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Sammanfattning 

Efter en debatt om företagsdemokrati i Sverige har ett antal lagar tillkommit till syfte att 

luckra upp arbetsgivarens egenrätt att leda och fördela arbetet, som lagen (1976:580) om 

medbestämmande i arbetslivet (MBL) och lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de 

privatanställda (LSA).  

   Uppsatsen syfte är att med hjälp av den rättsdogmatiska metoden beskriva gällande rätt 

ifråga om arbetstagarinflytande i ett aktiebolag utifrån MBL och LSA och hur känslig 

information hanteras i detta sammanhang. Därutöver genomförs en empirisk undersökning 

om reglernas tillämpning där företrädare för arbetsmarknadens parter har intervjuats om 

arbetstagarinflytandet i praktiken. 

   Uppsatsen redogör för hur MBL möjliggör för arbetstagarorganisationer att förhandla med 

arbetsgivare om frågor om löne- och anställningsförhållanden. Medbestämmandeavtal kan 

träffas med stöd av MBL med påföljden att beslutsfattande i viss mån kan överföras till 

arbetstagarna men det är alltjämt arbetsgivaren som är ansvarig för beslutens verkställande. 

En fråga som diskuteras är vad påföljden blir om en arbetsgivare vägrar verkställa ett sådant 

beslut som fattats med stöd av ett medbestämmandeavtal. 

   LSA ger arbetstagarsidan rätt att under vissa förutsättningar i ett aktiebolag utse en 

arbetstagarrepresentant till bolagsstyrelsen för att kunna utöva direkt inflytande i 

verksamheten. Alla ledamöter i bolagsstyrelsen lyder enligt aktiebolagslagen (2005:551) 

(ABL) under en vårdnadsplikt som bland annat innebär ett krav på att röja information som 

kan skada bolaget. En fråga som väckts i detta sammanhang är i vilken utsträckning en 

arbetstagarrepresentant kan förmedla viktig information till de anställda utan att bryta mot 

denna.  

   Av den empiriska undersökningen framgår att det verkar finnas en samsyn mellan parterna 

om att inflytandet för arbetstagare fungerar väl för att skapa ramverk för att åstadkomma 

inflytande, men att det krävs en ömsesidig förståelse från parternas sida för att det ska ske på 

ett fruktbart sätt. Detta kan uppnås genom en ökad kunskap om MBL på såväl 

arbetstagarsidan som arbetsgivarsidan. Avslutningsvis verkar det finnas en positiv syn 

påförhandlingsförfarandet, men den behöver stärkas till följd av såväl inre och yttre faktorer. 

Vidare studier behöver framför allt undersöka arbetsmarknadens parters uppfattningar om 

arbetstagarinflytandet i större omfattning, och hur hoten mot dagens förhandlingstradition kan 

avvärjas. 
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1 Inledning 
Debatten om företagsdemokrati har en lång bakgrund i Sverige, vilket gett upphov till ett 

flertal lagar som syftar till att öka arbetstagarinflytandet på arbetsplatsen.1 I förarbetena till 

lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) förklaras att motivet till lagen var 

just att ”...öppna vägen för en demokratisering av arbetslivet genom att ge de anställda rätt till 

medbestämmande i kraft av deras arbete” och vägen dit ska gå genom en övertygelse om 

demokratiska principer, och samverkan och gemensamt ansvar ska prägla förhållandet på 

arbetsplatsen.2 Förhandlingsrätten ska enligt förarbetena vara grunden för arbetstagares 

inflytande över alla de frågor som berör såväl arbetet som anställningsvillkor. Utöver förhand-

lingsrätten tillkom genom lagen också rätten till information, tolkningsföreträde, facklig 

vetorätt samt rätten till medbestämmande genom kollektivavtal om medbestämmanderätt.3 

Detta var delar som skulle ersätta arbetsgivarens tidigare rätt att ensam leda och fördela 

arbetet.4 En annan en viktig väg för de fackliga organisationerna att kunna påverka och få 

inflytande genom direkt delaktighet i företagets beslutsprocesser. Lagen (1987:1245) om 

styrelserepresentation för de privatanställda (LSA) syftar till att tillvarata detta intresse genom 

att gripa in i företagets organisatoriska förhållanden och erbjuda rätt till en 

arbetstagarrepresentant bolagsstyrelsen under vissa givna förutsättningar.5  

    I ett aktiebolag är associationsrättslig lagstiftning tillämplig, och vid lagkonkurrens ges 

speciallag företräde framför MBL enligt 3 § MBL. Associationsrättslig lagstiftning är exempel 

på sådan speciallag, och bildar enligt förarbetena till MBL ”...en ram för utövandet av 

medbestämmanderätten”.6 ABL har stor betydelse för ett aktiebolag genom att den reglerar 

vilken ordning och under vilka förutsättningar beslut fattas. Jämte detta kan 

medbestämmandeavtal tecknas med stöd av 32§ 2:a stycket MBL till syfte att överföra 

arbetsgivarens beslutsrätt inom vissa frågor till arbetstagarna eller till ett partssammansatt 

organ. En fråga som diskuterats är förhållandet mellan ABL och utrymmet för 

medbestämmandeavtal om beslutanderätt för arbetstagarna i frågor om företagsledning. 

Denna diskussion gav upphov till att ett andra stycke tillfördes 32 § MBL varigenom 

                                                 

1 Moberg, 1981, s. 17. 

2 Prop. 1975/76:105, s 1. 

3 Prop. 1975/76:105, s. 322. 

4 Prop. 1975/76:105 s. 1 

5 Lavén, 1988, s. 28. 

6 Prop. 1976/77:137 s. 38. 
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arbetsgivaren i medbestämmandeavtal kan låta arbetstagarna fatta beslut, men besluten måste 

enligt förarbetena verkställas av arbetsgivaren själv.7 Ett av de viktigaste 

medbestämmandeavtalen på arbetsmarknaden är Utvecklingsavtalet (UVA), som är ett 

centralt medbestämmandeavtal med giltighet inom större delar av den privata 

arbetsmarknaden och därför innebär särskilda regler för de hur inflytandet ska gå till i ett 

aktiebolag. UVA antas på förbundsnivå.8  

   Denna uppsats kan bidra med att särskilt beskriva arbetstagarinflytandet i aktiebolag utifrån 

dessa omständigheter, men också att skapa en större förståelse för hur arbetstagarinflytandet 

fungerar i praktiken i aktiebolag. 

 

1.1 Syfte 

Uppsatsen huvudsyfte är att undersöka i vilken utsträckning MBL och LSA möjliggör 

arbetstagarinflytandet i ett aktiebolag som ryms inom UVA:s område, och hur känslig 

information hanteras i de inflytandeprocesser dessa erbjuder. De regler som särskilt undersöks 

är förhandlingsrätten i 10-13 §§ MBL, medbestämmanderätten enligt 32 § samt rätten att utse 

en arbetstagarrepresentant enligt 4 § LSA. Ett delsyfte undersöka hur inflytandet kan 

förbättras i aktiebolag. 

 

1.2 Frågeställningar 

 Vad innebär bestämmelserna om arbetstagarinflytande i MBL och LSA i ett 

aktiebolag? 

 Hur fungerar arbetstagarinflytandet i praktiken med stöd av inflytandereglerna i MBL 

respektive LSA? 

 Hur kan arbetstagarinflytandet förbättras i aktiebolag? 

 

1.3 Metod och tillvägagångssätt 

Uppsatsens första frågeställning har jag sökt svaret på med hjälp av den rättsdogmatiska 

metoden. Den innebär användandet av rättskällor som lagtext, lagmotiv, rättspraxis och 

                                                 

7 Prop. 1976/77:137 s. 23. 

8 PTK – Medbestämmandelagen och Utvecklingsavtalet. [http://www.ptk.se/ptks-

uppdrag/inflytandefragor/arbetstagarinflytande-i-sverige/medbestammandelagen--

utvecklingsavtalet/] 2017-04-11 

http://www.ptk.se/ptks-uppdrag/inflytandefragor/arbetstagarinflytande-i-sverige/medbestammandelagen--utvecklingsavtalet/
http://www.ptk.se/ptks-uppdrag/inflytandefragor/arbetstagarinflytande-i-sverige/medbestammandelagen--utvecklingsavtalet/
http://www.ptk.se/ptks-uppdrag/inflytandefragor/arbetstagarinflytande-i-sverige/medbestammandelagen--utvecklingsavtalet/
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litteratur för att söka svaret på sina frågor.9 Metoden tillämpas på grund av dess styrka att med 

den som hjälp kunna beskriva normer.10 Bland de rättskällor som har studerats i syfte att 

undersöka gällande rätt är ABL, FML, MBL och LSA. Det är huvudsakligen genom MBL och 

LSA som inflytande i arbetslivet regleras varför dessa varit av intresse att studera närmare. 

FML reglerar skyddet för de förtroendevalda på arbetsplatsen vilket har stor betydelse 

eftersom den facklige förtroendemannen är en nyckelperson för arbetstagarinflytandet i ett 

företag. ABL är av betydelse att studera eftersom den sätter ramar för hur långt 

arbetstagarinflytandet enligt MBL kan sträcka sig i ett aktiebolag samt innehåller 

bestämmelser som kan tänkas ha indirekt påverkan på arbetstagarinflytandet. Jag har studerat 

förarbetena till MBL för att undersöka motiven till lagen och få en indikation på hur lagen är 

avsedd att fungera. Databasen Zeteo har används för att leta reda på i praxis från 

Arbetsdomstolen, och de sökord som använts är arbetstagarrepresentant och vårdnadsplikt i 

ABL. Jag har också valt att använda mig av juridisk doktrin för att kunna ge en översikt av 

rättsläget. Ett urval har därför gjorts av doktrin och lagkommentarer som har relevans för 

arbetstagarinflytandet på arbetsplatsen. I detta hänseende har vem som uttalar sig i litteraturen 

naturligtvis betydelse. Jag är medveten om att författarna till den litteratur jag använt mig av 

kan ha viss tendens. Exempelvis har författarna till boken Medbestämmandelagen: med 

kommentarer, Holke & Olauson, sin yrkesmässiga tillhörighet till arbetstagarsidan. Jag har 

alltjämt valt att använda dessa författares litteratur på grund av deras auktoritet inom området, 

och jag har valt att förhålla mig till doktrin och annan litteratur med viss distans genom att så 

stor utsträckning som möjligt kommentera författarna i samband med konstateranden från 

deras sida. 

   Min andra frågeställning behandlar därför de praktiska implikationerna av gällande rätt. 

Rättsdogmatiken utesluter inte betydelsen av omvärldsiakttagelser utan tvärtom behöver 

konstruktiv kritik många gånger tillföras.11 Jag har med detta sagt genomfört en empirisk 

undersökning i syfte att fånga in iakttagelser hos arbetsmarknadens parter. Detta urval är 

intressant eftersom arbetsmarknadens parter i stor utsträckning är involverade i 

arbetstagarinflytandet som regleras i FML, MBL och LSA. Därför har en kvalitativ studie 

genomförts som tillvägagångssätt för att samla in data där jag intervjuat två representanter 

tillika chefsjurister; en respondent har valts ut från en arbetstagarorganisation och den andra 

                                                 

9 Kleineman, s. 21. 

10 Ibid, s. 24.  

11 Ibid, s. 24. 
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har valts från en arbetsgivarorganisation tillika branschorganisation. 

Arbetstagarorganisationen är en av de största som organiserar tjänstemän på det privata 

avtalsområdet och arbetsgivarorganisationen är en av de största som organiserar 

tjänsteföretag. 

   Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer som intervjuform. Tillvägagångssättet 

har gått till så att jag förberett lista på ämnen och frågor som ska besvaras, men inte låst mig 

till någon given ordningsföljd och jag har lämnat utrymme för respondenterna att prata fritt 

kring frågorna. Tyngdpunkten har lagts på öppna frågor för att öka möjligheten för 

respondenterna att utveckla sina synpunkter.12 Frågorna sammanställdes i en intervjuguide 

som bifogas uppsatsen. Det är i en intervjuundersökning nödvändigt att fundera över antalet 

intervjuer med tanke på vilket mål dessa ska tillfredsställa. Jag har bedömt att två stycken 

intervjuer bör vara tillräckliga inom ramen för min uppsats men också på grund av 

arbetsekonomiska skäl. Jag är medveten om att ett allt för lågt antal intervjuer kan göra det 

problematiskt att pröva en hypotes eller att generalisera någon idé.13 Uppsatsen har inte någon 

sådan föresats, utan söker snarare att genom den empiriska undersökningen ge exempel på 

vilka uppfattningar som finns bland arbetsmarknadens parter om hur arbetstagarinflytandet 

fungerar. Med detta sagt har respondenterna valts ut just på grund av att de i sina jobb som 

chefsjurister representerar många arbetstagar- respektive arbetsgivarparter och min 

uppfattning är att dessa förmodligen har en god kännedom kring vanliga uppfattningar hos 

andra partsförhållanden på arbetsmarknaden. 

   Under intervjun har jag gjort ljudupptagning genom en inspelningsfunktion i mobiltelefon. 

Fördelen med ljudupptagning är att dokumentationen blir permanent och i princip fullständig 

och är kontrollerbar i efterhand. Nackdelarna är att icke-verbal kommunikation inte kan tas 

till vara. Jag har beaktat detta vid intervjuerna och haft en särskild medvetenhet om den icke-

verbala kommunikationen som kroppsspråk då dessa genomförts.14 

  Urvalet har gjorts av respondenter från såväl en arbetstagarorganisation respektive en 

arbetsgivarorganisation för att kunna redogöra för båda parters syn på arbetstagarinflytandet i 

aktiebolag, och min diskussion avser spegla hur gällande rätt är utformad en domstols 

synvinkel. Jag antar med detta sagt ett domarperspektiv vilket innebär att min ambition är att 

söka spegla rätten objektivt utifrån rättskällorna. Detta hindrar mig emellertid inte från att i 

                                                 

12 Denscombe, 2016, s 266. 

13 Kvale & Brinkmann, 2014, s.156 

14 Denscombe, 2016, s 280. 
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min tredje fråga argumentera för att gällande rätt bör förändras enligt ett 

arbetstagarperspektiv.15  

 

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen tar sikte på aktiebolag som ryms inom av UVA:s tillämpningsområde. Uppsatsens 

huvudområde faller inom den privata sektorn. De förhållanden som särskilt angår koncerner 

utelämnas. Detsamma gäller regler om inflytande i Europabolag och koncerner på europanivå. 

Undersökningen begränsas till att belysa arbetstagarinflytandet genom i första hand FML, 

LSA och MBL. När det gäller MBL har inte andra möjligheter till inflytande som exempelvis 

genom vetorätten enligt 39 § MBL redogjorts närmare för. 

 

1.5 Disposition  

 I kapitel två förklaras på vilket sätt arbetstagarinflytandet är uppbyggt enligt MBL. Det 

redogörs för förhandlingsskyldigheten, vilka olika typer av förhandlingar som finns, 

informationsskyldigheten samt vilka procedurregler som gäller för dessa. Därtill förklaras 

rätten till medbestämmandeavtal närmare som innebär att beslutsfattandet kan förflyttas 

närmare arbetstagarna. I kapitel tre redogörs för hur den fackliga förtroendemannen som är 

nyckelpersonen när det kommer till arbetstagarinflytande får ett skydd med stöd av FML. I 

Kapitel fyra beskrivs hur ett direkt inflytande över företagets verksamhet kan ske genom 

rätten att genom LSA utse en arbetstagarrepresentant till aktiebolagsstyrelsen. I kapitel fem 

presenteras resultatet från den empiriska undersökningen. I kapitel sex analyseras och 

diskuteras tidigare avsnitt tillsammans med resultatet av den empiriska studien. I kapitel sju 

avges några avslutande ord om uppsatsens bidrag. I det åttonde och avslutande kapitlet 

föreslås frågor till vidare studier. 

 
2 Inflytande enligt medbestämmandelagen 
MBL syftar som redogjorts för till att förstärka rättigheterna för arbetstagare genom att bereda 

fackliga organisationers möjlighet till inflytande i företag genom förhandlingsrätt före 

beslut.16 Förhandlingsskyldigheten kan uppdelas i den allmänna, den primära och den 

                                                 

15 Peczenik, 1995, s. 313. 

16 Prop. 1975/76:105, bil 1, s. 301. 
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sekundära förhandlingsskyldigheten och skapar genom dessa olika arenor för en 

arbetstagarorganisation att utöva inflytande på genom förhandling.  

 

2.1 Förhandlingsrätten 

Olika typer av förhandlingar kan hantera olika typer av tvistefrågor. Förhandlingsrätten gäller 

i olika situationer enligt 10-13 §§ MBL beroende på situation. Av detta följer också olika 

tillvägagångssätt för slutlig hantering av frågan om ingen lösning kan nås.  

 

2.1.1 Allmän förhandlingsrätt 

Den allmänna förhandlingsrätten utgår från 10 § MBL och omfattar såväl arbetstagar- och 

arbetsgivarorganisationer som enskilda arbetsgivare. Bestämmelsen stipulerar vilka som har 

förhandlingsrätt samt vilka frågor som omfattas av denna rätt. Dessa grundregler är 

gemensamma för samtliga förhandlingstyper.17  

  

2.1.2 Primär förhandlingsrätt 

Den primära förhandlingsrätten innebär att en arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal  

är skyldig att enligt 11 § MBL ta initiativ till att förhandla inför beslut om en viktigare 

förändring. Förhandling ska genomföras med den arbetstagarorganisation som tecknat 

kollektivavtal med arbetsgivaren, och förhandlingsskyldigheten förutsätter att en sådan 

organisation finns som också har medlemmar eller som enbart tillfälligt saknar medlemmar. 

Arbetsgivaren har då en uppskovsskyldighet och måste avvakta med ett sådant beslut som kan 

leda till en viktigare förändring innan dess att förhandlingen är genomförd.18 En arbetsgivare 

kan frångå den primära förhandlingsskyldigheten om synnerliga skäl föranleder det med stöd 

av andra stycket 11 §. En viktigare förändring kan röra arbetsgivarens verksamhet eller annars 

viktigare förändringar av arbets- eller anställningsförhållanden för enskilda medlemmar i en 

arbetstagarorganisation. I korthet framgår av förarbetena till MBL att en sådan förändring kan 

vara exempelvis omläggning, nedläggning eller inskränkning av driften.19 Det kan också vara 

beslut av strategisk eller principiell betydelse, som organisationsförändringar, större 

investeringsbeslut och dylikt. När det gäller förändring av den skilda arbetstagarens villkor 

                                                 

17 Holke & Olauson, 2014, s 88. 

18 Ibid, s. 120. 

19 Prop. 1975/76:105, bilaga 1 s. 40. 
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kan det röra sig om beslut om exempelvis omplacering eller omflyttning,20 men också inför 

beslut om inköp av maskiner som kan innebära betydande förändring i arbetet eller 

arbetsmiljön för arbetstagaren fäller förhandlingsskyldigheten.21 Ett beslut behöver inte 

nödvändigtvis innebära någon direkt förändring för att förhandlingsskyldighet ska föreligga. 

Något som riskerar att leda till en viktigare förändring omfattas också av 

förhandlingsskyldigheten. Dessutom har Arbetsdomstolen fastställt att frågor som bedöms 

viktiga för facket i normalfallet innebär skyldighet att förhandla om. Viktigt att anmärka är att 

förändringen inte nödvändigtvis behöver innebära negativa följdverkningar för att 

förhandlingsskyldigheten ska infinna sig. Förhandlingsskyldigheten infinner sig alltjämt. 

Anledning till detta är att arbetstagarorganisationen ska ha möjlighet att delta i bedömningen 

om huruvida ett visst beslut är bra eller dåligt för företaget och de arbetstagarna beslutet det 

berör. Någon skyldighet att förhandla föreligger å andra sidan inte om överenskommelse 

redan nåtts om förhandlingsfrågan. Arbetsdomstolen har dock uttalat att arbetsgivaren har 

bevisbördan för att sådan överenskommelse gjorts, och höga krav ställs på sådan bevisning. 

Huruvida det är frågan om en viktigare förändring eller inte bedöms utifrån tillfället då 

beslutet ska tas.22 Att det senare inte visade sig innebär några större verkningar befriar inte 

arbetsgivaren från förhandlingsskyldigheten, utan det är tillräckligt att det föreligger en risk 

för att ett beslut leder till viktigare förändringar för att förhandlingsskyldighet ska föreligga.23 

Föreligger särskilda skäl får arbetsgivaren avvakta med förhandlingen. Dessutom gäller att en 

arbetsgivare har förhandlingsskyldighet enligt 11 § vid uppsägning på grund av arbetsbrist i 

de fall då kollektivavtal saknas helt enligt 24 § lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). 

    En fråga vidare när i tiden förhandling ska begäras och genomföras. Redan i förarbetena 

förklarades att förhandling ska tas upp så god tid att förhandlingen blir ett naturligt och 

effektivt led i beslutsprocessen hos arbetsgivaren. Arbetstagarsidan ska samtidigt ha reella 

möjligheter att ingå på ett meningsfullt sätt i beslutsunderlaget.24 Jämte detta framgår också i 

förarbetena att det ligger i sakens natur att arbetsgivaren själv kan behöva undersöka en viss 

fråga för att ta ställning vilka handlingsalternativ som finns innan förhandling kan te sig som 

                                                 

20 Prop. 1975/76:105, bilaga 1 s. 265. 

21 Ibid bilaga 1, s. 384. 

22 AD 1978 nr 29 och 89. 

23 AD 1978 nr 56 & AD 1979 nr 88. 

24 Prop. 1975/76:105 s. 355. 



 

 13 

meningsfullt.25 Tidsaspekten för förhandling förblir en avvägningsfråga mellan arbetsgivarens 

intresse att förhandla tidigt och arbetstagarsidan att hinna förbereda sig inför förhandling som 

måste avgöras från fall till fall.   

 

2.1.3 Sekundär förhandlingsskyldighet 

Den sekundära förhandlingsskyldigheten regleras i 12 och 13 §§. Enligt 12 § har en 

arbetstagarorganisation har rätt begära förhandling med en arbetsgivare om frågor som inte är 

viktiga nog att de ska föregås av primära förhandlingar. Arbetsgivaren är då på begäran 

skyldig att avvakta med ett beslut eller genomförandet av ett redan fattat beslut tills dess att 

förhandlingen är genomförd. En arbetstagarorganisation kan begära förhandling med stöd av 

12 § dels före beslut, dels efter beslutet med innan beslutet har genomförts. En arbetsgivare 

kan avvakta att förhandla enligt 12 § i de fall särskilda skäl föranleder det. 

   Som tidigare vidrörts krävs kollektivavtal för att förhandlingsskyldigheten ska aktualiseras 

enligt 11 §. En arbetsgivare har dock fortfarande enligt 13 § förhandlingsskyldighet för frågor 

enligt 11 och 12 §§ som berör den enskildes arbets- eller anställningsförhållanden. 

 

2.1.4 Förhandlingar i intressetvister 

Denna typ av förhandling är aktuell då frågan som berörs inte är rättsligt reglerad. Det finns 

då inget på förhand korrekt svar i någon lag eller något avtal. En intresseförhandling kan inte 

avgöras i domstol eller skiljenämnd. I vissa fall är det dock tillåtet att ta till stridsåtgärder för 

att lösa frågan om inte parterna kommer överens men en förutsättning är då att inte fredsplikt 

gäller enligt 41 § MBL. Förhandlingar intressetvister är knutna till 10 §. 

 

2.1.5 Medbestämmandeförhandlingar 

Denna typ av förhandling rör frågor där utgångspunkten är att arbetsgivaren har en ensidig 

rätt att besluta om. Om ingen överenskommelse nås är det arbetsgivaren som slutligen 

bestämmer. Medbestämmandereglerna är reglerade i 11-14 §§, och även i 38-40 §§ MBL som 

reglera entreprenadsfrågor och inhyrning av arbetskraft.  

 

                                                 

25 Prop. 1975/76:105 s. 156. 
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2.1.6 Förhandlingar i rättstvister  

Denna typ av förhandling reglerar frågor som är rättsligt reglerade i något hänseende. En 

sådan tvist rör en bestämmelse i lag eller avtal, där parterna antingen har olika tolkningar, 

eller där den ena parten anser att den andra parten bryter emot bestämmelsen. Om parterna 

inte kommer överens kan tvisten slutligen avgöras i domstol eller skiljenämnd. I 

kollektivavtasreglerade förhållanden är inte stridsåtgärder tillåtna i rättstvister. 

Tvisteförhandlingar angående rättstvister regleras i 64-68 §§. 

 

2.2 Informationsskyldigheten 

En viktig förutsättning för att möjliggöra inflytande över besluten i företaget är tillgång till så 

mycket information i frågan som möjligt.26 Arbetsgivare har därför delgetts en 

informationsskyldighet. Den är dels reglerad i 15 § MBL, där skyldighet föreligger att en 

förhandlingsskyldig part ska delge motparten betydelsefull information som berör 

förhandlingsfrågan.27 Information som är av mer övergripande natur och som faller utanför 

frågan för förhandling omfattas inte av 15 §. Utöver denna skyldighet gäller 

informationsskyldighet enligt 18 §, den så kallade editionsplikten. Den innebär att part som 

vid en förhandling åberopar skriftlig handling också har rätt att se sådan. Denna skyldighet 

äger giltighet på såväl arbetstagar- som arbetsgivarsidan, och vid både lokala och centrala 

förhandlingar. Den typ av handlingar som är möjlig att åberopa är sådan som innehåller 

uppgifter om faktiska förhållanden men inte handlingar som enbart innehåller taktiska 

överväganden.28 

   En kollektivavtalsbunden part har vissa utökade möjligheter att erhålla information. Enligt 

19 § har en arbetsgivare enligt första stycket skyldighet att hålla arbetstagarorganisationen 

underrättad om hur verksamheten utvecklas ekonomist och produktionsmässigt, men också 

om riktlinjer för personalpolitiken. Syftet med detta är att informationen är att möjliggöra 

fruktsamma medbestämmandeförhandlingar. Enligt andra stycket ges en 

arbetstagarorganisation möjlighet att utkräva att få ta del av mer ingripande material som 

avskrifter av handlingar, utredningar av olika slag och dylikt.29 

                                                 

26 Holke & Olauson, 2014, s 145. 

27 Ibid, s 93. 

28 Ibid, s.149. 

29 Ibid, s. 152.  



 

 15 

 Enligt 19 a § ska en arbetsgivare utan något kollektivavtal alls löpande hålla samtliga 

arbetstagarorganisationer informerade om hur verksamheten utvecklas produktionsmässigt 

och ekonomiskt liksom om riktlinjerna för personalpolitiken. En begränsning jämfört med 19 

§ är med andra ord att rättigheten saknas enligt andra stycket 19 §. 

En annan inskränkning i arbetsgivarens informationsskyldighet gäller så kallad 

insiderinformation. Med insiderinformation menas information som inte offentliggjord eller 

allmänt känd, och är ägnad att väsentligt påverka priset på finansiella instrument som 

aktiekursen. Sådan information får endast röjas enligt Lag (2005:377) om straff för 

marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument under förutsättningar att röjandet 

sker som ett normalt led i fullgörandet av tjänst, verksamhet eller skyldighet. Dessa regler 

innebär dock inte, åtminstone enligt Holke & Olauson, någon inskränkning i reglerna om 

informationsskyldighet i MBL och inte heller för de fackliga företrädarna att diskutera sådan 

information internt.30  

2.2.1 Bestämmelser om tystnadsplikt och sekretess 

Information som arbetstagarorganisationens företrädare har rätt till med stöd av MBL och 

medbestämmandeavtalen kan i vissa fall vara belagd med tystnadsplikt. Tystnadsplikt kan 

både följa av regler i lag eller av ett avtal. I det enskilda anställningsavtalet innebär den 

medföljande lojalitetsplikten även en viss tystnadsplikt. När det kommer till tystnadsplikt 

enligt MBL är det i normalfallet arbetstagarorganisationens företrädare som kan åläggas att 

iaktta tystnadsplikt eftersom det är just dessa som får ta del av sådan information. Eftersom 

reglerna om informationsskyldighet i samband med förhandlingar är ömsesidig, får detta till 

följd att även arbetsgivaren och företrädare för den organisation denne tillhör även kan 

åläggas tystnadsplikt i enlighet med reglerna i 21 och 22 §§ MBL. För att information ska 

beläggas med tystnadsplikt måste först förhandling begäras enligt 21 § med motparten om 

detta specifikt. Förhandlingen berör vanligen också andra frågor, som hur långt den 

förtroendevalde får föra sina iakttagelser vidare till ledamot i styrelsen i den styrelse som 

utsett denne, och hur länge tystnadsplikten ska gälla.31 Ledamöterna i den berörda lokala 

arbetstagarorganisationens styrelse har dock alltid rätt att ta del av sådan information med 

stöd av 22 §, och tystnadsplikten följer då med.  

                                                 

30 Holke & Olauson, 2014, s. 167-168. 

31 Olauson, 2011, s. 126-127. 
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 Om överenskommelse om tystnadsplikt inte kan nås vid den lokala förhandlingen har 

arbetstagarorganisationen rätt att begära central förhandling avseende information som 

arbetsgivaren lämnat med stöd av 19 §. Skulle arbetstagarorganisationen avstå förhandlingen 

kan arbetsgivaren vända sig direkt till Arbetsdomstolen. Noteras bör att reglerna i 21 § är 

dispositiva. Parterna kan således genom bestämmelser i en förhandlingsordning vara bundna 

av andra regler om parterna avsett reglera 21 § däri. Förhandlingsordning är en uppsättning 

regler i ett kollektivavtal som förkunnar på vilket sätt förhandling ska ske. I UVA är parterna 

överens om att förhandlingsordningen i avtalet inte reglerar 21 § MBL. Avseende information 

som lämnas med utgångspunkt i 15 och 18 §§ gäller sedvanliga regler i den tillämpliga 

förhandlingsordningen även gällande förhandlingar om tystnadsplikt. Frågor som kan vara av 

intresse att belägga tystnadsplikt på är sådana som är betydelsefulla av någon anledning ur 

konkurrenssynpunkt, yrkeshemligheter, affärsförbindelser eller andra viktiga affärsintressen. 

Även insiderinformation kan vara av intresse att söka hindra spridning på genom belägga 

tystnadsplikt. Om Arbetsdomstolen enligt 21 § andra stycket prövar arbetsgivarens krav på 

tystnadsplikt, görs en intresseavvägning mellan å ena sidan den skada som kan drabba 

företaget om en viss uppgift skulle komma ut och å andra sidan intresset för de anställda att få 

ta del av informationen. Utgångspunkten är att alla arbetstagare har rätt att ta del av 

information om företagets ekonomiska förhållanden och framtidsutsikter. Med anledning av 

den lojalitetsplikt alla arbetstagare omfattas av utifrån anställningsavtalet och det förhinder 

denna innebär att för utomstående avslöja förhållanden för utomstående, anses risken för 

skada på grund av att alla anställda får ta del av sådan information i grunden som liten. Det 

krävs särskilda skäl för att domstolen ska besluta om tystnadsplikt för sådan information.32 

Den som begär tystnadsplikt har att styrka att sådana skäl finns.33 Utrymmet för tystnadsplikt 

rörande uppgifter enskilda personer förhållanden är emellertid större.34  

   Förutom regler om tystnadsplikt förekommer att information beläggs med sekretess. Behov 

av detta kan uppstå exempelvis på grund av att aktiebolag behöver konkurrera om både de 

resurser som konsumenterna kan erbjuda och om de resurser som finns tillgängliga på 

kapitalmarknaden. En viktig resurs i sammanhanget är riskkapital som ofta är en 

nödvändighet eftersom många företag och då framförallt större företag inte klarar av 

kapitalförsörjningen av egen kraft. Därför behöver kapital tillföras från utomstående 

                                                 

32 Holke & Olauson, 2014, s. 187-188. 

33 Prop. 1975/76:105 s. 368. 

34 Holke & Olauson, 2014, s. 188. 
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intressenter och på den vägen uppstår konkurrens om aktiekapital. Det uppstår av denna 

anledning incitament för företag att såväl behålla befintligt aktiekapital som att dra till sig 

nytt, vilket i sin tur påverkar företagets handlingssätt på många områden men också 

handhavandet av företagets affärshemligheter.  

Om ett företags planer kommer ut i förväg kan andra konsekvensen bli att andra företag 

använder sig av dessa för att på så vis både öka avkastningsförmågan för det företaget och att 

det hamnar i en godare konkurrenssituation om riskkapitalet. Av detta uppstår ett behov av att 

skydda sina affärshemligheter med hjälp av externa sekretessregler.35  

   Eftersom företag kan ta skada om affärshemligheter blir tillgängliga för obehöriga, söker 

många företag att skydda sina företagshemligheter med hjälp av formella sekretessregler. En 

motsättning kan uppstå mellan en långtgående sekretessbeläggning mot de anställdas krav att 

få information om företagets verksamhet, som i förlängningen är en del av ett effektivt 

inflytande för de anställda.36   

 

2.3 Procedurregler  

I MBL finns särskilda regler för i vilken ordning förhandling genomföras. Om en 

arbetstagarorganisation finns ska förhandling ske som huvudregel fullgöras med denna på 

lokal nivå enligt 14 MBL genom så kallad lokal förhandling. Om tvisten inte kan lösas på 

lokal nivå ska arbetsgivaren enligt andra stycken på eget initiativ begära förhandling med den 

centrala arbetstagarorganisationen. Om förhandling inte heller kan lösas på central nivå 

återstår att väcka talan i domstol. Är arbetsgivaren bunden av kollektivavtal är 

Arbetsdomstolen behörig att ta upp tvist enligt 2 kap. 1 § lagen (1974:371) i rättegången 

arbetstvister (LRA) enligt andra stycket, under förutsättningar att det gäller en 

kollektivavtalsfråga eller en arbetstvist. I annat fall är tingsrätt i första hand behörig enligt 2:a 

kap 2 § LRA. 14 § MBL är dispositiv enligt 4 § andra stycket, vilket innebär att ett 

kollektivavtal kan innehålla exempelvis en förhandlingsordning med andra regler. 

En arbetstagare behöver facklig anslutning för att tillgå förhandlingsmöjligheten, till skillnad 

från på arbetsgivarsidan där såväl en enskild arbetsgivare som en arbetsgivarorganisation 

åtnjuter förhandlingsrätt.  

                                                 

35 Moberg, 1981, s. 39-40. 

36 Ibid s. 38. 
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   När förhandling är aktuellt ställs både formella och informella krav. Av 15 § MBL framgår 

att motpart har skyldighet att inställa sig till förhandlingssammanträdet; under förutsättningar 

att ingen annan form har valts för förhandlingen.37 Part har enligt praxis skyldighet att bidra 

med en viss konstruktivitet genom att söka föra förhandlingen framåt genom att klart 

motivera sin ståndpunkt. Det ställs också krav på att parten går in i en saklig överläggning 

med motparten om förhandlingsfrågan. En förhandlingsskyldig part kan sägas ha en 

skyldighet att lägga fram lösning på förhandlingsfrågan. Av AD 1978 nr 157 framgår att det 

inte är tillräckligt att informera motparten. Det framgår vidare av AD 1982 nr 54 att det inte 

heller räcker att i ett sammanträde uttrycka att ett bud är oacceptabelt. Om inte dessa delar 

uppfylls, kan en part göra sig skyldig till förhandlingsvägran.38 Ett brott mot 

förhandlingsskyldigheten innebär allmänt respektive ekonomiskt skadeståndsansvar enligt 54-

55 §§.  

 

2.4 Medbestämmandeavtal 

Ett annat sätt för arbetstagare att utöva inflytande i sin verksamhet är genom 

medbestämmandeavtal. Lokala medbestämmandeavtal tecknas med stöd i 32 § MBL mellan 

arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen med fördelen att anpassning kan göras 

till de förhållanden som råder på det enskilda företaget. Avtalet innebär att arbetsgivarens rätt 

att bestämma över ingående och upphörande av anställningsavtal, ledning och fördelning av 

arbete samt verksamhetens bedrivande i övrigt kan till viss del fördelas till arbetstagarna i 

företaget.39 Ett sådant medbestämmande kan utövas exempelvis som det gör enligt UVA i 

företagets linjeorganisation eller i partssammansatta samarbets- och informationsorgan eller i 

särskilt tillsatta projektgrupper.40 Arbetsgivaren har fortfarande ansvaret att verkställa beslutet. 

Denna uppdelning i beslutsfattande och verkställighet har gett upphov till en oklarhet i vilka 

fall arbetsgivaren kan vägra verkställa ett visst beslut. Det andra stycket till 32 § c MBL 

tillfördes år 1977 till syfte att undanröja en osäkerhet, samt för att förtydliga att 

                                                 

37 Exempelvis i AD 2010 nr 47 godtog Arbetsdomstolen telefonsammanträde som en giltig 

förhandlingsform.  

38 Holke & Olauson, 2014, s. 92. 

39 Ibid, s 333. 

40 Lavén, 1988 s. 37. 
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medbestämmandeavtal kan träffas även om rätt för arbetstagarnas företrädare eller för särskilt 

partssammansatta organ om att besluta i arbetsgivarens ställe.41 

   Medbestämmandeavtal är möjliga att teckna när som helst på en arbetstagarparts begäran 

under förutsättning att arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal. Emellertid innehåller lagen 

inte någon sanktion för det fall arbetsgivaren vägrar ingå sådant avtal. Sannolikheten att ett 

avtal kommer till stånd är istället i hög grad beroende av arbetstagarorganisationens styrka, 

eftersom det snarast är övertygande förhandlingar ett sådant kommer till. Den slutliga 

åtgärden för att frambringa ett medbestämmandeavtal är att vidta stridsåtgärd.   Genom 44 § 

kan en arbetstagarorganisation undvika att frågor om medbestämmande anses reglerade i 

kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor genom att vid förhandling om 

löneavtalet begära att en fråga som omfattas av 32 § ska regleras. Om inte frågan blir 

uttryckligt reglerad i kollektivavtalet, omfattas den heller inte av fredsplikten under 

avtalsperioden. Detta kallas ibland för den kvardröjande stridsrätten.42 

   Ett kollektivavtal ger arbetstagarsidan tolkningsföreträde enligt 33 § MBL vid tolkning av 

kollektivavtal, både om medbestämmanderätt för arbetstagarna men också om påföljder för 

arbetstagares avtalsbrott. Detta gäller medbestämmandeavtal men också kollektivavtal 

generellt när avtalet innehåller regler som reglerar inflytande för arbetstagarsidan över 

arbetsgivarens olika beslut. 

 

2.4.1 Utvecklingsavtalet  

Utöver de skyldigheter till förhandling som framgår av 11 och 12 § MBL tillkommer enligt 

UVA skyldigheter att förhandla med den lokala arbetstagarorganisationen om riktlinjer för 

utveckling av arbetsorganisationen, teknisk utveckling och företagets ekonomi- och 

resursfrågor. Merparten av de bestämmelser som utvecklingsavtalet innehåller är inte rättsligt 

bindande, utan ger snarare uttryck för parternas gemensamma målsättning för 

utvecklingsarbetet. Detta innebär att arbetsgivaren förfogar över förhandlingsfrågan då den 

lokala eller möjligen centrala förhandlingen avslutats. Speciellt är att båda parter har 

möjlighet att föra upp förhandlingsfrågan till Rådet för utvecklingsfrågor. Rådet har i det läget 

möjlighet att avge en rekommendation om lösning på frågan. Denna rekommendation är inte 

rättsligt bindande, men är starkt moraliskt förpliktigande för parterna. Meningen med rådet 

                                                 

41 Bergqvist, Lunning & Toijer, 1997, s. 101-102.  

42 Holke & Olauson, 2014, s 236-237. 
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snarare än att ge en rättslig bedömning av avtalets regler genom sin kompetens och överblick 

ge praktiskt inriktade förslag i UVA:s anda. 

   Av 6-8 §§ UVA framgår att de lokala parterna har möjlighet att ersätta förhandlingsformen 

med andra regler än vad MBL föreskriver. Om ett sådant avtal träffas, omfattas dessa av de 

tvingande bestämmelserna i MBL. Dessutom fordras att de lokala formerna enligt 1 § UVA 

ska nå minst till MBL:s nivå. En viktig förutsättning är att de av den lokala 

överenskommelsen tydligt framgår inom vilka områden och i vilka frågor som arbetsgivarens 

skyldigheter fullgörs med grund i det lokala avtalet. Det är också möjligt för de lokala 

parterna att träffa överenskommelser om frågor av mer tidsbunden karaktär, som att 

exempelvis större investeringar, omorganisationer eller omstruktureringar ska genomdrivas i 

projekt med medverkan av de lokala arbetstagarorganisationerna.43  

 

3 Förtroendemannen – Nyckelpersonen för 
arbetstagarinflytandet 

Som tidigare behandlats bygger arbetstagarinflytandet i stor utsträckning på den fackligt 

förtroendevalde. FML syftar till att underlätta för den fackligt förtroendevalde att bedriva 

facklig verksamhet.44 En förutsättning för detta är dock enligt 1 § första stycket att den 

arbetstagarorganisation som utsett den fackliga förtroendemannen har eller enbart tillfälligtvis 

saknar kollektivavtal med arbetsgivaren. FML bygger på två delar där den första delen syftar 

till att underlätta den fackliga verksamheten som sådan och den andra att skydda den fackligt 

förtroendevalde. Reglerna till syfte att underlätta facklig verksamhet stipuleras i 3 § FML och 

gör det är förbjudet att hindra förtroendeman från att fullgöra sitt fackliga arbete. Skyddet för 

den fackligt förtroendevalde innebär regler om förbud mot försämrade anställningsvillkor för 

en förtroendevald på grund av sitt uppdrag genom ett löneskydd vid omplacering enligt 4 § 

Denna regel är tvingande enligt 2 § och kan därför inte åsidosättas genom regler i 

kollektivavtal. Dessutom gäller enligt 8 § att en förtroendeman vid uppsägning på grund av 

arbetsbrist ska ges företräde till fortsatt anställning om det är av särskild betydelse för den 

fackliga verksamheten på arbetsplatsen. En arbetsgivare kan vid brott mot dessa bestämmelser 

bli skadeståndsskyldig mot organisationen samt den förtroendevalde. En förtroendevald har 

samtidigt ett skydd i sitt uppdrag genom regler i annan lagstiftning, som exempelvis de 

genom MBL som tidigare tangerats. En facklig förtroendevald som exempelvis trakasseras på 

                                                 

43 Holke & Olauson, 2014, s. 132-134. 

44 Olauson, 2015, s. 36. 
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grund av sitt fackliga uppdrag utgör en föreningsrättskränkning och med andra ord ett brott 

även mot MBL enligt 8 §. Det medför både att skadeståndsansvar enligt 54 § samt att 

åtgärden blir ogiltig enligt 8 § tredje stycket. En uppsägning eller ett avskedande av en 

förtroendeman på grund av dennes fackliga uppdrag är dock alltid att betrakta som ett brott 

mot 7 § LAS, men är också det en föreningsrättskränkning enligt 8 § MBL. 

   FML saknar regler om skyldighet för arbetsgivaren att lämna information eller att delge 

upplysningar om sin verksamhet till fackligt förtroendevalda. Emellertid häller 

överläggningsskyldighet vid fråga om förändring av facklig förtroendemans 

anställningsförhållanden eller anställningsvillkor enligt 5 §. Den fackligt förtroendevalde kan 

istället använda sig av de regler om information om verksamheten som normalt finns i olika 

kollektivavtal eller annars de krav på att arbetsgivaren ska informera som MBL uppställer. 

FML innehåller en bestämmelse om tystnadsplikt enligt 9 a § som hänvisar till 21 § andra och 

tredje styckena i MBL. Till skillnad från reglerna i MBL saknas dock skyldighet för 

arbetsgivaren att begära central förhandling innan talan väcks i domstol. Enligt Olausson 

innebär detta förmodligen ingen skillnad i praktiken; eftersom de flesta lokala parter är 

bundna av lokala kollektivavtal med förhandlingsordningar där krav redan finns på att lokal 

förhandling ska ske före central förhandling.45 I det fall en facklig förtroendevald eller 

ledamot i styrelsen för arbetstagarorganisation bryter mot tystnadsplikt som gäller med stöd 

av FML, ska den arbetstagarorganisation som utsett denne svara för den uppkomna skadan 

enligt 10 a §. Skadestånd kan då utgå enligt 10 § för både ekonomisk och allmän skada. Dock 

åläggs inte personligt skadeståndsansvar för den förtroendevalde. Enligt andra stycket i denna 

lag är reglerna om tystnadsplikt dispositiva på så sätt att de kan ersättas med avtal som slutits 

eller godkänts av central arbetstagarorganisation. 

   En fackligt förtroendevald som är utsedd för att ta emot information enligt 19 a § MBL är 

dessutom genom 19 b § MBL skyddad från att förvägras ledighet för att ta emot sådan 

information. 

 

4 Inflytande enligt styrelsereresentationslagen  
En ytterligare kanal för arbetstagarinflytande i ett aktiebolag är att utse en 

arbetstagarrepresentant i företagets bolagsstyrelse. Intention med LSA är att förstärka 

                                                 

45 Olauson, 2015, s. 108. 
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arbetstagarinflytandes genom att jämsides med rätten att förhandla med arbetsgivaren även 

möjliggöra direkt inflytande i företagets beslutsprocesser.46  

För att kunna utnyttja arbetstagarrepresentation gäller enligt 4 § LSA att företaget sysselsatt i 

genomsnitt minst 25 arbetstagare under det senaste räkenskapsåret, samt att företaget har 

kollektivavtal med en arbetstagarorganisation. Om dessa kriterier uppfylls har de anställda rätt 

till två ledamöter i styrelsen respektive en suppleant för varje sådan ledamot. I det fall 

företaget bedriver verksamhet inom skilda branscher och under det förflutna räkenskapsåret 

sysselsatt i genomsnitt minst 1000 arbetstagare, har de anställda rätt till tre ledamöter i 

styrelsen respektive en suppleant för varje sådan ledamot. Typiskt sett utses en arbetstagare 

till representant, men detta är inte något krav.47 En arbetsgivare som bryter mot LSA åläggs 

betala allmänt och ekonomiskt skadestånd enligt 15 §. Beslutet om att inrätta en 

arbetstagarrepresentant fattas enligt 6 § av en lokal arbetstagarorganisation som bunden av 

kollektivavtal med arbetsgivaren, och det är också den lokala arbetstagarorganisationen som 

utser arbetstagarrepresentanten enligt 7 §. Denna utses bland de anställda enligt 9 §, och 

behöver med andra ord inte vara något i arbetstagarorganisationens styrelse. 

   En arbetstagarrepresentant omfattas av skyddsbestämmelserna FML i som tidigare 

redogjorts för enlighet 1 § FML.48 En styrelserepresentant utför sitt uppdrag som 

styrelseledamot som styrelseledamöter i övrigt och alltså inte som arbetstagare vilket innebär 

att uppdraget bedrivs enligt aktiebolagslagens regler.  

 

4.1 Aktiebolagsstyrelsen  

I att aktiebolag är det ytterst aktieägarna som styr över verksamheten genom att i kraft av 

enligt 7 kap. 1 § ABL på bolagsstämman fatta beslut i bolagets angelägenheter. Stämman utser 

också aktiebolagets styrelse enligt 8 kap. 8 §. Styrelsen har som huvuduppgift att enligt 8 kap. 

4 § att ansvara för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. I det fall 

en styrelse utsett en VD svarar denne med stöd av 8 kap. 29 § för den löpande förvaltningen 

enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Det är upp till styrelsen att avgöra vilka frågor som 

VD:n får besluta samt vilka som frågor som ska upp till styrelsen att bestämma, men i 

praktiken innebär det alla normala åtgärder som behövs för att företaget ska fungera.49  

                                                 

46 Prop. 1987/88:10 s. 142-143. 

47 Olauson, 2011, s. 29. 

48 Lavén, 1988, s. 88. 

49 Holke & Olauson, 2014, s. 142. 
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En styrelseledamot har möjlighet att kräva att ett styrelsesammanträde ska hållas med stöd av 

8 kap. 18 § ABL. Ett sådant sammanträde kräver att styrelseledamoten blivit tillräckligt insatt 

i frågan i förväg, genom att utifrån 8 kap. 21 § p. 1 få tillträde att delta i ärendets behandling, 

och enligt p. 2 fått ett tillfredsställande underlag. Vad tillfredsställande underlag i praktiken 

innebär framgår inte tydligt i lagstiftningen, och enligt Holke & Olauson får det nog avgöras 

från fall till fall, men underlaget ska vara sådant att styrelseledamöterna har möjlighet att 

överblicka följderna av ett beslut.50 I de fall ett särskilt arbetsutskott inrättas inom styrelsen 

har en av de fackliga representanterna rätt att delta i överläggningarna i detta utskott. Denna 

rätt är dock valfri för facket att utnyttja.51   

 

4.2 Arbetstagarledamoten och arbetstagarinflytandet 

Enligt Lavén utgör möjligheten till styrelserepresentation i första hand en möjlighet till insyn 

och ömsesidig information mellan företagets ledning och de anställda snarare än ett 

maktutövande eller ett medel att genomdriva grundläggande fackliga krav.52 Det är troligen en 

korrekt antagande eftersom arbetstagarrepresentanten är i minoritet sett till de övriga 

styrelseledamöterna som inte representerar arbetstagarna. Det faktiska arbetstagarinflytandet 

utifrån rätten att besluta om att inrätta en arbetstagarrepresentant enligt 6 § LSA tillgodoses i 

vart fall enligt Lavén i första hand i praktiken genom styrelseledamotens kontakter med 

företrädare för arbetsgivaren i styrelsen. Denna kontakt medför möjligheter att påverka 

styrelsen i frågor, företrädesvis sådana där inte den verkställande ledningen ännu blivit 

övertygad. Att delta i styrelsen innebär också en god möjlighet för arbetstagarrepresentanterna 

att inhämta viktig information. En ytterligare fördel är att denne kan se till att frågor som 

enligt lag eller avtal ska bli föremål för behandling i skyddskommitté och i primära 

förhandlingar inte blir föremål för behandling i styrelsen förrän så skett.53 

Viktigt också anmärka är att arbetstagarledamöterna i styrelsen inte har aktieägarna på 

bolagsstämman som huvudmän, utan den fackliga organisationen. Det är också den lokala 

fackliga organisationen på arbetsplatsen som enligt 7 § har ansvaret att inrätta 

styrelserepresentation och därigenom också utse personer som ska företräda de anställda i 

styrelsen. En arbetstagarrepresentant har i princip samma rättigheter och skyldigheter som 

                                                 

50 Holke & Olauson, 2014, s. 175. 

51 Ibid, s. 143. 

52 Lavén, 1988, s 58. 

53 Ibid, 144. 
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framgår enligt ABL. Det förhåller sig av naturliga skäl så att större företaget ger en bättre 

möjlighet till insyn än i ett mindre företag, eftersom dessa i större uträckning har regelbundna 

sammanträden och en inarbetad handläggning av förekommande styrelseangelägenheter. En 

arbetstagarrepresentant har enligt 13 § LSA rätt att delta i arbetsutskott eller motsvarande 

beredningsorgan i företaget. En arbetstagarrepresentant har också rätt att delta i 

överläggningarna när ett ärende som senare ska avgöras av styrelsen förbereds av det särskilt 

utsedda styrelserepresentanterna eller av befattningshavare i företaget. Även fast organet dit 

frågan hänskjuts är ett partssammansatt organ där facklig representation redan finns med stöd 

av medbestämmandeavtalet, är bestämmelserna i 13 § alltjämt tillämplig. Företaget kan med 

andra ord inte vägra en arbetstagarrepresentant att delta beredningsarbetet med motiveringen 

att exempelvis att andra fackliga företrädare redan är representerade i gruppen.54 

   En viktig förutsättning för en styrelseledamots uppdrag är naturligtvis att ha god kännedom 

om företagets förhållanden. Styrelsens ordförande har därför delgetts skyldighet att sörja för 

att styrelseledamöterna får information om företagets verksamhets och dess utveckling. En 

styrelseledamot har också rätt att begära upplysningar av VD och att begära att få ta del av 

viss handling. Det finns dock begränsningar i denna regel eftersom det i vissa situationer kan 

finnas skäl att inte lämna ut en uppgift till en styrelseledamot. Det kan exempelvis röra sig om 

uppgifter som rör pågående avtalsförhandlingar med de fackliga organisationerna på 

arbetsplatsen kan typiskt sett vara av den arten att de inte bör lämnas ut till 

arbetstagarledamöter i styrelsen. Det kan också höra till god sed i vissa sammanhang att inte 

lämna ut betydelsefulla uppgifter till en enskild styrelseledamot utan att delge hela styrelsen 

informationen. Om en VD utan sakliga skäl vägrar lämna ut begärda uppgifter eller 

handlingar finns emellertid inga egna maktmedel att ta till för att få ut dessa. En ledamot kan 

inte heller, utan stöd av styrelsen, avsätta en VD som går emot dennes vilja. Det bör dock vara 

möjligt att vända sig till allmän domstol med krav på att informationen ska utlämnas. Ett 

sådant krav torde kunna förenas med ett vite. Övriga påtryckningsmedel som står till buds är 

att vädja till styrelsen eller stämman, att anteckna särskild mening eller reservation till 

styrelseprotokollet eller ytterst att avgå från styrelsen.55 

 

                                                 

54 Lavén, 1988, s 45. 

55 Ibid, s. 89. 
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4.3 Jävsregler enligt styrelserepresentationslagen 

En arbetstagarrepresentant är i vissa lägen förhindrad från att delta vid beslutsfattande. En 

facklig representant får exempelvis inte enligt 14 § LSA delta i styrelsebehandlingen av frågor 

som rör kollektivavtal, stridsåtgärder eller andra frågor där den fackliga organisationen har ett 

väsentligt intresse som kan strida mot företagets. Jäv kan exempelvis föreligga om styrelsen 

ska behandla frågor som rör rättstvister med en facklig organisation, eller då diskussion pågår 

om uppläggning av löneförhandlingar vid företaget. Det framgår dock av förarbetena till lagen 

att jäv inte bör anses föreligga när frågor behandlas i styrelsen som är eller som senare 

kommer att bli föremål för samverkansförhandlingar. Frågor inom arbetslednings- och 

företagsledningsområdet som regleras i medbestämmandeavtal undantas i generellt sett från 

jävbestämmelsen.56  

   En arbetstagarrepresentant är dessutom enligt 14 § 2:a stycket styrelserepresentationslagen 

förhindrad från att delta i beslut om verksamhetens mål eller inriktning. Undantag gäller dock 

att delta i diskussion och framföra förslag även i dessa frågor.57 Utöver dessa bestämmelser 

innehåller även ABL jävsregler som medför att en styrelseledamot inte får delta i 

behandlingen av ett ärende om hen har intressen som strider mot bolagets. Dessa 

bestämmelser äger giltighet även för arbetstagarledamöter. Om jäv skulle uppstå enligt 

reglerna i ABL gäller den för alla för alla arbetstagarledamöter i styrelsen inklusive 

arbetstagarledamöter utsedda av en annan organisation än den som berörs av beslutet.58  

 

4.4 Tystnadsplikt enligt aktiebolagslagen 

LSA saknar specifika särskilda regler för tystnadsplikt för arbetstagarrepresentanter. Däremot 

lyder samtliga ledamöter inklusive arbetstagarrepresentanter i en aktiebolagsstyrelse under så 

kallad vårdnadsplikt utifrån kap. 29 1 § ABL. Denna innefattar en skyldighet att till så hög 

utsträckning som möjligt sträva efter att främja företagets utveckling och fortbestånd. 

Innebörden av vårdnadsplikten för arbetstagarledamöterna är att dessa behöver behandla 

information som kan leda till skada för företaget om den blev allmänt känd med försiktighet. 

Konsekvensen för en arbetstagarledamot som lämnar ut sådan information kan bli ekonomiskt 

skadestånd enligt 29 kap. 1 § ABL. Det är den enskilde arbetstagarledamoten som drabbas av 

                                                 

56 Prop. 1987/88:10 s. 170. 

57 Holke & Olauson, 2014, s. 51-52. 

58 Lavén, 1988, s. 109. 
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skadeståndsansvaret och inte arbetstagarorganisationen.59 I allvarligare fall kan straffansvar 

för trolöshet mot huvudman bli aktuellt enligt bestämmelsen i 10 kap 5 § BrB.60  

   Enligt Holke & Olausons mening är det relativt vanligt att bolagsstyrelse beslutar om 

tystnadsplikt i en viss fråga. Det är förmodligen ett rimligt antagande med tanke på den 

mängd känslig information som arbetsgivarrepresentanter kan tänkas vilja hemlighålla. Det 

saknas emellertid regler om påföljder om styrelseledamoten inte följer ett sådant 

styrelsebeslut. Det blir istället upp till varje styrelseledamot att utifrån egen bedömning agera 

utifrån vad vårdnadsplikten kräver; oavsett om styrelsen fattat beslut om tystnadsplikt eller 

inte. Utifrån det faktum att det endast är handlingar från arbetstagarledamoten som kan leda 

till skada för företaget som kan medföra ett brott mot tystnadsplikten har en 

arbetstagarledamot rätt att föra vidare information till en annan facklig förtroendeman som då 

också har tystnadsplikt. Fackliga förtroendemän har också rätt att diskutera frågor med andra 

fackliga förtroendemän som har rätt att ta del av motsvarande information, vilket förmodligen 

omfattar så många som hela den lokala arbetstagarorganisationens styrelse.61 Det bör 

naturligtvis ligga i arbetstagarledamotens intresse att trots det att inte uppgifterna kan visas 

tillfoga skada i bolaget om spreds, inte slentrianmässigt sprida uppgifter som blivit 

sekretessbelagda till utomstående med tanke på arbetstagarledamotens ställning i styrelsen 

sannolikt förr eller senare skulle försvagas.62 I skrivande stund har inga domar meddelats mot 

någon arbetstagarledamot som brutit mot vårdnadsplikten och den därigenom förknippade 

skyldigheten att hantera känsliga uppgifter med försiktighet.63 

 

5 En intervjuundersökning med två partsföreträdare 
Den empirisk undersökning om hur väl inflytandereglerna fungerar i praktiken har gjorts med 

en chefsjurist från en arbetsgivarorganisation och en arbetstagarorganisation. Denna redovisas 

nedan. 

 

                                                 

59 Holke & Olauson, 2014, s 190-191. 

60 Lavén, 1988, s 90-91.  

61 Holke & Olauson, 2014, s. 191. 

62 Lavén, 1988, s. 91 

63 Sökning gjordes i databasen Zeteo 2017-05-03. 
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5.1 Inflytande genom förhandlingar 

Enligt personen från arbetsgivarorganisationen var uppfattningen att förhandling som metod 

för att uppnå arbetstagarinflytande överlag uppfattades som positivt enligt honom och hos 

arbetsgivare generellt. Samtidigt menade han att när det kommer till förhandling har det 

mycket att göra med personkemi och vilken inställning som den förtroendevalda och 

arbetsgivaren har. Stor problematik kan uppstå om en anställd väljer att ställa upp på uppdrag 

som förtroendevald av personliga intressen, exempelvis för att få annan sysselsättning då 

motivationen försvunnit för den tjänst som personen i grunden är anställd som. Han ansåg att 

förhandlingssystemet som det ser ut idag kan vara antingen mycket positivt men också 

mycket skadligt beroende på personerna som har mandat att förhandla och deras inställning 

och den inställning som finns, beroende på vilket förståelse som finns för verksamheten. Så 

länge det finns en förståelse för företagets utveckling hos den fackliga förtroendemannen 

brukar relationerna vara goda. En slutsats som både respondenterna dragit var att de fackliga 

organisationer som har problem med sjunkande medlemsantal har ett utökat behov av att visa 

sitt existensberättigande till högre grad vilket ger upphov till överflödiga konfliktytor. Han 

hade märkt att den största problematiken för arbetsgivare när det kommer till 

medbestämmandeförhandlingar och primära förhandlingar snarare handlat om mer praktiska 

frågor som när i tiden den ska äga rum, och att arbetsgivare hävdar att de lokala 

arbetstagarorganisationerna kräver medbestämmandeförhandlingar i högre utsträckning än 

vad de i själva verkar har juridisk rätt till. Vidare menade han att de flesta arbetsgivare som 

han kommer i kontakt med har relativt god kännedom om förhandlingsskyldigheten och att 

praxis från Arbetsdomstolen i dagsläget har utkristalliserat sig kring i vilka fall 

förhandlingsskyldigheten kan föreligga. Problem som kan uppstå handlar exempelvis om att 

förhandlingen skjuts fram i tiden av orsaker som kan handla om att arbetsgivare är osäkra 

kring om de kan överlämna informationen, exempelvis på grund av potentiellt 

börspåverkande information. Han menade också att det var vanligt att arbetsgivare har frågor 

kring hur de ska hantera frågor om sekretess och det förekom även frågor kring uppgifter som 

kan vara känsliga för börspåverkan och i vilken utsträckning det är klokt att sprida detta till en 

arbetstagarorganisation. I de lägena menade han att den avvägningen ska görs allt som oftast 

görs till insiderlagstiftningens fördel till nackdel för förhandlingsskyldigheten, men att både 

naturligtvis eftersträvas att följas. Detta var å andra sidan inget som han sett utmynnat i några 

större problem eller konflikter och att detta verkar lösa sig på den lokala arbetsplatsen. 
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  Företrädaren från arbetstagarorganisationen hade likväl en positiv inställning till 

förhandlingsrätten och förhandlingsskyldigheten generellt sett. Han menade att 

förhandlingsförfarandet innebär att arbetsgivaren både behöver tänka till innan beslutet tas 

genom att motivera sina beslut och lyssna till arbetstagarsidans intressen mer välgenomtänkta 

beslut från arbetsgivaren i förlängningen, men också att arbetsgivare många gånger väljer att 

kompromissa med arbetstagarsidans intressen trots att någon skyldighet att kompromissandet 

i sig inte ingår i förhandlingsskyldigheten. Han betonade dock att förhandlingsmöjligheten 

som regleras i MBL 10-13 §§ är komplex, och var av uppfattningen att många parter från 

arbetstagarsidan ofta tenderar saknar kunskap kring skillnaderna mellan dessa. Detta ger, 

menade han, upphov till ett onödigt juridiskt förhållningssätt från arbetsgivarorganisationer. 

Som exempel nämnde han att många arbetstagarrepresentanter är medvetna om arbetsgivarens 

primära förhandlingsskyldighet enligt 11 § vilket medför att en arbetsgivare måste förhandla 

inför beslut om viktigare förändringar, men tänker inte alltid på den rätt en 

arbetstagarorganisation har en vidsträckt möjlighet att begära förhandling enligt 12 § utan att 

någon viktigare förhandling behöver vara aktuell. Enligt företrädaren för 

arbetstagarorganisationen vore det eftersträvansvärt att i större utsträckning begära 

förhandling enligt 12 §. Han menade att det finns en stor okunskap kring skillnaderna mellan 

tvisteförhandlingar intresseförhandlingar, samt hur de olika förhandlingstyperna slutligen ska 

regleras. I jämförelse med exempelvis LAS är MBL mer komplex varför det är märkligt att 

fokus tenderar att läggas på LAS i utbildningssammanhang. l vid arbetstagarorganisationen 

jämfört med MBL. Han tyckte sig dock å andra sidan ana ett ökande intresse kring dessa 

frågor.  

   En annan fördel med det system för förhandling som företrädaren för 

arbetstagarorganisationen belyste vara att det system som gäller i Sverige bygger på lojalitet 

och ansvar hos de anställda på grundval av rätten till delaktighet genom dessa regler. Detta 

leder till större efterlevnad av ett beslut jämfört med ett annorlunda system som exempelvis 

det i Danmark sin inte innebär lika stort kollektivt inflytande.  

   Företrädaren från arbetstagarorganisationen ansåg också att nackdelen med 

förhandlingsreglerna var att den har potential att kunna användas med enskilt syfte att förstöra 

för arbetsgivaren om arbetstagarorganisationen inte är välvilligt inställd. En utmaning är 

sjunkande medlemsantal hos en arbetstagarorganisation kan leda till onödig konfrontation för 

att arbetsgivaren ska ta denna på allvar. Till detta kommer yttre faktorer som 
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teknikutveckling, globalisering och utstationering som är yttre faktorer som inneburit att 

arbetsgivarsidan kunnat flytta fram sina positioner och rubbat maktbalansen vilket på sikt kan 

riskerar att försämra möjligheterna till arbetstagarinflytande. 

   En annan utmaning för arbetstagarorganisationer menade han har att göra med det globala 

ägandet, där beslut tas från annat håll än där de anställda arbetar. Trots den praxis som AD 

mejslat fram som innebär att beslut ska förhandlas med den motpart där de berörda 

arbetstagarna är anställda blir det svårare för arbetstagarorganisationer att organisera. Trots 

detta visar det sig att utländska företag med annan företagskultur, har det enligt honom visat 

sig att dessa på sikt tenderar anpassa sig till de svenska förhållandena.  

 

5.2 Arbetstagarinflytande genom medbestämmandeavtal 

Båda företrädarna var av uppfattningen att även lokala medbestämmandeavtal är positiva på 

grund av möjligheten till anpassning som kan göras från företag till företag beroende på 

verksamhetens karaktär. De hade inte heller fått någon indikation på att 

medbestämmandeavtalen gett upphov till problem i särskilt stor omfattning, eller att det fanns 

problem för företagen som arbetsgivarorganisationen han företräder att beslut som fattas av 

arbetstagarsidan inte verkställs. Företrädaren från arbetstagarorganisationen menade att 

arbetsgivarsidan inte velat släppa makten över beslutanderätten, varför det inte uppstått någon 

direkt kultur kring att använda medbestämmandeavtal. Han menade å andra sidan att det till 

viss del istället förekommit integrerade möten i arbetsgrupper där beslut tas gemensamt, 

vilket innebär att förhandlingsskyldigheten uppfylls. Dessa integrerade möten kunde enligt 

honom ses som en typ av motsvarighet till de lokala medbestämmandeavtalen. Att dessa å 

andra sidan inte används i någon stor omfattning trodde han hade att göra med den upprepade 

besvikelse som kan uppstå om inte ett sådant beslut tenderar att verkställas i enighet med vad 

som kompromissats om i en sådan arbetsgrupp. Han uppskattade dock att det är ganska 

vanligt att utan större formalisering inrätta olika organ som inte nödvändigtvis som medför att 

beslut tas. Han trodde samtidigt också att arbetstagarsidan har hamnat på reträtt när det gäller 

medbestämmandeavtal jämfört med på 70-talet, och att det idag är andra frågor som är viktiga 

och som uppkommer till följd av yttre påverkan exempelvis uppköp, aspekter av 

globaliseringen och frågor om nya styrningsmodeller som innebär utmaningar för 

arbetstagarorganisationen att kunna behöva möta för att bibehålla inflytandemöjligheten. 
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5.3 Arbetstagarinflytande genom arbetstagarrepresentant i 
bolagsstyrelsen  

Företrädaren från arbetsgivarorganisationen hade en positiv inställning till rätten för 

arbetstagarsidan att utse en arbetstagarrepresentant till bolagsstyrelsen. Han menade dock att 

det enligt hans uppfattning ofta så att arbetstagarrepresentanten uppfattar sig själva som 

styrelserepresentant bland de övriga genom uppdraget mer än att beakta sitt fackliga mandat 

på det sätt att de både tänker och agerar företagsmässigt. Han trodde att detta beror på att 

arbetstagarrepresentanterna upplever ett stort ansvar som styrelserepresentanter av den 

anledningen att de representerar ägarna, oaktat att de är valda som arbetstagarrepresentanter.    

Han menade att det nog är därför som problem kommuniceras kring arbetstagarrepresentanter 

eftersom det nog sällan uppstår kontroverser på styrelsemöten, och att den fackliga kampen 

utkämpas snarare förhandlingsvägen. Det är, uppskattade han, troligtvis också därför det 

fungerar så bra, just därför att regeringsrepresentanter överlag ser till företagets bästa. Det kan 

dock finnas en fördel i att arbetstagarrepresentanten känner sina medarbetare och därför kan 

tillföra något på styrelsemötena. Han hade inte heller upplevt att vårdnadsplikten som 

ledamöterna omfattas av satte någon begränsning för möjligheten till utövandet av 

arbetstagarinflytandet. 

   Företrädaren från arbetsgivarorganisationen var av samma uppfattning som företrädaren 

från arbetstagarorganisationen om att rätten att utse en arbetstagarrepresentant medför en god 

möjlighet till arbetstagarinflytande. Rätten skulle enligt honom ses utifrån en historisk kontext 

där det i Sverige pågått diskussioner kring vilken väg till arbetstagarinflytande som ska tas. 

Sverige har valt en väg som inneburit att i större grad hållit fast vid tanken om att 

arbetsgivarens beslut ska vara utslagsgivande i motsats till exempelvis hur det fungerar i 

exempelvis Tyskland där en större påverkan på beslutet accepteras. Sverige har istället valt att 

kvarhålla det kollektiva medbestämmandet inför beslut. Företrädaren från 

arbetstagarorganisationen trodde att detta huvudsakligen beror på att arbetsgivarsidan vägrat 

att släppa ifrån sig makten över arbetsledningsrätten, men att möjligtvis också är en 

delförklaring att det från fackligt håll inte funnits någon stark påtryckning. Detta kan bero på 

att en förskjutning av ansvaret på arbetstagarsidan också kan ligga en arbetstagarorganisation 

till last, eftersom att arbetstagarorganisationen då också skulle behöva stå till svars olika 

beslut. Detta har inte, menade företrädaren från arbetsgivarorganisationen, heller varit någon 

stridsfråga för fackförbundet han jobbar. 
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En problematik med arbetstagarrepresentation menade företrädaren från 

arbetstagarorganisation vara att det kan innebär en svårighet för en arbetstagarrepresentant att 

axla rollerna som arbetare, förtroendevald och bolagsstyrelseledamot med de olika regelverk 

dessa roller innebär som både överlappar och verkar parallellt. Trots detta utnyttjas rättigheten 

att utse en arbetstagarrepresentant i hög utsträckning, och det brukar sällan vara några 

problem i processen att utse. Företrädaren från arbestagarorganisationen hade lagt märke till 

att ägare, även utländska sådana, på sikt har haft en tendens acceptera dessa regler och även se 

fördelarna med dessa som förståelsen för verksamheten som en arbetstagarrepresentant kan 

bidra med. En farhåga som han misstänkte var att det förekommer förmöten på 

bolagsstyrelsenivå dit arbetstagarrepresentanten inte inbjuds. Han kunde inte intyga att så är 

fallet men menade att det verkar troligt med tanke på hur vanligt fenomen detta är i likvärdiga 

sammanhang. Han menade att det finns ett upplysnings- och utbildningsbehov kring vad 

rollen som arbetstagarrepresentant innebär, eftersom det efterspel som kan uppstå då problem 

väl uppstått i samband med företagsrepresentation är mycket komplext. Brister i kunskap 

finns särskilt i ABL och i synnerhet vårdnadsplikten. Han menade också att de flesta personer 

som utses till arbetstagarrepresentant vidhåller ett fackligt förhållningssätt, men att det kan 

skilja sig om personen utses från arbetstagarorganisationens styrelse eller inte. Han tror dock 

att många är följsamma i ödmjukhet gentemot det ansvar uppdraget innebär. Det en 

arbetstagarrepresentanten främst kan bidra med är enligt honom ett fackligt perspektiv till 

bolagsstyrelsen, men också ett perspektiv som en arbetstagarrepresentant från den dagliga 

verksamheten. Detta är särskilt viktigt med tanke på många styrelseledamöter idag saknar 

bakgrund i den egna verksamheten. 

 

6 Analys och diskussion 
I uppsatsen har jag ställt följande frågor: 

 

 Vad innebär bestämmelserna om arbetstagarinflytande i MBL och LSA i ett 

aktiebolag? 

 Hur fungerar arbetstagarinflytandet i praktiken med stöd av inflytandereglerna i MBL 

respektive LSA? 

 Hur kan arbetstagarinflytandet förbättras i aktiebolag? 
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6.1 Vad innebär bestämmelserna om arbetstagarinflytande i MBL och 
LSA i ett aktiebolag? 

Arbetstagarinflytandet utifrån MBL bygger till stora delar på förhandlingsrätten som 

samspelar och tillsammans skapar en struktur som tränger djupt genom arbetsgivarens 

verksamhet. Det är arbetstagarorganisationen som kan tillgodose arbetstagarinflytandet 

genom MBL, och en facklig förtroendeman omfattas också av reglerna i FML. 

Medbestämmandeförhandling en möjlighet för en facklig organisation till inflytande att 

använda innan beslut fattas av arbetsgivaren. Den primära förhandlingsskyldigheten innebär 

att en arbetsgivare på eget initiativ måste förhandla inför ett beslut om en viktigare 

förändring, medan den sekundära förhandlingsrätten innebär att den fackliga organisationen 

kan begära förhandling i en fråga. Arbetsgivaren har alltjämt sista ordet vid 

medbestämmandeförhandlingar, jämfört vid intresseförhandlingar och tvisteförhandlingar. 

Intresseförhandlingar avgörs som sista utväg genom stridsåtgärder under förutsättningar att 

inte fredsplikt gäller, och tvisteförhandlingar genom att väcka talan i domstol och yrka på 

skadestånd.  

   Förhandling genomförs utifrån vissa procedurregler i MBL, som huvudsakligen innebär att 

förhandling ska genomföras på lokal nivå innan den hänskjuts till central nivå. Talan kan 

väckas i domstol först efter detta. Finns en förhandlingsordning i ett kollektivavtal kan den 

ändra nämnda ordning.  

   En förutsättning för att förhandlingen ska blir fruktsam och inflytandet ska bli verklighet är 

tillräckligt med information. Arbetsgivarens informationsskyldighet har därför stor betydelse. 

Viss information kan vara av känslig natur och innebära att en arbetsgivare inte kan lämna ut 

denna av olika anledningar. Det kan leda till att den beläggs med tystnadsplikt genom att 

förhandling om detta begärs. Ett mer direkt inflytande kan skapas med hjälp av 

medbestämmandeavtal, som innebär att arbetstagarsidan bereds möjlighet att delta i företagets 

beslutsprocess. De flesta aktiebolag omfattas av det centrala medbestämmandeavtalet UVA, 

och i många företag förekommer lokala medbestämmandeavtal. En uppdelning görs i 

medbestämmandeavtal där beslutsfattandet flyttas till arbetstagarna, men rätten till 

verkställandet av beslutet ligger kvar hos arbetsgivaren. Bergqvist, Lunning & Toijer hävdar 

att denna uppdelning åtminstone i teorin kan ge upphov till problem i de fall arbetsgivaren 

inte verkställer ett beslut fattat av arbetstagarparten.  
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   LSA erbjuder under vissa givna förutsättningar en möjlighet för en lokal 

arbetstagarorganisation att inrätta och utse en styrelseledamot till bolagsstyrelsen, vilket 

innebär ett mer direkt inflytande för arbetstagarsidan i arbetsgivarens verksamhet. En 

arbetstagarrepresentant måste liksom samtliga styrelseledamoter beakta reglerna i ABL som är 

av komplex karaktär, där vårdnadsplikten kan begränsa vilken information som får spridas 

vidare. LSA innehåller regler om jäv till syfte att stävja att individer med personliga intressen 

deltar vid beslutsfattandet. 

    

6.2 Hur fungerar arbetstagarinflytandet i praktiken med stöd av 
inflytandereglerna i MBL respektive LSA? 

Ifråga om arbetstagarinflytande genom MBL framkom det i min undersökning att det verkar 

finns en allmänt positiv syn på förhandling, men det framkom samtidigt också att det är en 

möjlighet som kan missbrukas och därmed skada företaget. Det kan exempelvis vara frågan 

om att en arbetstagarorganisation inte har företagets fortsatta utveckling i åtanke. Mitt 

empiriska underlag tyder på att vilken inställning hos de förhandlingsberättigade parterna har 

till förhandlingsrätten och företagets utveckling har stor betydelse för om 

arbetstagarinflytandet ska bli framgångsrikt. Undersökningen visar också att ett vanligt 

faktum är brist på djupgående kunskaper i MBL hos arbetstagarorganisationer, och att 

användandet till följd av detta kan bli onödigt juridiskt, exempelvis genom att 

medbestämmandeförhandlingar inte begärs i särskilt stor utsträckning som egentligen skulle 

vara eftersträvansvärt. En tänkbar slutsats av detta kan tänkas vara att en brist på kunskap om 

lagen leder till ett onödigt stelt förhållningssätt till förhandlingar vilket i sig ger upphov till 

konfrontation. Samtidigt framkom från företrädaren för arbetsgivarorganisationen att att det 

finns en uppfattning på arbetsgivarsidan att förhandling begärs av arbetstagarorganisationer i 

fler fall än vad dessa i själva verket har juridisk fog för. Denna paradox är enligt min mening 

inte särskilt förvånande - praxis från arbetsdomstolen om när förhandling kan begäras är 

öppen för tolkning både för arbetstagarsidan och för arbetsgivarsidan, vilka båda naturligtvis 

eftersträvar att företräda sina egna intressen i så långt som möjligt. Enligt min mening bör 

dock praxis i sammanhanget bedömas vara generös till arbestagarsidans fördel. 

Min empiri visar vidare på att en orsak till ett negativt förhållningssätt till förhandling kan 

bero på sjunkande medlemsantal hos den fackliga organisationen vilket kan leda till att 

konfrontation söks i högre utsträckning genom ökat fokus på symbolfrågor. En slutsats av 
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detta är att arbetstagarsidan och arbetsgivarsidan därför bör ha ett gemensamt intresse av en 

hög organisationsgrad för att försäkra sig om ett fördelaktigt förhandlingsklimat. 

   De risker som kan misstänkas med att känslig information inte kan spridas verkar emellertid 

inte innebära något större problem i praktiken - mitt empirska underlag tyder på att det är 

sällan som känslig information behöver hemlighållas. En förklaring kan vara att en 

arbetsgivare fortfarande behöver förhålla sig till de förhandlingsregler som gäller som innebär 

att säkerställa att arbetstagarparten har reella möjligheter att ta del av beslutsunderlaget. Några 

större problem för arbetstagarrepresentanten att möjliggöra arbetstagarinflytande i förhållande 

till vårdnadsplikten verkar inte heller förekomma enligt min empiri. Viktigt att påpeka är att 

problem fortfarande kan tänkas förekomma kring dessa frågor. Tänktbart är att känslig 

information inte kommer till kännedom och därför inte hinner skapa konflikter. 

   Vidare pekar mitt empiriska underlag på att medbestämmandeavtal med stöd av MBL 

uppfattas som positiva från båda företrädarna, och några särskilda problem med dessa 

framkom inte. Det fanns i deras iakttagelser inte hellre några större problem med 

medbestämmandeavtalets utformning i uppdelning av verkställighet och beslutsfattande, till 

skillnad mot vad som har diskuterats i litteraturen. Trots detta är medbestämmandeavtal av 

lågt intresse att teckna lokalt på avtalsområdet enligt min empiri. Detta hävdar jag är 

motsägelsefullt med tanke på den positiva inställningen som verkar finnas enligt min 

undersökning. Mina respondenter förmodade själva att det hade att göra med tradition, men 

min föraning är att det möjligen också kan bero på att förhandlingsmöjligheten har varit ett 

effektivare sätt att få till arbetstagarinflytande.  

   Det visar sig finnas ett instämmande kring att rätten till arbetstagarrepresentant i sin helhet 

är ett bra sätt att skapa arbetstagarinflytande. Respondenten från arbetsgivarorganisationen 

anser att arbetstagarrepresentanter vanligtvis har företagens intressen för ögonen och att det 

sällan brukar uppstå några problem med arbetstagarrepresentanter i styrelser generellt vilket 

bekräftar detta. Att den inte upplevs problematiskt enligt arbetsgivarsidan kan både ha att göra 

med att det är en i grunden välfungerande inrättning. Det kan också tänkas bero på att det 

fackliga perspektivet som tillförs inte får något större genomslagskraft och att 

arbetsgivarsidan därför inte upplever den som något problem. En arbetstagarrepresentant är 

trots allt i minoritet jämfört med de övriga i styrelsen som inte representerar arbetstagarsidan. 

Företrädaren från arbetstagarorganisationen hävdade att arbetstagarrepresentanten kan tillföra 

två värdefulla perspektiv – ett som arbetstagarperspektiv, men också ett 
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verksamhetsperspektiv. Lavén hävdar att det också de mer informella kontakterna som kan 

tillför det huvudsakliga värdet för arbetstagarsidan genom denna rätt. Betydelse för det reella 

inflytandet i företaget är svårt att överblicka, men min gissning är att det kan ligga något båda 

antagandena. Det handlar förmodligen också om attityden från företagets sida, samt vilken 

kunskap arbetstagarrepresentanten har kring det komplexa regelverk som omgärdas denne i 

bolagsstyrelsesammanhanget och som bör ha avgörande betydelse för modet att ha 

synpunkter inför beslut. 

    

6.3 Hur kan arbetstagarinflytandet förbättras i ett aktiebolag? 

Min slutsats är att en ökad kunskap om MBL skulle vara fördelaktigt både för 

arbetstagarsidan men även för arbetsgivarsidan. Detta skulle kunna bidra med en ökad 

möjlighet till arbetstagarinflytande framförallt genom att en arbetstagarorganisation kan 

utnyttja förhandlingsrätten på ett mer varierat och ibland kanske finstämt sätt där framförallt 

medbestämmandeförhandlingar begärs i högre utsträckning av en arbetstagarorganisation. Det 

skulle för arbetsgivarsidan innebära en större förståelse för hur omfattande 

medbestämmanderätten enligt den praxis arbetsdomstolen utmejslat är skulle enligt min 

uppfattning också kunna skapa större förståelse hos arbetsgivare inför de fall 

arbetstagarorganisation påkallar förhandling. Det skulle kunna inneära att tvister kan lösas på 

ett tidigare stadie än att tvingas lösas exempelvis genom yrkanden om skadestånd. Detta 

skulle sammantaget kunna leda till bättre förutsättningar för en god förhandlingsmiljö i ett 

aktiebolag. 

   För att förbättra möjligheterna till direkt arbetstagarinflytande är rätten till 

arbetstagarrepresentant enligt min mening en inrättning för arbetstagarsidan att hålla fast vid 

och att även begrunda på vilket sätt denna rätt kan dras nytta. Ett sätt kan vara större 

utbildningsinsatser till arbetstagarrepresentanterna och då särskilt kring ABL och i synnerhet 

kring vårdnadsplikten behövas. Det kan bidra med att de fackliga organisationerna får lättare 

att avgöra vart gränserna går kring rollen som styrelseledamot och facklig representant, och 

kanske också en större möjlighet att uttrycka ställningstaganden som arbetstagarrepresentant 

tack vare en större förståelse för dessa gränser.  

Enligt min empiri verkar en samsyn finnas om att medbestämmandeavtal i grunden är 

positiva, varför det enligt min mening bör finns möjlighet att öka utnyttjandet av denna 

möjlighet till direkt inflytande. Det är oklart vad som är anledningen till varför tecknandet 
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inte sker i någon större utsträckning, men min aning är att kännedomen kring rättigheten är 

låg. 

 

7 Avslutning 
Med utgångspunkt i uppsatsens syfte kan konstateras att det tycks finnas en positiv tilltro till 

den modell för arbetstagarinflytande i Sverige som i mångt och mycket bygger på deltagande 

inför beslut i snarare än ett inflytande genom en direkt påverkan på beslutet, även fast det 

finns spår även av detta i svensk rätt. Det kan konstateras att det finns förbättringsmöjligheter 

kring hur arbetstagarinflytandet kan förbättras när det gäller reglerna i MBL och LSA.  

   Arbetstagarinflytandet vilar i Sverige på det som fundament som populärt brukar kallas för 

Den svenska modellen. Förutom att stärka arbetstagarinflytandet kan därför behöva fundera 

kring hur vi ska stärka denna modell och därmed arbetstagarinflytandet i en tid där 

utmaningar som globalisering, utstationering och teknikutveckling, och ökande användande 

av komplexa styrningsmodeller pågår samtidigt som en trend kan märkas med sjunkande 

organisationsgrad hos framförallt LO-förbunden?64 

 

8 Förslag till vidare studier 
Mer omfattande empiriska undersökningar behövs för att tydligare fastslå vad som är 

arbetsmarknadens parters uppfattningar om arbetstagarinflytandet. Det vore eftersträvansvärt 

att undersöka hur förhandlingstraditionen kan stärkas ytterligare och hoten mot den avvärjas. 

En undersökning som omfattar flera representanter och från flera arbetstagar- och 

arbetsgivarorganisationer skulle med större säkerhet kunna skönja tänkbara 

förbättringsmöjligheter. 

Om arbetstagares inflytande i företaget ska förbättras är det också enligt min mening viktigt 

att undersöka hur tänkbara utbildningsinsatser bör utformas på bästa sätt för att stärka 

kunskapen hos företrädare på arbetsmarknaden och på sikt stärka både det indirekta och 

direkta arbetstagarinflytandet. Avslutningsvis kan i framtida studier även titta närmare på hur 

medbestämmandeavtal kan utformas för att få större betydelse. 

 

                                                 

64 Medlingsinstitutet, 2016, s. 283. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

Hur funkar arbetstagarinflytandet med hjälp av förhandlingsrätten enligt dig? 

 

Vilka frågor är intressanta för facket att förhandla om? 

 

Några särkskilt besvärliga frågor? 

 

Finns det frågor som inte tas upp av olika skäl? I så fall, vilka? 

 

Vad har det för betydelse för arbetstagarinflytandet? 

 

I vilken utsträckning upplever du att information beläggs med tysnadsplikt? 

 

Vad möjligheter ser du med rätten till arbetstagarrepresentant i bolagsstyrelser? 

 

Vilka problem ser du med rätten till arbetstagarrepresentant i bolagsstyrelser? 

 

Alla styrelserepresentanter är belagda med vårdnadsplik. Vad har det för betydelse för för 

arbetstagarinflytandet? 

 

Vad är enligt dig fördelarna med medbestämmandeavtal? 

 

Vad är nackdelarna? 

 

Vad innebär medbestämmandeavtal för arbetstagarinflytandet? 

 

Hur upplever du att verkställande av beslut som fattats med stöd av medbestämmandeavtal ser 

ut? 


