betraktar EWC-avtalet och  

sekundärbestämmelserna isolerat från andra faktorer som i praktiken kan på- 

verka förhandlingen om avtalet. Lagstiftningen anmodar dessutom företags- 

råd som har inrättats utan EWC-avtal att efter en tid pröva om förhandlingar  

om avtal ska inledas. 

4.14.3 Företagsråd enligt sekundärbestämmelserna 

EWC-lagstiftningen anvisar en modell för att konstituera europeiska företags- 

råd varvid lagstiftningen garanterar arbetstagarsidan en miniminivå vad gäller  

procedurala och materiella rättigheter. I de svenska lagarna ligger den nivån  

strax ovanför miniminivån i EWC-direktiven. Arbetstagarnas rapporträtt är  

något starkare eftersom rätten för att påföra tystnadsplikt är snävare. Möjligen  

kan man också göra den tolkningen att de svenska sekundärbestämmelserna  

kräver ett extra samråd i fler situationer än vad direktiven kräver. 

 

När ett företagsråd konstitueras enligt sekundärbestämmelserna har parterna  

att iaktta tre olika delar i lagstiftningen: 

(1) rättigheter som inte kan upphävas genom EWC-avtal 

(2) omstruktureringsregler som parterna kan avvika från genom EWC-avtal 

(3) sekundärbestämmelser som tillämpas endast om parterna eller 

arbetstagarsidan så beslutar. 

 

I dessa tre delar återfinns konstituerande, procedurala och materiella regler.  

Samtliga regler ska iakttas både när företagsråd inrättas utan EWC-avtal och 

när EWC-avtal träffas som inte avviker från EWC-lagstiftningen. 
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De konstituerande reglerna består främst av sekundärbestämmelser. Dessa  

bestämmer företagsrådets sammansättning genom att styra fördelningen av 

platser mellan olika länder och utseendet av de svenska ledamöterna. Sekun-

dära bestämmelser reglerar också företagsrådets beslutsfattande och behörig-

het att förhandla om och ingå nya EWC-avtal m.m. 

 

De procedurala reglerna i den andra EWC-lagen innehåller följande rättigheter  

som inte kan upphävas genom EWC-avtal: arbetstagarsidans rätt till informa- 

tion och samråd enligt de allmänna definitionerna, rapporträtten, arbetsgivar- 

partens rätt att i undantagsfall påföra tystnadsplikt samt rätten att i sista hand  

undanhålla information. Första EWC-lagen innehåller ingen definition av  

information och rapporträtten är placerad i sekundärbestämmelserna. 

 

De procedurala reglerna består vidare av omstruktureringsregler som anvisar  

en procedur för anpassning av företagsråd och omförhandling av EWC-avtal  

vid väsentliga omstruktureringar av gemenskapsföretaget eller gruppen. EWC- 

avtalet är inte underkastat principerna för semidisposivitet, men i förhållande  

till omstruktureringsreglerna är EWC-avtalet åtminstone följsammare mot  

idén om semidisposivitet. Utgångspunkten är att dessa regler i lag gäller, såvida  

inte EWC-avtalet innehåller omstruktureringsregler. En uppenbar avvikelse  

från semidisposivitetens principer kvarstår dock. Det är inte frågan om ett  

kollektivavtal som definitionsmässigt förutsätter att den ena kontrahenten är  

en fackförening. Omstruktureringsreglerna återfinns i den andra EWC-lagen  

men omfattar samtliga generationer EWC-avtal. 

 

EWC-lagstiftningens procedurala reglerna består också av särskilda regler om  

information och samråd i form av sekundärbestämmelser. De fastslår en  

miniminivå för samrådens frekvens, specificerar innehållet för information  

och samråd och ställer (enligt andra EWC-lagen) kravet att arbetstagarsidan i  

samrådet ska erhålla motiverade svar på yttranden. 

 

De materiella reglerna i den andra EWC-lagen innehåller ett förtroendemanna-

skydd och en rätt till betald utbildning som inte kan upphävas genom EWC-

avtal. Första lagen innehåller ingen rätt till utbildning. Båda EWC-lagarna 

innehåller materiella regler i form av sekundärbestämmelser. De stadgar en rätt 

till resurser och ett skydd av resursanvändning i anslutning till de särskilda 

reglerna om information och samråd. Det är frågan om kostnadstäckning och 

en rätt att biträdas av experter. 
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Om ett företagsråd konstitueras med stöd av EWC-avtal ska parterna iaktta  

ytterligare krav i EWC-lagstiftningen. Kraven omfattar både de avtal som  

följer sekundärbestämmelserna och avtalen som avviker. Dessa krav  

summeras härnäst. 

4.14.4 Avvikande företagsråd och förfaranden 

EWC-lagstiftningen medger att EWC-avtal avviker från samtliga sekundär- 

bestämmelser men fastställer samtidigt en yttre gräns för parternas handlings- 

utrymme. Till skillnad från kollektivavtal kan EWC-avtalet innehålla regler  

som är både mer och mindre förmånliga för arbetstagarsidan. EU-spärren i  

EWC-lagarna omfattar endast kollektivavtal. Möjligen skulle ett slags hybrid- 

avtal uppstå (en blandning av kollektivavtal och EWC-avtal) om en fackfören- 

ing är part i avtalet tillsammans med ett europeiskt företagsråd.553 

 

Handlingsutrymmet är hursomhelst begränsat för parter som ingår EWC- 

avtal. Utrymmet bestäms av krav och rättigheter i EWC-lagstiftningen som  

inte kan upphävas genom EWC-avtalet. 

 

De generella kraven på artikel 6-avtal är: skriftlighetskravet, minimikravet på  

avtalets tillämpningsområde och kravet att beslut ska kunna fattas på ett  

effektivt sätt. De specifika kraven på företagsråds-avtal inkluderar: att avtalet ska  

fastställa företagsrådets sammansättning, dess uppgifter i informations- och  

samrådsförfarandet, de resurser som företagsrådet ska förfoga över m.m. När  

företagsråds-avtalet är ett andra generationens artikel 6-avtal, krävs också att  

informations- och samrådsrättigheterna inte går utöver gränsöverskridande  

frågor. Avtalet får inte påverka tillämpningen av nationell lagstiftning/praxis  

om information och samråd. 

 

De specifika kraven på förfarande-avtal är: att avtalet innehåller riktlinjer för  

informations- och samrådsförfarandet, att det behandlar arbetstagarrepresen- 

tanternas rätt till information, särskilt om gränsöverskridande frågor som har  

en betydande inverkan på arbetstagarnas intressen samt att avtalet behandlar  

representanternas rätt att sammanträda för att diskutera den information de  

fått. För andra generationens artikel 6-avtal gäller (återigen) restriktionen till  

 
553 I propositionen till första EWC-lagen kommenterar regeringen att EWC-avtal ”kommer i 

normalfallet troligen inte att kunna betecknas som kollektivavtal” då det kan antas att en fack-

förening mera sällan kommer att vara part. Prop. 1995/96: 163, s.26. 
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gränsöverskridande frågor. 

 

EWC-lagstiftningen innehåller procedurala rättigheter som inte kan upphävas  

genom EWC-avtal. Rättigheterna på arbetstagarsidan bör vara möjliga att  

utvidga så länge avtalet inte kolliderar med kravet att beslut ska kunna fattas  

på ett effektivt sätt, inte överskrider restriktionen till gränsöverskridande  

frågor, inte påverkar tillämpningen av information och samråd på nationell  

nivå och inte kolliderar med rättigheter på arbetsgivarsidan. Arbetsgivar- 

partens rättigheter bör likaså vara möjliga att utvidga så länge avtalet inte  

kolliderar med rättigheter på motstående sida. 

 

Den äldsta generationen EWC-avtal består av artikel 13-avtalen. Parter i  

sådana avtal begränsas inte av nyss nämnda legala rättigheter. Parterna kan inte  

heller stödja sig på dessa rättigheter. De kan emellertid göra bruk av rätten att  

tvisteförhandla, yrka skadestånd och väcka talan enligt den andra EWC-lagens 

genomdrivanderegler. Parterna kan också tillämpa omstruktureringsreglerna  

om de inte har valt att införa sina egna regler i avtalet. 

4.14.5 Avslutande reflektioner 

4.14.5.1 Vem bär avtalet? 

I detta kapitel har det framgått att EWC-lagstiftningen medger en mängd  

alternativ till företagsråd, men en viktig fråga har fått förbli obesvarad. Vad  

är partställningen i avsaknad av företagsråd? Vilka rättssubjekt är behöriga att  

bära avtalet och delta i det gränsöverskridande informations- och samråds- 

förfarandet? EWC-direktiven och -lagarna ger föga ledtrådar. EWC-lagarnas  

genomdrivanderegler refererar vagt till ”andra organ” och tillerkänner dessa  

rätt att tvisteförhandla, yrka skadestånd och väcka talan. 

 

Klart är i vart fall att avtal om europeiska företagsråd konstituerar rättssubjekt  

medan avtal om andra förfaranden inte nödvändigtvis gör det.554 Då EWC- 

direktiven erkänner den europeiska mångfalden av arbetstagarrepresentation  

torde det vara möjligt att inrätta förfaranden som inbegriper en mängd olika  

rättssubjekt: från nationella koncernfackliga organisationer, företagsråd och  

fackförbund till europeiska koncernfack och branschfederationer, förutsatt att  

 
554 Roger Blanpain karaktäriserar avtal om företagsråd eller annat förfarande som en ”contract 

institution”, där avtal om företagsråd framstår som ”more institutionalized” medan ett 

förfarande är ”much more looser”. Han betonar dock att gränsen mellan dem är oklar. Blanpain 

(2009), s. 44f. 
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dessa sammantagna kan sägas representera arbetstagarna i samtliga EU/EES- 

stater. Om så är fallet torde samma rättssubjekt också kunna träda in som  

parter i avtalet. 

 

4.14.5.2 Ogiltigt avtal? 

I kapitlet har jag belyst EWC-lagstiftningens krav på EWC-avtalens form,  

tillämpningsområde och innehåll. Gränser i form av legala rättigheter har  

också berörts. Dessa krav och gränser reser flera följdfrågor beträffande  

rättsverkningarna av att ett krav inte uppfylls eller att en gräns överskrids.  

Blir avtalet ifråga ogiltigt helt eller delvis? Är avtalet inte bindande enligt EWC- 

lagstiftningen? Eller kan avtalsinnehållet tolkas och jämkas i linje med EWC- 

lagstiftningen? Kan avtalet därefter effektueras med stöd av den andra EWC- 

lagens genomdrivanderegler? Dessa frågor ligger utanför avhandlingens ram.  

Frågorna skulle förtjäna en särskild undersökning. 

 

4.14.5.3 Hur göra intresseavvägningar? 

De procedurala och materiella rättigheterna i EWC-lagstiftningen kan aktuali- 

sera intresseavvägningar. Rapporträtten står mot tystnadsplikten, rätten till  

information står mot rätten att undanhålla information, arbetstagarnas behov  

av resurser står mot arbetsgivarpartens intresse i att hålla nere kostnaderna etc.  

I nuläget finns det ingen vägledande praxis från EU-domstolen. I doktrinen  

har hittills ingen modell för intresseavvägningar konstruerats.  

 

För det fall att domstolar i framtiden gör intresseavvägningar får utfallet  

sägas vara väldigt osäkert, men utgångspunkterna för argumentationen är  

tämligen givna. I arbetstagarsidans vågskål bör åtminstone följande källor  

och principer läggas: EWC-direktivens syfte och fördragsgrunden inom social- 

politiken, 1989 års gemenskapsstadga och andra policydokument om arbets- 

tagares sociala rättigheter, artiklarna om rätten till information och samråd i  

EU-stadgan och Europarådets reviderade sociala stadga. I arbetsgivarsidans  

vågskål bör åtminstone följande element läggas: det andra EWC-direktivets  

krav på att effektiviteten i beslutsfattandet inte undergrävs och ingresspunkten  

om att bördorna på företagen ska begränsas. Måhända kan man även beakta  

ingresspunkten om relationen mellan information/samråd och en harmonisk  

utveckling av näringsverksamheten. Frågan om näringsfriheten och ägande- 

rätten kan tillmätas betydelse i sammanhanget är i vart fall värd att begrunda. 

 

I nästföljande kapitel (5, 6 och 7) ska vi fästa blicken på hur EWC-lagstiftningen  

kan sammanfogas med olika EWC-avtal till den enhet som betecknas EWC- 
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regleringen. Vi ska också bevittna några av de sociala processer vari EWC- 

regleringen främjar arbetstagarinflytande och styrning av multinationella  

koncerner. 
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5 Fallstudie 1: Vårdkoncernen 

5.1 Inledning 

I kapitel 5, 6 och 7 behandlar jag i tur och ordning Vårdkoncernen, Verkstads- 

industrin och Banken. Varje koncern utgör en företagsgrupp i EWC- 

lagstiftningens mening.555 Respektive kapitel inleds med en presentation  

av koncernen ifråga, de intervjuade partsföreträdarna, träffade avtal och de  

organisationer som arbetstagar- och arbetsgivarsidan är anslutna till. Varje  

kapitel är därefter strukturerat efter följande generella teman: parternas  

utnyttjande av rättens möjligheter, rättens betydelse för inflytande samt rättens  

betydelse för styrning. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning och  

kommentar. 

 

Föremålet för kapitel 5 är den multinationella Vårdkoncernen. Koncernen  

omfattar sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i en handfull EU/EES- 

länder. År 2003 började fackliga organisationer i flera länder verka för ett  

europeiskt företagsråd. Ett artikel 6-avtal av första generationen slöts 2006.  

Året därpå sammanträdde det nya företagsrådet och ledningen första gången.  

 

År 2010 väcktes frågan om att omförhandla avtalet. Två år senare ersattes det  

gamla avtalet av ett nytt, ett andra generationens artikel 6-avtal. Avtalet är  

enligt sin ordalydelse upprättat i överrensstämmelse med det andra EWC- 

direktivet och den andra svenska EWC-lagen. Parterna har infört sina egna  

regler för anpassning av det europeiska företagsrådet vid omstruktureringar.  

Det medför att den andra EWC-lagens omstruktureringsregler inte ska  

tillämpas. Avtalet ligger nära andra EWC-lagens sekundärbestämmelser  

men är inte identiska med dessa. Avtalet omfattas av den andra lagens regler  

för genomdrivande.556 

 

Företagsrådet består enligt avtalet av ”representanter anställda av [koncernen]  

som sammanträder med representanter för företagsledningen”.557 Rådet är  

inte partsammansatt men avtalet föreskriver att koncernchefen är ordförande  

 
555 Legaldefinitionerna har behandlats i kapitel 4, avsnitt 4.8.2 och 4.4. 
556 Frågan om den andra EWC-lagens tillämplighet på andra generationens artikel 6-avtal har 

berörts i kapitel 4, avsnitt 4.7. Se omstruktureringsreglerna i avsnitt 4.9.5, sekundärbestäm-

melserna i 4.9-10 och genomdrivandereglerna i 4.12. 
557 Här avses koncernledningen. 
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på informations- och samrådsmötena. Arbetstagarrepresentanterna i företags- 

rådet utser ett arbetsutskott och en ordförande. Denna ordförande represen- 

terar enligt avtalet rådet som rättssubjekt.  

 

Avtalet är inte avsett att grundlägga ett förhandlingsorgan eller ett internt  

fackligt forum, utan en form för nära samverkan mellan parterna. Enligt  

avtalets inledande målformuleringar ska företagsrådet bidra till koncernens  

vision att vara Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag, medan  

koncernen ser positivt på fackföreningar, arbetstagarrepresentation och  

respekterar ILO:s principer. 

 

Koncernens företag i Sverige är anslutna till arbetsgivarföreningen Vårdföre- 

tagarna som i sin tur tillhör den större organisationen Almega. Almega ingår i  

centralorganisationen Svenskt näringsliv. Vårdföretagarna har riksavtal med  

bland andra LO-förbundet Kommunal.  

 

Den fackliga företrädare som jag har intervjuat, och refererar till som Erik, är  

ordförande i det europeiska företagsrådet och förhandlingsansvarig för  

Kommunal inom koncernens företag i Sverige. Han är också arbetstagar- 

representant i moderbolagets styrelse.558 Kommunal är anslutet till den  

fackliga branschfederationen European Federation of Public Service Unions (EPSU). 

 

Den intervjuade arbetsgivarföreträdaren, som jag refererar till som Nils, är  

VD och koncernchef. Båda informanterna intervjuades i november 2013. Den  

fackliga informanten Erik har varit ledamot i företagsrådet sedan starten 2006.  

Informanten Nils tillträdde som VD år 2007. Han har personligen medverkat  

i samrådsmötena sedan dess. 

 

Det gällande EWC-avtalet och företagsrådet omfattar enligt avtalstexten hela  

koncernen ”och avser moderbolaget och de dotterbolag moderbolaget  

kontrollerar enligt lagens definition”. I nuläget är det som sagt bolag i en  

handfull länder. För det fall att koncernen förvärvar företag i fler länder som  

omfattas av det andra EWC-direktivet fastslår avtalet att ledamöter ska utses  

även därifrån.  

 

Avtalet fastställer att den svenska versionen av avtalstexten är originalversion- 

en. Denna version utgör mitt material tillsammans med intervjuerna. 

 
558 Den svenska styrelserepresentationslagen har berörts i kapitel 3, avsnitt 3.2.5 och 3.5.2. 
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5.2 Rättens möjligheter 

5.2.1 ”Uppstart” 

Den fackliga informanten Erik beskriver tillkomsten av det europeiska  

företagsrådet mot bakgrund av det första EWC-direktivet. Jag frågar om han  

tror att någon form av europeiskt företagsråd hade inrättas även utan lagstift- 

ningen. Han bedömer det som tveksamt. Han påpekar att fackföreningar i  

många industriföretag drev fram företagsråd av egen kraft men att det bygger  

på ett utvecklat internationellt arbete som många förbund inom offentlig  

sektor saknar.  

 

I Vårdkoncernen upplevde Erik det som en fördel att EWC-direktivet stakade  

ut en väg och angav en miniminivå. Den europeiska federationen EPSU  

stöttade arbetet för ett företagsråd. Erik beskriver federationens kunskaper  

och insatser som ”ovärderliga”. Sakkunniga och erfarna personer därifrån  

hjälpte till i förhandlingsarbetet, bl.a. med att ta fram förslag till avtalstext.  

Även Kommunal bidrog med utbildningsinsatser avsedda för europeiska  

företagsråd. 

 

När arbetsgivarföreträdaren Nils tillträdde som koncernchef och VD ansåg  

han det vara viktigt att personligen delta i mötena med företagsrådet. Han  

ser det som ett viktigt redskap och ”styrinstrument”. 

5.2.2 Konstituering 

EWC-avtalet fastslår en allmän målsättning att avtalsparterna ska bemöda sig  

om att företagsrådets ”sammansättning skall avspegla könsfördelningen i  

koncernen”. De anställda i varje land tilldelas en plats i rådet ”för varje hel  

eller påbörjad tiondel som de tillsammans utgör av samtliga arbetstagare”.  

Representanterna utses eller väljs enligt nationella regler i respektive land.  

 

När avtalet undertecknades var det totala antalet ordinarie ledamöter i rådet  

12. Om antalet skulle överstiga 25 ”skall representationen övervägas på nytt”.  

Mandatperioden är fyra år men avbryts innan dess om representanten ifråga  

förlorar sin förtroendepost i företagsrådet eller sitt fackliga mandat.  

 

Rådets ledamöter väljer vart fjärde år ett arbetsutskott. Det består av högst  

fem representanter från fem olika länder, varav en är ordförande. Ordföran- 
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den representerar rådet ”i alla förfaranden som har samband med rådet som  

rättssubjekt”. Varje ledamot i rådet ska ha en suppleant som endast deltar i  

möten i den ordinaries frånvaro.  

 

Avtalet reglerar också arbetsgivarsidans utnämning av representanter till  

mötena med företagsrådet. Det är koncernens VD och koncernchef som ska  

utse representanter för ledningen. Avtalet föreskriver också att nationella  

”affärsområdeschefer” ska närvara minst en gång per år. 

5.2.3 Procedurer 

Sekundärbestämmelserna i EWC-lagstiftningen ger europeiska företagsråd  

en rätt till ett ordinarie samrådsmöte varje år. Avtalet i Vårdkoncernen före- 

skriver två möten per år. Varje tillfälle består av ett förberedande arbetstagar- 

möte, ett möte med ledningen och ett uppföljningsmöte med arbetsutskottet.  

Dessa möten ska äga rum under två arbetsdagar ”där så är möjligt”.  

 

Avtalet fastslår också en rätt till ”extra ordinarie” möte vid ”extraordinära  

omständigheter som berör frågor av gränsöverskridande karaktär”. Om  

arbetsutskottet begär det ska koncernledningen då kalla till mötet.  

 

Avtalet återger det andra EWC-direktivets allmänna definition av information  

och samråd (i artikel 2.1 f-g.). I likhet med sekundärbestämmelserna  

specificerar avtalet vad informationen och samrådet särskilt ska avse,  

nämligen: 

 
- Struktur samt ekonomisk och finansiell situation, dvs. koncernens allmänna  

  affärsverksamhet  

- Den förväntade utvecklingen för koncernen  

- Det nuvarande läget och förväntade utvecklingen för sysselsättningen  

- Översikt över tillgängliga och öppna medarbetarundersökningar, statistisk och nyckeltal  

- Investeringar  

- Betydande organisationsförändringar  

- Införandet av nya arbetsmetoder eller produktionsprocesser samt införande av ny teknik 

  och konsekvenserna av detta för sysselsättningen och fysiska arbetsförhållanden 

- Fusioner och förvärv 

- Neddragningar eller nedläggningar av företag, verksamheter eller betydande delar av dessa 

- Kollektiva uppsägningar 

- Pågående utveckling och revidering av [koncernens] övergripande affärskoncept och  

  kvalitetssystem 

- En förändring av företagets legala status 
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I avtalet har det vidare upptagits bestämmelser från den andra EWC-lagens  

sekundärbestämmelser gällande ”särskilda omständigheter som påverkar  

arbetstagarnas intressen i betydande utsträckning”. Ledningen ska ge informa- 

tion om sådana omständigheter ”så snart det kan ske och i god tid före beslut”  

till arbetsutskottet. Det gäller ”särskilt omlokaliseringar, nedläggningar av  

verksamhet eller kollektiva uppsägningar”. På arbetsutskottets begäran ska  

information och samråd kring detta äga rum.  

 

Avtalstexten speglar inte särskilt väl vad interaktionen mellan företagsrådet  

och ledningen i praktiken fokuserar på. Nyss nämnda bestämmelser ringar in  

väsentliga delar av den information som ges, men samrådet koncentreras kring  

andra saker. Den enda punkten i avtalets ovan nämnda lista som någorlunda  

motsvarar samrådets innehåll är sjunde punkten (”Införandet av nya arbets- 

metoder eller produktionsprocesser samt införande av ny teknik och konse- 

kvenserna av detta för sysselsättningen och fysiska arbetsförhållanden”). 

 

Den intervjuade koncernchefen Nils uppger att ”inga investeringar är av  

internationell karaktär, utan dom är nationella”. När koncernen för några år  

sedan köpte ett företag i Sverige så beskriver han det som ”ett svenskt beslut  

och det är med svenska fack man snackar om det, inte med fransmännen”.  

 

Den övergripande organisationen tas upp emellanåt, koncernens struktur  

berörs ”enstaka gånger”, berättar Nils men ”det ändrar man ju inte på varje  

halvår”. Den europeiska partsdialogen handlar ”väldigt mycket om verksam- 

hetens innehåll”. Både Nils och den fackliga informanten Erik beskriver ett  

forum som tar avstamp i detaljerade diskussioner om de olika vårdyrkenas  

arbetsmetoder.  

 

Mötena används för nationsöverskridande utbyte av effektiva behandlings- 

former i vården i syfte att minska köerna och patienternas tid på sjukhusen.  

Företagsrådet försöker i samarbete med koncernledningen sprida mindre  

hierarkiska och mindre detaljstyrda arbetsorganisationer.  

 

Företagsrådet och koncernledningen arbetar också för att främja mer  

information och samråd mellan chefer och personal på nationell och lokal  

nivå. På det hela taget framhåller såväl företagsrådets ordförande och som  

koncernchefen ”mjuka frågor”, vilka utgår från de representerade  

professionerna. Diskussionerna knyts till gemensamma strävanden efter  

högre produktivitet och bättre ekonomi i koncernens olika företag.  



173 
 

Dialogens innehåll och effekter beskrivs nedan (avsnitt 5.3-4). 

 

EWC-avtalets utgångspunkt är att innehållet i samrådet ska vara ”offentligt”.  

Tystnadsplikt inställer sig enligt avtalet om ”en fråga bedöms vara konfiden- 

tiell av representanterna från företagsledningen”. I det läget är ”arbetstagar- 

representanterna, samt eventuella experter och observatörer” förhindrade att  

vidarebefordra information om frågan utanför företagsrådet. Tystnadsplikten  

gäller även efter avslutad mandatperiod med undantag för information ”som  

är eller blir allmänt känd” utanför företagsrådet.  

 

I avtalet finns en sanktion mot den som bryter mot tystnadsplikten. Personen  

har inte rätt att delta i den fortsatta ”företagsråds-processen” och kan bli före- 

mål för ”disciplinära åtgärder eller andra förfaranden” enligt nationell rätt. Av- 

talet befriar ledningen från att utlämna information ”som är av så kommer- 

siellt känslig karaktär” att den skulle ”riskera väsentlig skada eller vara till all- 

varligt förfång för företaget” om informationen skulle lämnas ut till person  

utanför rådet. 

 

Såsom avtalet tillämpas har företagsrådets ledamöter en vidsträckt rätt att  

vidarebefordra uppgifter från informations- och samrådsmötena. Både Erik  

och Nils uppger att påförande av tystnadsplikt är sällsynt. Avtalet är också på  

olika sätt konstruerat för att främja informationsflödet ut till nationella arbets- 

tagarrepresentanter och personalen som helhet.  

 

Under uppföljningsmötet (som infaller efter samrådet) föreskriver avtalet att  

arbetstutskotet och en representant för ledningen ska upprätta en gemensam  

kommuniké om det avverkade samrådet. Kommunikén ska gå ut via  

koncernens ”normala informationskanaler”. Parterna har också, enligt  

avtalstexten, åtagit sig att utveckla kanalerna. 

 

Avtalet har ett fåtal bestämmelser om anpassning av företagsrådet i händelse  

av omstruktureringar. Enligt avtalet ska en lista över koncernens bolag göras  

tillgänglig för företagsrådet. Listan uppdateras var tolfte månad eller tidigare  

när så behövs och är praktiskt möjligt. Syftet är att kunna beakta förändringar  

i koncernen som gör det nödvändigt att genomföra anpassningar.  

 

Avtalet fastslår att det europeiska företagsrådet vartannat år ska ”pröva om  

förändringar i företaget leder till att företagsrådet ska ges en ny sammansätt- 

ning”. Detta gäller inte om ”annat avtalas”. Vid prövningen ska den ovan  
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nämnda regeln om mandatfördelning tillämpas, det vill säga en plats för varje  

hel eller påbörjad tiondel av samtliga arbetstagare. De uppgifter som behövs  

för prövningen ska tillhandahållas av koncernen. Parterna kan närsomhelst  

ändra avtalet ”genom ömsesidig överenskommelse”. Då krävs att samtliga  

ändringar och tillägg är skriftliga och undertecknade av rådets ordförande och  

en majoritet av arbetstagarrepresentanterna. 

5.2.4 Materiella regler 

Avtalet innehåller ett förtroendemannaskydd för rådets ledamöter. De ska inte  

”drabbas av någon negativ påverkan på sin ställning” till följd av kandidatur  

eller ledamotskap. Avtalet har en allmän bestämmelse om tilldelning av  

resurser. Ledamöterna ska ”förfoga över de medel som är nödvändiga”.  

Därtill finns en specificerad rätt till kostnadstäckning vid resor och möten,  

tillhandahållande av simultantolkning, stöd i skriftlig översättning, betald  

utbildning och ledighet, tillgång till datorer och telekommunikation. 

 

I samband med parternas ordinarie möte kan varje ledamot använda 16  

timmar betald arbetstid för ”förberedelser och återrapportering” till  

koncernens anställda. 

 

Ledamöterna har rätt att besöka koncernens alla enheter för att informera  

fackliga företrädare eller personalstyrkan som helhet om företagsrådets  

samråd med koncernledningen. 

 

Arbetstagarrepresentanterna kan välja att biträdas av en extern expert på  

företagsrådets möten eller i samband med dessa. Arbetsutskottet har enligt  

avtalet rätt att på koncernens bekostnad träffas utöver de två ordinarie mötena  

med ledningen. De extra mötena för arbetsutskottet ska ”hållas på lämpligt  

och kostnadseffektivt sätt och kan ske genom video- eller  

telefonkonferenser”. 

5.3 Rättens betydelse för inflytande 

5.3.1 Ledarskapsfrågor 

En viktig fråga för företagsrådet har varit ledarskap. Nationella chefer i bland  

annat Tyskland och Storbritannien uppvisade tidigare en auktoritär ledarstil.  
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De var ovilliga eller ovana föra en dialog med anställda och fackliga företräda- 

re. Ett sammanhängande problem var att företagsrådet noterade att beslut av  

koncernledningen inte följdes av nationella chefer. Kritik fördes upp till leda- 

möterna i företagsrådet och direkt till högsta ledningen, istället för att gå via  

filtret av underställda chefer och fastna där.  

 

Diskussion uppstod huruvida nationella chefers ledarskap är transnationella  

frågor eller egentligen nationella frågor. Rådet underströk att problemen  

återkommer i flera länder och dessutom sammanhänger med ineffektivitet i  

högsta ledningens beslut och implementering.  

 

Jag frågar Erik varför det ur företagsrådets synpunkt var viktigt att hjälpa  

ledningen effektivisera beslut och genomförande. ”Om rådet ska kunna  

påverka beslut i positiv riktning eller minimera skador måste besluten följas”,  

betonar han, annars blir ledamöternas medverkan meningslös.  

 

I företagsrådet kritiserades också nationella chefer. Koncernledningen gav  

dem en chans att bättra sig men några chefer byttes ut. Det gjorde intryck på  

företagsrådets ledamöter från bland annat Tyskland, att kritiken fick effekt.  

Erik framhåller att ett skäl till att man i avtalet infört att nationella chefer ska  

besöka rådets möten med koncernledningen är att åstadkomma ”en kulturell  

förändring, en fostrande insats”. Där kan nationella chefer se hur en respekt- 

full dialog kan gå till och ge ömsesidiga fördelar.  

 

En annan insats från ledamöterna i företagsrådet var ett fall då en ledamot  

från Frankrike blev nekad en tjänst inom koncernen på grund av uppdraget i  

företagsrådet. Ditresta representanter för rådet ställde den chef som nekat  

ledamoten tjänsten inför alternativet att mötas i en dyr rättsprocess eller få till  

stånd en bättre partsdialog lokalt och inte kränka ledamöter hädanefter.  

5.3.2 Vårdprocesser 

En annan fråga som upptagit företagsrådets engagemang är att effektivisera  

olika vårdprocesser. Givet att koncernen bedriver vård i flera länder har  

både ledningen och rådets ledamöter varit intresserade av att hitta ”best  

practice”. Man har jämfört statistik och noterat att vårdtiden för samma  

behandling kan variera kraftigt mellan bland annat Sverige och Tyskland.  

 

Parterna har i detta lyckats höja både kvalitet och hastighet, uppger Erik.  
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Företagsrådet fungerar då som forum för sökandet efter ”best practice”. Jag  

frågar om det har visat sig att ett förslag på effektivisering egentligen är en  

försämring av arbetsvillkoren, exempelvis genom höjt arbetstempo. Erik har  

inte erfarit en sådan medveten taktik. Det är andra problem som inställer sig.  

 

Vården är väldigt tyngd av tradition och olika gränser mellan professionerna.  

Det kan göra att överföring av ”best practice” mellan länder faller platt. Ett  

exempel är brittiska narkosläkare som inte vill förlika sig med en svensk  

organisering av arbetet där sjuksköterskor delvis utför samma moment som  

läkarna.  

 

Förändringar i vården kan också vara väldigt bundna till det omgivande  

samhället, berättar Erik. Ett exempel är att de franska ledamöterna i företags- 

rådet inte ville veta av den svenska effektiviteten vid förlossningar. I Sverige  

är det vanligt att kvinnor snabbt kan återvända hem efter förlossning. De  

franska ledamöterna ”gick i taket”. De såg bördan som faller på kvinnorna,  

att sköta kanske ”flera barn och gubben också” givet skillnader i föräldra- 

ledighet och könsroller mellan länderna. 

5.3.3 Policys och försäljning av koncernens delar 

På frågan om företagsrådets inflytande har mött hinder, i form av att ledning- 

en vägrat eller underlåtit att informera och samråda, svarar Erik att det inte  

har varit frågan om brott mot avtalet. Han påpekar dock att rådet alltid måste  

prioritera vad det ska begära samråd om. Om man ska påverka beslut innan  

de fattas måste man hushålla med resurserna. ”Information kan man passivt  

ta emot i en stor mängd frågor, men det finns givetvis en gräns för hur mycket  

tid och resurser parterna kan avsätta för samråd.” Därför försöker rådet  

prioritera.  

 

Under senare tid har man begärt och fått samråda kring policys om koncer- 

nens uppförandekod (”code of conduct”) och en policy mot korruption. Nu  

pågår också diskussioner om hur företagsrådet ska se på en situation där  

ägarna vill sälja ut hela landsdelar av koncernen. ”Är det en transnationell fråga  

att sälja hela England eller sälja hela Tyskland? Påverkas de anställda i Sverige  

eller i Frankrike av att man säljer Tyskland? Är det en nationell fråga eller en  

transnationell fråga?” Gränsdragningen är avgörande för hur företagsrådet  

kan använda rätten till information och samråd i sådana fall.  
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Erik berättar att ägarna accepterar att ta upp frågor om sådana avyttringar med  

företagsrådet. Han inflikar att ”även om vi skulle säga nej till en försäljning”  

så är det slutligen ägarna som kan ”peka med hela handen”. Och tillägger:  

”även om vi kan övertyga ledningen om ett ställningstagande så är det inte lika  

enkelt att övertyga ägarna.” Den problematiken leder in på frågan om regime  

shopping och angränsande teman (som återkommer nedan). 

5.3.4 Hantering av tystnadsplikt 

Jag frågar Erik om det brukar vara tystnadsplikt kring den information leda- 

möterna i företagsrådet tar emot och hur det i så fall hanteras. ”Vårt svar på  

den frågan får bli nej.” Han berättar att den fackliga sidan har vinnlagt sig om  

att öppen information ska vara utgångspunkten. Det första EWC-direktivets  

syfte var ”mer transparens” men sekretessen i regelverket missbrukades av  

många arbetsgivare så att informationen gavs men i nästa steg blockerades  

genom munkavle, uppger Erik.  

 

Erik understryker att EWC-avtalet i Vårdkoncernen ålägger rådets ledamöter  

en plikt och ger dem förstärkta möjligheter att vidarebefordra information via  

webbsidor, besöksrätt i koncernens företag med mera. Om man har en plikt  

och rätt att rapportera kan det inte vara en omfattande sekretess. Företags- 

rådet accepterar inte en ”slentrianmässig” sekretess. Det ska särskilt anges vad  

som är känsligt och under hur lång tid man ska vara försiktig. Han betonar  

samtidig att sekretess kan motiveras i specifika frågor och då måste hanteras  

varsamt. Läckage ”undergräver rådet” eftersom syftet att få information då  

går om intet. 

5.3.5 Relationen till kortsiktiga ägare 

Både Erik och koncernchefen Nils betonar att vård i huvudsak är en väldigt  

lokal produktion för en lokal marknad, till skillnad från tillverkningsindustrier  

som kan serva marknader i många länder. Sådan tjänsteverksamhet kan givet- 

vis inte läggas ned eller flyttas med mindre än att avsättningsmarknaden går  

förlorad.  

 

Å andra sidan kan man föreställa sig ett scenario där den förlorade marknaden  

överflyglas av att större vinster hägrar i ett annat land. Intäkterna i det ena  

landet går förlorade men vägs kanske upp av större intäkter (eller lägre  

kostnader) i andra länder. Jag ställer därför frågan till Erik om den fackliga  
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sidan inom Vårdkoncernen trots allt upplever en internationell press på  

villkoren, exempelvis till följd av att ledningen finner det mindre intressant  

att investera i ett land med dyr arbetskraft framför ett land med låga kostnader.  

 

Erik berättar att i moderbolagets styrelse, där han är arbetstagarrepresentant,  

pågår givetvis diskussioner om vilka länder man ska investera i. Han har dock  

inte erfarit att ledningens möjlighet att investera i olika länder har använts som  

ett påtryckningsmedel eller hot mot arbetstagarsidan.  

 

Erik nämner ett annat problem, ett internationellt tryck från riskkapitalister  

och fonder med höga och kortsiktiga avkastningskrav. Detta tryck kommer  

av att Vårdkoncernen är ett av många uppköpsobjekt som ägs för att säljas,  

inte för att utvecklas på längre sikt. Efter kanske sju eller tio år brukar sådana  

ägare sälja en koncern som helhet eller styckevis. Det finns en ”exit-strategi”  

redan vid köpet.  

 

På frågan om det finns en sådan konflikt inom koncernen nu svarar Erik: ”Ja,  

några fonder av sådan typ äger avgörande delar av koncernen.” Ägarna har  

inte samma ”känslomässiga” eller ”ansvarstagande” förhållande till koncernen  

som ledningen och personalen har. De kortsiktiga ägarna skiljer sig från den  

gamla stammens industrialister som gjorde vinst på att äga och förvalta,  

snarare än ständiga köp-sälj-strategier. I företagsrådet pågår nu diskussioner  

kring huruvida man ska verka för en sammanhållen koncern eller acceptera  

försäljning styckevis i framtiden.  

 

I moderbolagets styrelse har de fackliga representanterna reagerat i en annan  

stridsfråga av internationella karaktär. Erik berättar att man har fört en lång  

diskussion om ”skatteoptimering” genom att registrera moderbolaget på  

Irland för att kunna reducera skatten. De fackliga representanterna har argu- 

menterat för att en koncern som lever på skattemedel och ska komplettera  

den offentliga sektorn inte bör agera så. Styrelsen beslutade till sist att inte  

skatteoptimera. 

5.4 Rättens betydelse för styrning 

5.4.1 En verksamhetsidé möter nationella hinder 

VD:n och koncernchefen Nils ser en stor nytta i företagsrådet. Det är ett  
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instrument för att realisera ”en verksamhetsidé om hur man gör bra sjukvård”.  

Gemensamt för nästan all sjukvård i Europa är att det finansieras på ungefär  

samma sätt. Det är ”obligatoriska försäkringar eller skattepengar direkt och  

den enskilde betalar inget eller ganska lite”. Men de nationella skillnaderna i  

vårdens organisation och processer är stora. I Vårdkoncernen vill ledningen  

avlägsna sig från vårdens ursprung i kyrkan och militären, betonar Nils, och  

de hierarkiska traditioner som härstammar därifrån.  

 

Ledningen vill bygga verksamheten underifrån, med utgångspunkt från  

patienterna och föra ned resurser till yrkena i vårdprocessen, snarare än ha  

stora huvudkontor som detaljstyr verksamheten. Personalen ska involveras så  

att man ”tar ansvar för sitt dagliga arbete (…) det skapar känslan att det är inte  

dom i företaget utan det är vi i företaget”. Det är ”kanske naturligare ur ett  

Skandinaviskt perspektiv”.  

 

Nils upplever att ”en svensk är väldigt ohierarkisk i jämförelse med en frans- 

man”. I Frankrike är en doktor ”ännu mer en Gud än i Sverige”. Där finns  

inte heller traditionen att chefer informerar personalen före beslut, knappt ens  

efter beslut. Många gånger finns det inte i Sverige heller, upplever Nils, men  

det är än tydligare i andra länder. ”I lärda organisationer med självständiga  

människor så styr man genom värden och modeller, inte genom detaljerade  

regelverk.” Det är den stora kulturella utmaningen ”i vilket tjänsteföretag som  

helst”, menar han. 

5.4.2 Företagsrådet och chefer i enskilda länder 

Precis som informanten Erik framhåller chefen Nils sökandet efter ”best  

practice” i vården. I företagsrådet diskuteras inte ”var vi ska lägga produk- 

tion”. På den nivån debatteras inte ”att nu har vi det här sjukhuset, det går  

inte så bra och nu ska vi lägga ned. Det är inte en fråga som berör ett annat  

land”.  

 

Från ledningens sida vill man sprida ett sätt att arbeta ”från en stab till en  

annan, från ett land till ett annat”. Ledningens ”huvudproblem är att det är  

väldigt svårt att få lokala chefer” att verka för en minde auktoritär verksamhet.  

Det är inte ens säkert att alla fackföreningar är med på det.  

 

Chefer från olika länder bjuds in till mötena mellan högsta ledningen och  

företagsrådet för att jämföra hur relationerna till de fackliga organisationerna  
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ser ut och kan förbättras. Från nationella fackföreningar i Frankrike har det  

väckts klagomål på att chefer inte informerar om planer och beslut i förväg.  

På den europeiska nivån tar man inte upp ”det konkreta fallet” men talar om  

”hur vi vill att det ska fungera lokalt”.  

 

Nils betonar att den svenska ledningen ”inte vill bygga ett Sverige i Frankrike  

eller i Tyskland” men att det är viktigt att människor är involverade. ”Den  

som inte känner sig informerad vägrar ju att ta ansvar. Det är nyckeln och då  

är EWC ett av redskapen för detta.” 

 

Nils anser att kommunikationen med företagsrådet ger en ”kompletterande  

bild av hur det står till i landet”. Informationen från landcheferna är otillräck- 

lig. ”Det är ju aldrig så att en landchef sitter och säger att nä vi orkar inte  

informera facket det är så jobbigt.” Den signalen kommer från arbetstagar- 

representanterna även om ”man måste sila lite”.  

 

Vid ett tillfälle har sådana signaler föranlett Nils att resa ned och möta franska  

chefer och fackliga representanter tillsammans. Många sjukhus gick med  

förlust och det var ”väldigt mycket gny i Frankrike från facket”. De fackliga  

representanterna ”var missnöjda med allting, arbetsförhållandena, gamla  

ruggiga lokaler”. Nils gick igenom resultaträkningarna för varje sjukhus. Det  

var första gången den fackliga sidan fick sådan information och det satte också  

ett exempel för cheferna som närvarande. Det blev startskottet för att bygga  

nya sjukhus och föra partsdialoger för att öka produktiviteten.  

 

Kommunikationen med företagsrådet är ett ”värdefullt komplement till bilden  

av var någonstans kulturmässigt landet har kommit, hur långt eller hur kort”.  

Ledningen är angelägen om att arbetstagarrepresentanterna i rådet är ”folk  

som jobbar i verksamheten. Det är inte ombudsmän från huvudkontoret, dom  

tillför ju inte någonting”. 

5.4.3 Beslutsunderlag och nya sjukhus 

Jag frågar Nils om det finns någon fråga där ledningen har fått avsevärt bättre  

beslutsunderlag via företagsrådet. Ett exempel är i samband byggandet av nya  

sjukhus i Frankrike och Tyskland. I det läget fanns möjligheten att bygga  

mindre men effektivare sjukhus genom bättre arbetsmetoder och ny teknik.  

Ett mål för ledningen var att minska vårdköerna och tiden som patienter  

tillbringar på sjukhus. Det förbättrar både vårdkvalitén (eftersom infektions- 
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risken sjunker) och förbättrar koncernens ekonomi. 

 

”I Sverige, när vi ska operera och sätta in en ny knäled till exempel, så tar det  

några dagar i värsta fall kanske fem”. Samma behandling i Frankrike och  

Tyskland tar uppåt tolv eller fjorton dagar. Ledningen har därför, bland annat  

via företagsrådet, arbetat intensivt med personalen för att förkorta  

processerna. ”Man måste i detalj vara överens om vad vi ska göra”.  

 

Medarbetarna och de fackliga representanterna ger ”väldigt viktig input” som  

visar om arbetet är tillräckligt förankrat eller om nya synpunkter måste  

beaktas. Den medicinska och tekniska utvecklingen är således ett viktigt inslag  

i partsdialogen. Nils nämner att i dagens Sverige kan bröstcancer i ”åttio  

procent opereras som dagkirurgi” medan samma patientgrupp i Frankrike  

kanske måste ligga på sjukhus i några dagar. På frågar om ledningen ofta dyker  

ned i sådana detaljer på mötena med företagsrådet svarar han: 

 
Ja det är inga detaljer om man ska skicka in en miljard in i ett sjukhus. Det blir lätt så när 

man kommer in i en diskussion. Dom här människorna talar utifrån sin vardag. Dom 

kommer ju aldrig ur perspektivet att vi borde bygga fem nya sjukhus i Frankrike utan dom 

berättar att såhär funkar det hos oss och vi fattar inte hur det ska gå att göra det här på fem 

dagar istället för på tio dagar, det måste vi få prata om. Då förstår man ju att det där är inte 

insnackat. Det är ett viktigt komplement till beslutsunderlaget. Effekten är att jag går och 

drar det ett varv till. 

5.4.4 Olika nivåer 

På det hela taget uppfattar Nils mötena med det europeiska företagsrådet som  

en odramatisk verksamhet. De kontroversiella frågorna finns nere på sjuk- 

husen och andra arbetsplatser nationellt. Koncernens stora frågor om nyinve- 

steringar och nedläggningar behandlas mellan parterna i respektive land. ”För  

att sammanfatta. För oss är det viktiga med EWC, det är två saker. Det är ett  

organ där vi kan berätta hur vi tänker och hur vi vill göra, och ett organ där  

man får feedback på hur mycket som har uppfattats i verkligheten.” 

 

Jag frågar om ledningen har haft nytta av dialogen med företagsrådet vad gäller  

övergripande koncernförändringar. Sådana frågor behandlas sällan i detta  

forum, berättar Nils, men nyligen gjordes en förändring av koncernledningen.  

Tidigare satt cheferna för varje land i ledningen. Numera finns det en ledning  

för affärsområdena i Sverige medan Nils som koncernchef står för den täta  

koordineringen av övriga länder. Denna förändring, upplever han, har  
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företagsrådet och särskilt de svenska fackföreningarna främjat genom att  

uttala sig positivt om den. 

 

Jag frågar Nils hur tystnadsplikt brukar hanteras i dialogen med företagsrådet  

och om läckage har försvårat styrningen. Han kan dra sig till minnes några fall  

där information har varit tystnadspliktig och nämner en tidigare förändring av  

koncernledningen. Men respekten för tystnadsplikten är inget problem. ”Jag  

har aldrig kommit på att facket är källan till någon läcka. Så för mig är det en  

icke-fråga”. Att tystnadsplikt sällan används och är odramatiskt ”kan ju hänga  

ihop med att vi har inte den sortens beslut”. Om det vore ”tre länder som  

slåss om miljardinvesteringar, då har läckor större betydelse”. 

5.5 Sammanfattning och kommentar 

5.5.1 EWC-avtalets uppkomst och innehåll 

Ett första generationens artikel 6-avtal träffades år 2006 i koncernen. Det  

ersattes av ett andra generationens avtal 2012. Om det inte vore för EWC- 

lagstiftningen är det tveksamt om ett företagsråd hade inrättats, enligt  

informanten Erik. I arbetet för ett EWC-avtal har den fackliga sidan haft hjälp  

av svenska Kommunal och den europeiska branschfederationen EPSU.  

 

EWC-avtalet konstituerar ett företagsråd som i sin tur utser ett arbetsutskott  

på fem ledamöter, varav en är ordförande med behörighet att representera  

rådet. Rådet har rätt att möta ledningen två gånger per år för information och  

samråd och vid ett extra möte vid extraordinära omständigheter.  

 

Avtalets procedurregler återger EWC-lagens allmänna definition av informa- 

tion och samråd och specificerar, i likhet med lagens sekundära bestämmelser,  

vad innehållet särskilt ska avse. Avtalet speglar dock endast i begränsad ut- 

sträckning vad samrådet i praktiken fokuserar på. Parternas interaktion är på  

många sätt ett professions- och ledarskapsforum. 

 

Avtalet ålägger koncernledningen att hålla företagsrådet med en uppdaterad  

lista över koncernens företag. Rådet ska vartannat år pröva om förändringar i  

företaget gör en ny sammansättning nödvändig. 

 

Avtalets materiella regler stadgar ett förtroendemannaskydd, en tillträdesrätt  
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inom hela koncernen och en specificerad rätt till kostnadstäckning, tilldelning  

av resurser och användning av externa experter. Mellan företagsrådets möten  

med ledningen har rådets arbetsutskott rätt att träffas på koncernens bekost- 

nad ”på lämpligt och kostnadseffektivt sätt”. 

5.5.2 EWC-avtalets användning och effekter 

Två viktiga frågor på företagsrådets dagordning har rört ledarskap och sökan- 

det efter ”best practise” i syfte att höja effektivitet och kvalitet på vårdproces- 

ser. Företagsrådet har varit ett redskap för att påverka och i vissa fall avlägsna  

auktoritära nationella chefer i samarbete med koncernledningen.  

 

Företagsrådet har också i samarbete med ledningen förstärkt implementering- 

en av centrala beslut och främjat information och samråd i de enskilda länder- 

na. Här spelar företagsrådet rollen som ett slags tillsynsorgan, vilket samman- 

ställer rapporter från olika länder och ibland gör nedslag i ett enskilt land. Den  

rollen har ingen motsvarighet i EWC-lagarnas sekundärbestämmelser. 

 

Företagsrådets inflytande har inte hindrats av en vägran eller underlåtenhet  

från ledningens sida att informera och samråda. Tystnadsplikt är ovanligt och  

när det förekommer är det specificerat och begränsat i tid. Utgångspunkten är  

offentlighet. Läckage av sekretessbelagd information är för den intervjuade  

koncernchefen Nils en icke-fråga, åtminstone vad gäller arbetstagarnas 

representanter. 

 

Företagsrådet har medverkat i utarbetningen av koncernens uppförandekod  

och policy mot korruption. Rådet har också begärt att stora frågor om av- 

yttringar av koncernens landsdelar ska betraktas som transnationella. Ägare  

och ledning medger att frågorna upptas till information och samråd, men  

rådet har inte utövat något inflytande över frågorna.  

 

Företagsrådets ordförande är också representant i bolagsstyrelsen. Där har de  

fackliga representanterna vänt sig emot förslag på ”skatteoptimering” genom  

registring på Irland, varefter styrelsen dragit tillbaka förslaget.  

 

Den fackliga sidan har, enligt den intervjuade informanten, inte erfarit hot om  

regime shopping inom koncernen. Däremot upplever personal och ledning  

ett annat internationellt tryck, ett tryck som följer av att koncernen är ett köp-  

och säljobjekt för kortsiktiga finansiella ägare. 
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Koncernchefen ser en stor nytta i företagsrådet som styrinstrument. Det är  

ett redskap för att realisera en verksamhetsidé, söka ”best practice”, sänka  

vårdtider, förbättra effektiviteten och ekonomin. Det är också ett redskap för  

en effektivare implementering av centrala beslut och för utveckling av lokal  

och nationell partsdialog.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att den dialog som avtalet upprättar  

mellan företagsrådet och ledningen ger ett arbetstagarinflytande i åtminstone  

några frågor och underlättar styrningen mot högre effektivitet och bättre  

ekonomi. Den källa till inflytande som förefaller vara viktigast är de olika  

professionernas färdigheter och kännedom om specifika behandlingsmetoder.  

Den huvudsakliga strategin för arbetstagarinflytande är att identifiera  

intressen som är gemensamma med arbetsgivarsidan, framförallt att höja  

vårdprocessernas produktivitet och kvalitet. 

 

Viktiga källor till en effektiv styrning är att dialogen med företagsrådet  

förbättrar ledningens beslutsunderlag och kommunikation. Det ligger i linje  

med att parterna genom EWC-avtalet har åtagit sig att utveckla informations- 

kanalerna. En annan källa till effektiv styrning är att företagsrådet hjälper till  

att främja efterlevnaden av ledningsbeslut på nationell och lokal nivå.  

Ytterligare en källa är att ledningen i vissa fall har erhållit de svenska  

fackföreningarnas välsignelse, t.ex. när chefsstrukturen skulle förändras. 

 

På det hela taget verkar företagsrådet och ledningen inte behandla frågor i  

vilka parternas intressena kolliderar. Kompromisser och byteshandel står i  

vart fall inte i förgrunden. Det är främst samarbetet kring vissa gemensamma  

intressen som leder parterna till ömsesidiga fördelar. En gemensam målsätt- 

ning är att minska detaljstyrningen och förändra hierarkiska organisationer i  

enskilda länder, men det är (utifrån intervjuerna) svårt att säga hur långt det  

arbetet har kommit. 

 

Hot om att spela ut arbetstagare i olika länder mot varandra möter inte  

ledamöterna i företagsrådet. Rådet stödjer sig inte på stridsåtgärder eller  

liknande påtryckningar. Då har emellertid inte kontroversiella frågor och  

konflikter nere på sjukhus och andra arbetsplatser uppmärksammats i denna  

fallstudie. Utgången av den nämnda intressemotsättningen mellan kortsiktiga  

finansiella ägare, ledning och personal var vid tidpunkten för intervjun oviss. 
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6 Fallstudie 2: Verkstadsindustrin 

6.1 Inledning 

Föremålet för detta kapitel är den multinationella Verkstadsindustrin. Kapitlet  

följer samma struktur som föregående kapitel. Jag inleder med en presentation  

av koncernen, informanterna, träffade avtal och relevanta arbetstagar- och  

arbetsgivarorganisationer. Därefter behandlas i tur och ordning parternas  

utnyttjande av rättens möjligheter, rättens betydelse för inflytande samt  

rättens betydelse för styrning. Kapitlet avslutas med en sammanfattning och  

kommentar. 

 

Den aktuella koncernen bedriver verksamheter i ett flertal branscher i alla  

världsdelar. Tillverkning sker i närmare trettio länder och i över hundra länder  

pågår försäljning via egna säljbolag och återförsäljare.559 Ett artikel 13-avtal  

om europeiskt företagsråd träffades den 1 september 1996. Avtalet omfatta- 

des till en början endast av den första EWC-lagens regler för genomdrivande.  

När andra EWC-lagen trädde i kraft, den 6 juni 2011, blev istället denna lags  

genomdrivanderegler tillämpliga.560 

 

Parterna har valt att varken tillämpa den första EWC-lagens sekundära  

bestämmelser eller den andra lagens omstruktureringsregler. De sekundära  

bestämmelserna gäller dock, enligt avtalet, för det fall att avtalet sägs upp och  

ingen ny överenskommelse träffas inom sex månader efter avtalets upphöran- 

de.561 Sker ingen uppsägning förlängs avtalet automatiskt tolv månader. 

 

Koncernens företag i Sverige är anslutna till Teknikarbetsgivarna som tecknar  

riksavtal med bland andra LO-förbundet IF Metall. Teknikarbetsgivarna ingår  

i Svenskt näringsliv. 

 

Den fackliga informant som har intervjuats, och som jag kommer att referera  

 
559 Information hämtad den 14 mars 2014 från koncernens hemsida. 
560 Frågan om de två EWC-lagarnas tillämplighet på artikel 13-avtal har berörts i kapitel 4, 

avsnitt 4.7. Se även genomdrivandereglerna i avsnitt 4.12. 
561 När avtalet ingicks avsågs sekundärbestämmelserna i första EWC-lagen, men om detta avtal 

inte förnyas blir numera den andra EWC-lagens sekundärbestämmelser tillämpliga. Se kapitel 

4, avsnitt 4.7. Se sekundärbestämmelserna i avsnitt 4.8-10. 
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till som Peter, är representant för IF Metall i rollen som lokal klubbordföran- 

de, ordförande för det nationella koncernfacket och ledamot i internationella  

kommittén i den närmsta regionala avdelningen för IF Metall. Han är vidare  

arbetstagarrepresentant i moderbolagets styrelse på global koncernnivå, enligt  

den svenska styrelserepresentationslagen.562 

 

Arbetsgivarföreträdare att intervjua i denna fallstudie har eftersökts men inte  

kunnat uppbådas. Mitt material är därför begränsat till intervjun med den  

fackliga företrädaren och avtalstexten. 

 

IF Metall var länge anslutet till European Metalworkers Federation (EMF) och  

International Metalworkers Federation (IMF). IMF gick år 2012 samman med  

ytterligare två globala fackföreningar inom gruvnäring, energiproduktion och  

tillverkningsindustri under det nya namnet IndustriALL Global Union. EMF  

har på samma sätt smält samman med näraliggande federationer under  

namnet IndustriALL European Trade Union.563 IF Metall tillhör dessa nya  

federationer.  

 

Informanten Peter är ordförande i det europeiska företagsrådet sedan år 2000.  

Det internationella fackliga arbetet inom koncernen går tillbaka till 1970-talet  

och sträcker sig utanför Europa. I detta arbete tillhandahålls kontaktnät och  

resurser från förbundet IF Metall och de europeiska och internationella  

federationerna.  

 

Avtalet om europeiskt företagsråd är undertecknat av personaldirektören för  

det svenska moderbolaget och en ordförande för EMF- och IMF-förbundens  

fackföreningar inom koncernen. I avtalet används omväxlande termerna  

”gruppen”, ”företaget” och ”bolaget” för att referera till moderbolaget och de  

företag som bolaget har ett avgörande inflytande över. Avtalet refererar till det  

första EWC-direktivets kriterier i artikel 3 för begreppet ”avgörande  

inflytande”.  

 

EWC-avtalet omfattar företagsgruppens företag och filialer i alla EU-stater,  

övriga EES-länder samt ”EU-associerade länder i Central-, Öst- och  

 
562 Lagen har berörts i kapitel 3, avsnitt 3.2.5 och 3.5.2. 
563 Data från hemsidan: http://www.industriall-union.org/about-us och http://www.emf-

fem.org/. Information hämtad den 14 mars 2014. 

 

 

http://www.industriall-union.org/about-us
http://www.emf-fem.org/
http://www.emf-fem.org/
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Västeuropa” där koncernen har tillverkning. Koncernledningen är enligt av- 

talet skyldig att hålla det europeiska företagsrådet med ”en aktuell lista, som  

visar företagsgruppens utseende”.  

 

Företagsrådet är inte partsammansatt. Avtalet föreskriver att rådet ska bestå  

”av valda företrädare inom bolaget” och att ledningen inte kan utse ledamöter.  

Parterna har åtagit sig att arbeta ”med en vilja till förståelse och hänsyn till  

ömsesidiga rättigheter och skyldigheter”.  

 

EWC-avtalet ålägger också koncernledningen ett övergripande ansvar för de  

i gruppen ingående företagen. Ledningen ”ombesörjer att avtalet om ett  

europeiskt företagsråd efterlevs”.  

6.2 Rättens möjligheter 

6.2.1 En fortsättning på internationellt fackligt arbete 

Bildandet av ett europeiskt företagsråd inom koncernen var inte starten utan  

fortsättningen på ett internationellt fackligt arbete som tog fart på 1970-talet.  

I samband med Sveriges inträde i EU år 1995 väckte den fackliga sidan inom  

koncernen en diskussion om de rättigheter som följde av det första EWC- 

direktivet. Den fackliga informanten Peters uppfattning är dock att någon  

form av transnationell arbetstagarrepresentation gentemot koncernledningen  

hade funnits även utan direktivet, givet det långvariga internationella arbetet.  

 

När EWC-direktivet antogs var det enligt Peter ”väldigt många klubbar i dom  

här europeiska koncernerna som blev lite grann tagna på sängen”. Man tyckte  

att ”självklart ska vi inrätta ett europaråd när vi nu har möjligheten, men  

kanske inte tänkte tanken till slut att vad vill vi då med ett europaråd? Hur ska  

det fungera? Hur ska strukturen på det se ut?”  

 

Innan man bestämmer sig måste man reflektera kring vilka åtaganden som  

den fackliga sidan gör mot dem som ska sitta i råden och vilka förväntningar  

som ska vila på dessa. Det är nödvändigt, betonar Peter, för att det ”inte bara  

ska bli ett informationsforum där man träffas en gång om året”. Det är ”också  

viktigt gentemot företaget, att man kan påvisa att vi har ett tänk kring varför  

vi vill ha ett europaråd”, menar han, för att få en större trovärdighet och förmå  

koncernledningen att vara delaktig i arbetet. 
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Vid tiden för EU-inträdet väcktes också en annan diskussion av betydelse för  

det internationella arbetet inom koncernen. Den fackliga sidan försökte få till  

stånd ett så kallat internationellt ramavtal eller ”international framework  

agreement”. Peter berättar att man sökte ”någon form av avtalsreglering om  

företagets ansvar gentemot dom anställda oavsett var dom finns någonstans”.  

Det handlar om grundläggande fackliga rättigheter, synen på barnarbete, krav  

på underleverantörer med mera.  

 

Till en början såg koncernledningen inget värde i ett ramavtal och menade att  

man redan efterlevde de ställda avtalskraven. ”Då sa vi att om det nu är så då  

borde det inte heller vara något konstigt att skriva under ett avtal. Men det  

ville man inte.”  

 

Efter en tid väcktes en bredare samhällsdebatt om arbetsvillkoren i ”framför- 

allt Indien” på verkstadsindustrier, i textilindustrin och andra branscher till  

följd av ökad uppmärksamhet från massmedier och kunder. I den aktuella  

koncernen upplevde man ökat intresse från kunder, det ställdes frågor om vad  

man hade för policy för den globala verksamheten. ”Och då kan man inte säga  

att vi har ett tänk kring det här om det inte finns nedskrivet någonstans”,  

inskärper Peter, varför det blev ”ett lite annat tryck i frågan”.  

 

”I den vevan började många företag prata om det här med uppförandekoder.  

Man ville då inte bara ha ansvar gentemot anställda utan också mot kunder  

och samhälle och övrigt. Den delen kan man gärna göra men det vi var  

intresserade av var ansvaret mot de anställda och det ville vi ha i ett särskilt  

avtal.” Det dröjde många år, som vi kommer att se (nedan), innan ett  

”international framework agreement” träffades, men ett EWC-avtal slöts som  

sagt 1996. 

6.2.2 Konstituering 

Det EWC-avtal som fortfarande gäller i koncernen stadgar att företagsrådet  

”består av valda företrädare inom bolaget”. Dessa är minst 18 till antalet. De  

ska ”vara anställda i företaget” och företagets ”ledning kan inte utse leda- 

möter”. 564 Tillvägagångssättet för att utse de nationella representanterna  

och deras ersättare i företagsrådet ”regleras i de enskilda länderna”. Från varje  

 
564 Här avses valda företrädare inom koncernen (både moderbolag och dotterbolag), att de ska 

vara anställda inom koncernen samt att koncernledningen inte kan utse ledamöter. 
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medlemsstat ”i vilket ett eller flera produktionsbolag finns, utses minst en  

ledamot till företagsrådet”. 

 

Fördelningen av ytterligare platser ”bestäms med utgångspunkt från de  

nationella anställningssiffrorna” enligt ”senast kända årsredovisning”. Det  

totala antalet ledamöter framgår av ett separat dokument upprättat av  

parterna.565 Personsammansättningen i rådet anmäls till koncernledningen.  

Företagsrådets säte är enligt EWC-avtalet samma ort i Sverige som  

koncernens huvudkontor är beläget på.  

 

Avtalet berör vidare mandatperioden för ledamöterna. Beträffande medlem- 

skap i rådet hänvisar avtalet till ”respektive lands regler”. Av avtalet framgår  

också att ledamöterna ”kan enligt reglerna för val eller utnämnande bli från- 

tagna mandatet av de arbetstagarrepresentanter som utnämnt eller valt  

företagsrådet”. För det fall att en ledamot förlorar mandatet på grund av  

”återkallande eller uppsägning från företaget (respektive dotterbolagen)” eller  

”genom att mandatperioden löpt ut” ska platsen besättas av annan ledamot  

från samma medlemsstat.  

 

Det som i avtalet sägs om ”medlemsstat” gäller också vissa andra stater som  

nämns i avtalets inledning. Dessa är ”alla EES-stater samt EU-associerade  

länder i Central-, Öst- och Västeuropa, där [koncernen] har tillverkning.”  

Avtalet fastslår ingen beslutsregel för majoritetsbeslut i företagsrådet. Istället  

formuleras där en strävan efter ”beslut baserade på förtroende och samstäm- 

mighet”.  

 

Enligt avtalet väljer företagsrådet ”en ordförande och en ställföreträdare”.  

Rådet är ”berättigat att fastställa en arbetsordning inom vilken ett presidium  

väljs” och ”kan också bilda andra nödvändiga utskott”.  

 

Av den citerade avtalstexten framgår som synes att tillverkande företag och  

filialer ges en särställning. Dessa utgör grunden för rätten att utse ledamöter  

från respektive stat. Informanten Peter kommenterar:  

 
(…) så det innebär alltså har du i ett land bara säljorganisation så kan inte dom  

skicka, utan det är bara från tillverkande enheter. Och det är för att det  

samarbete vi har är på tillverkande nivå, för att då kunna utjämna skillnader  

[i löner och anställningsvillkor] på tillverkande enheter så är det viktigt att det är  

 
565 Detta dokument har inte varit tillgängligt i denna fallstudie. 
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dom som kommer och representerar. Sen kan man skicka både från  

kollektivsidan [arbetarna] eller tjänstemannasidan. Det avgör man själv. 

 

Gränsdragningen för det europeiska företagsrådet speglar den gräns som  

IF Metall och andra förbund inom IndustriALL drar mot förbund i andra  

branscher (och deras respektive kollektivavtalsområden). I den aktuella  

koncernen är alltså företagsrådet inte avsett att representera anställda i alla  

branscher som koncernen omfattar. EWC-avtalet har dock en bestämmelse  

som tar sikte på icke-representerade anställda.  

 

Företagsrådet håller både interna sammanträden och möten med koncern- 

ledningen normalt vid ett tillfälle per år. Avtalet föreskriver att arbetstagarna  

”vilka inte företräds” i företagsrådet ”ska från respektive företagsledning  

underrättas och höras om det viktigaste som skett eller kommer att ske under  

mötet”. 

 

Det finns ytterligare två begränsningar av rätten att utse ledamöter i företags- 

rådet som inte framgår av avtalet. Den första är att endast nationella fack- 

föreningar som är anslutna till den europeiska federationen IndustriALL  

har rätt att utse ledamöter. Informanten Peter kommenterar: 

 
Och det är för att få struktur på det här, att du måste vara ansluten till den  

registrerade federationen. För det kan vara såhär att i vissa länder har du både  

två, tre och fyra fackföreningar men det är den fackföreningen som är ansluten  

(…) som har rätten att nominera sina delegater. (…) Så är det så att man har  

två fackföreningar i en fabrik så är det den fackföreningen som är ansluten till  

IndustriAll som också har rätten att skicka delegater. (…) Då blir det heller  

inga tveksamheter om det skulle vara så att en fackförening är större än den  

som har rätten att nominera men det är fortfarande den som är ansluten som  

nominerar även om den är mindre till antalet. 

 

Den andra begränsningen av rätten att utse representanter innebär att i  

europeiska stater som inte är EU-anslutna kan arbetstagarna inte utse  

”fullvärdiga delegater” med rösträtt i företagsrådet.566 De kan endast utse  

observatörer.  

 

Av den citerade avtalstexten har framgått att företagsrådet ”kan bilda andra  

nödvändiga utskott”. Ett viktigt organ, berättar Peter, är att rådet har en  

 
566 Här kan erinras att det bara är artikel 6-avtal som måste omfatta företagsgruppens företag i 

alla EU/EES-stater, enligt EWC-lagstiftningen. Se avsnitt 4.4, 4.7 och 4.11.2. 



191 
 

styrkommitté som sammanträder en gång i kvartalet. Kommittén har Peter  

som ordförande, en vice ordförande från Tyskland, en representant från  

förbundet IF Metall och en representant från den europeiska federationen  

IndustriAll.  

 

Då företagsrådet och de fackföreningar som bär upp rådet fokuserar på  

tillverkande företag ställer jag frågan om den fackliga sidan inom koncernen  

göra några satsningar på organisering längs de branschöverskridande  

värdekedjorna. Peter svarar ”hela tiden, det är den springande punkten i allt  

det arbete vi bedriver på global basis”. Ett uttryck för detta är det nämnda  

arbetet för ett ”international framework agreement” (som återkommer  

nedan). 

6.2.3 Procedurer 

EWC-avtalet fastslår rätten för företagsrådet att motta information, delta i  

samråd och hålla sina egna sammanträden. Mötena i rådet och med den  

centrala ledningen sker, enligt avtalet, ”normalt en gång per år” och ”i regel  

under tre dagar: en dag åtgår för rådets interna möten, en dag med företags- 

ledningen och den tredje dagen till internt möte och studiebesök”.  

 

Mötesplats bestäms av koncernledningen och rådets ordförande. Avtalet  

föreskriver att ”Rådet bör i övrigt lägga sina möten till platser där [koncernen]  

har produktionsanläggningar”, dock bör merparten av rådets möten ”ske i  

närheten av” koncernens huvudkontor. Mötestiden bestäms av rådets  

ordförande och koncernledningen från fall till fall beroende på tillståndet  

inom koncernen.  

 

Rätten till information och samråd gäller ”angelägenheter som rör företaget i  

sin helhet eller minst två företag i olika länder”. Enligt avtalet ska företagsrådet  

och koncernledningen ”efterhand utarbeta en procedur för hur den skriftliga  

informationen ska se ut, när den ska sändas och vad den ska bestå av”. Av  

avtalet framgår dock att koncernledningen ska informera rådet ”vid dess årliga  

sammanträde” om vissa angivna teman ”och belysa verkningarna av  

företagsstrategin”. De teman som informationen och samrådet ”i synnerhet”  

ska beröra är:  
 

- koncernens struktur 

- den ekonomiska och finansiella situationen 

- den framtida utvecklingen i företagets verksamhet 
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- produktion och försäljning  

- sysselsättningsläget och den framtida utvecklingen 

- investeringar och betydande ändringar av organisationen  

- införande av nya arbetsmetoder och produktionsförändringar.  

 

Rätten till information och samråd preciseras något i fem punkter. Vid ”större  

förändringar” måste information och samråd ges ”i sådan omfattning och i så  

god tid att [företagsrådet] kan utarbeta ståndpunkter i frågan, som kan påverka  

företagets beslut”. Även i övrigt ska informationen från ledningen ”ske i så  

god tid som möjligt före konsultationen, så att [företagsrådet] kan utarbeta  

ståndpunkter i frågan”.  

 

Rådet har ”efter beslut i presidiet en rätt att kalla till ytterligare sammanträde”  

förutsatt att det gäller förändringar ”som berör arbetstagarna i minst två  

länder”. Koncernledningens beslut kring de omständigheter som föranlett det  

extra sammanträdet ”bör inte genomföras, innan information och samråd ägt  

rum”. Avtalet ger slutligen företagsrådet en möjlighet att skjuta upp  

ledningsbeslut. ”Om meningsskiljaktigheter uppstår” mellan parterna ”leder  

detta till att avgörandet uppskjuts en månad”. 

 

Företagsrådets ledamöter förväntas vidarebefordra information till sina  

uppdragsgivare. Avtalet föreskriver att ledamöterna ska lämna ”rapporter i  

sina hemländer över verksamheten i företagsrådet motsvarande det nationella  

bruket eller sedvanan”, dock ej ”utlämna några sekretessbelagda uppgifter.”  

Som sagt ska även icke-representerade anställda ”underrättas och höras” via  

respektive företagsledning.  

 

Avtalet förpliktigar ledamöter och suppleanter i rådet ”att inte utlämna  

sekretessbelagda uppgifter till tredje person, som de kommit över i sin  

egenskap av ledamot i företagsrådet eller som arbetsgivaren uttryckligen sagt  

ska vara sekretessbelagt”. Sekretessen gäller också efter ”att de slutfört sitt  

uppdrag”.  

 

Sakkunniga som deltar i företagsrådet ”omfattas i samma utsträckning av  

sekretessansvar”. Trots sekretessen medger avtalet att information vidare- 

befordras till två kategorier arbetstagarrepresentanter. Den första är före- 

trädare ”som efter gällande rätt i de olika länderna själva omfattas av sekretess- 

lagstiftning”. Den andra kategorin är arbetstagarföreträdare i moderbolagets  

styrelse. Sekretessen gäller inte heller mellan ledamöter inom företagsrådet. 
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Informanten Peter beskriver företagsrådet och dess styrkommitté som  

framförallt ett internt fackligt forum, rådet ”äger vi själva fackligt”. I samband  

med rådets sammanträden möter man koncernledningen, men det är Peter i  

egenskap av rådets ordförande och representant i moderbolagets styrelse som  

står för den löpande kommunikationen med ledningen, särskilt med 

koncernchefen.  

 

Den fackliga agendan upptas inte bara av koncernspecifika eller snävt  

europeiska frågor. Både i företagsrådet som sammanträder årligen och i  

styrkommittén som träffas en gång i kvartalet ”försöker vi lyfta blicken  

utanför koncernen”, betonar Peter. ”Vad är tendenserna nu? Är det något vi  

behöver reflektera över i rådet? Så det är ett globalt fackligt forum med inslag  

av företaget, medan jag som ordförande har en betydligt tätare dialog på  

koncernnivå.” 

 

Avtalet innehåller en kort skrivning beträffande anpassningsåtgärder i  

händelse av omstruktureringar: ”Vid väsentliga förändringar av företagets  

struktur (respektive företagsgruppen) eller antalet företag ska förhandlingar  

om en motsvarande anpassning av detta avtal företas.” Det medför att den  

andra EWC-lagens omstruktureringsregler inte är tillämpliga.567 

6.2.4 Materiella regler 

Enligt EWC-avtalet ska koncernen ställa ”erforderliga ekonomiska medel till  

förfogande så att [företagsrådet] kan fullfölja sina uppgifter på lämpligt sätt”.  

Avtalet ger ledamöterna rätt till ”kompetensutveckling i form av skol- och  

vidareutbildning inom ramen för sitt arbete i rådet”. Det gäller ”i synnerhet”  

språkkunskaper, ekonomi och arbetsrätten inom EU.  

 

Avtalet stadgar vidare ett förtroendemannaskydd för rådets ledamöter. Dessa  

”får inte förhindras att utföra sitt värv i företagsrådet”. De får varken bli  

”ofördelaktigt behandlade” eller ”ha några speciella fördelar” på grund av sitt  

arbete i rådet. Det gäller också ”deras yrkesutveckling”.  

 

Informanten Peter berättar att alla ledamöter i rådet har rätt till en utbildning  

i engelska och kan använda koncernens intranät för kommunikation mellan  

alla fackliga företrädare och andra arbetstagarrepresentanter inom koncernen.  

 
567 Se kapitel 4, avsnitt 4.7 och 4.9.5. 
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Sådan kommunikation pågår löpande världen över, mellan rådets årliga  

möten. 

 

Företagsrådet kan också med stöd av EWC-avtalet mobilisera resurser i form  

av sakkunniga och fackliga företrädare som inte är anställda inom koncernen.  

Rådet kan utnämna ”åtminstone en extern sakkunnig som ständig rådgivare”.  

Personen har rätt att ”delta vid alla möten med presidiet och utskott”. Rådet  

kan ”vid behov även utnämna andra sakkunniga som är nödvändiga för att  

göra ett bra arbete”.  

 

Om meningsskiljaktigheter uppstår mellan parterna, och enligt avtalet medför  

att ledningsbeslut uppskjuts en månad, har rådet dessutom rätt att ”inkalla en  

sakkunnig på området”. För att lösa meningsskiljaktigheterna kan också  

”företrädare för arbetsorganisation och arbetstagarorganisation” inkallas.  

 

Dessa regler om sakkunniga hänger samman med att arbetsgivarsidan ska  

täcka deras kostnader, acceptera deras medverkan på möten och tillträde till  

koncernens företag. Avtalet föreskriver att koncernen ”ansvarar för de  

kostnader som uppstår vid möten inklusive tolkkostnader, uppehålls- och  

resekostnader för ledamöterna i [företagsrådet], utskott och sakkunniga”.  

Företagsrådets ledamöter och sakkunniga har ”tillträdesrätt till varje företag  

inom” koncernen. 

 

Jag frågar Peter på vilket sätt förbundet IF Metall erbjuder resurser. ”Min  

uppfattning är att förbundet har en väldigt klar och tydlig bild av vikten av  

internationellt arbete”. Förbundet har ”en klar målsättning med att försöka  

bidra med sina kunskaper, nu då mot i första hand europarådet, men också  

utifrån det vi har gjort inom ramen för företaget med internationella ramavtal  

och annat.” Som ordförande i flera organ tar Peter många initiativ tillsammans  

med förbundets internationella enhet. Enheten är med och försöker applicera  

ramavtalet också i den aktuella koncernens olika företag.  

 

Samtidigt menar Peter att ”förbundet använder ju oss kanske mer än vad vi  

använder förbundets internationella enhet” på grund av att ”vi är ganska unika  

i vårt sätt att arbeta internationellt” i företagsrådet och de koncernfackliga  

organisationerna. Ett resultat av detta arbete, menar han, är att ”generellt då  

så har vi en högre [facklig] organisationsgrad i våra fabriker än hur det  

vanligtvis ser ut då i det egna förbundet eller i landet. Det ligger väl också i  

linje med det vi gör att kunna påvisa de fördelar det är att ha det här globala  
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samarbetet.” 

6.2.5 Ett proaktivt företagsråd 

Företagsrådet har utvecklats från en reaktiv roll till att spela en mer proaktiv  

roll. Peter har varit ordförande sedan år 2000. ”När jag kom in i det här arbetet  

så hade jag redan en hel del tankar och idéer om hur man skulle bedriva  

internationellt fackligt arbete”. Som ordförande ”ändrade jag i grunden  

arbetssättet i rådet.” Det har blivit ”lite mer strukturerat arbete med en hel del  

målsättningar från rådets sida gentemot företaget, i att försöka sätta  

dagordningar för olika typer av punkter som vi anser vara väsentliga för våra  

anställda i våra verksamheter runt om i världen.”  

 

Företagsrådet har utvecklats till något mer än ”ett renodlat informationsforum  

som det är i de allra flesta fall” i dagens europeiska koncerner. På frågan om  

den fackliga sidan vill att rådet ska vara ett proaktivt förhandlingsorgan svarar  

Peter: ”Inte ett förhandlingsorgan för det kan det aldrig, det får det aldrig vara.  

Men däremot att försöka lyfta frågor som är av gemensamt intresse upp till  

koncernnivå.” Ett exempel är koncernens arbetsmiljöarbete och ”att hitta  

gemensamma vägar till man kan väl säga grundläggande kollektivavtal som  

idag då benämns, ja tidigare ramavtal och på internationell nivå ’international  

framework agreements’.”  

 

Andra frågor som lyfts är mekanismer för bevakning av efterlevnaden av  

sådana ramavtal och engagemang för en flexibilitet inom koncernen som går  

att förena med anställningstrygghet. Dessa exempel berörs i nästföljande  

avsnitt. 

6.3 Rättens betydelse för inflytande 

6.3.1 Ett internationellt ramavtal 

Den första stora fackliga frågan som företagsrådet lyfte var den om ett  

ramavtal. Från att processen startade på 1990-talet dröjde det sex år innan  

parterna träffade ett avtal.568 Den globala federationen IndstriALL brukar  

kräva att federationen ska underteckna sådana avtal för att federationen ska  

erkänna avtalen. Problemet är att företagen inte brukar erkänna federationen  

 
568 Informanten har varit förhindrad att tillhandahålla ramavtalet i denna fallstudie. 
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som förhandlingsmotpart. I den aktuella koncernen löste man det så att avtalet  

undertecknades av Peter i egenskap av det europeiska företagsrådets  

ordförande och å den globala federationens vägnar.  

 

Han beskriver ramavtalet som väldigt grundläggande med valda delar av ILO- 

konventioner som bärande innehåll. Det handlar om rätten att organisera sig  

fackligt, att inte bli godtyckligt uppsagd, säkerhet i arbetet, eliminering av  

barnarbete, krav på underleverantörer med mera. Det är ”saker som för oss  

kanske tycks självklara i Sverige men som inte på något sätt är det i andra  

länder.”  

 

Peter beskriver processen fram till ramavtalets ingående som ”en jätteövning,  

inte bara gentemot företaget, utan också mot de olika förbunden och  

delegaterna, eftersom man hade olika uppfattningar om vad som borde ingå i  

ett sådant avtal”.  

 

Det fanns brännande frågor som ”man tycker borde ha varit med i det här  

från en del länder baserat på deras specifika förutsättningar.” Ett exempel  

är en problematik kring strejker i Indien. Det är ”inte helt ovanligt att man har  

en motsättning mellan polis och strejkande, där man ofta kan åka på stryk och  

bli trakasserad.” De fackliga representanterna därifrån ville i ramavtalet reglera  

”att polisen inte skulle ha möjligheten och rätten göra på det sättet”.  

 

Frågan lämpade sig inte för avtalet, menar Peter. ”Det har säkert en viss bärig- 

het i Indien men har inte det i de allra flesta länderna. Och ett sånt här avtal  

ska ju vara globalt och gränsöverskridande. Skulle man ha den typen av input  

i avtalet så skulle det bli som en mindre bok och det är inte möjligt. Och vi  

skulle högst troligt inte få med företaget på ett sånt avtal.”  

 

Det träffade ramavtalet är ett av få exempel inom Sverigebaserade koncerner  

och ett av de första ramavtalen inom europeiska och globala koncerner.  

Hittills har få efterföljare kunnat noteras. ”Vi trodde ju att när vi gjorde det  

här att det skulle bli ett genombrott för all övrig industri som jobbar på  

Europa-basis eller på global basis. Men så blev inte fallet tyvärr, utan det är  

många företag som använder sig av ensidigt antagna uppförandekoder.”  

 

Peter menar att de fackliga representanterna inte har orkat driva frågan ”om  

att få det till ett avtal mellan de fackliga organisationerna och företaget”. En  

anledning kan vara att nästa steg, bevakningen av efterlevnaden, ”kräver  
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väsentligt mycket mer” än att få till ”ett avtal på papper”. ”Det är det som är  

det stora jobbet, det är då det verkligen startar.” 

6.3.2 Att bevaka efterlevnaden 

Peter framhåller att efterlevnaden inte kan säkras genom någon enkel  

avstämning ”från ett år till ett annat”. Arbetet inleddes med en omfattande  

informationskampanj så att inga anställda skulle ”vara tveksamma  

överhuvudtaget kring vilka avtal det är vi har, hur de är reglerade och hur man  

ska efterleva dom”.  

 

Den fackliga sidan såg också till att använda koncernens ”audit committee”.  

Det är ett organ som med jämna mellanrum gör oannonserade nedslag i olika  

fabriker runtom i världen för att kontrollera kvalitetsfrågor och andra frågor.  

Organet var inte partsammansatt men kom att vara till nytta ur facklig  

synpunkt. 

 
Vad jag ställde krav på när vi hade avtalet var att utöka deras uppdrag, att  

också ha med sig ett antal frågeställningar kopplade till vårat avtal, där jag och  

den som är ansvarig för dom här revisionerna, kan man väl kalla det för, blev  

överens inför varje år, att i år är det dom här tre punkterna ni tar med er ut  

när ni gör dom här nedslagen. Och att ni då ska få korrekta svar på det här.  

Finns det tveksamheter så kommer ni tillbaka till mig igen och så ser vi hur vi  

kan hantera frågorna. Jag kan självklart i den delen vara med, närsomhelst, det  

är inga problem att delta från min sida på dom här nedslagen. Och sen då en  

gång om året gör vi en total analys av alla nedslag som är gjorda. Vad finns  

det för gjorda markeringar? Hur har vi åtgärdat dom? Finns det någon  

kvarstående fråga och i så fall hur hanterar vi det? Och det är en viktig del i  

den här processen.  

 

Parallellt med en modifierad ”audit committee” pågår bevakningen via  

företagsrådet. Delegaterna får en överblick av nedslagen och rapporterar  

själva om det förekommer brott mot ramavtalet. Som ordförande kan Peter  

skicka signaler till ”audit committee” att särskilt granska vissa verksamheter.  

Inför varje år meddelar han organet vilka frågor som ska anses viktiga i de  

kommande nedslagen.  

6.3.3 Flexibilitet och anställningstrygghet 

En annan stor fråga för företagsrådet och arbetsgivarsidan är att hantera  

flexibilitet i relation till anställningstrygghet. Peter beskriver den fackliga  
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sidans strävanden: 

 
Idag är det många som pratar om flexibilitet. När du ska försöka definiera 

utifrån din profession, vad menar du med flexibilitet, hur ser du på flexibilitet, 

kommer du garanterat att få olika svar beroende på vem du frågar. Vårat 

sätt att se på flexibilitet behöver inte nödvändigtvis vara detsamma som 

företagets, utan våran flexibilitet bygger mer på att hitta en lösning där du över 

tid, både under en låg- och en högkonjunktur kan övervintra i din anställning 

och trygga din anställning. Sen kan det göras på olika sätt. Och du har ju olika 

lagar och avtal som reglerar såna här saker i varje land. Men om det är så att 

vi kan göra något gemensamt för att säkerställa att företaget förhåller sig på 

ungefär samma sätt i alla länder, där våran grundtes ska vara tryggade 

anställningar, skulle det kunna vara en framkomlig väg. 

 

Han framhåller att diskussionen pågår mot bakgrund av den senaste  

lågkonjunkturen 2008-2009. Sverige var ett av få industriländer i Europa ”som  

inte hade något som helst stöd eller hjälp utav regeringen, vilket man hade i  

många andra länder till exempel i Tyskland med sitt ’kurzarbeit’.”569 I Tyskland  

kunde industrin ”hålla uppe sin produktion med oförändrat antal anställda  

under i princip 24 månader.” Det innebar en nackdel både för anställda och  

företag i Sverige.  

 

I Sverige fanns inget motsvarande system och här rådde ”en gigantisk  

varselvåg, vi tappade runt hundratusen industrijobb under den tiden, vilket  

man inte gjorde i andra länder.” Peter påpekar att det är ”en omöjlig situation  

på sikt” inte bara i Sverige utan också i exempelvis Tyskland ”för det är  

ingenting som säger att om tio-femton år så kommer vi fortfarande att ha  

’kurzarbeit’ i Tyskland.”  

 

Han betonar perspektivet att det ska ”inte vara så att ett land eller en  

fackförening är beroende av vad den egna regeringen gör och tar för beslut.”  

Nu letar parterna efter en ”företags-lösning”, man tar avstamp i koncernen  

och söker ”en egen lösning som står fristående, oberoende av vilken regering  

man har”.  

 

Peter beskriver arbetet i förhållande till ledningen som ”jag ska inte säga  

renodlat förhandlingsarbete, men i någon form så blir det ändå ett  

förhandlingsarbete gentemot koncernen globalt.” Inom det fackliga lägret  

 
569 ”Kurzarbeit” var en möjlighet att under en period minska anställningsgraden och företagens 

lönekostnader samtidigt som det allmänna betalade en del av inkomstbortfallet. 
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arbetar man intensivt med att sammanföra kunskaper från de olika länderna.  

”Ni kanske redan har gjort något i eran fabrik? Beskriv då för rådet, vad har  

ni gjort? Finns det något vi kan lära av det?” På frågan om företagsrådet och  

koncernledningen har uppnått någon samsyn svarar han: 

 
Vi har kört det här nu två år och vi har en ganska gemensam bild nu av vad vi  

behöver göra. Men det här är mycket mer komplext än så. För att du ska förstå  

hur komplext det är, så finns det några företag som har försökt i världen. Ingen  

har lyckats än. Det hänger delvis ihop med att du har en juridik som ibland lägger  

hinder i vägen. Du har också ekonomiska aspekter på det här. Du har hinder i  

form av att du inte kan spara tid i någon form av arbetstidsbank från ett år till  

ett annat, utan då ska det betalas ut vid årets slut. Det är själva grundprincipen  

för att kunna hitta någon bra lösning, att du kan föra tid från tid till annan. Det  

kommer att vara fundamentalt. Det där är något vi måste försöka adressera och  

förstå hur kan man göra det på ett smart sätt, utan att inskränka på lagar och avtal,  

vilket vi inte kan göra.  

 

Än så länge är företagsrådets inflytande i frågan begränsat men inte obetydligt.  

Det transnationella förhandlingsarbetet avancerar trots allt. Vilka faktorer  

driver processen framåt? Och vilka källor till inflytande och strategier för  

inflytande kan ligga bakom företagsrådets påverkan i övrigt, inte minst  

träffandet och genomdrivandet av det internationella ramavtalet? 

6.3.4 Källor till och strategier för inflytande 

Jag frågar om den fackliga sidan har kunnat erbjuda ledningen något i utbyte  

mot kravet på anställningstrygghet. Är det en bytespolitik? 

 
Så är det alltid. Företaget är ju inte dummare heller än att dom fattar att på  

sikt så kommer det att vara en fördel om vi kan hitta ett flexibelt system som  

gör att vi kan övervintra en lågkonjunktur med kompetent personal, istället  

för att behöva göra som många gör då…säga upp personal…lite grann den  

här ’hire and fire’ situationen. Vilket innebär att om du då säger upp tvåhundra  

anställda i en lågkonjunktur, sen så vänder det och går upp igen och sen ska  

du börja rekrytera, vilket är kostnadskrävande. Det tar lång tid innan du får ut  

dom här personerna, det är ju inte så att du anställer en person och så ställer  

han sig vid maskinen eller var det nu är nånstans och kör det här från dag ett.  

Utan det tar lång tid innan du kommer in i processen och du tappar kan man  

väl säga i snitt ett halvår på en sådan uppgång. Om vi istället kan hitta en  

lösning där du svänger med korrekt och befintligt antal anställda och i en  

mellanperiod också kan kompetensutveckla dom, så gör ju det att när det då  

vänder, ja då trycker du på knappen och så går du upp med en gång. Det är ju  

fördelen från företagets sida.  
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Arbetstagarsidans uppoffring är att ”vi kan tänka oss att vara flexibla i till  

exempel arbetstid mot att vi får den här tryggheten. Men då vill vi också se att  

i mellanperioden så ska det inte bara vara så att man går hem på kortare  

arbetstid utan att man använder den tiden till kompetensutveckling.”  

 

Kompetensutveckling i en lågkonjunktur förutsätter ekonomiska tillgångar.  

”Man brukar säga att nu är det jättemycket att göra så nu hinner vi inte eller  

nu är det jättelite att göra så nu har vi inte råd att kompetensutveckla.” Peter  

påpekar att man måste länka två system till varandra. Man ”bygger upp en  

struktur för att ha resurser när det vänder ner och det måste göras konstant  

över tid. Vad företaget får är en ökad flexibilitet med befintlig personal, vi får  

en ökad trygghet. Det är en win-win-situation.”  

 

Den pågående processen mot en lyckad bytespolitik har nått olika långt i olika  

länder ”beroende på möjligheter och förutsättningar”. Några länder är ”redan  

långt före. Fine, då har vi inga problem med det. Men det är också några länder  

som inte har gjort någonting överhuvudtaget.” Peter menar att koncernen  

”skulle kunna ge dom en draghjälp, att dom här har ett system som ni kan  

använda er av. Och att ge en möjlighet till mer kompetensutveckling, baserat  

på att man kan skjuta till mer pengar i eran verksamhet eller om det skulle vara  

möjligt med förtida pensioner eller något annat.” 

 

Så långt frågan om flexibilitet och anställningstrygghet. Jag frågar Peter vilka  

andra faktorer som möjligen ger företagsrådet inflytande. En faktor han  

framhåller är förtroendet mellan de personer som sitter på ledande poster i  

koncernen och på den fackliga sidan. ”Jag tror det är såhär att få förtroende  

och känna respekt för varandra, det kan du bara göra genom att visa att du  

kan hantera både svåra och komplexa frågor på ett konstruktivt sätt.”  

 

Peter menar att förtroendet måste finnas redan på lokal nivå. ”För att om man  

inte har det förtroendet på lokal nivå så kan jag nästan garantera att man  

kommer absolut inte att vilja sluta den här typen av avtal [internationella  

ramavtal] eller skapa den här typen av relationer som skulle kunna skada också  

på global nivå. Så i viss mån kan man säga att det här är väldigt  

personrelaterat.” Han betonar att det tar lång tid att bygga upp förtroende  

”men du kan rasera det på tio sekunder”.  

 

En annan faktor bakom inflytandet som upprepas under intervjun är att det  

europeiska företagsrådets ståndpunkter bygger på ”kunskap och insikt” om  
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koncernens olika delar och stöds av fackliga företrädare i många länder. ”Då  

blir det mycket svårare för företaget att säga vi hör vad du säger men vi tar  

inte till oss det.”  

 

Ytterligare en faktor bakom inflytandet är att ”på olika sätt bjuda in dig till där  

besluten tas och fattas”. Det är därvidlag en fördel att moderbolaget är baserat  

i Sverige. ”Jag i min egenskap av ordförande här i Sverige har också lagmässigt  

rätten att sitta i bolagsstyrelsen, vilket är en absolut förutsättning. Om du ska  

kunna påverka det som vi pratar om på global nivå, så räcker det inte att jag  

gör det på Sverige-nivå utan jag måste göra det på koncernnivå alltså på global  

nivå. Min länk går hela vägen från koncernen ned till rådet och delegaterna i  

varje enskilt land.”   

6.3.5 Hantering av tystnadsplikt 

Ett möjligt hinder för företagsrådets inflytande skulle kunna vara att  

koncernledningen vägrar eller underlåter att informera och samråda. På frågan  

om det har hänt lyder svaret: ”Aldrig. Det är ett ömsesidigt intresse.” Peter  

understryker att hans roll är väldigt speciell. Ledningen förstår betydelsen av  

att ha en gemensam bild av vad parterna tillsammans behöver göra. Han  

erhåller information i ett så tidigt skede att det nästan är svårt att fokusera och  

få en helhetsbild, men det är ändå att föredra framför motsatsen. 

 

Ett annat möjligt hinder för inflytande skulle kunna vara att delegaterna i  

företagsrådet påförs en långtgående tystnadsplikt. Det skulle kunna vara ett  

dilemma för den fackliga demokratin. Jag frågar om ledningen belägger  

information med tystnadsplikt och i så fall hur det hanteras. Peter är den  

främste mottagaren av information och utifrån denna roll berättar han  

följande: 

 
Det är alltid tystnadsplikt. Om det är så att man uttalar att det här är en fråga  

som är tystnadspliktig då har jag att förhålla mig till det och sedan kan man  

välja på vilket sätt man adresserar den till delegaterna. Vad är behovet av att  

få en specifik information? Det här är på olika nivåer. Får jag information på  

koncernnivå om specifika förändringar, då har jag att förhålla mig till den  

sekretessen jag blir ålagd. Sedan försöker man bryta ned det till rådet och  

delegaterna där när man ger informationen till delegaterna där. Den är ju mer  

officiell när den kommer till delegaterna för dom måste ju i sin tur kunna ta  

hem den här informationen till sina länder, reflektera och fundera vad innebär  

det för oss. Men initialt då om det är saker som är sekretessbelagda så är det  

oftast bara jag som har den. Inga andra.  
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På frågan om det brukar vara någon tidsgräns för sekretessen svarar han:  

”Jaja. Det kan vara av praktiska skäl att det kan vara saker som påverkar  

aktiekurser och dylikt. Då är vi bundna av lagen i den delen. Där finns det  

oftast en tidsgräns.” I många andra situationer där samtal mellan Peter och  

representanter för ledningen pågår ”ligger det ofta en sekretess i botten”.  

Skälet är då att man inte ”har tagit det definitiva beslutet”. I det läget kan Peter  

inte ”gå ut med information” menar han. 

 
Om dom [ledningen] nu menar allvar med att ge mig information i så god tid  

som möjligt men vi är inte i mål än med vad det eventuella beslutet blir, så  

kan inte jag börja med att springa ut och säga att nu planeras det här och så  

blir det något annat i slutändan. Det skulle inte vara speciellt förnuftigt heller.  

Under den tiden tills att man kommer till konsensus så ligger det ofta en  

sekretess i botten.  

 

Jag påpekar under intervjun att jag förstår dilemmat – om all information  

läcker ut skulle ledningen inte vilja ge någon information i framtiden – men  

är det inte å andra sidan ett dilemma om restriktionen är alltför strikt? 

 
Men det är inte alltför strikt. Utan det är i väldigt specifika frågor. Det är inte  

alla frågor som är sekretessbelagda, absolut inte. Det är i extremt specifika  

frågor om stora organisationsförändringar, neddragningar eller övrigt. Ofta  

är det så att den här frågan är inte klar än och det är viktigt att vi kan dela  

informationen och under den tiden är den sekretessbelagd.  

 

På frågan om sekretessen innebär ett dilemma för den interna demokratin  

i företagsrådet och fackföreningarna lyder svaret: ”Nej nej.” 

6.3.6 Inflytande vid regime shopping 

Den aktuella koncernen är i flera avseenden global. Den har verksamhet i alla  

världsdelar. Den har transnationella produktionskedjor och globala  

avsättningsmarknader. Olika företag och filialer inom koncernen konkurrerar  

med varandra, men alla former av konkurrens utgör inte regime shopping där  

löner och arbetsvillkor utsätts för en press nedåt. Av Peters berättelser  

framgår emellertid att hot om regime shopping ofta inställer sig i koncernen.  

Jag frågar inledningsvis om företagsrådet upplever konkurrens mellan enheter  

i olika länder. 

 
Ja så är det ju alltid att man jämför verksamheter mot varandra, hur väl man  
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uppnår företagets uppsatta mål. Det är inget unikt. Det vi försöker göra då,  

det är att utjämna skillnader som är baserad på låglöneländer, man konkurrerar  

med en sämre arbetsmiljö internt. Det är något som inte är acceptabelt. Vi kan  

ju inte sätta oss över lagar och avtal i enskilda länder. Däremot kan vi göra  

mycket mer för att påverka företaget att kanske öka lönerna utöver vad de  

centrala avtalen stipulerar i ett land. Och även här kan du se att vi har varit  

ganska framgångsrika i det att genomsnittslönen på företaget, oavsett var vi  

finns i världen, ligger väsentligt över vad rikssnittet gör i det enskilda landet.  

 

En annan strategi är att använda ramavtalet för att ”tillförsäkra en säker och  

trygg arbetsmiljö, att skapa mycket åtaganden för företaget att faktiskt se till  

att det blir på det sättet.” Peter uppger att det arbetet har varit väldigt  

framgångsrikt. ”Om du analyserar vad vi har gjort under dom här sista tio- 

tolv åren, i att nå till en högre nivå, vi är inte framme än, men till en väsentligt  

högre nivå än vad vi var för tio år sedan.” Han betonar att det är bekvämt  

men fruktlöst att från en svensk horisont bara fördöma villkor i andra länder  

och förkasta ledningens allokering av produktion över nationsgränserna. 

 
Det är klart att du kan sitta i Sverige och ha uppfattningar om att det är för  

jäkligt i verksamheterna i det här [låglöne]landet, men det påverkar ingenting,  

inte ett smack. Det enda som påverkar är om du på plats förstår vad är  

förutsättningarna för att du ska kunna förändra och sedan lyfta frågan till  

koncernnivå där besluten tas. För det är bara där besluten tas som du kan  

påverka. Och det måste kunna påverkas genom att du själv har kunskap och  

insikt. Det är självklart så att som många fackliga gör att dom går upp till  

företagsledningen, vi säger nej till det här. Jaha, vad är alternativet? Det har vi  

inget, men vi säger nej, vi vill inte se några förändringar.  

 

Från företagsrådets och de fackliga organisationernas sida måste man föreslå  

alternativ, betonar han, man måste visa att alternativet är bättre också för  

arbetsgivarsidan. Det ska vara baserat på kunskaper om koncernens  

verksamhet i olika länder och dessutom vara förankrat bland fackliga  

företrädare i samma länder. En underliggande långsiktig strävan måste också  

vara att försöka utjämna skillnader mellan filialer i olika länder.  

 

Jag ställer frågan om det har varit skarpt läge vid förhandlingsbordet i Sverige  

eller i det europeiska företagsrådet. Har ledningen sagt att man överväger att  

flytta produktion mellan land A och land B på grund av att det är för dyr  

arbetskraft eller att man ska göra en stor nyetablering och valet står mellan  

sådana länder? 

 
Det här pågår hela tiden och det gör det i alla företag. Frågan är bara hur man  

adresserar det. Våran lösning är inte att sätta oss vid sidan av och säga vi ser  
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vad ni ska göra och vi stället inte upp på det, för förändringen, besluten dom  

kommer att tas oavsett. Det är klart att företaget förväntar sig att i en sådan  

situation så oftast kommer den fackliga organisationen att säga nej. Vad vi  

måste göra då är att genom kunskap och insikt påtala vikten av att göra  

någonting annat. Vi har visat att det går att göra.  

 

Om en hel fabrik stänger är utmaningen störst i att hitta ”lösningar så att dom  

känner en trygghet i det”. När bara delar av en verksamhet läggs ned eller  

omlokaliseras ”så kan man ofta hitta andra vägar fram till ett förtida  

pensionspaket, man sätter in olika typer av utbildningsinsatser som ger  

möjligheten att söka andra tjänster etcetera”. Givet den roll som Peter har  

som företagsrådets ordförande och ledamot i bolagsstyrelsen kräver sådana  

gränsöverskridande processer mycket av just honom. Han måste ”veta vad  

som händer i olika delar av världen.” 

 
Det är inte tillräckligt att jag har en muntlig kontakt utan jag måste faktiskt  

veta och se hur det ser ut i varje enskilt land. Jag måste veta vilka olika typer  

av förhandlingar som pågår. Den enda som gör det i övrigt i koncernen, det  

är koncernchefen. I alla andra delar så har man sitt ansvarsområde, man  

ansvarar för sin division eller sin lilla verksamhet. Det är bara koncernchefen  

och jag som har helheten över alla verksamheter, vilket jag måste ha. Med det  

kan man som sagt försöka hitta framkomliga vägar och lösningar.  

 

Ordföranderollen i företagsrådet är mycket tidskrävande. Ett problem  

från en svensk horisont, där Peter är förankrad, upplever han vara att  

ordförandeskapet inte är ett uppdrag som upptar en heltidsanställning.  

Flera roller ska förenas. 

 
Samtidigt som jag försöker hjälpa till på global nivå så är det ett jättebekymmer  

om jag inte finns där jag är vald [lokalt]. Det är också så att många väljer bort  

det internationella för att det tar för mycket tid, det tar för mycket kraft. Vi  

lägger det åt sidan och så fokuserar vi bara på vad vi ska göra i Sverige. Det är  

för framtiden inte möjligt    

 

Jag frågar om företagsrådet i situationer av regime shopping har upplevt  

”Eurostrikes” eller ”European days of action” i likhet med bilindustrin. 

 
Nej. Det har varit vid något tillfälle där man anser att företaget inte har följt  

lagtexter på ett korrekt sätt och man har fått med sig vissa politiker som  

populistiskt ska försöka ta höjd för det här. Det här företaget förhåller sig  

alltid korrekt till lagar och avtal, sedan är det självklart att man kanske inte  

gillar det i alla lägen. Men vi försöker göra ett steg bättre eller ta på oss ett  

ansvar som är lite större än vad vi faktiskt behöver göra. Det är klart att det  
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har varit vissa markeringar mot företaget, men det finns inget fall där vi inte  

har löst ut det på ett positivt sätt för alla inblandade. 

6.3.7 Bortom Sverige och EU 

Som framgått är företagsrådet och de fackföreningar som bär upp rådet inte  

begränsade i sin verksamhet till EU. Informanten Peter ser det internationella  

engagemanget som helt nödvändigt både för industrins överlevnad i Sverige  

och för goda arbetsvillkor världen över. Han upplever att svenska  

fackföreningar ”fortfarande [är] hemmafixerade”. 

 
Man tror kanske lite naivt att vi är navet i världens industri, vilket vi långt ifrån  

är. Och våra utmaningar kommer att bli än större i framtiden. Om man inte  

förstår att vad du gör på det globala planet har en direkt påverkan på det  

nationella planet då kommer vi ha ett jättebekymmer. Sverige är en väldigt  

liten spelare i det här. Därför måste vi också vara mycket längre fram i de  

internationella frågorna än vad vi är, för att överhuvudtaget hitta framkomliga  

vägar för framtiden. Om vi nu menar något med att ha en fortsatt stark svensk  

industri. 

 

I den här belysta koncernen är dock det internationella engagemanget relativt  

långtgående. Peter berättar avslutningsvis om ett fackligt projekt i koncernens  

fabriker i Kina. I sex fabriker har man hjälpt till att bygga upp lokala  

fackklubbar.  

 

Sedan gammalt domineras industriarbetsplatserna i Kina av det  

statskontrollerade facket. Denna organisation är ett disciplinerings- och  

angiverisystem. Den bekämpar bland annat strejker genom att peka ut  

strejkledare och placera dem på statliga ”omprogrammeringsläger”.  

När personerna återvänder till arbetsplatserna uppvisar de ofta en ny  

patriotism och företagslojalitet. Om de pekas ut som strejkledare en andra  

gång försvinner de från arbetsplatsen för gott, uppger Peter.  

 

När det statliga facket kommunicerar med industriföretagens chefer är det  

externa funktionärer utan anställning på arbetsplatsen ifråga som står för  

kommunikationen. Ett dilemma, berättar Peter, har varit att komma i kontakt  

med anställda inom koncernens kinesiska fabriker som vill bygga upp en  

annan typ av fackföreningar. De europeiska och internationella fackliga  

federationerna vill ogärna ha kontakt med det kinesiska statsfacket och vice  

versa. Detsamma gäller företagsrådets relation till statsfacket. Återkommande  

strejker har dock öppnat nya möjligheter.  
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Det statliga fackets repressiva linje har inte minskat strejkfrekvensen och även  

arbetsgivarsidan är givetvis mån om arbetsfred. Stegvis har statsfacket och  

cheferna på plats i Kina accepterat framväxten av lokala fackklubbar med  

förhandlare som är anställda i fabrikerna.  

 

En viktig bidragande faktor är att Peter som ordförande i företagsrådet  

tillsammans med andra ledamöter, representanter för IF Metall och den  

internationella IndustriALL-federationen har hållit utbildningar för både  

personal och ledning i kinesiska fabriker. Även personer ur den svenska  

koncernledningen har medverkat på plats. Successivt har en ny lokalt  

förankrad partsdialog vuxit fram, i viss mån som alternativ till strejker och  

repression. 

 

Peter understryker att projekt såsom det kinesiska är ovanligt inom svenska  

IF Metall. På förbundsnivå är man visserligen ”väl medvetna, gör ett jättebra  

arbete med internationella frågor” men det finns ”väsentligt mycket mer att  

önska när du sedan bryter ned det på avdelningsnivå och klubbnivå”. Det är  

”väldigt lite av internationell aktivitet utanför förbundshuset”. Som framgått  

har Peter ”många olika internationella roller, men jag är också i den delen  

ganska ensam”. Till ”sist och syvende så är det den egna klubben som måste  

ta besluten och känna värdet av det här.” 

6.4 Rättens betydelse för styrning 

Som sagt har ingen informant från arbetsgivarsidan varit anträffbar i denna  

fallstudie. Frågan huruvida ledningens styrning underlättas av dialogen med  

företagsrådet har därför fått besvaras av den fackliga företrädaren. Efter  

intervjun har ytterligare ett kort utbyte med Peter varit möjligt via e-post. På  

frågan om vilken nytta Peter bedömer att ledningen har av att interagera med  

företagsrådet lyder svaret: 

 
En betydande nytta. I min roll har jag lagt särskild vikt vid att ha nära  

relationer med fack och företagsrepresentanter och kunskap om alla våra  

tillverkande enheter i världen. Det innebär att mina samlade kunskaper om  

företaget på enskild landsnivå bara kan jämföras med koncernchefens då  

övriga chefsledande funktioner är uppdelade antingen i regioner eller affärs-  

segment. Det gör att vid konsultation mellan mig och företaget eller omvänt  

så blir helhetsbilden komplett på ett sätt som man inte uppnår vid ensidig  

kunskap.  
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Han upplever att ledningen haft särskilt stor nytta av partsdialogen i arbetet  

med arbetsmiljöfrågor, utarbetning av policys för koncernen och det pågående  

arbetet för anställningstrygghet och flexibilitet. 

6.5 Sammanfattning och kommentar 

6.5.1 EWC-avtalets uppkomst och innehåll 

Ett artikel 13-avtal om att konstituera ett europeiskt företagsråd träffades  

år 1996. Det var två år efter att det första EWC-direktivet antogs. Informanten  

Peter förmodar att någon form av transnationell arbetstagarrepresentation  

hade funnits inom Verkstadsindustrin även om första direktivet inte hade  

utfärdats, givet det långvariga fackliga arbetet inom koncernen. Icke desto  

mindre träffades ett avtal med ett innehåll som ligger nära den första EWC- 

lagen. Avtalet omfattas också av vissa regler i den andra EWC-lagen, nämligen  

reglerna för genomdrivande. Den andra EWC-lagens omstruktureringsregler  

skulle vara tillämpliga om inte parterna hade infört en skrivning om  

anpassning av avtalet vid förändringar av koncernen.  

 

Den europeiska och den internationella IndustriALL-federationen  

medverkade vid företagsrådets inrättande 1996. En av ordförandena för  

dessa federationers koncernfackliga organisationer i den aktuella  

Verkstadsindustrin står som part i avtalet. 

 

Avtalets konstituerande regler föreskriver att ledamöter i rådet utses i alla  

stater där koncernen bedriver tillverkning. En förutsättning för att få utse  

fullvärdiga ledamöter med rösträtt är att den nationella fackföreningen ifråga  

är ansluten till den europeiska IndstriALL-federationen och att staten från  

vilken ledamoten utses är EU-ansluten. Ledamöter från stater utanför EU har  

observatörsstatus. Detta behandlas inte i EWC-avtalet. Ledamöternas mandat  

regleras i respektive land. Företagsrådet har bildat en styrkommitté som leds  

av rådets ordförande, en vice ordförande, en representant från IF Metall och  

en företrädare för den europeiska IndustriALL-federationen. 

 

Avtalets procedurregler ger företagsrådet rätt att motta information, delta i  

samråd, hålla egna sammanträden och vidarebefordra information med de  

begränsningar som följer av sekretess. Sekretessen hindrar inte att information  



208 
 

vidarebefordras mellan ledamöter inom företagsrådet, inte heller till  

arbetstagarrepresentanter i moderbolagets styrelse eller till  

arbetstagarrepresentanter som enligt nationell rätt omfattas av  

sekretesslagstiftning.  

 

Avtalet preciserar vad ledningens information och samråd ”i synnerhet” ska  

innehålla. Hit hör bl.a. investeringar, betydande ändringar av organisationen  

och införande av nya arbetsmetoder. Företagsrådet har rätt till internt  

sammanträde och möte med ledningen normalt en gång per år. Rådet  

har rätt att kalla till ytterligare sammanträde om förändringar som rör minst  

två länder. Avtalet fastslår att ledningens beslut i sådana frågor inte bör  

genomföras innan information och samråd ägt rum. Till skillnad från EWC- 

lagstiftningen ger avtalet företagsrådet en möjlighet att uppskjuta lednings- 

beslut en månad om meningsskiljaktigheter uppstår. 

 

Avtalet har en kort avfattad omstruktureringsregel enligt vilken förhandlingar  

om anpassning av avtalet ska äga rum när koncernens struktur eller antalet  

företag förändras. 

 

Avtalets materiella regler ålägger koncernledningen att täcka kostnader för  

företagsrådets arbete och utbildning. Även de sakkunniga som företagsrådet  

utser ska få ersättning för bland annat resor och uppehåll. Avtalet innehåller  

ett förtroendemannaskydd för ledamöterna i rådet. De ska varken behandlas  

sämre eller bättre än andra anställda på grund av uppdraget. Ledamöterna och  

de sakkunniga har tillträdesrätt till alla företag inom koncernen. De sakkunni- 

ga har rätt att medverka i rådets sammanträden och möten med ledningen.  

 

Informanten Peter berättar att företagsrådets ledamöter har tillgång till  

koncernens intranät för kommunikation världen över och utbildning i  

engelska på koncernens bekostnad. Utöver de resurser som företagsrådet kan  

mobilisera med stöd av EWC-avtalet tar man hjälp av IF Metall och de  

internationella federationerna. Peter erfar dock att det svenska förbundet  

snarast använder företagsrådet mer än rådet använder förbundet.  

 

Peter beskriver företagsrådet och dess styrkommitté som främst ett internt  

fackligt forum. Det är ett globalt forum med inslag av koncernledningens  

medverkan. Den täta kommunikationen med ledningen står Peter för i  

egenskap av rådets ordförande och representant i bolagsstyrelsen. 
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6.5.2 EWC-avtalets användning och effekter 

Två stora frågor på företagsrådets dagordning har hittills varit arbetet för ett  

internationellt ramavtal med grundläggande rättigheter och ett pågående  

arbete för att förena anställningstrygghet med flexibilitet. Ramavtalet träffades  

efter sex års arbete. Med inspiration från ILO-konventioner innehåller avtalet  

regler om föreningsrätt, anställningsskydd, säkerhet i arbetet, eliminering av  

barnarbete och krav på underleverantörer.  

 

Efterlevnaden bevakas i ett samspel mellan arbetstagarnas företagsråd och  

koncernens organ (”audit committee”) med ordföranden Peter som aktiv  

länk. Enligt anvisningar från Peter gör detta organ varje år nedslag i olika  

fabriker med fokus på vissa frågor i ramavtalet. Nedslagen rapporteras i  

företagsrådet och kompletteras med ledamöternas egna rapporter. Det ger en  

grund för eventuella åtgärder och kommande granskningar. 

 

Det andra frågekomplexet – anställningstrygghet och flexibilitet – är ännu inte  

rott i hamn. Parterna närmar sig dock en förening av dessa målsättningar.  

Målet är att personalen ska få en trygghet, kanske mot att man accepterar mer  

flexibla arbetstider, medan koncernen ska stå redo med rätt personal efter en  

konjunkturnedgång, kanske till kostnaden av mer kompetensutveckling. 

 

Situationer av regime shopping, där anställda i olika länder ställs mot varandra,  

förekommer ”hela tiden” uppger Peter. Intern konkurrens genom låga löner  

eller dålig arbetsmiljö är inte acceptabelt ur facklig synpunkt. Företagsrådet  

och de fackliga organisationerna hanterar det genom att försöka utjämna  

skillnader mellan länder och hitta mer akuta lösningar i form av  

kompetensutveckling, nya tjänster för övertalig personal och förtida  

pensionspaket. 

 

Företagsrådet och de berörda nationella förbunden och internationella  

federationerna är inte begränsade till EU. Ett viktigt projekt har varit att bistå  

uppbyggnaden av fackklubbar i koncernens kinesiska fabriker. Det kinesiska  

statsfackets repressiva och misslyckade strategi mot strejker öppnade  

möjligheten att besöka fabrikerna för nya satsningar. Utbildning av personal  

och chefer på plats har bidragit till framväxten av lokalt förankrade  

förhandlingar i hittills sex fabriker. I detta har de svenska och europeiska  

fackföreningarna haft koncernledningens stöd. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att den dialog som grundas på EWC- 
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avtalet ger ett inflytande. Dialogen kan inte betraktas isolerad från de  

nationella koncernfacken och förbunden, inte heller från den europeiska eller  

den internationella federationen. Företagsrådets arbete är också intimt kopplat  

till arbetstagarrepresentationen i bolagsstyrelsen. 

 

På vilka sätt ger dialogen inflytande? Följande sju faktorer har framstått som  

betydelsefulla. För det första en under lång tid uppbyggd kunskap om  

koncernen i det fackliga lägret. För det andra långvariga relationer av  

förtroende mellan fackliga företrädare och chefer, från lokal nivå upp till  

nationell, europeisk och global koncernnivå. För det tredje framväxten av  

gemensamma ståndpunkter hos företagsrådets ledamöter och fackliga före- 

trädare i olika länder. För det fjärde att koncernens ”audit committee” har  

ställts till arbetstagarsidans förfogande i bevakningen av ramavtalets efter- 

levnad. Detta är fyra källor till inflytande. 

 

För det femte har en strategi för inflytande varit bytespolitik i strävandena  

efter flexibilitet kombinerat med anställningstrygghet. För det sjätte har den  

fackliga sidan möjligen kunnat utnyttja ett extern tryck från massmedier och  

kunder i genomdrivandet av ramavtalet. För det sjunde och sista, i fallet Kina  

tycks arbetsgivarsidans intresse av arbetsfred och det statliga fackets miss- 

lyckade repression ha främjat de fackliga satsningarna på lokalt förankrade  

klubbar. Strejker är i så fall en konfliktstrategi som har gynnat företagsrådets  

inflytande och strävanden även om det inte är företagsrådet som har  

organiserat strejkerna.  

 

Det har ovan konstaterats att inga gränsöverskridande stridsåtgärder, av typen  

”Eurostrikes” eller ”European days of action”, har initierats av företagsrådet  

eller berörda fackföreningar. Sådana påtryckningsmedel kan alltså inte förklara  

företagsrådets inflytande i koncernen. 

 

Huruvida ledningens dialog med företagsrådet har underlättat styrningen av  

koncernen är svårt att säga. Materialet är skralt. Den fackliga informanten  

uppger i vart fall att ledningen har stor nytta av dialogen i vissa frågor.  

Möjligen medför en lägre strejkfrekvens i de kinesiska fabrikerna att  

styrningen underlättas, eventuellt parallellt med att de nya fackklubbarna kan  

tillvarata de anställdas intressen i större utsträckning. 
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7 Fallstudie 3: Banken 

7.1 Inledning 

Föremålet för detta kapitel är den multinationella Banken. Kapitlet följer  

samma övergripande struktur som kapitel 5 och 6. Bankens verksamhet är  

koncentrerad till de fyra nordiska länderna. En ganska stor enhet finns även i  

Polen. Väldigt små enheter finns i bland annat Tyskland, Storbritannien,  

Baltstaterna, Luxemburg, USA och Singapore. Det ligger i koncernens  

affärsidé att vara närvarande i Norden och östersjöområdet.570  

 

Fallstudien av Banken avviker från de två föregående fallen i ett avseende. De  

avtal som har träffats i Banken uppfyller EWC-lagstiftningens alla krav utom  

ett. Avtalen omfattar inte koncernens samtliga företag och filialer i EU/EES.  

Det medför att avtalens rättsliga status är osäker. Det är bl.a. oklart om avtalen  

kan effektueras med stöd av EWC-lagstiftningens genomdrivanderegler.571  

Avtalen i Banken fyller dock i princip samma funktion som de avtal vilka  

uppfyller samtliga krav i lagstiftningen. Därför kan fallet Banken illustrera  

EWC-regleringens funktion i de delar av koncernen som omfattas av avtalen. 

 

I koncernen har möjligheten att bilda ett europeiskt företagsråd funnits med i  

diskussionerna under många år, men parterna har inrättat andra former av  

”cross-border-organ” som de säger. Dessa organ tog form på 1990-talet och  

har vidareutvecklats under 2000-talet.  

 

Arbetstagarna i de nordiska länderna är representerade i fyra olika typer av  

organ: Bankens styrelse, Grupprådet, Kommittéer och en transnationell  

Fackstyrelse.572 Representationen i de tre förstnämnda organen vilar på  

 
570 Intervju nr 1 med en arbetstagarrepresentant våren 2011. Jag refererar till personen under 

namnet Stefan. Samma person har intervjuats vid ytterligare ett tillfälle i november 2013. 

Termerna ”filial” och ”dotterbolag” används något inkonsekvent i intervjuerna. Jag väljer därför 

ordet ”enhet” i båda fallen. 
571 Frågan om rättsverkningarna av att avtal inte uppfyller EWC-lagstiftningens krav ligger 

egentligen utanför avhandlingens ram, men en kort reflektion kring problematiken återfinns i 

kapitel 4, avsnitt 4.14.5. 
572 Parterna använder engelska beteckningar på organen. Jag väljer här att översätta dem till 

svenska. 
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överenskommelser med koncernen. Parterna kallar det i regel ”överens- 

kommelser”, sällan ”avtal”, men betraktar dem som bindande.  

 

Fackstyrelsen utgör ett transnationellt koncernfack inom Banken. Det är  

konstituerat i fackliga stadgar, inte genom en överenskommelse med  

koncernen. I Fackstyrelsen är även anställda i Polen företrädda.  

 

Personalrepresentationen i moderbolagets styrelse utgår från den svenska  

styrelserepresentationslagen,573 men är modifierad genom en överenskommel- 

se på så vis att tre ordinarie representanter och en suppleant företräder alla  

nordiska länder. Grupprådet är den närmsta motsvarigheten till ett europeiskt  

företagsråd som följer EWC-lagarnas sekundärbestämmelser. Grupprådet är  

dock inte ett renodlat arbetstagarorgan, det är partsammansatt.  

 

För varje affärsområde inom Banken finns det en Kommitté. I november  

2013 hade koncernen följande fem affärsområden: Retail Banking, Wholesale  

Banking, Wealth Management, Group Functions/Group Operations samt  

Group HR (d.v.s. human resource management).574  

 

I en Kommitté sitter det arbetstagarrepresentanter som kommer ur det 

specifika affärsområdet. De representerar alla nordiska anställda inom affärs- 

området. Gemensamt för alla Kommittéer är att de behandlar frågor som  

rör minst två nordiska länder. Nationella frågor behandlas i respektive land.  

Gränsen mellan nationella och transnationella frågor är föremål för återkom- 

mande diskussioner. 

 

Ledamöterna i Kommittéerna utses och samordnas av Fackstyrelsen.  

Därutöver samlas representanter från två eller fler Kommittéer för att hålla  

Kommittéråd. Genom detta råd kan Kommittéer från olika affärsområden  

hålla varandra uppdaterade och ”svara med samma röst” på flera affärs- 

områden.575 

 

Representanterna i Fackstyrelsen väljs av de nationella koncernfacken inom  

 
573 Lagen har berörts i kapitel 3, avsnitt 3.2.5 och 3.5.2. 
574 Skriftlig organisationsplan för Banken och Kommittéerna tillhandahållen av mina 

informanter i november 2013. ”Retail banking” är service till individuella kunder. ”Wholesale 

banking” är service till företag och institutioner. ”Wealth management” omfattar förmögenhets-

/kapitalförvaltning för både individuella kunder och företag/institutioner. 
575 Intervju med två arbetstagarrepresentanter. Jag refererar till dem som Björn och Marie. 
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Banken. Varje nordiskt land har rätt att utse tre representanter och Polen en  

representant i Fackstyrelsen. Sammanlagt är det tretton ledamöter. Varje land  

har också två suppleanter. 

 

Fackstyrelsen sammanträder varje månad. Denna styrelse utser som sagt  

representanterna i Kommittéerna. Ledamöter från Fackstyrelsen uppträder  

vidare som part i Grupprådet. I Grupprådet är alltså personalen i de nordiska  

länderna och Polen representerade. Grupprådet sammanträder normalt fyra  

gånger per år.576 Fyra av ledamöterna i Fackstyrelsen är även representanter i  

moderbolagets styrelse. Fackstyrelsen är en ”spindel i nätet” för de trans- 

nationella inflytandeformerna. 

 

Frågan om att omvandla Banken till ett europabolag, med tillhörande  

information- och samrådsförfaranden, har diskuterats i Bankens styrelse  

men beslut i den riktningen har inte tagits.  

 

Jag har intervjuat tre arbetstagarrepresentanter. Den första, som jag kommer  

att referera till som Stefan, har intervjuats två gånger (våren 2011 och novem- 

ber 2013). Han var vid det första tillfället nyligen pensionerad. Därför har jag  

intervjuat ytterligare två som fortfarande är anställda i Banken. Dessa inter- 

vjuades samtidigt och jag refererar till dem som Björn och Marie.  

 

Stefan var tidigare ordförande i det svenska koncernfacket inom Finans- 

förbundet och i den transnationella Fackstyrelsen. Han jobbade fackligt  

på heltid från 1980-talet och innan dess på deltid. Han var också personal- 

representant i Bankens styrelse i tjugo år. Stefan har medverkat i cross-border- 

organen från starten.  

 

Björn och Marie har också varit med från början. De arbetar fackligt på heltid.  

Björn har arbetat många år i Fackstyrelsen. Han har suttit i Grupprådet några  

år men gör det inte för närvarande. Han är representant i två Kommittéer och  

i Bankens styrelse. Marie sitter i Finansförbundets styrelse och har arbetat  

några år i Fackstyrelsen och Grupprådet, men inte i någon Kommitté.  

 

Jag har intervjuat en chef på arbetsgivarsidan som jag refererar till som Helena.  

Hon har interagerat med den fackliga sidan i Grupprådet men framförallt i  

 
576 Information hämtad den 15 december 2013 från Internet på den transnationella 

Fackstyrelsens hemsida. 
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Kommittéer sedan år 2002. Hon representerar ”huvudkontorsfunktioner”:  

staber, ekonomi, finans, information och IT. Det finns en särskild Kommitté  

för HR. Denna Kommitté inbegriper två arbetstagarrepresentanter från varje  

nordiskt land. HR-frågor behandlas där men också i Grupprådet. Jag inter- 

vjuade Björn, Marie och Helena i november 2013.  

 

Det svenska koncernfacket ingår i Finansförbundet. Förbundet är öppet för  

alla yrkesgrupper inom Banken och har anslutit den stora majoriteten av  

personalen i Sverige. Även många chefer ingår. Finansförbundet tillhör TCO.  

Det finns också en mindre Saco-organisation i banken. Finansförbundet har  

40 000 medlemmar i Sverige.  

 

Banken är ansluten till Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO).  

Mellan Finansförbundet och BAO gäller rikstäckande kollektivavtal. BAO är  

inte ansluten till Svenskt näringsliv. 

 

Finansförbundet är medlem i Nordiska Finansanställdas Union (NFU). NFU  

är en paraplyorganisation för nationella fackförbund. NFU har inte träffat  

några avtal med arbetsgivarsidan. Det nordiska fackliga samarbetet har anor  

från 1930-talet. 

 

Informanterna har varit förhindrade att tillhandahålla de skriftliga överens- 

kommelserna i Banken. Mitt material är därför begränsat till intervjuerna och  

stadgarna för den transnationella Fackstyrelsen. 

7.2 Rättens möjligheter 

7.2.1 En prövande process 

Arbetstagarsidans byggande av resurser och kanaler för transnationell dialog  

har följt Bankens expansion över nationsgränserna. Den från början rent  

svenska banken gick samman med en finländsk bank på 1990-talet. I början  

av 2000-talet gick man samman med en dansk bank och en norsk. Sedan till- 

kom enheter i Polen och Baltstaterna.  

 

Redan vid det första samgåendet var den fackliga sidan med på en långsiktig  

plan att formera en integrerad bank över nationsgränserna. Det skulle inte vara  

några ”dubbla funktioner” i olika länder. Informanten Stefan menar att planen  
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var nödvändig för Bankens överlevnad och självständighet på sikt. Hotet var  

att bli uppköpta av en storbank, exempelvis en japansk eller amerikansk, med  

kraftiga personalneddragningar och helt andra ledningskulturer. Enligt Stefan  

har parternas samsyn kring planen underlättat det fackliga arbetet och  

dialogen cross-border.  

 

Både arbetstagar- och arbetsgivarföreträdarna talar om en lång process där  

man har prövat sig fram. Stefan berättar att den fackliga sidan konstaterade  

att man var i princip först ute. ”Det fanns ingen vi kunde planka.” De lyssnade  

på erfarenheter från stora företag i andra branscher med verksamhet i samma  

länder, men de var svåra att överföra till Banken.  

 

I den långa processen har den fackliga sidan haft ”hundraprocentigt stöd” från  

Finansförbundet och NFU i form av förtroendevalda, ombudsmän, jurister,  

kontakter och pengar. Fackföreningarna i Banken har även tagit hjälp av en  

europeisk federation för finansanställda. De erhöll tidigt pengar från EU- 

kommissionen för att ordna en konferens för arbetstagarrepresentanter inom  

hela koncernen i Europa.  

 

Den intervjuade chefen Helena talar också om ett prövande från tiden i ”den  

konstellationen när vi skulle göra nordiska organisationer”. Hon påpekar att  

”då har ju varje land sina lokala samrådsförfaranden och lagstiftning om hur  

man ska samarbeta med dom fackliga”. När affärsområdena skulle integreras  

”växte det här nya fram, hur vi skulle samarbeta, vilka frågor som skulle  

behandlas var och så vidare. Det tog en stund att komma fram till detta.” 

 

EWC-direktiven har funnits med i bakgrunden hela tiden, men Stefan  

framhåller att deras överenskommelser helat tiden har gått långt utöver ett  

europeiskt företagsråd. Om de hade bildat ett EWC så kanske de skulle ha fått  

arbetstagare i fler länder inblandade, reflekterar han, ”men vi hade fått ett  

inflytande som inte var värt namnet”. Samtidigt är det ”lite farligt” att stå utan  

ett EWC, säger han. ”Lek med tanken att en stor fransk bank hade köpt upp  

oss. Då kanske ett EWC hade varit bra. Så vi har aldrig släppt tanken.” 

 

I framtiden kanske parternas överenskommelser sägs upp och en uppköpare  

flyttar huvudkontoret till Paris, New York eller London och fastslår en ny  

ordning för personalens inflytande. Idén om att bilda ett europeiskt företags- 

råd lever kvar som en plan B. Å andra sidan, anmärker Stefan, har den fackliga  

sidan varit rädd för att om frågan om EWC-avtal skulle resas så skulle  
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koncernledningen säga ”jo det ska vi ha, ni har ju gått alldeles för långt här”.  

 

De fackliga företrädarna Marie och Björn ser flera nackdelar med att inrätta  

ett EWC. I ett EWC kan ”i princip vem som helst bli invald” eller ”utsedd,  

inte ens vald”. Björn påpekar att ”det kan vara en från management som  

kommer in i en EWC”.  

 

Den transnationella fackliga struktur som har utvecklats i Banken ger bättre  

möjligheter att träffas, kommunicera och koordinera arbetet i förhållande till  

arbetsgivarsidan. Marie framhåller att strukturen är en fortsättning på den  

höga organisationsgraden i nordiska fackföreningar. ”Säg att vi representerar  

75 procent av dom anställda genom Finansförbundet. Då kan vi säga att vi  

representerar dom anställda.” Så uppfattar också koncernledningen  

situationen. 

 

När kontakterna mellan de nordiska fackföreningarna förtätades inom  

koncernen var det övergripande målet tämligen givet, menar Stefan: ”Bästa  

möjliga och mesta möjliga inflytande. Vilket annat mål skulle man kunna ha?  

Sedan kommer frågan om strategier”.  

 

I de strävanden som Stefan återger kan fem viktiga steg urskiljas. Ett steg är  

att anpassa den fackliga organisationen och de nya organen till koncernens  

organisation och inrätta arbetstagarrepresentation ”så nära beslutsfattandet  

som möjligt”. Stefan menar att sådan anpassning är ett måste. ”Man kan inte  

bygga en abstrakt facklig organisation, det blir inget av det, det fungerar inte.”  

 

Ett andra steg är att söka efter ”best practice” i de olika länderna. Bankens  

ledning talade mycket om ”best practice” när olika affärsområden stod i  

begrepp att integreras över gränserna. De bästa arbetssätten skulle tillämpas  

i flera länder eller fokuseras till ett land. ”Det där uttrycket köpte vi direkt och  

sa att det är klart att i medbestämmande och fackliga frågor ska det också vara  

best practice”.  

 

Ett tredje steg i de fackliga strävandena har varit att skapa en sammanhållning  

cross-border. Stefan betonar att det ”finns alltid en risk” för konkurrens  

mellan enheter i olika länder och mellan fackliga organisationer, ”det kan man  

inte blunda för”. 

 
Därför var vi noga med att alla vill jag säga blev klara över att ska vi nå någon  
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form av framgång i det här arbetet så finns det en sak som nästan är viktigast,  

det är att när vi som fackliga representanter från fyra olika länder träffar  

arbetsgivaren då uppträder vi alltid med en enad front. Då är vi alltid överens,  

vi har en linje som vi har diskuterat innan vi går till mötet. Att uppträda på det  

sättet inger ju respekt och styrka. 

 

Även om arbetstagarsidan betecknade Banken som en gemensam arbetsgivare  

var det inte helt lätt att uppnå sammanhållning. Stefan talar om ”landskamper”  

i uppbyggnadsfasen. Sammanhållningen underlättades av att de fackliga  

representanterna i Norden redan var bekanta med varandra eller åtminstone  

kände till varandra.  

 

Kort efter det offentliga tillkännagivandet av bankfusionen avsatte de svenska  

och finländska fackrepresentanterna mycket tid för att lära känna varandra  

och förstå de olika ländernas avtal, fackliga metoder och kulturella mönster.  

Det var de nationella koncernfackliga styrelserna som möttes. NFU bidrog  

också med en kartläggning av arbetsrätten i de nordiska länderna.  

 

Ett fjärde steg i de fackliga strävandena har varit att använda den nationella  

arbetsrätten som hävstång för att etablera transnationella överenskommelser  

och organ. Den nationella arbetsrätten har, som vi kommer att se nedan, varit  

ett viktigare redskap för detta ändamål än vad EWC-lagstiftningen har varit. 

 

I det gränsöverskridande fackliga arbetet framträder också betydelsen av att  

bygga förtroende mellan fackliga representanter och i förhållande till perso- 

nerna på arbetsgivarsidan. Det är ett femte steg. 

 

Marie och Björn talar precis som Stefan om ”landskamper” och ”en resa” till  

sammanhållning på arbetstagarsidan. När först två banker och sedan fyra slogs  

samman aktualiserades ”mycket program där man förde över arbetsuppgifter  

mellan länderna”, berättar Björn och understryker att ”då gäller det att det ena  

landet inte ställs mot det andra”. Även om en enhet erhåller nyanställningar i  

den ena flytten så kanske den förlorar personal nästa gång och vice versa. Det  

viktiga är, säger han, att ”vi är en röst mot Banken även om vi är fyra olika  

finansförbund i fyra olika länder”. Marie beskriver byggandet av förtroende: 

 
Från början när vi inte kände varandra och hade olika kulturer, om man nu  

generaliserar så är det olika kulturer i de olika länderna och man är van att  

jobba på olika sätt. Vi var ju noga med från början att så fort vi skulle göra  

någonting så var det tvunget att vara en från varje land. Annars litade vi inte  

riktig på varandra. Och det har vi kommit förbi nu. Så är det inte alls längre.  
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Utan är Björn bäst på den frågan då är det kanske han och någon till som  

representerar alla länder i den frågan. 

 

Utöver de fem steg som jag urskiljer i Stefans berättelse framhåller Björn och  

Marie att även EWC-lagstiftningen har tjänat som hävstång för att träffa  

överenskommelser om nya cross-border-organ, vilket vi återkommer till  

nedan. 

7.2.2 Representation i Bankens styrelse 

Stefan berättar att det hela började i Bankens styrelse. Där diskuterades sam- 

gåendet med den finländska banken första gången. Vid det tillfället skulle  

bankens säte flyttas till Helsingfors. Då skulle ”finska lagar och avtal gälla i  

stor utsträckning”. I Finland finns det ingen lag om styrelserepresentation.  

 

Stefan och andra fackrepresentanter från Sverige tog omedelbart kontakt med  

fackrepresentanter i Finland. De var överens om att kräva en representation i  

den nya styrelsen från båda länder. Den dåvarande ordföranden för den  

svenska bankens styrelse var positivt inställd. Han hade goda erfarenheter av  

personalrepresentation i en annan bank. Han tog upp idén med den finska  

företagsledningen, möttes av skepsis men lyckades få gehör. Personalrepre- 

sentationen inrättades utan att det fanns någon grund i finländsk arbetsrätt  

eller finländska avtal.  

 

Den första tiden satt Stefan från Sverige och en företrädare från Finland i  

Bankstyrelsen. När den danska och norska banken integrerades i verksam- 

heten tillkom även personalrepresentanter från dessa länder. De nationella  

koncernfacken enades om att dela på ett suppleantskap som roterade ”sex  

månader i stöten”. Idag har Banken sitt säte i Sverige. ”Det innebär i princip  

att de svenska fackliga företrädarna skulle kunna utse bara svenskar i styrel- 

sen”, påpekar Stefan. Det har man gjort i en del koncerner ”och det har väckt  

jävligt ont blod”. Han framhåller att ”Det sa vi från början att det tänker vi  

inte göra, då kan vi aldrig hålla ihop”.  

 

Ytterligare en faktor som bidrog till att den svenska styrelseordföranden  

verkade för en breddad styrelsepresentation var, enligt Stefan, att de svenska  

fackrepresentanterna hade ett ”mycket gott förhållande” till honom, bland  

annat på grund av hur de hade skött LAS-förhandlingar i bankkrisen i början  

av 1990-talet. Då var den svenska banken i princip i konkurs men parterna  
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lyckades undvika att den styckades.  

 

Den fackliga informanten Marie preciserar hur val av representanter till  

Bankens styrelse går till. Det svenska koncernfacket har rätt att utse tre  

representanter, men ”vi i Sverige utser en dansk, en norsk och en finsk  

ledamot och den svenska personalrepresentanten”. Björn tillägger: ”Och  

då deltar alla fyra på alla mötena även suppleanten. Suppleanten röstar ju  

inte men deltar i debatten.” 

7.2.3 Grupprådet 

Några år efter den första bankfusionen träffades en överenskommelse om det  

partsammansatta organet Grupprådet. Stefan beskriver det som ”ett informa- 

tionsorgan framförallt, där vi möter ledningen från Banken”. Där kan den  

fackliga sidan ”begära upp frågor på dagordningen. Det är presentationer  

ibland från oss men oftast ifrån ledningen. Där kan man diskutera och fram- 

föra synpunkter.” Redan från början hölls sådana möten en gång i kvartalet.  

 

Under Stefans verksamma år var ”det i princip VD som ledde det då. Sen vet  

jag inte om det har ändrats, men det var representanter från högsta ledningen  

som var motpart.” Chefen Helena beskriver i korthet vilka frågor som hör till  

Gruppråds-mötena. Det gäller ”hela gruppen, hela koncernen, långsiktiga  

planer, mål och strategier för företaget. Och sådant som gäller igenom hela  

företaget. Det kan vara policys och annat, HR alltså personalpolicys som ska  

gälla hela gruppen”.  

 

Stefan nämner ”övergripande strategiska frågor”, frågor om hur ”Banken ska  

vara organiserad i framtiden och så vidare.” Många frågor behandlas både i  

Bankens styrelse och i Grupprådet. Hit hör exempelvis etableringen av nya  

enheter och beslut om ny koncernchef. 

7.2.4 Kommittéer 

Efter att Grupprådet hade inrättats framförde de svenska och finländska  

fackrepresentanterna kravet på ett utvecklat medbestämmande baserat på  

”best practice” i varje land. Enligt informanten Stefan var ledningens första  

reaktion ”att vad gnäller ni för? Ni har ju fått mycket mer än vad ett EWC  

skulle vara.”  
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Den fackliga sidan svarade: ”Om ni tittar på det inflytande och medbestäm- 

mande vi har nationellt så är det fullständigt oacceptabelt” att nöja sig med  

styrelserepresentation och Grupprådet.  Stefan berättar att ”vi ville ha  

bindande förhandlingar som gällde cross-border”.  Den fackliga sidan föreslog  

ett medbestämmandeavtal som ”naturligtvis avvisades för att det var alldeles  

för långtgående”. 

 

Nästa steg blev att inrätta Kommittéer. Det dröjde till dess att nya bankfusion- 

er förde in de danska och norska fackföreningarna i sammanhanget. Då kunde  

den fackliga sidan hänvisa till ”best practice” i fyra länder. Stefan beskriver  

sökandet efter en vinn-vinn-strategi i förhållande till ledningen, ”ett offer  

dom inte kunde refusa så att säga”. Budet var att inrätta ett transnationellt  

förhandlingsorgan, en Kommitté, för varje affärsområde. Det skulle bygga på  

en bindande överenskommelse och varje Kommitté skulle vara behörig att  

träffa överenskommelser i specifika frågor som likaså var bindande. 

 
Vi sa att alternativet till att göra som vi nu har föreslagit med Kommittéer är  

att arbetsgivaren måste fullgöra sitt ansvar enligt nationell rätt i alla fyra länder.  

Vi kommer inte att gå med på någonting i ett land förrän vi har stämt av med  

våra tre eller fyra kamrater. Det kommer att bli en ganska trög och besvärlig  

process för Banken, det kommer att krävas resurser, det kommer krävas kostnader  

och så vidare. Det tycker vi är lite dumt, vi ska ju vara kostnadsmedvetna. Det vore  

mycket mer rationellt för Banken, tycker vi, om man då hade Kommittéer med  

en representant för varje land och i dom fullgjorde sin förhandlingsplikt. Om man  

tog upp en fråga att förhandla om, om man exempelvis ville göra en organisatorisk  

förändring av affärsområden eller tillsätta chefer, då är vi från den fackliga sidan  

beredda att skriva protokoll i Kommittéerna där vi är överens och därmed har  

Banken fullgjort sin förhandlingsplikt i fyra länder. 

 

VD och ledningen köpte budet. De insåg att procedurerna kunde minska från  

fyra till en, menar Stefan.577 De Kommittéer som inrättades blev genast invol- 

verade i stora organisatoriska förändringar, neddragningar av personal på vissa  

områden och satsningar på andra områden.  

 

Överenskommelsen om Kommittéer uppfattar Stefan som den bästa hittills  

inom koncernen. Han ställer Kommittéerna i kontrast till Grupprådet. I en  

Kommitté gäller frågorna ett specifikt affärsområde. ”Dessutom kunde man  

 
577 Här kan erinras att det andra EWC-direktivet (i artikel 12.2) fastslår att EWC-avtal inte får 

påverka tillämpningen av nationell lagstiftning och/eller praxis gällande information och 

samråd. Det hindrar inte att arbetstagarsidan genom nationella kollektivavtal avstår från en del av 

det medbestämmande som man har rätt till enligt MBL. Se kapitel 4, avsnitt 4.11.2. 
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gå längre i en Kommitté för där kunde man ju träffa bindande överenskom- 

melser. Därför kallade vi det förhandlingsorgan.”  

 

Stefan betonar den nationella arbetsrätten som hävstång. ”Utan den vore vi  

ingenting. Utan den skulle vi inte ha kommit någonstans.” Han menar också  

att styrelserepresentationen har varit ”guld värd” i alla år eftersom ”strategiska  

beslut tas” i styrelsen. ”Man ska veta det, det här är ingenting som görs för att  

dom [koncernledningen] tycker vi är trevliga eller för att dom bjuder på  

någonting. Detta görs för att dom är medvetna om att detta är lag, detta är  

avtal, det gäller. Det är något man borde efterlysa internationellt på sikt.  

Ingenting kommer gratis.”  

 

Även om den nationella arbetsrätten var en utgångspunkt för att bilda trans- 

nationella Kommittéer så påpekar Stefan att detta medbestämmande ur en  

viktig aspekt är svagare än nationellt medbestämmande grundat på MBL.  

Kommittéordningen gäller så länge parterna är överens. Det gäller att vårda  

den. Överenskommelsen kan sägas upp närsomhelst. 

 

Medan Stefan betonar den nationella arbetsrätten som hävstång för att träffa  

Kommitté-överenskommelsen betonar Marie och Björn EWC-lagstiftningen  

som redskap. Givet att ett europeiskt företagsråd skulle omfatta alla länder där  

koncernen har verksamhet skulle EWC-mötena samla tjugotvå personer. Alla  

skulle ha rätt till översättning och tolkning. Det behövs inte inom de nuvaran- 

de cross-border-organen eftersom koncernspråket, engelska, används av alla.  

Varken arbetsgivarsidan eller den fackliga sidan skulle tjäna på ett europeiskt  

företagsråd ur effektivitets-synpunkt, säger Marie och avslutar: ”Jag tror det  

är det som Banken förstår, att det är inte ett alternativ för vi har hittat en  

annan form.” 

7.2.5 Den transnationella Fackstyrelsen 

Till en början fanns det inget gränsöverskridande koncernfack inom Banken  

utan endast möten mellan ordförandena för de nationella koncernklubbarna.  

Efter att Kommitté-överenskommelsen kommit till stånd bildades den trans- 

nationella Fackstyrelsen med Stefan som första ordförande. Ledamöterna i  

Fackstyrelsen utsågs av de nationella koncernklubbsstyrelserna.  

 

Medan överenskommelsen om Kommittéer matchar koncernens organisering  

i affärsområden, så är Fackstyrelsen fristående. Fackstyrelsen reste en agenda  
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med ”hela den fackliga baletten”, berättar Stefan, däribland vinstdelnings- 

system, arbetsmiljöfrågor, kompetensutveckling och ledarskapsfrågor. Fack- 

styrelsen är främst ett internt fackligt forum, snarare än ett förhandlingsorgan  

gentemot arbetsgivarsidan. Fackstyrelsen stöttar, samordnar och styr verk- 

samheten i Kommittéer, Grupprådet och representationen i Bankens styrelse.  

Till Fackstyrelse-möten är dock arbetsgivarföreträdare ibland inbjudna för att  

”hålla ett föredrag eller berätta om någonting”, berättar chefen Helena.  

 

Den transnationella Fackstyrelsen fick från starten mandat att företräda  

medlemmarna fullt ut. Fackstyrelsen tar majoritetsbeslut som är bindande för  

den enskilda nationella koncernklubben. Det är viktigt, betonar Stefan, att  

arbetsgivaren ser att ”vi uppträder som en person”. Då kan vi säga att vi har  

alla anställda bakom oss. ”Vi var inte alltid eniga. Ibland fick man vika ned  

sig”, berättar han. Men de var överens om att inte visa den interna oenigheten  

inför arbetsgivaren.  

 

Relationen mellan den transnationella Fackstyrelsen och medlemmarna i hem- 

landet har inte alltid varit enkel. ”I värsta fall kunde det bli så att när man  

kommer hem och ska avrapportera till sin nationella styrelse så får man skäll,  

att hur fan kunde du gå med på det där? Det förbättrades från år till år. Alltfler  

var med på att driva en enig linje.”  

 

Fyra av ledamöterna i Fackstyrelsen är också personalrepresentanter i  

Bankens styrelse. Fackstyrelsen utser representanterna i Kommittéerna.  

I början ansågs det viktigt att utse en ledamot från varje land i en Kommitté.  

Stefan berättar att det inte är viktigt längre, vi har skapat så mycket ”förtroen- 

de för vandra”. En Kommitté-representant kan utses från vilket land som  

helst i Norden och representera anställda från alla länder. ”Frågan om att  

skapa trust, det är inget man får gratis, det måste man tänka igenom.” 

7.2.6 Organen och de övriga enheterna 

Koncernens verksamhet är, som framgått, koncentrerad till de nordiska  

länderna och östersjöområdet. De polska arbetstagarna är representerade i  

Fackstyrelsen och Grupprådet men inte i Kommittéerna eller Bankens styrel- 

se. De nordiska och polska fackföreningarnas kontaktnät sträcker sig även till  

andra enheter inom koncernen men Stefan säger att kontakterna inte är täta.  

På den konferens som arrangerades med hjälp av EU-pengar deltog arbets- 

tagare från ”tio-femton länder”. NFU gjorde en stor insats i ansökan om  
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pengar. På flera enheter som saknade fackliga organisationer utsåg personalen  

ändå representanter till konferensen.  

 

Liknande sammankomster har inte arrangerats därefter, men Stefan uttrycker  

en vilja att utveckla facklig verksamhet på kontinenten och knyta samman den  

i mer omfattande cross-border-organ. Diskussionen har aktualiserats när  

frågorna om EWC och Europabolag har dryftats. ”Men det är klart”, säger  

Stefan, ”vi inser att vi inte får igenom ett nordiskt medbestämmande i säg  

Polen over night.” 

7.3 Rättens betydelse för inflytande 

7.3.1 Organ och sakfrågor 

Stefan berättar att ”de stora frågorna kom till vår kännedom i Bankens styrel- 

se”. Hit hör bland annat investeringsbeslut och nyetableringar. Gruppen om  

fyra personalrepresentanter utgjorde i sig ett fackligt diskussionsforum. Stefan  

understryker dock att: ”Det som var viktigt var att man hade kopplingen klar  

till Fackstyrelsen, där hade man sin förankring”.  

 

Fackstyrelsen har fungerat som ständig ”referensgrupp” dit de fyra styrelse- 

representanterna har kunnat gå tillbaka och diskutera hur de ska ställa sig  

policymässigt och strategiskt. Som framgått ovan är Grupprådet likaså ett  

forum för övergripande frågor även om Grupprådet, till skillnad från Bankens  

styrelse, inte är ett beslutande organ med lika frekventa möten.  

 

De mer arbetsplatsnära frågorna behandlas nationellt, men om frågorna  

har cross-borde-karaktär behandlas de i första hand i de transnationella  

Kommittéerna. Representanter i Kommittéer kan likaså vända sig till  

Fackstyrelsen som referensgrupp.  

 

Stefan nämner grundläggande källor till inflytande. En förutsättning är åter- 

igen sammanhållning. Han nämner den transnationella Fackstyrelsen som  

”det kanske viktigaste organet för att styra det hela”. Ibland uppstod interna  

konflikter i en Kommitté, varför en Fackstyrelse-ledamot fick träda in och  

hjälpa till. Fackstyrelsen sammankallar också till ett årligt möte för alla  

Kommittéledamöter. Där utbyter man erfarenheter och förvissar sig om att  

det finns en linje, att man inte drar iväg åt helt olika håll.  
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En annan källa till inflytande är att de fackliga företrädarna i alla möten med  

arbetsgivaren är pålästa och visar det, annars avslöjas okunskapen direkt. Att  

visa aktivitet, att vilja föra upp en fråga i Grupprådet, det uppfattas som posi- 

tivt av ledningen. En församling som bara mottar information inger inte re- 

spekt. ”Det handlar också om att bygga relationer. Inte bara internt fackligt  

utan det gäller att kunna ta en diskussion med högsta chefen off the record  

och så vidare. Eller inom ett affärsområde.”  

 

Den fackliga informanten Björn berättar att ”det är ofta så att Banken lägger  

fram ett antal ärenden”. Det rör framförallt ”organisationsförändringar och  

strukturförändringar”. Samtidigt kan den fackliga sidan föra upp frågor på  

agendan i Kommittéer. Det är främst i Kommittéerna som jobbet sker. Han  

exemplifierar med ”stora program för nedskärningar”. Det behandlas ”på  

nordisk nivå” och sedan går man ned i respektive land och behandlar det som  

konkret berör det landet. 

7.3.2 Exempel på stort inflytande 

Vad gäller de frågor i vilka Kommittéerna utövar ett inflytande står två frågor  

i förgrunden: organisationsförändringar och chefstillsättningar. Stefan under- 

stryker att den som sitter i en Kommitté kommer från det berörda affärs- 

området, inte från ett annat affärsområde. Det medför att representanterna  

har många idéer om hur organisationen av verksamheten i affärsområdet bör  

se ut. De har goda kunskaper om vad som fungerar och inte i organisationen.  

Stefan menar att representanterna också har mycket god personkännedom.  

Det har betydelse exempelvis vid chefstillsättningar.  

 

Han målar upp hur interna fackliga möten gestaltar sig. ”Nu har Banken före- 

slagit att det ska vara en norrman som blir chef för det där affärsområdet. Då  

ställer vi tre andra direkt frågan till våra norska kamrater att hur är den där  

killen? Är han bra eller vad har ni för erfarenheter?”. Då kan mötet diskutera  

om det finns lämpligare personer från andra länder. ”Där har jag uppfattat att  

vi många gånger har haft mer på fötterna än vad Banken har haft.”  

 

Frågorna om organisation och befordringar eller nyrekryteringar är prioritera- 

de på så vis att de nämns i överenskommelsen om Kommittéer. ”Sedan har  

du hela paketet med vad händer inom det här affärsområdet. Retail Banking,  

du har frågan om hur ska kontorsnätet se ut i framtiden. Ska vi lägga ned  

kontor? Ska vi satsa och så vidare. Det är specifika frågor inom varje affärs- 
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område.” En fråga som har berört samtliga affärsområden, och där arbets- 

tagarsidan har haft mindre inflytande, är frågan om ”outsourcing” d.v.s. att  

någon del av verksamheten inom koncernen läggs ut på separata företag. 

 

Björn och Marie talar också om organisationsförändringar, men de finner det  

svårt att mer specifikt peka ut en fråga eller ett tillfälle där den fackliga sidan  

har nått en större framgång. ”Det är att hela tiden bevaka och följa det regel- 

verk som finns”, säger Marie och Björn fyller i: ”Det är det här kontinuerliga  

arbetet att försöka minimera skadorna, citationstecken då, som kan ske”. På  

frågan om uppsägningar hör till sådana skador svarar Björn: 

 
Ja eller vi kör inte med uppsägningar på det sättet. Man kallar det överskott.  

En person som blir överskott blir då utan sina arbetsuppgifter men är  

fortfarande anställd. Det gäller just Sverige. Då får man försöka omplacera  

personen eller hitta nytt att göra antingen innanför eller utanför Banken. Det  

är dom frågorna som vi mera kommer in på väldigt mycket då. 

 

Marie fyller i att olika utköpsprogram kan diskuteras i Kommittéer men det  

sker främst på nationell nivå. Björn fortsätter: 

 
Man tar upp på Kommitté-möte att på det här området ska vi kanske minska  

med trettio personer, såhär många blir drabbade i Sverige, Finland, Danmark  

och så vidare. Och sedan går man ned i respektive land enligt den nationella  

lagstiftningen och kutym också kanske, att i vissa länder brukar vi hantera såna  

här saker på det sättet. Och då är det en ren nationell angelägenhet. 

 

Hela processen har dock förbehandlats i cross-border-organen, informerats  

och diskuterats. Björn berättar om ett större nedskärningsprogram för några  

år sedan där parterna hade en process vars utfall var relativt positivt. Koncern- 

ledningen meddelade att man skulle minska antalet anställda med tvåtusen  

personer på nordisk nivå. 

 
Man sa ungefär så här många i varje land och vi kommer att jobba med det  

här under ett och ett halvt år. Alltså den här personalminskningen utan att för  

den skull säga upp folk. Man skulle gå in i program, utbildningsprogram eller  

program för att hitta ett nytt jobb eller utköp eller pensionering eller liknande.  

Det är klart vi gillar inte det. Men vi hade nog en del inflytande faktiskt, det  

tycker jag. (…) Även om det inte blev så många färre, så blev det en hyfsad  

process på många ställen. 

 

Marie fyller i att ”Resultatet blev inte så illa som vi trodde i första läget utifrån  

Bankens presentation”. Farhågan var att många fler skulle vara tvungna att  
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lämna företaget utan någon annan lösning. En del har påbörjat nya jobb eller  

gått i pension och ”fått med sig en påse pengar”. Marie betonar att ”Hade  

Banken lyssnat ännu mer på oss och gett det ytterligare ett år (…) så hade det  

hunnit hända så mycket att det hade blivit en mjukare landning för de drab- 

bade.” Jag frågar om det fackliga inflytandet medförde mer likartade lösningar  

i olika länder. Björn svarar: 

 
Vi hade en röst mot Banken väldigt tydligt. (…) Sedan blev det olika lösningar  

i alla fall på grund av lagstiftning, på grund av hur man brukar hantera såna  

här saker. I Sverige säger man inte upp några såhär rakt av. I Danmark kan  

man säga upp. I Finland kan man ge ett paket och säga upp sen. Men vi  

uppträdde väldigt enigt mot Banken. 

 

Marie tillägger: 

 
Också i hur vi kommunicerade mot media, hur vi kommunicerade med  

medlemmarna. (…) Det spelade ingen roll om man frågade en norsk person  

eller en svensk person. Vi sa samma sak. Man kunde inte hitta någon spricka.  

Att facket i Banken tycker olika beroende på vem man frågar. Det hittade  

ingen journalist för det fanns inte. 

 

Hur uppfattar då arbetsgivarsidan arbetstagarinflytandet? Är det starkt? Har  

det ökat genom Fackstyrelsen, Kommittéerna och Grupprådet? Chefen  

Helena säger att: ”Jag tror att det är större. Istället för att bara påverka fackligt  

i Sverige, eller bara [hon gör citationstecken], så har de möjlighet att påverka  

besluten så att man inte står utanför dem.”  Å andra sidan menar hon att  

”kraften ligger ju i att vara med och skapa kollektivavtal och annat, där vi  

då har ett gemensamt kollektivavtal och är motparter eller förhandlings- 

motparter.”  

 

Hon framhåller att olika frågor behandlas på olika nivåer. ”Lokalt kollar man  

på semesterdagar, arbetstider och sånt, det gör man inte på nordisk nivå. Dom  

har ett inflytande där, absolut. Jag tror att det har blivit större men i andra  

frågor än de lokalt är involverade i.” De frågor som den fackliga sidan för upp  

på transnationell nivå ”tappar man lokalt eller på landsnivå”. Angående  

relationen mellan den lokala arbetsplatsen och cross-border-organen har  

Stefan gjort följande anmärkning via e-post efter min andra intervju: 

 
I ärlighetens namn måste sägas att "cross border"-verksamheten ligger långt  

från den enskilde medarbetarens vardag. Det visar på vikten av nationella och  

lokala regelverk som reglerar den enskildes anställningsförhållande. Ett  

problem i sammanhanget kan vara att ”nya” företrädare från båda sidor saknar  
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kunskap om historiken och avsikten med våra överenskommelser. 

7.3.3 Exempel på litet inflytande 

En fråga där arbetstagarsidan haft ett blygsamt inflytande, åtminstone till en  

början, är outsourcing. Frågan är av uppenbara skäl angelägen: ”Outsourcing  

innebar ju att det kunde försvinna flera hundra personer i stöten”, säger Stefan  

och ställer frågan hur facket ska förhålla sig till det. ”Där kan vi sitta och ge  

bra argument för att behålla verksamheten inom företaget. Det var en trend  

för tio-femton år sedan att nästan allt skulle outsourcas. Det där tyckte vi gick  

för långt.”  

 

IT var ett område som koncernledningen ansåg skulle både ”resourcas”, alltså  

rationaliseras inom Banken enligt ”best practice”, och outsourcas. I ”resourc- 

ingen” ville ledningen fokusera vissa delar av IT till ett land och andra delar  

till ett annat land, beroende på vad personalen var bäst på i respektive land.  

 

Stefan berättar att det var en jobbig situation att förhandla om. Det kunde bli  

fokusering på ett land på bekostnad av ett annat. Samtidigt upprepar Stefan  

att den fackliga sidan från början var med på att det skulle vara en integrerad  

Bank.  

 

Ledningens argument för outsourcing var kostnadsläget. ”Man presenterade  

kalkyler på vad man skulle tjäna på det rent ekonomiskt. Där vet jag att vi hade  

våldsamma diskussioner, för att vi gjorde ju våra egna beräkningar. Det sluta- 

de i att ord stod mot ord.” IT outsourcades och mycket annan verksamhet  

under en period. Informanterna Björn och Marie nämner vissa personal- 

administrativa funktioner som exempel på outsourcad verksamhet. 

 

Det som utgör kärnan i nationella kollektivavtal – löner och anställningsvillkor  

– diskuteras på transnationell nivå, mellan parterna och internt på respektive  

sida. Det har inte utmynnat i förhandlingar eller regleringar som motsvarar de  

nationella kollektivavtalen, men visioner eller tankar i den riktningen närs på  

båda sidor.  

 

Stefan berättar att på det årliga mötet för alla Kommitté-ledamöter har bland  

annat löner och anställningsvillkor diskuterats och jämförts. Det har emeller- 

tid inte gett upphov till någon samordning av krav eller utjämning av skillnader  

mellan länder, utom i ett fall: frågan om bonusar och vinstandelar. Frågan togs  



228 
 

upp även i Fackstyrelsen och i Bankens styrelse.  

 

De anställda i Polen hade sämre vinstandelar än de nordiska länderna. Stefan  

säger att: ”Om jag minns rätt så blev det en förändring av vinstandelarna i  

Polen.” Cross-border-jämförelserna av anställningsvillkor ger också upphov  

till en viss korsbefruktning mellan de nationella fackförbunden. Den instans  

som ansvarar för kollektivavtal i Sverige är Finansförbundets styrelse, ”där har  

ju vi från Banken representation. Där förs ju krav på löner och anställnings- 

villkor fram. Vi pratar ju med varandra över gränserna, finnarna har en bra idé  

och så vidare.”  

 

I Banken har parterna jämfört anställningsvillkoren också på Gruppråds- 

mötena. Stefan gör en summering: ”Vad det oftast mynnar ut i, det är att man  

landar i skatte- och förmånssystemet. Där landar vi. Då brukar vi uppgivet  

konstatera att det går inte att jämföra.”  

 

Även arbetsmiljöfrågor vill den fackliga sidan föra upp på transnationell nivå.  

Arbetsgivarens hållning brukar vara att eftersom frågekomplexet är nationellt  

reglerat ska det tas nationellt. Den fackliga sidan anser att det går över gränser- 

na: ”Jag menar vad ska vi ha för policy när det gäller bankrån. Ett bankrån är  

ju lika olustigt i alla länder.” Än har ingen cross-border-överenskommelse om  

säkerhet träffats.  

 

Jag frågar Stefan om han efterlyser rättsliga eller institutionella förändringar.  

Han vill se en utveckling av EWC ”som det är någon substans i”. Han påpekar  

att ”det finns fortfarande inga kollektivavtal som går cross-border, det är klart  

det är en nackdel.” Ett europeiskt regelverk borde vara prioriterat av fackliga  

organisationer och politiker. Det handlar om medbestämmande men han vill  

också att man ska kunna ”rucka på nationella skillnader inom en koncern”  

beträffande löner och anställningsvillkor. 

 

Vad har då arbetsgivarsidan för tankar kring och intressen i att reglera eller  

harmonisera anställningsvillkoren över gränserna? Jag frågar chefen Helena  

om koncernledningen vill ha något slags koncernavtal eller annan anpassning  

till Banken. Hon är osäker på om det är möjligt även om det är tilltalande.  

”Det vore otroligt mycket enklare för våra stackars chefer som kan hålla på  

med lönesamtal hela året runt i alla länder med olika regler och processer. Och  

det är bara en grej.”  
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Hon nämner vidare regleringen av ledighet som är helt olika i olika länder.  

Det är inget som är på dagordningen i Banken. Helena tror, säger hon, att det  

är för stora skillnader i lönelägen och kostnadslägen: 
 

Jag menar det är jättedyrt att leva i Norge men så har dom också jättebra löner.  

Jag tror faktiskt att det är en omöjlighet att få ihop. Det är olika nationella  

traditioner, kostnader och annat. Jag tror aldrig vi kommer att hamna där, men  

diskussion förs lite då och då på temat att det vore bra eller behändigt.  

 

Helena relaterar också den enskilda Bankens synpunkter till riksavtalet och  

arbetsgivareorganisationen. ”I Sverige har vi BAO. Där kan vi framföra syn- 

punkter att i Finland gör dom såhär, det tycker vi är jättebra. Sedan kanske de  

andra bankerna inte vill det och då blir det ingenting.” Hon tillägger att: ”De  

övriga bankerna bryr sig inte om att vår bank vill ha nåt anpassat till en nordisk  

verksamhet.” 

7.3.4 Arbetsgivarens underlåtenhet som hinder för inflytande 

Överenskommelserna inom Banken reglerar rätten till information, samråd,  

förhandlingar och träffandet av nya bindande överenskommelser. Ett möjligt  

hinder för arbetstagarinflytandet är att arbetsgivaren vägrar eller underlåter att  

förhandla, samråda eller informera. På frågan om den fackliga sidan har erfarit  

sådana hinder svarar Stefan: ”Visst har det förekommit”. Den fackliga sidan  

har uppfattat avtalsbrott och hävdat det också. Arbetsgivarsidan har varit för  

snabb i beslutsfattande utan att ha talat med de fackliga företrädarna.  

 

Stefan uppger att arbetsgivarföreträdarnas kunskaper är ”på betydligt lägre  

nivå än de fackliga företrädarnas” när det gäller arbetsrätt och avtal. Man kan,  

menar han, säga att av misstag så har de ibland inte följt överenskommelserna.  

Då är det viktigt att sätta ned foten. ”Är det lagbrott så är det ju utomordent- 

ligt allvarligt och då får vi överväga att gå vidare till central nivå, vi får överväga  

om vi ska begära skadestånd.”  

 

På frågan om de har tvisteförhandlat om cross-border-avtalen lyder svaret:  

”Det är ju en lite knepig fråga”, säger han och påpekar att vid tvist om natio- 

nella och lokala avtal finns det en formell ordning med central förhandling,  

skiljenämnd och Arbetsdomstolen, som inte finns beträffande cross-border- 

avtalen.  

 
När det gäller cross-border-avtalen så är ju det, om man ska vara ärlig, en  

intern Bank-historia. Det finns ju ingen motsvarande arbetsgivarorganisation.  
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Om du tar kollektivavtalen och den svenska lagstiftningen så finns ju BAO.  

(…) Därför brukade jag predika att det är jävligt viktigt att vi vårdar dessa  

avtal från båda sidor, även från den fackliga, för här finns ju en stor risk att  

om nu Banken helt plötsligt börjar klia sig i huvudet att det här kan vi säga  

upp, så skiter vi i det här, då har ju vi inte så mycket att sätta emot. 

 

Den fackliga sidan har inte krävt skadestånd för brott mot cross-border- 

överenskommelserna. Företrädarna befarar att om de hävdar brott mot  

överenskommelserna i en rättstvist så kanske Arbetsdomstolen kommer fram  

till att de är icke-bindande. En annan risk är att arbetsgivaren säger upp dem.  

 

För att undvika dessa scenarion väljer den fackliga sidan att gå den nationella  

vägen. Stefan förklarar att om det har varit ett ärende, en förseelse i Sverige,  

så har den fackliga sidan tagit upp frågan enligt svenska medbestämmande- 

avtal även om frågan kunde ha tagits upp i en Kommitté. De har använt det  

nationella regelverket för att driva skadeståndskrav.  

 

De fackliga representanterna Marie och Björn har inte uppfattat medvetna  

brott mot överenskommelserna. Snarare har det varit frågan om mänskliga fel  

eller att de högre cheferna inom ett affärsområde har haft bristfällig kommuni- 

kation med eller kontroll över chefer i lägre divisioner. Chefen Helena får  

också kommentera min fråga om det har förekommit eller hävdats brott mot  

cross-border-överenskommelserna. 

 
Ja kanske. Men då beror det mest på att man har missuppfattat varandra. Om  

jag skriver protokollet och så kommer det till facket som säger nä det här har  

vi inte kommit överens om. Och då får vi väl backa. Ibland har vi tagit  

skrivningar i flera omgångar. Det är klart är man snabb i såna här  

sammanhang, om att vi är överens i ett möte och sen går arbetsgivarsidan ut  

och agerar på en gång, sen skrivs ett protokoll. Och det är då dom upptäcker  

att så där sa vi inte. Då kan det ju bli en diskussion om att det där gick lite  

fort. Ofta är ju skadan skedd då, eller vad man ska säga. Då blir det mer en  

förklaring. 

 

När jag intervjuar Stefan återkommer han till en framåtblick och efterlysning  

av en europeisk motsvarighet till MBL. 

 
Med tanke på globaliseringen, med tanke på hur företagen utvecklas cross- 

border, cross hela jorden, så här måste ju någonting göras. (…) Det finns inget  

motsvarande europeiskt kollektivavtal värd namnet egentligen. (…) Nästa steg  

måste vara en facklig och politisk kamp. Det krävs politiker med rätt  

inställning som är beredda att lagstifta om europeiskt kollektivavtal. Det är  

vad jag saknar.  



231 
 

7.3.5 Hantering av tystnadsplikt 

Ett annat möjligt hinder för arbetstagarinflytande är en långtgående tystnad- 

splikt. Det kan hindra personalens och de nationella fackklubbarnas insyn och  

därigenom också deras inflytande. Hanteringen av tystnadsplikten har också  

en annan sida, nämligen den att om fackliga företrädare bryter mot tystnads- 

plikten så kan arbetsgivarsidan strypa informationen, vilket undergräver det  

fackliga inflytandet. Stefan berör inledningsvis den senare sidan: 

 
Tystnadsplikt finns ju olika former, inte minst i Bankens styrelse, där råder ju  

nästan alltid tystnadsplikt. Och det kan även gälla information som ges i  

Grupprådet eller i en Kommitté. Min erfarenhet utav det här, och då pratar  

jag om den fackliga sidan, är att det har fungerat alldeles utmärkt. Jag minns  

en diskussion vi hade i Bankens styrelse när det hade varit ett läckage. Man  

kom i princip hem från styrelsemötet, satte sig framför teven och skulle titta  

på Aktuellt.  Och då fick man en direkt rapport i Aktuellt från styrelsemötet.  

Då minns jag att ordföranden sa att facket kan man lita på, där läcker det inte.  

Det är också sånt där jag brukar tjata om. Det här ska vi vårda. Den dagen vi  

inte sköter det då kommer vi inte att få den här informationen. Så enkelt är det.  

Sen är det upp till individen också att sköta det. Under 90-talet var det många  

känsliga frågor. Jag var helt öppen inför min koncernfackliga styrelse. Jag var  

väldigt noga med att säga, om det är någon i det här rummet som inte vill bli  

insider så ber jag den personen att lämna rummet. 

 

Min följdfråga till Stefan är hur information som inte omfattas av tystnadsplikt  

vidarebefordras ut till personalen. Han nämner situationen i en Kommitté när  

dialog förs om en stor organisatorisk förändring. Då kan det i första skedet  

vara en väldigt känslig fråga. Det kan vara chefen och bara hans närmaste lilla  

krets i ett affärsområde som har pratat om en förändring. I det skedet är det  

viktigt att vara försiktig, säger Stefan, men informationen brukar snabbt vara  

ute så fort chefen har pratat med någon underställd chef. ”Då går vi från  

facket ut så fort vi kan med information eller en kommentar, på nätet  

numera.”  

 

Jag ber Stefan uppskatta, mellan tummen och pekfingret, hur stor andel av  

cross-border-informationen som inte får föras vidare. Omfattas det mesta av  

informationen av tystnadsplikt? 

 
Nä det skulle jag inte säga, utan det gäller särskilt känsliga frågor. Ofta kan det  

vara så att man på arbetsgivarsidan har diskuterat en fråga ganska brett, innan  

man för upp den i Kommittéer så har man fört en intern diskussion. Och då  

ska man veta att Finansförbundet är ju ett vertikalt förbund, så många av  

cheferna som deltar i den diskussionen är ju våra medlemmar. På det sättet  
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kommer det här igång, stenen börjar rulla, det är en ganska naturlig process.   

 

Stefan framhåller att hanteringen av informationen är ett led i att bygga ömse- 

sidig respekt, ett partnerskap i koncernen. Jag frågar om den fackliga sidan har  

haft invändningar mot arbetsgivarens krav på tystnadsplikt. ”Min erfarenhet  

under de år jag höll på, jag tycker inte Banken har missbrukat det på nåt sätt,  

det har varit befogat när det har varit särskilt uttryckt att det är tystnadsplikt.” 

 

Jag frågar Björn och Marie hur de hanterar dilemmat att informationen ska  

flöda relativt fritt men ändå begränsas. Ligger det inte i det fackliga uppdraget  

att informera medlemmarna om vad som har sagts och överenskommits med  

arbetsgivaren? Björn svarar: 

 
Ja, eller informera varandra i alla fall. Det är Banken som är bärare av  

informationsplikten egentligen. Vi säger det alltid, att när vi har haft ett ärende,  

avgjort ett ärende, antingen det gäller neddragningar eller omorganisationer  

eller liknande, så är det alltid Banken som har informationsplikten. Det är  

väldigt viktigt att påpeka det. Vi ska inte vara bärare av det här dåliga  

budskapet. Sedan får vi ta smällen kanske att medlemmar tycker att varför  

gjorde ni såhär? Det är nästa fråga. Tystnadsplikten som sådan har funkat  

utomordentligt i de här bitarna. Det kan vara någon som har sluntit, men i  

princip så har det varit hundra procent vattentätt. Sedan måste vi ju självklart  

kunna konsultera med varandra på olika nivåer under väldigt intern sekretess. 

 

Marie säger att det aldrig har varit ett problem för de fackliga företrädarna att  

kommunicera med varandra, mellan olika affärsområden eller över nations- 

gränserna. Banken informerar vanligtvis personalen först, efter ett samråd  

eller en överenskommelse. Därefter går den fackliga sidan ut med en kom- 

mentar. Ibland sker informationen gemensamt eller på så vis att den fackliga  

synpunkten ingår i arbetsgivarens redogörelse. Jag ställer frågan om de fackliga  

representanterna även konsulterar de nationella förbundsstyrelserna. Marie  

igen: 

 
Vi pratar med juristsidan på Finansförbundet att vi behöver hjälp kanske med  

de juridiska spörsmålen oftare än när det gäller ställningstaganden. Vi är ju tre  

stycken här som också sitter i förbundsstyrelsen. Det är väl svårt att hålla reda  

på vilken hatt man har. Det är klart att vet vi att det är stora personalneddragningar  

på gång till exempel, det är klart att vi informerar våra förbundsordföranden om  

en sådan sak, för det får ju konsekvenser för hela branschen. 

 

Informationen till och från Finansförbundets styrelse sköts av den fackliga  

sidan. Det sker oberoende av arbetsgivaren. Arbetsgivaren reser alltså inga  
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invändningar och samtycke inhämtas inte från arbetsgivaren. ”Det är mycket  

man vet som man inte ska veta och det är mycket man inte vet som man borde  

veta”, säger Björn. Det är svårt att hålla reda på vilken roll man har och i vilket  

sammanhang. ”Det bästa är att vara väldigt försiktig hela tiden.” Marie  

tillägger: 

 
Det är ju därför det fungerar, för det handlar ju så mycket om förtroende,  

både oss emellan, och gentemot Bankens representanter och gentemot våra  

medlemmar. Tappar man det förtroendet, att jag går ut och spelar Allan för  

att jag vet en massa saker och jag ringer Aftonbladet och får en förstasida i  

Aftonbladet eller Dagens industri, men jag vore ju körd sen i alla sammanhang  

men hade ju haft den där kvarten av berömmelse. 

 

Björn avslutar med att en god relation med personer på arbetsgivarsidan har  

den stora fördelen att man kan få information innan frågan ens kommer upp  

i en Kommitté. Det ger den fackliga sidan en framförhållning, men beror på  

vilka personer som befinner sig på den ena eller andra sidan. 

7.3.6 Inflytande vid regime shopping 

7.3.6.1 Intern omorganisering 

Regime shopping kan ta sig många uttryck och går under olika namn. På  

frågan om den fackliga sidan har upplevt att enheter i olika länder ställs mot  

varandra svarar Stefan: “Det finns lite olika varianter på det där. Men om du  

tänker dig att Banken idag är ett företag som ursprungligen har bestått av fyra  

relativt stora nordiska banker.” Då inser man ju snabbt, påpekar han, ”att det  

finns en hel del dubblering av verksamheter. Alltså förs det en diskussion hela  

tiden i företagsledningen: vad ska vi fokusera på i Norge? Vad ska vi fokusera  

på i Finland?” 

 

”Bestämmer vi då att nu fokuserar vi på det här i Finland så betyder ju det att  

det drabbar verksamhet och personal i något annat land. Den typen av diskus- 

sioner har vi haft ett antal gånger.” Förlängningen på den diskussionen är  

frågan ”varför har vi inte mer verksamhet i Baltikum där löneläget är ett helt  

annat? Där kan vi väl lägga mycket administration. Den typen av diskussion  

har funnits och finns hela tiden om kostnadssidan.”  

 

Det var när Stefan närmade sig pensionen som Baltstaterna, Polen och 

Ryssland kom in i bilden. Han berättar att det kom en propå från ledningen.  

”Den här back office-verksamheten som vi nu har i Helsingfors eller i  
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Stockholm den skulle vi vilja ha i Estland eller i Polen. Varför det? Ja då var  

det kostnadsaspekten direkt.”  

 

Med ”back office” menas verksamhet som på den tiden var ett ganska ena- 

handa terminalarbete. Det innefattade bland annat utländska betalningar. Det  

var lätt att få tag på arbetskraft som kunde utföra det. ”Vad koncernledningen  

ville göra i det här fallet var en intern omorganisation, det var fortfarande  

inom Banken, men man ville lägga verksamhet i Polen istället för i Finland  

eller i Sverige.” 

 

På frågan om hur facket hanterade situationen svarar Stefan att ”Det är en  

knepig fråga”, och påpekar att när man sitter i den transnationella Fackstyrel- 

sen har man rollen att företräda alla anställda i Banken. Han broderar ut  

dilemmat med utgångspunkt i de finländska fackliga företrädarnas sits: 

 
Samtidigt är det så att jag är vald i Finland och nu vill dom jävlarna flytta ut  

en verksamhet som har 250 personer anställda i Helsingfors till Baltikum. Vad  

ska jag göra? Vad ska jag säga till medlemmarna? (…) Kämpar du för oss,  

säger medlemmarna, att behålla det här? (…) Å ena sidan kan man ju inse att  

det här på lång sikt för Banken som företag är ett klokt beslut. Samtidigt, om jag 

sitter och biträder det beslutet så finns det 250 medlemmar som vill avsätta mig  

omedelbart för att jag inte företräder dom på ett riktigt sätt. Det kan vara ett  

dilemma. Det här har vi diskuterat ibland. Då kommer man till ytterligare ett  

argument. Om vi nu har bildat Fackstyrelsen, vars målsättning är att företräda  

alla anställda inom Banken i Polen, Ryssland, Baltikum och vad du vill. Har  

ska vi väga deras intressen mot våra?”  

 

Stefan inskärper att om man ska utveckla den fackliga verksamheten även i  

dessa länder så är den första frågan de anställda ställer sig: ”What’s in it for  

me? Då har du problematiken där direkt och hur uppträder vi i en sådan  

situation. Det är sanningens ögonblick.”  

 

Jag frågar, vad är det fackliga svaret? ”Mitt svar är ju att man kan inte, om man  

ska vara seriös, bara se till det snäva nationella perspektivet om man sitter i  

Fackstyrelsen eller i Bankens styrelse.” De nordiska koncernklubbarna ville  

utveckla den fackliga verksamheten i baltstaterna och i Polen. Förutsättningar- 

na är väldigt olika. Stefan beskriver den fackliga verksamheten i baltstaterna  

såsom varandes på en mycket låg nivå, vilket går tillbaka på den sovjetiska  

tidens statskontrollerade organisationer.  

 
Polen hade ju en annan tradition med Solidarność och det här. Vi fick väldigt  

bra kontakt med våra polska kamrater. De hade verksamhet. Då har du båda  
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frågorna på bordet, dels det Banken vill göra, dels att utveckla den fackliga  

verksamheten i de här länderna. Och hur blir jag trovärdig om jag åker till  

Polen och säger nä ni kan inte få det där för det måste ligga i Helsingfors eller  

Stockholm. 

 

Stefan avrundar exemplet med att jobben flyttades till Polen. ”Då uppstår  

frågan, vad ska de här människorna göra, ska de sägas upp eller?”. De anställ- 

das framtid i Helsingfors diskuterades i Kommittéer. I en Kommitté kunde  

man gå så långt att man konstaterade en övertalighet. ”Vad som händer sen  

är att då kommer det nationella regelverket, vad gäller själva uppsägnings- 

proceduren.”  

 

Som redan framgått har de gränsöverskridande fackföreningarna inom  

Banken diskuterat de stora skillnaderna i anställningsvillkor både internt  

fackligt och med arbetsgivaren. ”Våra polska kamrater till exempel dom har  

ju sagt varför är våra löner så pass låga om vi jämför med er uppe i Norden?  

Eller varför har vi en mindre vinstandel än vad ni har i de nordiska länderna?”  

 

Koncernledningen har inte explicit krävt försämringar av kollektivavtalen  

under hot om att flytta verksamhet. ”Jag har inte upplevt att dom har varit så  

tydliga och framfört hotet på det sättet. Men däremot i och med att man tar  

diskussionen och för upp och pekar på detta, jag menar det är ju ett hot i sig,  

det är ju ett faktum att lönebilden ser annorlunda ut i dom här länderna.”  

 

Stefan uppger att diskussionen om nationella skillnader ”har funnits med lite  

grand hela tiden och poppat upp på olika ställen, poppar upp i någon  

Kommitté när dom säger att nu vill vi göra den här organisatoriska  

förändringen” Han ”upplever att det har varit sådan diskussion från tid till  

annan. Det är frågor som alltid dyker upp i något sammanhang.” Och det är  

inte bara diskussion, ”viss verksamhet har lagts i Baltikum och så vidare. Det  

har på något sätt ändå varit hanterbart.” 

 

7.3.6.2 Outsourcing inom ett land och över gränserna 

Jag frågar hur den fackliga sidan i andra fall har hanterat situationer då olika  

enheter ställs mot varandra. Stefans svar leder in på outsourcing där verksam- 

het inte bara flyttas ut ur koncernen inom ett land utan till ett annat land. Det  

är ytterligare ett uttryck som regime shopping kan ta sig. 

 
Hur argumenterar vi? Vi måste ju ha en argumentation på den fackliga sidan  

kanske mot det för att värna våra medlemmar eller värna verksamheten.  
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Kostnaderna ser ut som dom gör, det är svårt att snacka bort. Vad ska vi  

snacka om då? Vi ska snacka om den kvalificerade personal vi har på plats. Vi  

ska snacka om kvalitet. Vi ska snacka om kontroll för ledningen, det har gällt  

frågor som outsourcing till exempel. Hur fan kan vi vara så tokiga att ni  

släpper det här utanför Banken som är en väldigt viktig verksamhet? Ni får ju  

ingen kontroll över det. 

 

Den stora outsourcingen har rört dataproduktion och IT-produktion. En del  

outsourcing har skett över nationsgränserna. Ett exempel var att tjänsten  

”telefonbank” ersattes av ”helpdesks” vilka arbetade i Irland och Indien.  

De konkurrerade delvis med den telefonbank som hade byggts upp inom  

koncernen. ”Det tunga argumentet ifrån Bankens sida var kostnadsfrågan.”  

Det fördes en diskussion om vad som är ”core” i Banken och vad är inte  

”core”. Det var en typisk fråga för Kommittéer.  

 

På frågan om hur uppsägningar hanterades då IT-verksamheten skulle  

outsourcas svarar han: ”Vad vi gjorde på cross-border nivå var väldigt mycket  

att vi diskuterade huruvida man skulle bli tvungen att säga upp människor eller  

om man kunde erbjudas andra arbeten.” Det blev olika i de olika länderna  

beroende på de nationella regelverken. Stefan tvivlar på att någon i Sverige  

har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, men det förekom att specialister  

som förlorade sina arbetsuppgifter sade upp sig.  

 

När det gäller ”produktionen av data” inom IT som outsourcades så ingick  

det i överenskommelsen att ”man tog med sig produktionsfolket” till ett nytt  

bolag som delvis ägdes av Banken. De fick en ny arbetsgivare men fick behålla  

jobben. På frågan om den fackliga sidan har diskuterat den fackliga vetorätten,  

enligt 38-40 §§ MBL, med anknytning till outsourcing lyder svaret: 

 
Det har funnits med i diskussionen och säkert vid något tillfälle också  

tillämpats. Men det är ju en grej som egentligen är svensk. Det är ju en del av  

MBL. Vi skulle naturligtvis kunna hävda att eftersom Banken har sitt säte i  

Sverige så gäller den här. Då skulle väl Banken säga nä det tycker nog inte vi,  

vi har verksamheter i ett antal länder. Det skulle leda till en oenighetssituation  

där det här skulle prövas rättsligt. Och jag är inte säker att vi på den fackliga  

sidan skulle vinna. Så man får vara lite försiktig också. 

 

Över tid och efter att Stefan gick i pension har en del outsourcad verksamhet  

plockats hem igen. Det var inte alltid lönsamt. Den fackliga sidan fick rätt i  

det i efterhand, menar Stefan.  
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7.3.6.3 Omlokaliseringar och effektiviseringar 

När jag intervjuar den pensionerade Stefan och de ännu verksamma före- 

trädarna Björn och Marie är det tydligt att omlokaliseringar över nations- 

gränserna har avtagit över tid. Det är inte alltför överraskande med tanke på  

att ”dubblering av verksamheter” avtar i sådana processer.  

 

Kring millennieskiftet var diskussionerna om flytt av arbetsuppgifter mellan  

länder ”mycket mer intensiva” än nu, säger Marie. Även på arbetsgivarsidan  

hade man ”väldigt svårt” för landskamper, menar Björn, det vill säga mellan  

chefer i olika länder. ”Har du att du ska fördela mellan två stycken länder, två  

chefer som värnar sina områden i respektive land, så blir det en konfrontation  

där också”, säger han. Banken brottades med ”cultural differences” och, tilläg- 

ger Marie, egenintresset hos chefer. De uppfattar båda att det idag är mer  

”gnissel” mellan chefer än mellan fackliga organisationer i olika länder, även  

om det inte är någon stor fråga numera.  

 

Björn nämner typiska frågor för den fackliga sidan vid omlokaliseringar: ”Vad  

händer med dom som blir utan jobb i Sverige för att det flyttar till Finland?  

Hur mycket måste man rekrytera i Finland? Vilka effektivitetsvinster gör man  

i det här?” Jag frågar om den fackliga sidan har kunnat dra nytta av effektivi- 

seringar, om representanterna har kunnat påverka hur frigjorda resurser ska  

användas. Björn svarar: 

 
Det frigjordes resurser, det gjorde det nog. Men hur de resurserna användes  

det kan man kanske diskutera i vissa fall. Men visst blev det  

effektiviseringsvinster. Jag menar dom här fyra bankerna gick in med  

sextiofem olika datasystem eller nåt liknande va. (…) Så visst var det svårt i  

början va att få effektivitet i det hela. 

 

Jag ställer en följdfråga om arbetsgivarens inställning. Anser ledningen att  

cross-border-organen har främjat effektiviteten eller uppfattas det som  

tidsödande processer? Marie svarar: 

 
Nä det tycker dom väl alltid, höll jag på att säga, oavsett vilket system man  

har. Men jag tror att dom tyckte och skulle jag vilja säga fortfarande tycker att  

det här är ju ett betydligt enklare sätt att möta dom fackliga, arbetstagar- 

inflytandet helt enkelt, än vad ett EWC skulle göra. Ett rent EWC skulle  

vara mycket krångligare för Banken än den här strukturen. Så bara det är 

 ju en effektivitetsvinst att värna om det här avtalet, eller det är egentligen  

två avtal som vi har. 
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Både hon och Björn menar att den fackliga sidan emellanåt har framfört för- 

slag på effektiva arbetsorganisationer som arbetsgivaren först har ignorerat  

men i efterhand anammat. ”Men att gå så långt som att erkänna det, det är ett  

stort steg för Banken”, säger Björn och Marie tillfogar: ”Nä det tror jag inte  

vi får någon credit för.” 

 

7.3.6.4 Arbete över nationsgränserna 

Som framgått av exemplen på omlokaliseringar kan sådana processer leda till  

övertalighet. Jag frågar Stefan om arbetsgivaren har erbjudit omplacering över  

nationsgränserna. Så är fallet och det är något som den fackliga sidan har krävt  

ska finnas med i ett paket för drabbade anställda. Kraven har ställts via cross- 

border-organen.  

 

”Banken höll med oss, ja vi vill också se mycket mera rörelse i hela vår  

koncern. Det var vi överens om på sitt sätt”, säger Stefan. ”Men det vi kunde  

konstatera efter något år var att den här rörligheten den lät ju bra på papperet,  

men det var ju trots allt enskilda människor som skulle göra det här”. Det är  

lättare för unga utan familj och huslån. För äldre finns det alltid hinder.  

”Rörligheten var ett sätt att få en karriär”. I Grupprådet efterfrågade koncern- 

ledningen idéer om hur rörligheten kunde ökas.  

 

Chefen Helena bekräftar att arbetsgivarsidan önskar rörlighet men ger delvis  

andra kommentarer av problematiken. Jag frågar om Banken har ett stort  

behov av att låna personal mellan enheter i olika länder. 

 
Vi försöker, men det är inte så många som vill flytta på sig även om det är  

tillfälligt. Det kostar ju rätt mycket att skicka folk men vi vill att fler ska röra  

på sig. Att åka från Sverige till Norge och Danmark är lite lättare än till  

Finland. Annars är ju det ett språk för sig. Det är inte helt enkelt. Vi har  

kompetensutbyte och vi försöker få ännu mer av det. 

 

Jag ställer frågan om dialogen med Kommittéer och på Gruppråds-mötena  

har främjat rörligheten. Har parterna uppnått en större samsyn? 

 
Både och. Just i den frågan har vi lite olika åsikter. Jag tror alla är överens om  

att det är bra att folk åker och jobbar i olika länder. Men så har vi lite olika syn  

på den praktiska hanteringen. För då avbryter ju jag min anställning i Sverige  

för att åka till Danmark och kommer tillbaka om ett, tre år eller vad det är. Då  

uppstår frågan om att räkna anställningstid. Då har vårt svenska fack sagt att  

nej, tiden utanför Sverige får man inte tillgodoräkna sig. Och en dansk som  

flyttar hit får inte tillgodoräkna sig sina tjugo år i Danmark. På arbetsgivarsidan  

vill vi summera all anställningstid i koncernen. I den frågan är vi fast.  
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Oenigheten är ett hinder för rörligheten, nu är det inget jättehinder för vi  

skickar folk ändå. I den frågan har dialogen i alla fall inte främjat rörligheten.  

På arbetsgivarsidan är vi överens med den fackliga sidan i de andra länderna,  

när det gäller anställningstid, men inte med facket i Sverige. Förra gången vi  

använde arbetsbrist, och det är ju först då som detta kommer, det var i  

bankkrisen 1991. Det är ju inte så att massor vill flytta till Sverige och jobba  

så att dom skulle peta ut någon annan med anställningstid. Jag ser det som  

ganska osannolikt. Vi har olika åsikter i ärendet. I det fallet har dialogen inte  

underlättat. 

 

Arbetsgivarsidan upplever alltså inte att dialogen i cross-border-organen har  

främjat arbetskraftens rörlighet. Erfar ledningen andra fördelar? Underlättas  

styrningen i något annat avseende? Det är fokus för följande avsnitt. 

7.4 Rättens betydelse för styrning 

7.4.1 Generella synpunkter 

Helena berättar att vad dialogen med Kommittéer och i Gruppråds-mötena  

tillför är att ”vi måste tänka till en gång till innan vi presenterar något. Vi får  

återkoppling på en gång, på vad dom tycker, följdfrågor, ibland förslag på hur  

man kan göra på ett annat sätt. Det funkar bra. Det är bra input.”  

 

Vad gäller den övergripande styrningen kan fackliga representanter göra sina  

röster hörda i Bankens styrelse. Det är sällan koncernchefen medverkar i dessa  

sammanhang, men de chefer som rapporterar till koncernchefen möter den  

fackliga sidan. Därför får de ”extra input” som de inte får via sina vanliga  

kanaler, via lägre chefer som rapporterar till dem. Helena finner det dock svårt  

att säga hur mycket dialogen med den fackliga sidan påverkar Bankens över- 

gripande styrning.  

 

Jag ber henne ge exempel på frågor där parterna har lätt respektive svårt att  

bli eniga. Det är lätt att komma överens om utnämning av chefer, oftast är det  

inget problem. Övertalighet är å andra sidan väldigt svårt att komma överens  

om. ”Där blir vi aldrig överens om att det finns [övertalighet].” Mindre  

organisationsförändringar är lättare att enas kring. Det brukar sällan vara  

något problem.  

 

Som uppföljning av intervjun med Stefan ber jag honom bedöma vilken nytta  

arbetsgivarsidan har av dialog via cross-border-organen. Han svarar på e-post: 
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Som jag sa när vi sågs, grunden för våra överenskommelser var att båda parter  

uppfattade det hela som en "win-win"-situation. Bankens möjlighet att styra  

den affärsmässiga verksamheten underlättades, samtidigt som facklig  

samordning och styrning också förbättrades. Från facklig sida gäller det att  

ställa krav om ett relevant beslutsunderlag, alternativt att ta fram ett eget  

underlag. Frågan om kommunikation är inte helt enkel, en gemensam  

information vid överenskommelser är naturligtvis att föredra, men parternas  

syn på bakgrund och tillämpning kan variera. 

 

Den fackliga företrädaren Marie pekar på den långsiktiga kompetensförsörj- 

ningen som ett område där det fackliga inflytandet gagnar båda parter. 

 
Om vi tar trettio personer [som enligt Banken utgör överskott], det kanske  

inte är trettio personer utan har ni tänkt på dom här konsekvenserna? Vad får  

det för konsekvenser, kompetensen försvinner den ut genom dörren? Att den  

inte finns kvar i företaget. Att det är nyckelkompetenser, hur överför man  

olika kunskaper. Såna frågor ställer man. För ibland är det faktiskt så att man  

inte har tänkt på såna frågor som vi då tänker på. För att vi har ett annat  

perspektiv på frågorna. Vi tillför värden på det sättet genom att vi tvingar HR- 

personer eller om det är affärssidan som föredrar olika saker, så får dom lov  

att tänka till ett varv till på något sätt. Det tror jag tillför inte kanske konkreta  

resultat i det exakta ärendet eller den exakta frågan just då. Även Bankens  

företrädare lär sig ju vad det är vi tittar efter och vad man behöver tänka på.  

Jag tror det är där vi tillför större värden än att säga att det var i den där frågan  

27 oktober 2011 som vi lyckades väldigt bra med nånting. 

 

Marie understryker att: ”Vi är ju också angelägna om att ha ett välmående  

företag att jobba i. Sedan hur kan man ju diskutera, men vi vill ju inget annat  

egentligen”.  

 

Min intervju med chefen Helena sträcker sig från frågan om integrering av  

affärsområden, omorganiseringar, befordring och rekrytering över till ned- 

dragningar och hantering av överskott på arbetskraft och till sist utarbetning  

och implementering av policys. Under varje tema blir det relevant för mig att  

fråga om dialogen underlättar styrningen genom förbättrade beslutsunderlag  

och kommunikationsvägar eller genom ökat stöd och acceptans för lednings- 

beslut. Avslutningsvis berörs hanteringen av tystnadsplikt. 

7.4.2 Landskamper och kulturellt gnissel 

Jag frågar Helena om integreringen av affärsområden över nationsgränserna  

har underlättats av dialogerna i Kommittéer och Grupprådet. 
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Det vet jag inte. Genom att nöta på under många år. För det var inte  

gnisselfritt kring år 2000, det kan jag säga. Men nu har vi vant oss vid varandra,  

vi är olika i de olika länderna, och nu har vi ett sätt att arbeta. När vi rekryterar  

så sätter vi ut annonser som vem som helst kan söka, för vissa tjänster gör vi  

det, vem som helst oavsett nationalitet. Andra tjänster är mer dedikerade till  

ett land. Jag vet inte om det har blivit bättre med de här organen i de här  

sammanhangen. Jag vet inte om det har underlättat. 

 

Vilka frågor har det ”gnisslat” kring? 

 
Vi är olika. Danskarna blir tokiga på svenskt konsensus. Vi kan tycka att  

finnarna går i deras chefers ledband och inte har någon egen åsikt. Vi har  

mycket kulturella skillnader som gjorde det svårt i början innan man har  

byggt upp gemensamma mål och vart vi ska någonstans. Och så var det krig  

om positioner och på vilket sätt man ska göra saker på. När vi gick ihop fyra  

banker sa skulle vi hitta best practice att jobba. Då satte man ihop fyra  

personer som tycker att det har funkat bra i vår bank i tjugo år, det måste ju  

vara bäst. Ja men det har det gjort hos oss också. Och så sitter alla fyra och  

har best practice. 

 

Jag frågar om det har ”gnisslat” främst mellan olika nationella traditioner  

snarare än mellan arbetstagar- och arbetsgivarsidan? Svaret lyder ja, men det  

har förändrats under de tretton år som har gått. Hon beskriver inte läget som  

gnisselfritt ”men det är otroligt mycket bättre”. Förut hade Banken fyra  

ekonomisystem plus några till, nu är det bara ett, och så vidare.  

 

Jag ber henne försöka bedöma om parterna hade varit oeniga oftare om det  

inte funnits cross-border-organ, om det bara fanns nationella fackföreningar.  

”Vi kan ändå hantera nordiska frågor. Annars hade vi möjligen halkat tillbaka  

till det här, jaha nu är det en finne som ska ha den här tjänsten vad menar ni  

med det?” Det kunde möjligen gå tillbaka till gnisslet, ”landsbevakningen eller  

vad man ska säga”. För nu är alla representerade samtidigt. ”Jag tror det har  

en verkan. Jag tror att det kan bidra till en om man får säga ognisslig miljö.”  

Är det så att arbetstagarsidan ofta har en avvikande uppfattning efter avslutad  

förhandling och meddelar den till personalen? Eller är parterna ofta överens? 

 
Nä, det ska jag inte säga att vi är, men vi kommunicerar inte olika efter att vi  

har förhandlat färdigt. Ibland, i frågan om övertalighet då gick vi ut med  

att vi inte var överens om det. Där var dom givetvis ute och kommunicerade  

att dom tyckte att det inte fanns någon övertalighet i Banken överhuvudtaget. 
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7.4.3 Omorganisering, rekrytering och befordring 

På frågan om omorganiseringar intar en viktig plats i dialogen med cross- 

border-organen svarar hon: ”Absolut, vi hade ett sånt möte så sent som förra  

veckan.” Från ledningens sida brukar de presentera vilken organisations- 

förändring de vill se och varför. Presentation och efterföljande hanteringen  

varierar. En förändring kan vara så stor att frågan uppkommer vad som ska  

hända med cheferna inom ett affärsområde. 

 

Har partsdialogen betydelse för personalens stöd för eller acceptans av om- 

organiseringar?  Helena svarar ”ibland”. Det är en annan sak när situationen  

innefattar övertalighet. Då gör frågans dignitet hela situationen större. Om- 

organiseringar kan aktualisera diskussioner om befordringar och nyrekryter- 

ing. En vanlig fråga är om tjänsterna ifråga ska utannonseras eller tillsättas  

genom att arbetsgivaren plockar ut personer inom koncernen. Det brukar bli  

en dialog om rekryteringsprocessen. 

 
Ibland har vi ett förslag, att vi vill fylla dom här rutorna med personer. Det  

var femton chefer innan och nu blir det bara tretton. Och då har vi en tanke  

om det och en diskussion om det. Eller så kan vi ha utannonserat som sagt.  

Och då beskriver vi hur många som har sökt, hur många män och kvinnor  

och lite såna saker, däremot inte vilka personer som har sökt. Inte i det här  

sammanhanget, för det vet ju de här personernas chefer inte om normalt. Och  

då vill vi inte att någon annan ska veta. Däremot kan vi beskriva processen  

exempelvis hur många vi har intervjuat, i första omgången var det elva, sedan  

fyra kvar och till slut valde vi X. Så brukar vi beskriva det, men framförallt  

vad vi vill uppnå med att ändra. Då brukar vi få frågor om det blir någon  

övertalighet, vilka personers jobb som påverkas, om det är personer som får  

nya chefer, om någons villkor kommer att förändras. Vi har olika regelverk i  

de olika länderna. Alla inom Banken har en arbetsbeskrivning. Till den finns  

det ett lönespann i Danmark. Ändrar man den arbetsbeskrivningen från säg  

en controler till en HR-person, så kanske det inte är samma lönespann. Och  

då ändras ju villkoren, så det är ofta vad dom är ute efter. Är det i Sverige så  

spelar det absolut ingen roll. 

 

Lönerna är striktare reglerade i Danmark. I de andra tre länderna tillämpar  

Banken individuell lönesättning. På frågan om dialogen skapar större stöd  

eller acceptans av beslut beträffande befordringar och rekryteringar svarar  

hon: 

 
Ibland. Där vet jag inte hur stor roll det spelar. Det har ju hänt att facket har  

sagt att, nej den där personen tycker vi inte att ni ska utse som chef för den  

där enheten. Ibland har vi lyssnat och ibland har vi lyssnat och gjort så ändå.  
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Fackrepresentanterna går inte ut med sin avvikande mening efteråt i såna  

frågor. Det gör man i förhandlingsrummet. Sen går de inte ut och säger att  

vi tycker absolut inte att Kalle skulle bli chef för den här enheten. I alla fall  

inte i något större forum. 

7.4.4 Neddragningar och överskott av arbetskraft 

Jag ställer frågan om dialogen ger bra beslutsunderlag i andra sammanhang än  

rekryteringsprocessen. Helena svarar med exemplet överskott på arbetskraft. 

 
Vi hade väldigt mycket diskussioner för två år sedan när vi skulle göra  

neddragningar. Där hade vi en väldigt tät dialog om hur vi skulle  

kommunicera, hur vi skulle göra, processer för detta. Hur skulle vi ta hand  

om dem som var övertaliga. Där hade vi en aktiv dialog. En del kom vi  

överens om och annat inte, men vi hade ett bra utbyte, vi vände på många  

stenar. Vi har idag t.ex. en grupp, vi träffas varannan vecka för att titta på vilka  

har vi idag som faktiskt inte har något jobb p.g.a. neddragningar eller för att  

processer har flyttats till ett annat land. Där är facket med. Och där har vi  

förbättrat sättet att jobba i gruppen. Det är inte alltid att man har tänkt på allt  

från början. 

 

Behöver arbetsgivaren cross-border-organen som kommunikationsväg ut till  

personalen eller räcker det med företagets ordinarier kanaler? 

 
Det är mer ett komplement. Om vi tar neddragningen. Ofta är det så att  

arbetsgivarsidan eller chefen för enheten eller affärsområdet som  

kommunicerar ut det här. Och det görs på intranätet, telefonmöten eller  

videomöten, för antagligen gäller det medarbetare i flera länder och chefen är  

bara på ett ställe. Då är facket inte med. Men däremot så kan det vara  

medarbetare som är oroliga eller har frågor men vill inte gå till sin chef. Och  

går till sin fackliga representant och då kan de hjälpa till. Det är sällan i alla fall  

i dom frågorna att facket är med och gör en kommunikation. När vi gjorde  

neddragningar senaste gången då hade vi viss information tillsammans med  

facket om det vi hade förhandlat fram och var överens om. Sen var det inte  

alla saker vi var överens om, till exempel att det fanns en övertalighet. Så där  

gick vi ut gemensamt. Det varierar men det är inte ofta vi går ut med  

gemensam kommunikation. 

 

Vad var värdet ur arbetsgivarsynpunkt att gå ut med gemensam information? 

 
Det var mer hanteringen, så att vi kände att det var vi i alla fall överens om.  

Sen att facket i sin roll inte ansåg att det var övertalighet, det förstår jag. Sen  

att vi från arbetsgivarsidan ändå ansåg att det var övertalighet, så var i alla fall  

överens om en process som gällde alla, så att det blev en rättvis hantering om  

vi säger så. Och den kunde de vara överens med oss om. 
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Medför dialogen om övertalighet ökat stöd för eller acceptans av  

ledningsbeslut hos personalen? 

 
Jag tror att för många är det bra att veta att då har i alla fall facket varit med,  

det är en trygghet, så skulle jag säga. Sen att man blir berörd av  

övertaligheten, då accepterar man ingenting alls. Men det känns tryggare att  

facket har varit med. 

 

På frågan om det hade blivit mer upprörda känslor eller mer frågetecken för  

det fall att ledningen hade gett information på egen hand svarar Helena:  

 
Jag tror det. Även om det hade stått samma sak. Jag tror det är en skillnad  

faktiskt. Att det känns bättre och lugnare för dem.(…) Det rör upp mycket  

mer känslor än en omorganisation, både hos dem som blir personligt  

drabbade också som har kollegor som blir drabbade. Det är en av de grejer  

som rör upp mest känslor, därför blir det störst effekt där också. 

7.4.5 Utarbetning och implementering av policys 

Jag ställer frågor om hur Banken utarbetar policys. Gör man det tillsammans  

med arbetstagarnas cross-border-organ eller har cheferna en färdig policy som  

de presenterar och motiverar? Det kan vara både och, berättar Helena. Oftast  

är de fackliga företrädarna med i arbetet eller ”de har i alla fall haft möjlighet  

att ge input någon gång under vägen. Ibland är de med mycket mer på djupet  

och ibland får de en policy presenterad för sig när den är färdig.”  

 

På frågan om det finns någon specifik policy där arbetsgivarsidan har haft stor  

nytta av dialog svarar hon: 

 
Om vi har en kreditpolicy till exempel, så är det inte säkert att de fackliga kan  

bidra med lika mycket där. Men har du en policy om informationssäkerhet  

eller penningtvätt, som berör alla medarbetare. Eller om mutor. Det gäller alla.  

Då är de fackliga givetvis jättebra att ha med, för det är också en kommunika- 

tionsfråga sedan. Vi har till exempel en e-learning där alla får sitta 30 minuter  

vid datorn med ett utbildningsprogram och tenta av det. Där har de fackliga  

gett jättebra input. En kreditpolicy gäller hela företaget men jobbar man inom  

den enheten så har man oftast mer synpunkter, för den berör inte alla på  

samma sätt. 

 

Är dialogen viktig när Bankens HR-strategi utarbetas? Helena svarar:  

”Absolut. För det påverkar ju alla kan man säga.” Det handlar om vad  

ledningen vill med sina medarbetare. Det rör allt från utvecklingssamtal och  
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talanginventering till befordringar och ledarskapsprogram. I dessa frågor är  

det jätteviktigt att få med sig de fackliga representanterna. Ledningen har en  

idé som presenteras, men sedan stöts och blöts den i flera dialoger. 

 

Använder arbetsgivaren cross-border-organen för att kommunicera ut och  

implementera HR-strategierna? 

 
Ofta räcker det med företagets egna vägar, men vi tar med i kommunikationen  

att den är behandlad i de här organen. Det blir inte gemensam kommunikation  

med organen för det är företaget som äger processen eller den här strategin.  

Så det är det sällan. Men det kan ändå vara så att i kommunikationen så är det  

någon från den fackliga sidan som får yttra sig med någon kommentar. 

 

Helena berättar att information och samråd alltid omfattas av tystnadsplikt.  

Det är så självklart att det inte behöver uttryckas. Det innebär inte att all  

information stannar hos partsföreträdarna permanent. 

 
Ofta kommer man överens om en kommunikationsplan. Vi ska kommunicera  

den 2 december, kl 14.00 går det ut på intranätet och innan dess ska  

medarbetarna ha fått veta det och så vidare. Och då är det ingen som  

kommunicerar före det. När klockan är 14 så då är det helt okej att. Annars så  

görs en plan om vilka som ska få veta och i vilken ordning. 

 

Jag frågar om tystnadsplikten har brutits och i så fall hur arbetsgivarsidan har  

hanterat det. Hon kan inte minnas att det skulle ha hänt. 

7.5 Sammanfattning och kommentar 

7.5.1 Rättens möjligheter 

I Banken har man inte konstituerat ett europeiskt företagsråd med stöd av  

EWC-lagstiftningen. Följaktligen har arbetstagarsidan inte heller tilldelats re- 

surser med stöd av lagstiftningens materiella regler. EWC-lagstiftningen har  

dock tillsammans med den nationella arbetsrätten använts som hävstång för  

att konstituera andra typer av cross-border-organ och procedurer för informa- 

tion, samråd och förhandlingar.  

 

Mot bakgrund av EWC-direktiven tilldelade EU-kommissionen också re- 

surser för en konferens inom koncernen. Därutöver har det svenska Finans- 

förbundet och den nordiska paraplyorganisationen NFU bistått med sina  
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förtroendevalda, ombudsmän, jurister, kontakter och pengar.  

 

I valet mellan EWC-modellen och de bankspecifika cross-border-organen har  

de fackliga företrädarna vägt för- och nackdelar mot varandra. En fördel med 

ett EWC hade kunnat vara att arbetstagare i fler länder hade involverats, men  

den fackliga sidan uppger att de ”hade fått ett inflytande som inte var värt  

namnet”. En annan fördel skulle kunna vara att EWC-modellen ger en legal  

grund att falla tillbaka på för det fall att Banken köps upp av en storbank och  

huvudkontoret hamnar utanför Norden.  

 

En nackdel är att i ett EWC kan ”i princip vem som helst bli invald”, rentav  

en företrädare för ledningen (beroende på reglerna och sedvanorna i olika  

länder). De bankspecifika cross-border-organen är en fortsättning på de  

nordiska arbetsmarknadernas höga organisationsgrad och etablerade med- 

bestämmandeformer.  

 

I Banken har parterna konstituerat fyra former för representation med till- 

hörande procedurer för information, samråd och förhandlingar. Personal- 

representationen i Bankens styrelse är modellerad på den svenska lagen. Det  

svenska koncernfacket utser fyra representanter för respektive nordiskt land,  

enligt en överenskommelse med arbetsgivarsidan och fackföreningarna utan- 

för Sverige. Tre av representanterna har rösträtt men även suppleanten deltar  

i debatterna.  

 

Den närmsta motsvarigheten till ett EWC är det partsammansatta Grupprådet  

som sammanträder fyra gånger per år. Det är ett organ för information och  

samråd. De transnationella Kommittéerna är inte bara informations- och  

samrådsorgan utan också förhandlingsorgan som träffar bindande överens- 

kommelser inom respektive affärsområde.  

 

Den transnationella Fackstyrelsen är konstituerad genom fackliga stadgar.  

Den är en förlängning av de nationella koncernklubbarna. Fackstyrelsen  

samordnar och styr arbetet i Kommittéerna, i Grupprådet och Bankens  

styrelse. Kommitté-ledamöter möts också i ett råd för samordning mellan  

två eller flera affärsområden. 

7.5.2 Rättens betydelse för inflytande 

Två frågor där den fackliga sidan har ett betydande inflytande är organisations- 
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förändringar och chefstillsättningar. Kommitté-representanterna kommer 

från det berörda affärsområdet. De har många idéer och förslag till hur arbetet  

kan organiseras och utvecklas. Representanterna har också god personkänne- 

dom som kommer till nytta då chefsbefattningar ska tillsättas. Den för affärs- 

området specialiserade kunskapen är en källa till inflytande. 

 

Ytterligare källor till inflytande är den långsiktigt byggda sammanhållningen,  

förtroendet mellan fackliga företrädare i olika länder och goda relationer till  

arbetsgivarsidan. De intervjuade fackliga informanterna betonar också det  

goda kunskapsläge och den framförhållning som följer av representation i  

Bankens styrelse.  

 

De fackliga informanterna lyfter fram ett fall av omfattande nedskärningar där  

cross-border-organen utövade ett stort inflytande. Koncernledningen med- 

delade att tvåtusen personer skulle bli övertaliga på nordisk nivå. En lång  

process av information och samråd utmynnade i att betydligt färre tvingades  

lämna koncernen.  

 

Lösningarna handlade om omplaceringar, fortbildning, utköpsprogram och  

pensioneringar med avgångsvederlag. Den fackliga sidan hade ”en röst mot  

Banken väldigt tydligt” och gentemot den massmediala bevakningen.  

 

Den intervjuade chefen Helena upplever att det fackliga inflytande har ökat  

genom framväxten av cross-border-organen. ”Dom har ett inflytande där,  

absolut. Jag tror att det har blivit större men i andra frågor än de lokalt är  

involverade i.” 

 

En fråga där arbetstagarsidan har haft ett blygsamt inflytande, åtminstone till  

en början, är outsourcing. Olika verksamhetsgrenar har outsourcats både 

inom ett och samma land och över nationsgränserna. Bankens främsta  

argument har varit kostnadsläget. Den fackliga sidan ansåg att outsourcingen  

gick för långt. IT-avdelningen och många andra arbetsuppgifter outsourcades  

under en period. Därefter har en hel del verksamhet återtagits.  

 

Kärnan i nationella kollektivavtal – löner och anställningsvillkor – diskuteras 

på transnationell nivå, mellan parterna och internt och på respektive sida. Det  

har inte utmynna i förhandlingar eller regleringar som motsvarar de nationella  

kollektivavtalen, men diskussioner i den riktningen förs på båda sidor. Endast  

i ett fall har jämförelserna medfört att fackliga krav har samordnats och resul- 
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terat i en utjämning mellan länder: i frågan om bonusar och vinstandelar.  

 

Den fackliga sidan har vidare fört upp arbetsmiljöfrågor på transnationell nivå,  

exempelvis önskemål om en policy beträffande bankrån. Hittills har ingen 

cross-border-överenskommelse om säkerhetsfrågor träffats.  

 

Partsföreträdarna nämner ett antal hinder för transnationell reglering eller  

harmonisering av löner och anställningsvillkor: nationella skillnader i skatte-  

och förmånssystemen, skillnader i kostnadslägen, skillnader i nationella  

traditioner och det faktum att den enskilda Banken är begränsad av svenska  

riksavtal som andra banker i den svenska arbetsgivarorganisationen är  

ointresserade av att förändra. 

 

I Banken har parterna konstituerat organ med tillhörande procedurer för  

information, samråd, förhandlingar och träffandet av bindande avtal. Ett  

möjligt hinder för arbetstagarinflytande är att arbetsgivaren vägrar eller  

underlåter att iaktta sina förpliktelser. De fackliga informanterna uppger att  

det har förekommit men de uppfattar det som misstag och okunskap. 

 

Den fackliga sidan har inte svarat på sådana försummelser genom tviste- 

förhandlingar eller stämningar med stöd av cross-border-avtalen. Vanligtvis  

påtalar de misstaget med uppmaningen ”gör om, gör rätt”. I vissa fall har den  

fackliga sidan svarat med förhandling och skadeståndskrav med stöd av  

nationell medbestämmandereglering.  

 

Andra möjliga hinder för arbetstagarinflytande är att tystnadsplikten är alltför  

långtgående eller att tystnadsplikten bryts varpå risken är att arbetsgivaren  

begränsar informationsflödet. De fackliga informanterna anser att arbetsgivar- 

sidan aldrig har missbrukat möjligheten att påföra tystnadsplikt. De upplever  

också att tystnadsplikten har iakttagits nästan till hundra procent. Den  

intervjuade chefen Helena kan inte minnas något fall av brott mot tystnads- 

plikten.  

 

Tystnadsplikten hindrar inte de fackliga företrädarna att kommunicera med  

varandra mellan olika affärsområden, över nationsgränserna eller mellan  

koncernfacken och de nationella förbundsstyrelserna. När parterna har av- 

slutat samråd eller förhandlingar iscensätts ofta en kommunikationsplan där  

arbetsgivaren informerar den berörda personalen varefter den fackliga sidan  

ger sina kommentarer.  
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På informell väg förekommer det att fackliga företrädare får information om  

en fråga innan den tas upp i en Kommitté eller annat organ. Det förekommer  

också att information om utgången av samråd och förhandlingar sprids innan  

den officiella kommunikationen äger rum.  

 

En viss diskrepans mellan informanternas utsagor har framträtt ovan. Medan 

den fackliga företrädaren Stefan framställer tystnadsplikt som undantag be- 

skriver chefen Helena tystnadsplikt som regel. Motstridigheten kan vara sken- 

bar. Måhända uttalar de sig om olika affärsområden. Eventuellt syftar chefen  

på situationen innan en kommunikationsplan sätts i verket, medan den fackli- 

ga företrädaren kanske syftar på läget därefter. Det är svårt att bedöma utifrån  

just detta underlag. 

 

Bankens ledning har möjlighet att förlägga verksamhet i olika länder och flytta  

arbetsuppgifter över nationsgränserna såväl inom koncernen som genom out- 

sourcing. I flera fall har kostnadsaspekten varit det uttalade argumentet för att  

föreslå och ibland också genomföra lokalisering av verksamhet till ett land  

framför ett annat land.  

 

Den fackliga sidan har inte erfarit explicita krav på försämring av anställnings-  

eller arbetsvillkor under hot om utflyttning av produktion, men informanten  

Stefan talar om ett implicit tryck på arbetstagarsidan: ”i och med att man tar  

diskussionen och för upp och pekar på detta, jag menar det är ju ett hot i sig,  

det är ju ett faktum att lönebilden ser annorlunda ut i dom här länderna.”  

 

I situationer av regime shopping står arbetstagarsidan inför risken att den  

sociala skyddsnivån pressas ned eller att sysselsättningen minskar. Å andra  

sidan kan sysselsättningen öka i konkurrerande enheter i ett annat land. En  

sådan situation gällde omlokalisering av ”back-office-verksamhet” från  

Helsingfors till kandidaterna Estland eller Polen. Arbetsgivarens argument var 

kostnadsläget. Det fackliga lägret präglades av motstridiga intressen och mål- 

sättningar.  

 

Den transnationella Fackstyrelsens uppgift var att företräda alla anställda, men  

ledamöterna från Finland förväntades samtidigt försvara sysselsättningen i  

hemlandet. Samtidigt ville de fackliga organisationerna i Banken utveckla det  

transnationella arbetet så att det även omfattar enheter och anställda utanför  

Norden, exempelvis i Polen. Dessutom måste den fackliga sidan värna  

Bankens långsiktiga lönsamhet och överlevnad.  
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Den gången utmynnade processen i att drygt tvåhundra arbetstillfällen flytta- 

des till Polen. Då hade parterna att hantera framtiden för de anställda i Finland  

som förlorade sina arbetsuppgifter. I de transnationella Kommittéerna kunde  

man gå så långt att man konstaterade en övertalighet. Därefter hanterades  

uppsägningar nationellt. 

 

Andra situationer av regime shopping gäller outsourcing över nationsgränser- 

na. Det tunga argumentet från arbetsgivarsidan var kostnadsläget. Ett exempel  

var att banktjänsten ”telefonbank” ersattes av ”helpdesks” i Irland och Indien.  

Den fackliga argumentationen mot outsourcing belyste aspekter såsom den  

kvalificerade personalen inom Banken, kvalitetsfrågor och kontrollen som går  

förlorad när arbete läggs ut på andra företag. Argumenten gav magra resultat,  

åtminstone fram till dess att arbetsgivaren långt senare återtog verksamheter.  

 

Den fackliga sidans hantering av regime shopping skulle kunna fångas med  

informanten Björns ord: att ”minimera skadorna”, särskilt att hitta alternativ  

till uppsägningar. Erbjudanden om omplaceringar över nationsgränserna har  

krävts och beviljats, men i praktiken möter rörligheten många hinder.  

 

Processerna av omlokalisering och outsourcing kan emellertid inte beskrivas  

som något enkelt nollsummespel. Den fackliga sidan stödde tidigt planerna på  

att skapa en integrerad multinationell Bank. Banken expanderade trots allt till  

exempelvis Polen med nya möjligheter till fackligt samarbete och arbetstagar- 

inflytande. Enligt informanten Stefan tryggades också den långsiktiga syssel- 

sättningen och de etablerade inflytandeformerna eftersom Bankens över- 

levnad och självständighet säkrades. 

 

De källor till arbetstagarinflytande som har framkommit i intervjuerna är  

sammanfattningsvis följande: specialiserad kunskap i affärsområdena, generell  

kunskap om koncernen som inhämtas i Bankens styrelse och i Grupprådet,  

sammanhållning mellan arbetstagarrepresentanter i olika länder, en facklig  

struktur i form av Kommittéer som matchar koncernens struktur, förtroende  

och goda relationer med personer på arbetsgivarsidan samt i vissa fall  

användandet av svensk arbetsrätt för att angripa arbetsgivarsidans  

förseelser och yrka skadestånd. 

 

Följande strategier för inflytande har framkommit. En variant av bytespolitik  

var att den fackliga sidan avstod från rättigheterna i EWC-lagstiftningen och  

förhandlade bort en del av rätten till nationellt medbestämmande, i utbyte mot  
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avtalen om cross-border-organ (särskilt Kommittéerna). I situationer av  

intressekollision har den fackliga sidan sökt olika kompromisser och varianter  

av byteshandel, exempelvis när stora nedskärningar aviserades på nordisk nivå. 

I några fall har parterna identifierat gemensamma och sammanfallande  

intressen att samarbeta kring, exempelvis vid omorganiseringar, chefs- 

tillsättningar och policyarbete. 

7.5.3 Rättens betydelse för styrning 

En generell synpunkt från chefen Helena är att dialogen med cross-border- 

organen  ”funkar bra” och ger ”bra input”. Hon finner det svårt att säga hur  

mycket dialogen påverkar den övergripande styrningen av koncernen även om  

den högsta ledningen får en ”extra input” utöver vad underställda chefer kan  

ge.  

 

När vissa policys skulle utarbetas upplevdes partsdialogen vara av stort värde.  

Det gäller exempelvis policys om HR-utveckling, mutor, penningtvätt och  

informationssäkerhet. Även i det skedet att en policy ska kommuniceras ut  

och genomföras kan arbetsgivaren dra nytta av facklig medverkan. Chefen  

Helena anser att parterna har lätt att komma överens om mindre organisa- 

tionsförändringar och chefstillsättningar. Vad gäller övertalighet blir parterna  

aldrig överens, inte ens kring att övertalighet existerar.  

 

Den fackliga informanten Stefan gör bedömningen att cross-border-organen  

har underlättat arbetsgivarens möjlighet ”att styra den affärsmässiga verksam- 

heten”. Representanterna Björn och Marie menar att cross-border-organen  

har främjat effektiviteten i Banken genom medverkan i integrationen av  

affärsområden över nationsgränserna och efterföljande omorganiseringar,  

även om ledningen inte tycks ge organen någon ”credit”. De fackliga före- 

trädarna menar också att organen främjar den långsiktiga kompetens- 

försörjningen i koncernen.  

 

Chefen Helena säger att ”hon vet inte” om cross-border-dialogen har under- 

lättat integrationen, men möjligen har dialogen bidragit till en miljö av mindre  

kulturellt ”gnissel” och mindre ”landsbevakning”. Hon upplever att dialogen  

”ibland” har ökat personalens stöd för eller acceptans av omorganiseringar,  

men vet inte ”hur stor roll det spelar” för beslut om befordringar och  

rekrytering.  
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Dialogen har gett arbetsgivarsidan ett bättre beslutsunderlag i processer av  

övertalighet och sökandet efter alternativ till uppsägningar. Cross-border- 

organen fungerar också som ”ett komplement” till koncernens ordinarie  

kommunikationskanaler.  

 

I den stora nedskärningen var partsdialogen av stort värde för ledningen.  Det  

blev en ”rättvis hantering”, ”en trygghet” för de drabbade arbetstagarna att  

facket medverkade. Chefen Helena bedömer att det hade blivit mer upprörda  

känslor om ledningen hade gett information på egen hand även om det hade  

stått ”samma sak” i meddelandena. Den fackliga sidans medverkan skapar en  

”bättre och lugnare” process. Situationer av övertalighet är ”en av de grejer  

som rör upp mest känslor, därför blir det störst effekt där också”. 

 

De källor till en effektiv styrning som har framkommit är sammanfattningsvis  

följande. Dialogen med cross-border-organen förbättrar beslutsunderlagen  

och kompletterar ordinarie kommunikationskanaler. Dialogen ökar åtmin- 

stone ibland stödet för eller acceptansen för omorganiseringar. Kulturella  

och nationella motsättningar mellan arbetstagare och mellan chefer har  

minskat. Den fackliga sidan har främjat integrationen av Bankens affärs- 

områden över gränserna.  
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8 Resultat och slutsatser 

8.1 Inledning 

Avhandlingens övergripande syfte har varit att uppnå en ökad förståelse av  

EWC-regleringens funktion på multinationell koncernnivå. Det har nu blivit  

dags att rekapitulera de teoretiska utgångspunkterna och sammanfatta resultat- 

en. Först sammanfattas resultaten beträffande rättens interna funktion d.v.s.  

strukturen och sambanden inom rätten. Sedan sammanförs resultaten från  

fallstudierna, varifrån slutsatser dras om rättens externa funktion d.v.s.  

effekterna utanför rätten. 

 

Efter dessa slutsatser följer ett par reflektioner av något spekulativ art. Först  

kommenteras andra möjliga källor till arbetstagarinflytande – i de tre studerade  

koncernerna – vid sidan om rätten som maktkälla. Sedan zoomas perspektivet  

ut. Avhandlingens resultat relateras då i korthet till EU:s kollektiva arbetsrätt  

och den europeiska arbetsmarknadsregimen (beskrivna i kapitel 3).578 Resultat- 

en relateras också till forskardebatten om globalisering (berörd i kapitel 1).579 

 

Kapitlet avrundas med en reflektion kring de teoretiska utgångspunkterna  

giltighet och fruktbarhet. Möjliga förbättringar av teorin noteras. Problem- 

ställningar för vidare forskning nämns. 

8.2 Den använda teorin 

8.2.1 Den reflexiva rätten580 

I avhandlingen har jag utgått från teorin om reflexiv rätt. Skälet är att EWC- 

lagstiftningen och EWC-avtalen domineras sådana inslag som är typiska för  

den reflexiva rätten. EWC-lagstiftningen både speglar och syftar till att främja  

parternas självreglering genom EWC-avtal. Lagstiftningen är framförallt upp- 

bygd av konstituerande och procedurala regler, men den innehåller även mate- 

riella regler. Detsamma gäller de avtal som har studerats i avhandlingen.  

 

 
578 Se avsnitt 3.4-6. 
579 Se avsnitt 1.2.1-3. 
580 Se den utförliga presentationen i avsnitt 2.2.4-5. 
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Kombinationen av EWC-lagstiftningen och därpå baserade EWC-avtal har i  

avhandlingen betecknats EWC-regleringen. Den reflexiva karaktären hos EWC- 

reglering innebär att den styr formerna för arbetsgivarsidans beslut men inte  

utfallet. Rätten medger att besluten i hög grad speglar parternas viljor inom  

ramen för de ekonomiska, sociala och andra strukturer vari parterna verkar. 

8.2.2 Mina antaganden581 

De reflexiva inslagen i EWC-regleringen innebär en potential men ingen garanti  

för arbetstagarinflytande. I avhandlingen har jag antagit att rätten kan generera  

inflytande på åtminstone följande sätt. Rätten föreskriver en dialog på multi- 

nationell koncernnivå. Dialogen kan då främja arbetstagarsidans sammanhåll- 

ning och kunskapsläge och därigenom även främja inflytandet. 

 

Det har också antagits att dialogen som rätten föreskriver kan underlätta styr- 

ningen. Dialogen med arbetstagarsidan kan förbättra arbetsgivasidans besluts- 

underlag och kommunikationskanaler och därigenom också främja styrningen. 

 

Vidare har antagits att rätten kan främja styrningen genom att skapa legitimitet  

för ledningsbeslut. Begreppet legitimitet har definierats så att det omfattar en  

glidande skala, ett kontinuum: från stöd för beslut, till acceptans av beslut över  

till motstånd mot beslut. Det är en skala från stark till svag legitimitet och  

ytterst (utanför skalan) ingen legitimitet. 

 

Jag har antagit att rätten kan skapa legitimitet på åtminstone två olika sätt.  

För det första kan rätten skapa en materiell legitimitet genom att generera ett  

för arbetstagarsidan önskvärt utfall; annorlunda uttryckt: arbetstagarnas intres- 

sen integreras i arbetsgivarens beslut. För det andra kan rätten skapa en procedu- 

ral legitimitet genom att arbetstagarsidan uppfattar dialogen som demokratisk  

eller åtminstone respektfull och begripliggörande av koncernens verksamhet. 

8.3 Rättens interna funktion 

8.3.1 Inledning 

I avhandlingen har fem frågeställningar behandlats. Det första frågeparet rör  

rättens interna funktion: 

 
581 Se förförståelsen i avsnitt 2.2.6. 
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1) Vad är EWC-direktivens innehåll, särskilt med avseende på de 

inflytandeformer parterna kan inrätta? 

2) Hur har direktiven genomförts i svensk rätt? 

 

Dessa frågor har besvarats genom den rättsliga undersökningen i kapitel 4. 

Resultaten i kapitel 4 har redan sammanfattats där, varför ett koncentrat av  

essensen räcker här.582 Jag har utrett och systematiserat de komplexa samban- 

den mellan EWC-direktiven, EWC-lagarna och EWC-avtal. Genom denna  

systematisering framträder tre generella funktioner som fylls av den svenska  

EWC-lagstiftningen. Jag väljer härmed att ge dessa funktioner följande  

beteckningar: garantifunktionen, incitamentfunktionen och gränsfunktionen.  

Funktionernas respektive innebörd lyder som följer. 

8.3.2 Garantifunktionen 

Den första funktionen innebär att EWC-lagstiftningen anvisar en modell för  

att konstituera företagsråd varvid lagstiftningen garanterar en miniminivå för  

procedurala och materiella rättigheter. De svenska EWC-lagarnas nivå ligger  

strax ovanför miniminivån i EWC-direktiven. Garantifunktionen fylls av de  

rättigheter som inte kan upphävas genom EWC-avtal, av omstrukturerings- 

regler och sekundärbestämmelser.583 

 

De rättigheter som inte kan upphävas i den andra EWC-lagen är: rätten till  

information och samråd enligt de allmänna definitionerna, rapporträtten,  

förtroendemannaskyddet och rätten till betald utbildning för arbetstagarsidan.  

I första EWC-lagen finns ingen definition av information. Rapporträtten är  

placerad i sekundärbestämmelserna och en rätt till betald utbildning saknas.  

Arbetsgivarsidan har enligt båda EWC-lagarna rätt att i undantagsfall påföra  

tystnadsplikt och i sista hand undanhålla information. Dessa rättigheter kan  

inte heller upphävas genom EWC-avtal. 

 

Omstruktureringsreglerna tillämpas om inte EWC-avtal innehåller sådana reg- 

ler. De allmänna definitionerna kompletteras av särskilda regler om informa- 

tion och samråd i form av sekundärbestämmelser. Bland de sekundära bestäm- 

melserna återfinns också materiella regler om resursfördelning och skydd av  

resursanvändning som anknyter till de särskilda reglerna om information  

 
582 Se den utförliga sammanfattningen av kapitel 4 i avsnitt 4.14. 
583 Se avsnitt 4.8-10. 
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och samråd. 

 

Genom EWC-avtal har parterna möjligheten att etablera en lägre nivå än  

EWC-lagstiftningens miniminivå, men arbetstagarnas förhandlingsdelegation  

kan alltid avvisa sådana avtalsförslag och påbjuda lagreglernas tillämpning  

istället. Däri ligger den legala garantin. 

8.3.3 Incitamentfunktionen 

Denna funktion innebär att EWC-lagstiftningen ger båda parter incitament att  

söka skräddarsydda ”win-win”-lösningar. Därmed avses EWC-avtal till ömse- 

sidig nytta som är anpassade efter förutsättningarna i det aktuella gemenskaps- 

företaget eller företagsgruppen. Sådan är logiken i förhandlingsprocessen i vart  

fall om man betraktar sekundärbestämmelserna och EWC-avtalet isolerat från  

andra faktorer som i praktiken kan påverka förhandlingens utfall. 

 

I praktiken kan en part givetvis förmå motparten att ingå EWC-avtal med hjälp  

av andra lockbeten än själva förslaget till EWC-avtal; andra uppgörelser kan  

träffas parallellt med EWC-avtalet. En part kan tänkas acceptera ett EWC- 

avtal som parten upplever vara sämre än sekundärbestämmelserna om mot- 

parten erbjuder någon annan fördel i utbyte.  

 

Det går att föreställa sig ytterligare skäl till att arbetstagarsidan skulle acceptera  

EWC-avtal som håller en lägre nivå än lagen. Ett skäl kan vara att arbetstagar- 

nas representanter saknar tillräckliga resurser och mandat för att axla ett  

företagsråd på europeisk koncernnivå. Ett annat skäl kan vara att de fackliga 

organisationerna prioriterar andra kanaler för dialog på nationell nivå. 

 

EWC-lagstiftningens incitamentfunktion fylls hursomhelst av förhandlings- 

reglerna i kombination med sekundärbestämmelserna som parterna kan avvika  

från genom EWC-avtal. Funktionen fylls också av de rättigheter som inte kan  

upphävas genom EWC-avtal men utvidgas (med vissa spärrar).584 

 

EWC-lagstiftningens reflexiva karaktär framträder som tydligast genom  

incitamentfunktionen. Denna funktion innebär att lagstiftningen medger att  

EWC-avtalet, de organ och procedurer som avtalet konstituerar, liksom de  

materiella rättigheter som avtalet innehåller, speglar de specifika  

 
584 Se förhandlingsreglerna i avsnitt 4.6 och utrymmet för att utvidga rättigheter i 4.11.5. 
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förutsättningarna i koncernen och branschen. 

8.3.4 Gränsfunktionen 

Den tredje funktionen innebär att lagstiftningen fastställer en yttre gräns för  

avtal om avvikande företagsråd och andra förfaranden. Funktionen fylls av:  

generella krav på skriftlighet, på avtalet stillämpningsområde och kravet att be- 

slut ska kunna fattas på ett effektivt sätt; specifika innehållskrav på företagsråds- 

avtal respektive förfarande-avtal samt rättigheterna som inte kan upphävas ge- 

nom EWC-avtal. Om det är ett andra generationens artikel 6-avtal gäller också  

restriktionen av informations- och samrådsrättigheterna till gränsöverskridan- 

de frågor. Avtalet får inte påverka tillämpningen av motsvarande inflytande- 

former på nationell nivå.585 

 

Om resultaten av den rättsliga analysen ska fångas i en abstrakt syntes kan  

följande sägas. Rätten fastslår en modell och miniminivå, uppmuntrar  

avvikelser samt begränsar avvikelserna. Så långt rättens interna funktion.  

Nedan följer fallstudiernas resultat och rättens externa funktion. 

8.4 Rättens externa funktion 

8.4.1 Inledning 

Av mina totalt fem frågeställningar rör de sista tre frågorna rättens externa  

funktion: 

3) Hur utnyttjar parterna de möjligheter som EWC-lagstiftningen erbjuder? 

4) I vilka frågor och på vilket sätt ger de träffade avtalens tillämpning ett 

arbetstagarinflytande? 

5) Underlättas koncernens styrning av tillämpningen? 

 

Frågorna har besvarats genom fallstudierna i kapitel 5, 6 och 7. Jag avstår 

nedan från att rekapitulera hur parterna har utnyttjat EWC-lagstiftningen för 

att förhandla och sluta avtal.586 Följande summering rör avtalens innehåll 

men framförallt deras användning och effekter.  

 
585 Se avtalsparternas handlingsutrymme i 4.11. 
586 Angående vägen fram till avtal i Vårdkoncernen se avsnitt 5.2. För Verkstadsindustrin se 

avsnitt 6.2. För Banken se avsnitt 7.2. 
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8.4.2 Avtalen 

Avtalen i de tre koncernerna är mer eller mindre starkt förankrade i EWC-

lagstiftningen. Avtalet i Vårdkoncernen kan sägas ha starkast förankring.  

Det är ett andra generationens artikel 6-avtal som ligger nära de sekundära 

bestämmelserna i den andra EWC-lagen. Avtalet i Verkstadsindustrin är ett 

artikel 13-avtal som från starten har stått utanför det första EWC-direktivet, 

men som omfattas av genomdrivandereglerna i EWC-lagstiftningen. Svagast 

förankring har avtalen i Banken, men de har utformats med EWC-direktiven 

som ständig referenspunkt. 

 

Gemensamt för avtalen i alla tre koncerner är att de avviker från EWC-

lagstiftningens sekundärbestämmelser. Avtalen är något fördelaktigare för 

arbetstagarsidan än miniminivån i lagstiftningen. 

 

Ett signum för EWC-avtalet i Vårdkoncernen är ett flertal materiella regler 

som tilldelar företagsrådet en mängd olika resurser. Avtalet i Verkstads-

industrin utmärks av att de procedurala reglerna ger företagsrådet rätt att 

uppskjuta ledningsbeslut om meningsskiljaktigheter uppstår.  

 

Avtalen i Banken utmärker sig genom att de konstituerar en transnationell 

arbetstagarrepresentation i flera organ: i Grupprådet, i moderbolagets styrel-

se och genom Kommittéer. Arbetstagarnas representanter samordnas av en 

transnationell Fackstyrelse. Avtalen föreskriver procedurer som ger represen-

tanterna rätt till väldigt frekventa samråd, både på övergripande koncernnivå 

och inom enskilda affärsområden. Genom Kommittéerna kan de dessutom 

ingå nya överenskommelser vilka båda parter uppfattar som bindande avtal.  

I Vårdkoncernen och Verkstadsindustrin drar de europeiska företagsråden 

också nytta av den svenska styrelserepresentationslagen, men till skillnad från 

arrangemanget i Banken har personalrepresentationen inte modifierats i 

multinationell tappning. 

 

Inflytanderegleringen i form av avtal framstår som starkast inom Banken i den  

bemärkelsen att antalet transnationella organ är flest och frekvensen för sam- 

råd är högst i denna koncern. EWC-avtalet i Verkstadsindustrin framstår som  

näst starkast medan avtalet i Vårdkoncernen ter sig svagare. Det är samtidigt  

vanskligt att försöka vikta styrkan i avtalen. I vissa avseenden uppvisar avtalen  

i Vårdkoncernen och Verkstadsindustrin styrkor som avtalen i Banken saknar.  

I de två förstnämnda fallen omfattar avtalen koncernernas alla dotterbolag och  

filialer i EU/EES och avtalen kan genomdrivas med stöd av lag. I Banken är  
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avtalens rättsliga status osäker och avtalen omfattar endast enheter i de  

nordiska länderna och Polen. 

 

EWC-lagstiftningen ger som sagt parterna incitament att utforma EWC-avtal  

efter förutsättningarna i den aktuella koncernen. Därav kan man förvänta sig  

att de organ och procedurer som avtalen konstituerar också kommer att spegla  

de specifika förutsättningarna i koncernen och branschen. En stor variation  

mellan olika branscher är sannolik. Mina fallstudier illustrerar i vart fall stora  

variationer mellan vård-, verkstads- och finansbranscherna. Det har framgått  

att de undersökta avtalen och organen skiljer sig åt i flera avseenden. Det- 

samma gäller procedurernas innehåll och utfall som nu ska sammanfattas. 

8.4.3 Funktioner för arbetstagarinflytandet 

Det kan hållas för visst att EWC-regleringen faktiskt genererar arbetstagarinflytande,  

under rätt omständigheter. Exempel på sådana omständigheter har framkommit  

i fallstudierna. I de tre koncernerna framstår inflytandet på multinationell  

koncernnivå som starkast i Banken, näst starkast i Verkstadsindustrin och  

svagast i Vårdkoncernen. Den fallande skalan av inflytande korrelerar som  

synes med styrkan i respektive avtalsreglering (såsom styrkan ovan har upp- 

skattats). Kausaliteten är svårare att utröna. Måhända var det ett redan starkt  

inflytande som gav upphov till starka avtalsregleringar. Om så är fallet torde  

avtalen (och den bakomliggande EWC-lagstiftningen) i vart fall ha bidragit till  

att befästa en stark förhandlingsposition. Det framstår emellertid som att  

avtalen dessutom har förstärkt inflytandet. 

 

Det är vanskligt att rangordna de tre koncernerna med avseende på styrkan i  

det faktiska arbetstagarinflytandet, precis som det är vanskligt att vikta styrkan  

i avtalsregleringarna. I respektive koncern framträder en sammansatt bild, från  

sakfrågor där inflytandet är stort till frågor där inflytandet är litet eller  

obefintligt. 

 

I Vårdkoncernen är arbetstagarinflytandet stort beträffande ledarskapsfrågor  

och förbättring av kvalitet och produktivitet i olika vårdprocesser. I vissa fall  

har företagsrådet varit framgångsrikt i att på nationell och lokal nivå åtgärda  

auktoritärt ledarskap och bristande information och samråd, i samarbete med  

koncernledningen. De ledamöter i företagsrådet som ingår i moderbolagets  

styrelse har lyckats skrinlägga en föreslagen skatteoptimering. Företagsrådet  

har också ett växande inflytande över koncernens policys. 
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I Verkstadsindustrin har arbetstagarinflytandet varit stort vid utformningen av  

det internationella ramavtalet om grundläggande rättigheter för koncern- 

anställda. Efterlevnaden har främjats genom upplysningskampanjer inom  

koncernen. Företagsrådet bevakar också efterlevnaden i samarbete med ett av  

koncernledningens tillsynsorgan, en ”audit committee”. Därigenom har bl.a.  

arbetsmiljön förbättrats. Rådet har vidare främjat den fackliga organisations- 

graden i många av koncernens verksamhetsländer. I exemplet Kina har stödet  

till nya självständiga fackföreningar i koncernens fabriker gett positiva resultat.  

I Banken utövas ett starkt inflytande i samband med omorganiseringar, chefs- 

tillsättningar och annan rekrytering och befordring. Inflytandet är också stort  

i samband med övertalighet, omplaceringar, avgångsvederlag och pensions- 

avgångar. Arbetstagarrepresentanterna påverkar även utformningen av 

koncernens policys. 

 

I Vårdkoncernen har arbetstagarinflytandet hittills varit svagt vad gäller planer,  

från de kortsiktiga ägarnas sida, på att sälja koncernen styckevis. I Verkstads- 

industrin kan man tala om ett begynnande inflytande i projektet att förena  

flexibilitet och anställningstrygghet. Inflytandet är svagare i situationer av  

regime shopping, men företagsrådet och fackliga organisationer har kunnat  

utverka förtida pensionsavgångar, kompetensutveckling och omplaceringar.  

Även i Banken är inflytandet svagt i situationer av outsourcing över nations- 

gränserna och andra varianter av regime shopping. Liknande kompensationer  

och lösningar som i Verkstadsindustrins har emellertid utverkats. 

 

Att de undersökta avtalen genererar arbetstagarinflytande kan beskrivas som  

en generell funktion av EWC-regleringen. Rätten fyller därvidlag flera specifika  

funktioner. Följande funktioner kan identifieras i fallstudierna. 

 

(1) Rätten stärker arbetstagarrepresentanternas sammanhållning över nationsgränserna. 

Det sker genom att representanterna sammanstrålar i nya transnationella 

organ. I Vårdkoncernen illustreras denna funktion av det europeiska 

företagsrådets framväxt. Vore det inte för EWC-direktiven och -lagarna 

hade ett företagsråd förmodligen inte bildats. I Verkstadsindustrin 

främjas sammanhållningen av det företagsråd som EWC-avtalet 

grundlägger, men kanske ännu mer av det globala intranät som 

ledamöterna har tillgång till. I Banken sammanstrålar representanter från 

olika länder i Grupprådet, moderbolagets styrelse och kommittéerna.  

I Kommittéerna är det ömsesidiga förtroendet så starkt att en 
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representant från vilket land som helst kan företräda arbetstagarna i 

samtliga länder.  

(2) Rätten förbättrar representanternas kunskaper om den multinationella koncernen och 

dess utveckling. Det sker genom de nya organen och kanalerna för dialog. 

I alla tre koncerner har svenska fackföreningar dragit nytta av styrelse-

representationslagen för information och inflytande långt innan de 

europeiska företagsråden och andra transnationella organ kom till stånd. 

De nya organen och avtalet om en nordisk arbetstagarrepresentation i 

Bankens styrelse har emellertid öppnat fler informationskanaler även för 

arbetstagarrepresentanter utanför Sverige. 

(3) Rätten bidrar till att skapa en dialog varigenom representanterna identifierar 

intressen som är gemensamma eller sammanfallande med arbetsgivarsidan och kring 

vilka parterna samarbetar. Ett exempel är strävandet efter högre kvalitet 

och produktivitet genom ”best practice” i Vårdkoncernen. 

(4) Rätten bidrar också till att skapa en dialog varigenom parterna finner kompromisser 

och bedriver bytespolitik när intressena kolliderar. I Verkstadsindustrin 

illustreras den funktionen av parternas projekt att förena flexibilitet med 

anställningstrygghet. Exempel från Banken är hanteringen av 

övertalighet, omplaceringar och kompensationer. 

(5) Rätten skapar europeiska företagsråd som även fungerar som tillsynsorgan i 

nationella och lokala frågor. I Vårdkoncernen bevakar företagsrådet 

ledarskap och samråd på nationell och lokal nivå. I Verkstadsindustrin 

bevakar företagsrådet arbetsmiljön m.m. 

(6) Rätten skapar företagsråd och andra organ som även fungerar som förhandlingsorgan. 

I Banken är Kommittéerna förhandlingsorgan. I Verkstadsindustrin har 

företagsrådet träffat det internationella ramavtalet. 

 

Samtliga slutsatser ovan rör de funktioner rätten fyller för arbetstagarinflytandet. 

Härnäst berörs rättens funktioner för styrningen. 

8.4.4 Funktioner för styrningen 

Det kan hållas för visst att EWC-regleringen underlättar styrningen, under rätt omständlig- 

heter. Exempel på sådana omständigheter har framkommit i fallstudierna. 

I Vårdkoncernen uppfattar ledningen det europeiska företagsrådet som ett  

viktigt styrinstrument. Dialogen med företagsrådet ger ett viktigt komplement  

till ledningens beslutsunderlag. Särskilt i sökandet efter ”best practice” och i  

byggandet av nya produktiva sjukhus har dialogen varit till nytta. Ledningen  

har också i samarbete med företagsrådet utvecklat kommunikationskanalerna  
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inom koncernen. Företagsrådet har vidare främjat implementeringen av  

koncernledningens beslut i olika länder. 

 

I Verkstadsindustrin är det, utifrån det tillgängliga underlaget, svårt att bedöma  

EWC-avtalets och företagsrådets eventuella nytta för koncernledningen. Den  

intervjuade fackliga informanten anser i vart fall att företagsrådet och han själv  

(i egenskap av flera roller) bidrar med en övergripande kunskap om koncernen  

som cheferna på nationell nivå saknar. 

 

I Banken anser arbetsgivarparten att arbetstagarnas transnationella organ ger  

en god input till cheferna. Dialogen är ett komplement till ledningens kanaler 

för kommunikation. Arbetstagarnas organ har stöttat ledningens plan för att  

skapa en integrerad Bank över nationsgränserna. Organen förefaller ha bidra- 

git till avtagande kulturella motsättningar mellan personalgrupper och chefer i  

olika länder. De transnationella Kommittéerna framstår som värdefulla för  

ledningen vid omorganiseringar, rekrytering och befordring. Särskilt vid över- 

talighet bidrar arbetstagarrepresentanterna till en mer harmonisk hantering.  

De olika organen är också till stor nytta i utformning och implementering av  

koncernens policys. 

 

I Vårdkoncernen är företagsrådet av mindre vikt som styrinstrument i över- 

gripande beslut på koncernnivå (såsom omorganiseringar och stora investe- 

ringar). I vissa fall, t.ex. i en förändring av chefsstrukturen, har ledningen dock  

dragit nytta av stödet från företagsrådet och de svenska fackföreningarna.  

I Banken är det, utifrån det tillgängliga underlaget, något oklart vilken nytta  

koncernledningen har av Grupprådet, Kommittéerna och Fackstyrelsen vad  

gäller den övergripande ledningen. Klart är i vart fall att organen (som sagt)  

har stöttat planen för en integrerad Bank. 

 

Att de undersökta avtalen främjar styrningen av multinationella koncerner kan  

beskrivas som en generell funktion av EWC-regleringen. Rätten fyller därvidlag  

flera specifika funktioner. Följande funktioner kan identifieras i fallstudierna. 

 

(1) Rätten förbättrar beslutsunderlagen för koncernledningen och chefer på lägre nivåer.  

Det sker genom de nya kanalerna för dialog med arbetstagarsidans 

transnationella organ. I Vårdkoncernen har det explicit uttalats av 

ledningen att företagsrådet fyller en sådan funktion. I Banken förbättras 

beslutsunderlagen i samband med bl.a. policyarbetet och 

omorganiseringar. 
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(2) Rätten förbättrar koncernledningens kommunikationskanaler. Det sker genom 

dialogen med de transnationella organen. I Vårdkoncernen och Banken 

har det från arbetsgivarparten uttalats att dialogen med arbetstagarsidans 

organ är ett komplement till ledningens kanaler. 

(3) Rätten skapar legitimitet i bemärkelsen ökat stöd för eller acceptans av beslut. Det 

sker genom dialogen med ett företagsråd eller med flera parallella organ. 

Exempel på skapandet av materiell legitimitet är Bankens beslut om 

chefstillsättningar och omorganiseringar av affärsområden vilka har 

förankrats i Kommittéerna. I Vårdkoncernen tycks effektiviseringen av 

vårdprocesser vila på en materiell legitimitet efter förankring i de olika 

professionerna i företagsrådet. Exempel på skapandet av procedural 

legitimitet i Banken är hanteringen av övertalighet som upplevs mer 

rättvis och trygg när de transnationella arbetstagarorganen medverkar. 

Dessa processer inrymmer även en materiell legitimitet genom att 

efterfrågade kompensationer har beviljats. I Vårdkoncernen förefaller 

effektiviseringen av sjukhus i Frankrike vila på en procedural legitimitet 

efter att koncernledningen informerade både chefer och fackföreningar 

på plats om det ekonomiska läget och därigenom gjorde ledningens 

planer begripliga.  

(4) Rätten skapar företagsråd som främjar implementeringen av den multinationella 

koncernledningens beslut nationellt och lokalt. Det sker genom att arbetstagar-

sidan får ett eget intresse i att besluten efterlevs i den mån som arbets-

tagarsidans synpunkter har integrerats i besluten. Ett arbetstagarinflytan-

de över koncernens styrning förutsätter en välfungerande styrning, eljest 

tenderar inflytandet att bli illusoriskt. Det tydligaste exemplet från fall-

studierna är företagsrådet i Vårdkoncernen. 

 

Samtliga slutsatser ovan rör de funktioner rätten fyller för styrningen. Så långt rättens  

praktiska betydelse. 

8.5 Andra källor till arbetstagarinflytande 

I kapitel 1 berördes en vanligt förekommande distinktion mellan olika källor 

till arbetstagarinflytande.587 Tre maktkällor nämndes: (1) marknadskrafterna,  

(2) arbetstagarnas position i produktionsprocessen samt (3) den organisato-

riska styrkan i fackföreningar och andra sammanslutningar. I avhandlingen 

har rätten behandlats som en fjärde maktkälla. 

 
587 Se avsnitt 1.5.4. 
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Den förstnämnda maktkällan – marknadskrafterna – har inte beaktats i 

avhandlingen. Vad kan då sägas om nästföljande maktkälla, produktions-

processen? En inte alltför djärv gissning är att produktionsprocesserna i 

Verkstadsindustrin och Banken utgör källor till en starkare förhandlings-

position för arbetstagarna än produktionsprocessen i Vårdkoncernen. 

Varför?  

 

En strejk eller blockad i Verkstadsindustrin eller Banken kan allvarligt skada 

koncernernas intäkter. En arbetsnedläggelse i Vårdkoncernen skulle inte få 

samma effekt eftersom intäkterna främst härrör från offentlig finansiering 

(inte från privata kunder) Dessutom försvåras konfliktåtgärder av att avbrott 

i arbetet kan äventyra patientsäkerheten inom sjukhus och andra dotterbolag. 

Sedan början av 1990-talet är strejk- och blockadfrekvensen förvisso låg på 

den svenska arbetsmarknaden, jämfört med de föregående två decennierna. 

Under den period som mina fallstudier belyser har inga konfliktvarsel utfär-

dats i de tre koncernerna. Blotta risken eller rädslan för arbetsnedläggelser i 

Banken eller Verkstadsindustrin kan emellertid ha bidragit till arbetstagar-

inflytandet i dessa koncerner. 

 

En annan skillnad mellan arbetstagarnas maktkällor i de tre koncernerna rör 

den organisatoriska styrkan. Mina fallstudier indikerar att fackföreningarna  

är svagare och mindre utvecklade inom vården än i verkstads- och finans-

branscherna, åtminstone om man betraktar organisationerna på transnatio-

nell nivå. Särskilt i verkstadsbranschen framstår de europeiska och globala 

federationerna som långt utvecklade. I finansbranschen finns i vart fall på 

nordisk nivå ett fackligt samarbete med långa anor. Skillnaderna i organisa-

torisk styrka är sannolikt en bidragande orsak till att arbetstagarinflytandet  

på koncernnivå är svagare i den undersöka Vårdkoncernen än i Banken och 

Verkstadsindustrin. 

 

Ytterligare en faktor som torde ha gynnat arbetstagarinflytandet i alla tre 

koncerner är av kulturell och ideologisk natur. Koncernerna har sina säten i  

Sverige och leds här av chefer som är välvilligt inställda till (eller åtminstone  

vana vid) en partsdialog och ett partssamarbete med långa anor. Det är sanno- 

likt en faktor som har underlättat etableringen av de transnationella inflytande- 

formerna.  

 

Härnäst följer några större penseldrag. Därefter avrundas kapitlet. 
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8.6 Företagsråden, EU och globaliseringen 

8.6.1 EU:s arbetsrätt och arbetsmarknadsregim 

Den svenska EWC-lagstiftningen är förankrad i EU-rätten. I kapitel 3  

identifierades fyra tendenser i EU-arbetsrättens utveckling.588 Dessa är:  

(1) arbetsrättens utveckling från ett marknadskomplement till ett socialt  

mål i sig, (2) arbetsrättens generalisering, (3) förstärkningen av arbetsrättens  

övernationella dimension och (4) en tilltagande användning av arbetsrättslig  

lagstiftning för att bygga institutioner i en europeisk arbetsmarknadsregim. 

 

EWC-direktiven speglar alla fyra tendenser. Båda direktiven antogs med stöd  

i socialpolitiken. De skapar en generell ram för information och samråd i 

gemenskapsföretag och företagsgrupper. Direktiven utgör en övernationell  

reglering. Deras syfte ska iakttas i det nationella genomförandet. Genom- 

förandelagstiftningen ska tolkas direktivkonformt och vid eventuell kollision  

med redan existerande nationella regler ska genomförandelagstiftningen  

tillämpas. EWC-lagstiftningen hjälper parterna att bygga nya institutioner på  

europeisk företags- och koncernnivå. Därtill ger EWC-lagstiftningen parterna  

en grund för att träffa rättsligt bindande transnationella avtal. 

 

EWC-direktiven har i Sverige genomförts i nära anslutning till den svenska  

modellen. Lokala fackföreningar och nationella koncernfack utser ledamöter  

till multinationella förhandlingsdelegationer och hjälper sedan till att bära upp  

europeiska företagsråd. Om EWC-direktiven får sägas ha stärkt EU:s sociala  

dimension, kan de träffade EWC-avtalen betraktas som en ytterligare förstärk- 

ning. På transnationell nivå föreligger nu inte bara arbetsrättsliga direktiv utan  

också EWC-avtal och i vissa fall materiella företagsavtal. 

 

Europeiska företagsråd är en viktig byggsten i EU:s arbetsmarknadsregim. 

I kapitel 3 och 4 nämndes olika varianter av företagsråd som förekommer i  

EU/EES.589 De sträcker sig från rent interna fackliga forum, till samrådsorgan  

(både partsammansatta och rena arbetstagarorgan), över till förhandlingsorgan  

som träffar materiella företagsavtal och slutligen företagsråd vilka samordnar  

stridsåtgärder i samarbete med fackliga organisationer.  

 

 
588 Se den utförliga sammanfattningen av tendenserna i avsnitt 3.6. 
589 Se avsnitt 3.5.3, 3.5.5 och 4.11.1. 
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I mina fallstudier har det framkommit att företagsrådet i Verkstadsindustrin  

fungerar som ett internt fackligt forum, men också som ett samrådsorgan och  

i vissa fall ett förhandlingsorgan som bl.a. har träffat ett internationellt ram- 

avtal. Det europeiska företagsrådet i Vårdkoncernen är ett utpräglat samråds-  

och samarbetsorgan. I Verkstadsindustrin och Vårdkoncernen spelar företags- 

råden också rollen som tillsynsorgan vad gäller bl.a. arbetsmiljö och förbättring  

av nationella former av information och samråd.  

 

I Banken förekommer såväl ett transnationellt koncernfack och Gruppråd för  

samråd som förhandlingsorgan (Kommittéer) vilka träffar avtal. En typ av  

dokument som påminner om materiella företagsavtal, beträffande innehållet,  

är olika policys. Sådana utformas i alla tre koncerner under medverkan av  

europeiska företagsråd eller andra transnationella arbetstagarorgan. 

8.6.2 De multinationella koncernerna 

I kapitel 1 anfördes att den ekonomiska globaliseringen är en relevant bak- 

grund för att förstå EU:s harmonisering av arbetsrätten, byggandet av en  

europeisk arbetsmarknadsregim och EWC-direktivens antagande.590 Ett  

kännetecken för globaliseringens nuvarande fas är koncernernas expansion  

över nationsgränserna. Redan i kapitel 1 framhölls att EWC-direktiven svarar  

på två matchningsproblem i den multinationella koncernen. Det första pro- 

blemet är som bekant en brist på dialog mellan arbetstagarna och den högsta  

ledningen. Det andra problemet är en resursbrist på arbetstagarsidan.591 

 

Som vi har sett i analysen av EWC-lagstiftningen (kapitel 4) är bristen på  

dialog avsedd att åtgärdas genom konstitueringen av nya organ och procedurer  

för dialog. Resursbristen är avsedd att i viss utsträckning kompenseras genom  

materiella resursfördelande regler.592 Den svenska EWC-lagstiftningen garan- 

terar en nivå som är något generösare mot arbetstagarsidan än direktivens  

miniminivå. Mina fallstudier illustrerar parternas vidareutveckling av lagstifta- 

rens ambitioner genom de transnationella avtalen. I de tre koncernerna har vi  

sett exempel på såväl mer utvecklade kanaler för dialog som en generösare  

tilldelning av resurser. 

 
590 Se avsnitt 1.2.1-4. 
591 Se inledande kommentar av matchningsproblemen i avsnitt 1.2.4.  
592 Se kopplingen mellan EWC-direktivens syfte och matchningsproblemen och i avsnitt 4.3.  

Se vidare procedurala och materiella regler i 4.9-10. 



267 
 

8.6.3 ”A race to”…vart då? 

Vilken roll kan europeiska företagsråd spela i det större drama som går under  

namnet globalisering? I kapitel 1 tangerades den forskardebatt som har stimu- 

lerats av de multinationella koncernernas regime shopping och globaliseringen  

av handel och finansiella flöden. Konsekvenserna för arbetsrätten och den  

sociala skyddsnivån i olika länder är väldigt omdiskuterade. I kapitel 1 berördes  

en handfull tendenser som är mer eller mindre framträdande i olika branscher  

och regioner.593 En tendens kallas ofta ”a race to the bottom”. Det innebär att  

social underbudskonkurrens mellan arbetstagare i olika länder sätter press på  

villkoren och hotar sysselsättningen.594 

 

En motsatt tendens har kallats ”a race to the top”. En hög social skyddsnivå i  

företagen sammanfaller då med en hög produktivitet och konkurrenskraft på  

varu- och tjänstemarknaderna. Även om månadslönerna är höga kan en hög  

produktivitet innebära att arbetskostnaden per producerad enhet är låg. Det  

stärker parternas möjligheter att samarbeta till ömsesidig nytta – kanske inte  

”to the top” men till det bättre (även för arbetstagarna). 

 

Ytterligare en tendens är ”en konvergens mot mitten”. Arbetstagare på en hög  

social skyddsnivå kan då vänta sig en sänkning, medan arbetstagare på lägre  

nivå kan vänta sig en höjning. En sista tendens som nämndes i kapitel 1 har  

observerats i bl.a. textilindustrin och bilindustrin. Det är en fortlöpande  

omlokalisering av produktion runt jordklotet, där både arbete och kapital erfar  

perioder som vinnare följda av perioder som förlorare. 

 

Kan några av dessa tendenser skönjas i mina fallstudier? Ja. I Banken och  

Verkstadsindustrin tampas arbetstagarsidan med tendenser till ”a race to the  

bottom”. Hot om regime shopping förekommer, verkställs ibland, sätter press  

på villkoren och leder emellanåt till övertalighet. Denna tendens är emellertid  

inte allenarådande. I vissa frågor kan ett försiktigt ”race to the top” observeras.  

Så tycks vara fallet beträffande arbetsmiljön i Verkstadsindustrin. I denna fall- 

studie förblev det förvisso oklart om en förbättrad arbetsmiljö har gynnat  

koncernens lönsamhet, men en indikation på att parternas intressen samman- 

faller är att ledningen har ställt sin ”audit committee” i arbetsmiljöarbetets  

tjänst. 

 
593 Se teserna om dessa tendenser (inklusive referenser) i avsnitt 1.2.2. 
594 Social underbudskonkurrens berördes i samband med begreppet regime shopping.  

Se avsnitt 2.2.6. 
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I Vårdkoncernen verkar ett ”race to the bottom” inte förekomma. Hot om  

regime shopping har inte ägt rum där. Det hänger samman med att koncernens 

dotterbolag och filialer är väldigt bundna till lokala avsättningsmarknader. 

I branscher där så är fallet råder måhända bättre förutsättningar för ett ”race  

to the top” – jämfört med exempelvis verkstads- och finansbranscherna. I den  

undersökta Vårdkoncernen tampas samtidigt arbetstagarsidan (och ledningen,  

som det verkar) med kortsiktiga ägare som ställer höga avkastningskrav. 

 

I kapitel 3 nämndes exempel då europeiska företagsråd i bl.a. bilindustrin  

har mobiliserat konfliktstrategier i form av ”Eurostrikes” och ”European  

days of action”. I mina fallstudier har företagsråden inte spelat sådana roller.  

I Verkstadsindustrin har företagsrådet dock kunnat dra nytta av strejker i  

kinesiska fabriker som öppning för att stödja nya fackföreningar.  

 

I situationer av skarpa intressemotsättningar, kanske särskilt vid regime  

shopping, framstår EWC-lagstiftningen och företagsråden som minst  

användbara (i ett arbetstagarperspektiv). Vad lagstiftaren har bidragit till  

att skapa genom reflexiva regler är framförallt institutioner för samarbete,  

kompromisser och bytespolitik. Regime shopping är ett påtryckningsmedel  

som överträffar lockouten. För närvarande saknar arbetstagarsidan vanligtvis  

transnationella strategier som kan matcha dylika påtryckningar. Eurostrejken  

är överlag sällsynt och den framstår som en defensiv brandkårsutryckning,  

snarare än en långsiktig höjning av den sociala skyddsnivån. 

 

Så långt de stora penseldragen. Det är nu dags att återvända till avhandlingens 

teoretiska utgångspunkter och fälla en slutkommentar om vidare forskning. 

8.7 Vidare forskning 

De teoretiska verktyg som har använts uppvisar både förtjänster och brister.  

Flera av de funktioner som en reglering av reflexiv karaktär inledningsvis  

förväntades fylla har bekräftats av empirin. Två sådana funktioner är att rätten  

främjar arbetstagarinflytande genom att förbättra representanternas samman- 

hållning och kunskapsläge. Andra förväntade funktioner som har bekräftats är  

att rätten underlättar styrning genom att främja ledningens beslutsunderlag,  

kommunikationskanaler och legitimitet.  

 

Nyss nämnda funktioner är inte alltför överraskande, men den använda  
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intervjumetoden har gett kunskap om hur funktionerna konkret manifesteras.  

Enkäter eller kvantitativa metoder hade förmodligen inte kunnat ge en sådan  

kunskap. Mina fallstudier har också illustrerat flera icke förväntade effekter,  

däribland att de organ som rätten bidrar till att skapa kan fungera som tillsyns- 

organ och förhandlingsorgan, rentav som stödorgan för nya fackföreningar  

utanför Europa (i fallet Verkstadsindustrin: inom kinesiska fabriker). 

 

En teoretisk brist ligger i det traditionella perspektivet på arbete och kapital,  

arbetstagare och arbetsgivare. Perspektivet är värdefullt men ett fokus på endast  

två poler i en relation innebär också blinda fläckar. Perspektivet tar inte hänsyn  

till det triangeldrama som illustrerades i Vårdkoncernen: motsättningarna  

mellan de tre polerna personal, ledning och ägare.595  

 

Perspektivet tar inte heller hänsyn till att allianser kan uppstå mellan ledning  

och personal i ett land, kontra ledning och personal i andra länder, inom sam- 

ma koncern. Sådana situationer kan uppstå exempelvis när fackliga strävanden  

efter transnationell sammanhållning bryts upp av regime shopping.  

 

Nya fallstudier av dynamiken i multinationella koncerner kan gynnas av en  

vässad teori. Då är det också lämpligt att intervjua företrädare för arbetstagare  

och arbetsgivare i flera länder. En rent nationell horisont får överskridas. 

 

Det finns vidare rent rättsliga problem som förtjänar vidare forskning. Tre  

problem lyftes fram i slutet av kapitel 4.596 Det första problemet rör frågan:  

vad är partställningen när EWC-avtal träffas utan att företagsråd konstitueras?  

Vilka rättssubjekt är då behöriga att bära avtalet och delta i det transnationella  

förfarandet? 

 

Ett annat problem gäller rättsverkningarna av att avtal inte uppfyller EWC- 

lagstiftningens krav. Är avtalet ogiltigt? Eller kan det genomdrivas med stöd  

av lag? Behovet av klarhet i dylika frågor framkom i fallet Banken.597 Ett tredje  

problem rör avvägningar mellan olika rättigheter i EWC-lagstiftningen. I rätts- 

praxis har hittills ingen modell utmejslats. Huruvida det låter sig göras i juridisk  

doktrin framstår som osäkert. Måhända kan inspiration hämtas från det av  

 
595 Se avsnitt 5.3.5. 
596 Se avsnitt 4.14.5. 
597 Se avsnitt 7.3.4. 
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Brian Bercusson formulerade ramverket ”ordre communautaire social”.598 

 

Ett sista problemkomplex som är värt att studera är den internationellt privat- 

rättsliga aspekten av EWC-direktiven och deras genomförande i 31 länder.  

Lagvalsproblem kan inställa sig exempelvis när ett gemenskapsföretag flyttar  

sitt säte från ett land till ett annat. Lagvalsproblem kan också uppstå när det är  

svårt att fastställa sätet för det kontrollerande företaget i en grupp, till följd av  

att flera företag i olika länder framstår som det kontrollerande företaget.  

Forumvalsfrågor kan uppstå när tvistande företagsråd och koncernledningar  

föredrar olika länders processordningar och skadeståndsnivåer. 

 

I detta moln av uppfriskande frågetecken sätter jag punkt.  

 
598 Se avsnitt 3.6.6. 
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Bilaga: frågeformulär 
 

 

Intervju om EWC eller annat informations- och samrådsförfarande 

 

Rasmus Hästbacka 2013. Juridiska institutionen vid Umeå Universitet. 

 

Min övergripande fråga är huruvida ert EWC/förfarande främjar arbetstagar- 

inflytandet och underlättar styrningen av koncernen. Intervjun tar ca 1 timme.  

Den spelas in och transkriberas. Informanten får möjlighet att kommentera  

utskriften. Intervjuerna anonymiseras i min avhandling. Namn på personer  

och koncerner anges inte. 

 

Frågor till arbetstagarrepresentanten: 

- När etablerades ert EWC/Informations- och samrådsförfarande? 

- Under vilken period har du medverkat i detsamma? 

- Skulle det ha etablerats om det inte vore för EWC-direktiven/lagarna? 

- Är ert EWC/förfarande högt/lågt prioriterat av era svenska fackförbund? 

- I vilka frågor får ni motpartens gehör? 

- Vilka krav drivs, vilka mål uppfylls? 

- Vad bygger ert inflytande på (i nyss berörda frågor)? 

- Om inflytandet är svagt, vad beror det på? 

- Upplever ni konkurrens mellan koncernens enheter i olika länder? 

- Har arbetsgivaren använt det som påtryckning? 

- I så fall när och hur? 

- Hur hanterade ni det och vad blev resultatet? 

- Har arbetsgivaren vägrat informera och samråda? 

- Hur hanterar ni i så fall det? 

- Har ni påförts tystnadsplikt, hur hanteras i så fall det? 

 

Frågor till arbetsgivarrepresentanten: 

- Under vilken period har du medverkat i ert EWC/Informations- och 

  samrådsförfarande? 

- Vilken nytta har ni av transnationell dialog? 

- Om styrningen underlättas av dialogen, i så fall på vilket sätt och i vilka 

  frågor? 

- Ger dialogen er bättre beslutsunderlag och bättre kommunikationsvägar? 

- Medför dialogen ökat stöd eller acceptans för ledningsbeslut hos personalen? 

- I så fall i vilka frågor? 

- Omfattas informationen och samrådet av tystnadsplikt? 

- Har tystnadsplikten brutits, i så fall hur hanterade ni det? 
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Summary 
 

The title of my licentiate thesis is European Works Councils in Swedish Corporations – 

A study of the legal regulation of EWCs and its significance for worker influence and governance 

of multinational corporations. 

 

In Chapter 1 I present the subject area, the aims of the thesis, the central 

concepts and previous research in the area. The subject matter concerns the two 

EU Council Directives on European Works Councils (Directives 94/45/EC and 

2009/38/EC). The analysis is confined to the Swedish implementation (Acts 

1996:359 and 2011:427). The purpose of the legislation is to promote worker 

participation and influence. The purpose is also to improve the efficiency of 

corporate governance. 

 

Labour and management of a multinational corporation can conclude a 

transnational agreement, pursuant to the EU and Swedish EWC legislation, to 

create a European Works Council. The Works Council is a multinational body 

within the multinational corporation. The Council has the right to be informed 

and consulted by the central management on a range of important topics, such 

as relocations, restructuring and collective redundancies. The thesis defines the 

term “EWC regulation” to encompass both the Swedish levels of EWC 

legislation and the regulation of EWCs by EWC agreements themselves. 

 

The overall objective of the thesis is to gain an increased understanding of the 

function of EWC regulation. This requires a normative analysis of EWC 

regulation’s content and an empirical analysis of its practical significance. The 

focus lies on its significance for worker influence and the governance of 

multinational corporations. A distinction is made between rules on worker 

participation (in law) and worker influence (in practice).  

 

The thesis includes several example agreements based on the Swedish EWC 

legislation and analyses their application in three corporations based in Sweden. 

The chosen corporations’ lines of business are health care, the financial sector 

and the metal industry, respectively. 

 

Previous research in the area follows two main paths. Along one path, doctrinal 

legal research deals with the EU directives and their national implementation, 

often without considering empirical material. On the other, empirical researchers 
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study European Works Councils in action. In my thesis an analysis of the 

interaction between rules and practice is offered. 

 

In Chapter 2 I present the theoretical points of departure, the material and 

methods. As a point of departure I combine the theory of reflexive law with 

concepts borrowed from the fields of management studies and economic history. 

Important sources of inspiration are the writings of Günter Teubner, Ralf 

Rogowski, Håkan Hydén, Mark C. Suchman, Christer Lundh and Klas Åmark. 

 

A distinguishing feature of reflexive law in general are so-called constitutive and 

procedural rules as opposed to substantive rules. The EWC regulation entails all 

three categories of rules but it is dominated by constitutive and procedural rules. 

These rules constitute EWCs as legal persons and oblige the employer’s side to 

follow certain procedures without determining the outcome of management 

decisions. Substantive rules, in contrast, do determine what decisions should or 

can be made. 

 

The three categories of rules are used to clarify the internal function of EWC 

regulation. The external function has to be revealed through empirical 

examination. This presupposes some idea of how the regulation can promote 

worker influence and corporate governance. A central assumption in my 

reasoning is that the regulation can promote the governance by strengthening the 

legitimacy of management decisions.  

 

The thesis defines the term “legitimacy” in such a way as to encompass a 

continuum, ranging from workers’ support for decisions, to acceptance of decisions, 

to resistance towards decisions. Support signifies strong legitimacy while resistance 

means weak legitimacy. Thus defined, the degree of legitimacy within a 

corporation can then be estimated by conducting interviews with worker and 

employer representatives. 

 

The method used for analysing the content of EWC regulation is inspired by 

traditional legal dogmatics in Swedish law, but adapted to established ways of 

interpreting EU law. The EWC directives are interpreted on the basis of their 

purposes, recitals, and the legal basis for their adoption, among other 

considerations. The Swedish EWC legislation is interpreted as to its conformity 

with the EU directives, and via analysis of case law and certain documents 

stemming from the national legislative process preceding the final EWC Swedish 

legislative acts. 
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The method used in the empirical case studies consists of semi-structured 

interviews. The interviews have been recorded, transcribed and anonymised. 

Hence the three subjects studied are referred to as the Healthcare, Bank and 

Metal Industry corporations. The transcribed interviews are subjected to 

thematic analysis. The material is structured according to three general themes: 

how the parties exploit the possibilities provided by EWC legislation, the 

significance of the EWC agreements for worker influence and for corporate 

governance. In each case study more specific themes are also identified and 

presented. 

 

In Chapter 3 I offer a legal and social context to the EWC directives. The legal 

context is EU law, especially EU labour law, which includes a condensed 

comparison of the EWC directives to similar directives concerning worker 

participation. The social context presented is the emerging EU labour market 

regime. Transnational rules, trade unions and other forms of worker 

representation are highlighted at a european company level, at a european 

sectoral level and at a general EU level. The EU regime is also briefly contrasted 

with the Swedish labour market regime. I thus sketch out the socio-legal terrain 

upon which the actors in my case studies operate. 

 

Finally, four tendencies in the evolution of EU labour law are identified: the shift 

from labour law as a complement to internal market law to an area of law itself 

promoting social goals; the generalization of labour law; the strengthening of the 

supranational level of labour law; and EU labour law as an instrument for 

building new institutions in the EU labour market regime. The EWC directives 

reflect the shift from labour law as a market complement to a promotor of social 

goals. 

 

In Chapter 4 the Swedish EWC legislation is examined. The core of the chapter 

is a systematic analysis of constitutive, procedural and substantive rules. These 

rules surround the forming of European Works Councils, their activity, rights 

and obligations. The two EWC directives are to a large extent identical, but 

crucial differences do exist. Chapter 4 starts off by summarizing these 

differences. I then deal with the purpose and scope of the directives and the 

minimum/maximum levels for their national implementation.  

 

Furthermore, I summarize the rules concerning an initial negotiation process, 

intended to result in an EWC agreement. The negotiation takes place in the 
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shadow of certain subsidiary rules. These rules offer a model for constituting a 

European Works Council. The negotiating parties have three main options:  

(1) establish only one European Works Council in line with the subsidiary rules,  

(2) create one or more Works Councils that deviate from these rules or  

(3) establish one or more procedures for transnational information and consul-

tation, without a Council.  

 

If no agreement is concluded, the negotiating body of the workers can install a 

European Works Council in full accordance with the subsidiary rules. 

 

The two EWC directives have been transposed into two Swedish EWC legislative 

acts. These acts have been the basis for concluding three different generations of 

EWC agreements. Older agreements are still, to some extent, bound to the old 

EWC act. I therefore examine when the first and second EWC act is applicable 

and to what extent.  

 

As said, the core of chapter 4 is the analysis of the constitutive, procedural and 

substantive rules. I examine these rules on the premise that a European Works 

Council has been established in full accordance with the subsidiary rules. The 

constitutive rules determine how representatives in the Works Council are 

elected, how decisions are made, the competence of the Council etc. The 

procedural rules establish a general right to information and consultation. The 

workers’ representatives also have the right (and obligation) to report the content 

and outcome of these procedures back to their national base. The right to 

information is limited by the right of management to, in some cases, withhold 

information. The right to report is limited by rules of confidentiality. 

 

Furthermore, the legislative acts include specific rules for information and 

consultation relating to questions of how and when the procedures should be 

conducted and what the content should be. The substantive rules establish a 

protection of the worker representatives and distribute resources to the benefit 

of the European Works Council. Important issues of interpretation include the 

conflict between the right to information and the right to withhold information, 

the conflict between the right to report and the rules of confidentiality, the timing 

of consultation etc. This comprises the core of the chapter. 

 

I then examine the possibility for negotiating parties to deviate from the 

subsidiary rules by concluding EWC agreements. The outer limits are set by 

certain requirements for the agreement in the EWC legislation and a set of rights 
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that cannot be restricted through the agreement. The chapter ends with a brief 

overview of the rules for enforcement and the exceptions from the scope of the 

Swedish EWC legislation. 

 

Chapter 5, 6 and 7 entail the case studies of the Healthcare, Bank and Metal 

Industry corporations. The function of EWC regulation is illustrated in the 

context of programs to increase healthcare efficiency, relocation of financial 

services, projects to improve health and safety in the metal industry and in the 

context of several other topics.  

 

The topics subjected to procedures of information and consultation vary 

considerably between the three lines of business. The concluded agreements and 

constituted organs for worker representation also vary. Employees in the 

Healthcare and Metal Industry corporations have established one European 

Works Council each. Employees in the Bank are represented through several 

organs: a transnational trade union within the corporation, a Group Council at 

the highest level and Committees in each business area within the Bank. In all 

three corporations studied the trade unions also have their own representatives 

inside the executive board of the corporation, based on a specific Swedish 

legislative act (1987:1245). 

 

My key findings on the actual worker influence are as follows. The Healthcare 

corporation: strong influence in issues of leadership, quality and productivity of 

healthcare treatments and the improvement of national and local procedures for 

information and consultation. Weak influence concerning plans of the owners 

(short-sighted and high-profit seeking) to sell parts of the corporation.  

 

The Bank: strong worker influence concerning reorganizations, recruitment, 

advancement and appointment of bosses, formulation of company policies, and 

situations of collective redundancies and reassignments. Less influence in 

situations of relocation, outsourcing across national borders and other forms of 

“regime shopping”.  

 

The Metal Industry corporation: strong worker influence in the formation of 

“international framework agreements” concerning basic labour rights, strong 

influence in the promotion of higher trade union density across the globe and 

positive results in supporting new independent unions in Chinese factories within 

the corporation. Nascent influence within a company project to combine 
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flexibility with higher employment security. Less influence in situations of regime 

shopping. 

 

The findings on the significance of the EWC regulation for governance are as 

follows. The Healthcare corporation: the management experiences crucial benefits 

from dialogue with the European Works Council. It functions as an important 

source of effective governance, especially in the search for “best practice” 

regarding healthcare treatments and its implementation in various countries. The 

Metal Industry corporation: the benefits are more unclear.  

 

The Bank: the management views the dialogue as an important source of 

information and as a complement to the employer’s own channels of 

communication. Situations of collective redundancies and reassignments are 

dealt with in a more harmonious way. A central plan of the management to create 

one integrated Bank across national borders has from the start had the full 

support from the employee organs. 

 

In Chapter 8 the findings in previous chapters are summarized and conclusions 

are drawn on the functions and functioning of EWC regulation. The constitutive, 

procedural and substantial rules in the EWC directives, Swedish implementation 

and EWC agreements do not guarantee worker influence on decision-making. The 

rules only entail such a potential. The reason is to be found in the reflexive nature 

of EWC regulation. The case studies, however, demonstrate that the regulation 

indeed generates worker influence, under proper circumstances. It also promotes 

the efficiency of governance.  

 

In the three lines of business studied the EWC regulation has been shown to 

enhance worker influence and corporate governance by filling the following 

functions. The social dialogue, which the regulation prescribes, improves the 

knowledge and unity of the worker representatives. In one of the corporations 

(Metal Industry) the endeavour to improve health and safety has benefitted from 

the monitoring operations of a management organ (an “audit committee”). The 

European Works Councils (in Healthcare and Metal Industry) and the similar 

organs in the Bank are instruments for channelling and mobilizing different 

strategies for worker influence. These strategies range from cooperation with 

management on the basis of common interests, to compromises, ”horse-trading” 

(a mutual exchange of demands and concessions) and conflict when interests 

collide. 

 



279 
 

EWC regulation also facilitates governance. Social dialogue improves the basis 

for decisions for management and its communication channels. In one 

corporation (Healthcare) governance is further facilitated by the European 

Works Council’s commitment to improve the implementation of central 

management decisions. In this corporation and in the Bank the dialogue in some 

cases increases the legitimacy of management decisions. The legitimacy seems to 

be enhanced through a variety of processes. These include the integration of 

worker-representative demands into final decisions, an increased participation in 

procedures deemed equitable, and a better understanding on the employee side 

regarding the basis for management plans etc. 

 

As said, the above conclusions are reached in the final chapter (chapter 8). I then 

continue the chapter by reflecting on other possible sources of worker influence, 

besides the EWC regulation. These sources are often highlighted in social 

research, but not studied in-depth in my thesis. The sources of power have 

however been touched upon in my chapter 1 and they include: the market forces, 

the workers’ position in the production process and the organizational power of 

trade unions and similar forms of collective combination.  

 

The market forces have not been taken into account in my case studies. As 

regards the production process, however, it shouldn’t be too bold to suggest that 

the Bank and Metal Industry are sources of a greater bargaining power than the 

production process in the Healthcare corporation. A labour strike in the banking 

or metal industries could severely harm the incomes of the corporations. A strike 

in the healthcare industry would not, since its incomes primarily are derived from 

public spending and taxpayer money. Furthermore, a strike could harm patients 

in hospitals and other subsidiaries. The mere fear of a strike in the banking or 

metal industries might have enhanced the bargaining power of employees. A 

second difference in the sources of power concerns the organizational strength 

of employees in the three studied corporations. The trade unions seem weaker 

and less developed in the healthcare sector than in the financial and metal 

industries, at least on the transnational level. This might have contributed to a 

stronger worker influence in the Bank and Metal Industry corporations studied. 

 

After these reflections are made, I briefly relate my findings to a wider debate on 

the European labour market regime and economic globalization touched upon 

in chapters 1 and 3. The chapter ends with a few remarks on the validity and 

fruitfulness of my theoretical points of departure. Possible improvements to the 

theory and future applications are discussed. 
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Statens offentliga utredningar 

SOU 1923:29 Den industriella demokratins problem 

SOU 1975:1 Demokrati på arbetsplatsen – Förslag till ny lagstiftning om 

förhandlingsrätt och kollektivavtal. 

SOU 1990:44 Demokrati och makt i Sverige 

SOU 1993:32 Ny anställningsskyddslag 

SOU 1994:141 Arbetsrättsliga utredningar – Bakgrundsmaterial utarbetat av  

sekretariatet vid 1992 års arbetsrättskommitté 

SOU 1995:115 Ny lag om europeiska företagsråd 

 

Departementsserien 

Ds C 1984:12 Se Hydén (1984) nedan 
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