
LIU-IEI-FIL-G--15/01309--SE

Arbetsgivares skyldighet att lämna ut information
enligt LEF och MBL 

Employer’s obligation to provide information according to LEF 
and MBL

Författare 
Daniel Landelius 
Jesper Liljegren 

Vårterminen 2015

Handledare
Åsa Åslund

���

Kandidatuppsats i Affärsrätt/Affärsjuridiska programmet

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling



Sammanfattningar
Uppsatsen utreder arbetsgivares skyldighet att lämna ut information enligt Lag 
(2011:427) om europeiska företagsråd (LEF). Utredningen görs genom en jämförelse 
med vad som föreskrivs i Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL), 
med särskild tonvikt på dess 19 §.

Uppsatsen granskar vilken information som ett företag kan vara skyldigt att lämna ut 
med stöd i LEF respektive 19 § MBL och preciserar vilka typer av information som 
omfattas, när den ska lämnas ut och till vilken mottagare.

Utifrån det material som framkommer av utredningen analyserar författarna hur 
skyldigheten att lämna ut information enligt LEF skiljer sig från motsvarande skyldighet i 
MBL.
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1. Inledning
1.1 Problembakgrund
I svensk lagstiftning regleras arbetsgivarens grundläggande skyldighet att ge ut 
information till den anställde i Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). 
Många företag väljer att i samråd med facklig arbetstagarorganisation utöka 
arbetsgivarens skyldighet  att ge ut information till arbetstagarorganisation genom 
kollektivavtal. Det är dock MBL som i frånvaron av kollektivavtal reglerar arbetsgivares 
skyldighet att lämna ut information.
 
Företags skyldighet att lämna ut information till arbetstagare regleras i nationell 
lagstiftning. Detta innebär att internationella företag har att förhålla sig till olika länders 
reglering och har en skyldighet att lämna ut information till arbetstagare i olika länder i 
enlighet med den nationella lagstiftningen i de olika länderna. De nationella 
lagstiftningarna tenderar att riktas mot arbetstagare inom nationens gränser. I regel 
innebär detta att arbetsgivare har skyldighet att ge ut information till arbetstagare 
rörande verksamheten inom landet, men inte nödvändigtvis i ärenden som berör 
företagets verksamhet i andra länder.

Med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/38/EG (Direktivet), avser EU att 
uppnå ökade möjligheter till utbyte av information och samråd mellan de anställda i 
företag som verkar inom flera av EES-staterna. Genom att skapa ett internationellt 
regelverk är EUs målsättning att de berörda arbetstagarna ska ges större möjligheter att 
begära ut information samt samverka över nationsgränserna. I Direktivet fastslås 
företags skyldighet att lämna ut information till och samråda med arbetstagare, samt 
regler för upprättandet av en internationell och företagsspecifik arbetstagarorganisation, 
ett europeiskt företagsråd (EWC). Ett EWC är en arbetstagarorganisation som upprättas 
genom avtal mellan arbetstagare och arbetsgivare. EWC inrättas i syfte att utöka 

arbetstagares möjlighet till att erhålla information och samråda i gemenskapsföretag.1

 Gemenskapsföretag definieras i avsnitt 2.1.1 1
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I svensk lagstiftning regleras inrättandet av EWC i Lag (2011:427) om europeiska 
företagsråd (LEF). LEF gäller företag som har minst 1000 arbetstagare inom EES-
staterna, varav minst 150 anställda ska finnas i två av länderna.

Avsikten med LEF är ett ökat utbyte av information och samråd i multinationella frågor 

för arbetstagare i olika EES-stater.  I LEF fastslås skyldighet för gemenskapsföretag att 2

lämna information till sina arbetstagare. Denna skyldighet att delge information regleras 
sedan tidigare i svensk lagstiftning främst i MBL, och i hög utsträckning i dess 19 §. 
Detta innebär att för svenska företag, som omfattas av både MBL och LEF, föreligger 
skyldighet att ge ut information enligt båda lagrummen. 

1.2 Problemformulering
Hur förhåller sig arbetsgivares skyldighet att lämna information till arbetstagare enligt 
LEF, till skyldigheten som stipuleras i 19 § MBL? 

1.3 Syfte
Syftet med uppsatsen är att ge arbetsgivare som omfattas av LEF en översikt över 
vilken skyldighet att lämna ut information som LEF medför, jämfört med motsvarande 
skyldighet enligt 19 § MBL. Författarna vill utreda i vilken utsträckning reglerna i LEF 
innebär en skillnad i arbetsgivares skyldighet att delge information i förhållande till 19 § 
MBL.

1.4 Metod
Utgångspunkten för uppsatsen är traditionell juridisk metod. Författarna kommer att 
använda lagar, förarbeten, rättspraxis och doktrin för att besvara frågeställningen. De 
rättsfall från EU-domstolen som tas upp i uppsatsen är utvalda med hänsyn till deras 
påverkan på svensk rätt och LEF, då de bland annat tas upp i proposition 2010/11:60 Ny 
lag om europeiska företagsråd. De rättsfall som är hänförliga till vår utredning av MBL 
tas upp endast i den utsträckning de behövs för att belysa 19 § MBL och dess innebörd.

 Prop. 2010/11:60 s. 29.2
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1.5 Avgränsning
Skyldigheten att lämna ut information är tätt knuten till skyldigheten att samråda med 
arbetstagare i både LEF och MBL. I uppsatsen utreds bara samråd i den utsträckning 
som krävs för att tydliggöra regleringen gällande utlämnande av information. 
Utredningen av MBL är i huvudsak fokuserad på 19 § MBL. Anledningen till detta är 19 
§ MBL reglerar arbetsgivares skyldighet att delge information till arbetstagarorganisation 
som arbetsgivare har ingått kollektivavtal med. 19 § MBL är därmed lämpad för en 
jämförelse med LEF, eftersom det är troligt att bolag omfattas av LEF också har ingått 
ett kollektivavtal. Övriga paragrafer som berör rätten till information i MBL diskuteras 
endast i den grad de inverkar på bestämmelserna i 19 § MBL. 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2. Begrepp och organisationer
Detta kapitel berör centrala begrepp som används i uppsatsen. Författarna avser inte att 
dessa definitioner ska vara allmängiltiga, istället syftar definitionerna till att ge en 
förståelse för begreppen såsom de används i uppsatsen.

2.1 Arbetstagare och arbetsgivare
Begreppet arbetstagare finns inte definierat i någon svensk lag.  Innebörden av 3

begreppet har istället förtydligats i praxis, som anger att följande punkter måste 
uppfyllas för att ett arbetstagarförhållande ska anses föreligga mellan arbetsgivare och 

arbetstagare .4

• Parternas inbördes förhållande ska grundas på ett muntligt eller skriftligt avtal.
• Avtalet ska gå ut på att ena parten ska utföra arbete för den andres räkning.
• Den part som åtar sig att utföra arbetet ska själv delta eller på förhand kunna 

förutsättas delta i arbetet.

Arbetstagare och arbetsgivare är sålunda två olika parter i ett avtalsförhållande. 
Arbetstagare definieras som den part som har åtagit sig i avtal att utföra arbete. 
Arbetsgivaren är den part som har behov av att få arbete utfört.

2.1.1 Gemenskapsföretag
Med Gemenskapsföretag avses i uppsatsen samtliga företag som omfattas av LEF. Ett 
gemenskapsföretag har alltid minst 1000 anställda och är verksamma i minst två EES-
stater. Det måste finnas minst 150 anställda i var och en av dessa två EES-stater. Ett 
gemenskapsföretag ska också ha sitt säte i Sverige för att omfattas av LEF. Grunderna 
för tillämplighet återfinns i 4 § LEF.

 Holke, Olauson, s. 15.3

 Holke, Olauson, s. 15f.4
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2.2 Arbetstagarorganisation
I uppsatsen nämns flera olika typer av arbetstagarorganisationer. För att undvika 
oklarheter finns här en översikt av de olika typer av arbetstagarorganisationer som 
omnämns i uppsatsen.

2.2.1 Arbetstagarorganisation enligt MBL
Begreppet arbetstagarorganisation definieras i 6 § MBL. Definitionen säger att 
arbetstagarorganisation är en sammanslutning av arbetstagare som i sina stadgar säger 
att de har till uppgift att ta vara på arbetstagarnas intressen gentemot arbetsgivaren.  
När ”arbetstagarorganisation” används i uppsatsen är det arbetstagarorganisation enligt 
definitionen i 6 § MBL som avses, om inte annat anges.  

2.2.2 EWC
Ett europeiskt företagsråd, eller EWC, är en arbetstagarorganisation som inrättas 

genom avtal mellan ett gemenskapsföretag och dess arbetstagare.  Syftet med att 5

inrätta ett EWC är att öka arbetstagares insyn i gemenskapsföretags verksamhet i dess 
helhet, och ge möjlighet till samråd med företagsledning i frågor som berör arbetstagare 

i flera EES-stater.  Ett EWC har en viss rättskapacitet. Ett EWC har möjlighet att 6

förvärva rättigheter, ta på sig skyldigheter och föra talan inför domstol såväl som andra 
myndigheter, vilket kan utläsas ur 53 § LEF. I propositionen framgår det att EWCs 
rättskapacitet inte var tydligt fastslagen i den tidigare lagstiftningen, och att 53 § ansetts 

nödvändig för att förtydliga att sådan föreligger.  Ledamöterna i EWC utses enligt 7

reglerna i 37 – 41 §§ i LEF. Där tydliggörs att de respektive verksamhetsländernas 
arbetstagare ges plats i EWC i förhållande till det totala antalet arbetstagare i 
gemenskapsföretaget inom EES. Verksamheten för ett EWC gällande information och 
samråd regleras huvudsakligen i avtalet om dess inrättande, vilket framgår av 33 § 4pt 
LEF.

 Direktiv. 2009/38/EG, artikel 6.5

 Direktiv. 2009/38/EG, artikel 1, pt 2.6

 Prop. 2010/11:60 s. 81f.7
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2.2.3 Förhandlingsdelegation
Förhandlingsdelegationen företräder arbetstagarna vid förhandlingar om inrättande av 

EWC.  Initiativ till förhandling kan tas antingen av gemenskapsföretag eller av 8

arbetstagare. Om det är på arbetstagares initiativ krävs en skriftlig begäran därom, 
stödd av minst 100 arbetstagare, eller behöriga representanter för dessa, vid minst två 
av det aktuella gemenskapsföretagets verksamheter. Detta framgår av 19 § 2pt LEF. 
Förhandlingsdelegationens ledamöter tillsätts bland gemenskapsföretags arbetstagare i 
de olika verksamhetsländerna. Antalet ledamöter bestäms utifrån det totala antalet 
arbetstagare i gemenskapsföretagets verksamheter inom EES. Detta framgår av 23 § 
LEF. När ett EWC har inrättats övertar EWC förhandlingsdelegationens rättigheter och 
skyldigheter, vilket framgår av 53 § 2 st LEF.

2.2.4 Arbetsutskott
Ett arbetsutskott är inte en arbetstagarorganisation i sig själv. Ett arbetsutskott ska utses 
internt inom EWC och bestå av högst fem ledamöter. Det framgår av 43 § LEF, där det 
också sägs att arbetsutskott ska ha möjlighet att bedriva löpande verksamhet. 

Arbetsutskott har till uppgift att samordna verksamheten inom EWC.9

2.3 Kollektivavtal
Ett kollektivavtal är ett avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivare. 
Kollektivavtalet ska vara skriftligt och avse anställningsvillkor eller övrigt förhållande 
mellan arbetstagare och arbetsgivare. Den legala definitionen av ett kollektivavtal finns i 
23 § MBL. Alla avtal som uppfyller kriterierna för ett kollektivavtal är att betrakta som 

sådana.10

2.4 Information
Begreppet information används frekvent i uppsatsen. När termen används avses 
information gällande arbetsgivares verksamhet. Denna definition är tillämplig på all 
information som omnämns i uppsatsen, om inte annat särskilt anges. Information enligt 

 Prop. 2010/11:60 s. 55.8

 PTK, s. 49.9

 Glavå, s 140f.10
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MBL är knuten till tre olika typer av situationer.  Den första situationen gäller fortlöpande 11

information och förtydligas i avsnitt 2.4.1. Den andra situationen gäller information i 
förhandlingar och behandlas närmare i 2.4.2. Den tredje situationen förekommer endast 
när inget kollektivavtal föreligger.

2.4.1 Information som är fortlöpande
Den skyldighet att lämna ut information som föreskrivs i 19 § MBL gäller fortlöpande 
information. Fortlöpande information är information som ska beröra arbetsgivares 
produktion, ekonomi och riktlinjer för personalpolitiken. Informationen ska vara generell i 
det avseendet att den beskriver företagets verksamhet utan att vara bunden till en 

specifik förhandling.12

2.4.2 Information i förhandlingsrätt
Förhandlingsrätten regleras i 10 -17 §§ MBL. Förhandlingsrätten innebär att 
arbetsgivare har en skyldighet att förhandla med arbetstagarorganisation innan beslut 

kan fattas gällande viktiga förändringar av arbetsgivares verksamhet.  Arbetsgivares 13

skyldighet att delge information i förhandlingarna gäller den information som ligger till 

grund för själva förhandlingarna.  Information som inte ligger till grund för den specifika 14

förhandlingen anses i stället vara fortlöpande information.15

Information genom förhandlingar skiljs från fortlöpande information utifrån att information 
i förhandlingar gäller vid enskilda förhandlingar medan fortlöpande information avser 

generell och översiktlig information om arbetsgivares verksamhet.  När en förhandling 16

har påbörjats rör det sig om förhandlingsrätt. Information i förhandlingsrätt omfattas inte 
av 19 § MBL. 

 Holke, Olauson, s. 146.11

 Holke, Olauson, s. 151.12

 Glavå, s. 498.13

 Holke, Olauson, s. 147.14

 Holke, Olauson, s. 158.15

 Holke, Olauson, s. 158.16
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3. Allmänt om LEF och MBL
Detta kapitel innehåller en sammanfattning av LEF och MBL. Sammanfattningen 
presenteras i syfte att öka läsarens förkunskaper innan utredningen av arbetsgivares 
skyldighet att lämna ut information utvecklas i kommande kapitel.

3.1 Lag om europeiska företagsråd
LEF trädde i kraft den 6 juni 2011. LEF upphäver den tidigare lagen på området, Lag 
(1996:359) om europeiska företagsråd. LEF syftar, liksom föregående lag till ökad insyn 
och möjlighet till samråd för arbetstagare vid gemenskapsföretag. LEF innehåller regler 
för inrättande av EWC eller annat förfarande för ökat arbetstagarinflytande. Vilka företag 
som omfattas av lagen framgår av 4 - 7 §§ LEF. Undantag från tillämplighet behandlas i 
8 - 11 §§ LEF. I LEF fastslås, utöver reglerna för förhandling om inrättande av EWC, 
vilka huvudsakliga områden informationen och samrådet ska omfatta. 

LEF bygger på Direktivet, som i sin tur ersatte direktiv 94/45/EG. Medlemsländerna i EU 
har en viss frihet i hur de nationella lagarna ska utformas när direktivet implementeras, 

med stöd i subsidiaritetsprincipen.  En viktig skillnad mellan Direktivet och LEF är att 17

LEF stipulerar att kollektivavtalsbärande lokal arbetstagarorganisation utser de svenska 

representanterna i förhandlingsdelegationen.  Detta har sin grund i att Direktivet  ger 18

medlemsländerna möjlighet att själva välja kriterier för tillsättandet av 

förhandlingsdelegationen.19

Direktivet är en vidareutveckling av direktiv 94/45/EG. Att ett nytt direktiv utarbetades 
berodde bland annat på att förtydliganden av innebörden av information och samråd 
ansågs nödvändigt, vilket anges i skälen för dess införande. I Direktivet förtydligades 

också att regleringarna gäller gränsöverskridande frågor.  Det har också införts krav på 20

omförhandling av avtal om inrättande av EWC vid omstrukturering av verksamheten, 

 Direktiv 2009/38/EG, skäl för införande 20.17

 Prop. 2010/11:60 s. 57.18

 Direktiv 2009/38/EG. artikel 5.19

 Direktiv 2009/38/EG, artikel 1, 1 pt.20
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samt skyldighet för gemenskapsföretaget att utbilda ledamöterna i EWC i den 

omfattning som krävs för att de ska kunna fullgöra sina uppdrag.21

Det finns tvingande regler i LEF i syfte att säkerställa inrättande av EWC.  17 § LEF 22

stipulerar att gemenskapsföretag aktivt ska verka för inrättande av EWC. Det finns även 
regler för inrättande av EWC i de fall avtalsparterna inte kommer överens, vilket framgår 
av 35 § LEF. Trots detta finns det bara inrättade EWC i ungefär hälften av de företag 

som omfattas av LEF.23

3.2 Lag om medbestämmande i arbetslivet
MBL trädde i kraft den 10 juni 1975. MBL syftar till att tillämpas på förhållandet mellan 

arbetstagare och arbetsgivare.  Förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare 24

omfattar bland annat arbetsgivares skyldighet att ge ut information till 
arbetstagarorganisation. Skyldighet att ge ut information regleras i 18 - 22 §§ MBL, 
under avsnittet rätt till information. Avsnittet reglerar rätten till information i flera olika 
situationer. 18 § MBL gäller vid förhandlingar och behandlar rätten att ta del av 
motpartens skriftliga handlingar. 18 § MBL är därmed knuten till förhandlingsrätten och 
syftar inte till att reglera fortlöpande information. 19 a,19 b §§ MBL reglerar rätten till 
information i de fall arbetsgivare saknar kollektivavtal. 20 § MBL tydliggör vem 
informationen ska lämnas till, medan 21 och 22 §§ behandlar tystnadsplikt vid rätten till 
information. 19 § MBL reglerar arbetsgivares skyldighet att delge information till 
arbetstagarorganisation som arbetsgivare ingått kollektivavtal med.  

Avsikten med 19 § MBL är att ge arbetstagarorganisation möjlighet att följa 

arbetsgivares verksamhet.  Detta uppnås genom att arbetsgivare fortlöpande håller 25

arbetstagarorganisation informerad om verksamhetens status och utveckling samt 
riktlinjer för personalpolitiken. Den utlämnade informationen syftar till att möjliggöra för 

 PTK, s. 56.21

 Prop. 2010/11:60 s. 103, 175f.22

 Unionen, s. 4.23

 Prop. 1975/76:105 s. 323.24

 Prop. 1975/76:105 s. 488.25
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arbetstagarorganisation att fullfölja sitt syfte, det vill säga att värna om medlemmarnas 

intressen och rättigheter i förhållande mot arbetsgivare.26

 se 6 § MBL26
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4. Skyldighet att lämna ut information enligt LEF
I detta kapitel samlas och kommenteras de regleringar hänförliga till LEF som behandlar 
arbetsgivares skyldighet att lämna ut information. Här granskas vilken typ av information 
som ska lämnas ut, när detta ska göras och till vilken mottagare.

4.1 Arbetsgivares skyldighet enligt LEF
LEF syftar till att säkerställa arbetstagares möjlighet till information och samråd i frågor 
av gränsöverskridande karaktär, vilket kan utläsas av 1 och 3 §§ LEF. Definitionen av en 
gränsöverskridande fråga enligt LEF återfinns i 3 § och lyder:

”...en fråga som berör hela gemenskapsföretaget, eller minst två av deras 
verksamheter i olika EES-stater”

Ett förtydligande av begreppet ges i propositionen. I propositionen framkommer att vid 
bedömningen av huruvida en fråga är gränsöverskridande eller ej, ska hänsyn tas både 
till möjliga följdverkningar samt vilken ledningsnivå och representationsnivå inom 
gemenskapsföretag frågan berör. I propositionen sägs också att en fråga kan betraktas 
som gränsöverskridande även om den är begränsad till verksamheten i en EES-stat, 
givet att frågan kan anses ha betydande konsekvenser för arbetstagarna i andra 

verksamhetsländer.27

LEF föreskriver sålunda endast skyldighet att lämna ut information i frågor som är av 
betydelse för fler än ett verksamhetsland, men definitionen av gränsöverskridande är 
inte fullt så smal som det kan uppfattas i formuleringen i 3 § LEF.

Om en fråga är att betrakta som gränsöverskridande i den mening som LEF avser, 
föreligger skyldighet för gemenskapsföretag att lämna ut information till EWC. Vad 
informationen ska avse mer specifikt fastslås i 44 – 48 §§ i LEF.

44 § LEF anger vad informationen som lämnas ut till EWC särskilt ska avse. 
Informationen delas in i tre kategorier: information gällande gemenskapsföretagets 
struktur, dess ekonomiska och finansiella situation samt den förväntade utvecklingen 

 Prop. 2010/11:60 s. 38f.27
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avseende verksamhet, produktion och försäljning. Observera att informationen är 
hänförlig till gemenskapsföretags nuvarande ställning och befintliga framtidsplaner. 44 § 
är inriktad på information om hur gemenskapsföretags verksamhet fortlöper. Ingen mer 
ingående definition av vad sagda information omfattar står att finna i propositionen.

I Direktivet sägs att mekanismerna för information och samråd ska omfatta det i 

gemenskapsföretagets verksamhet som kan betraktas som gränsöverskridande,  samt 28

att riktlinjerna för information och samråd ska definieras närmare i avtalet mellan 

gemenskapsföretag och förhandlingsdelegation.  Det bör medföra att det som anges i 29

44 § LEF är avsett att innefatta i stort sett alla gränsöverskridande frågor av vikt för 
arbetstagare.

45 § LEF stipulerar vad informationen till EWC ska avse samt fastslår att det även 
föreligger rätt för EWC att samråda med företagsledningen på de områden som anges i 
paragrafen. Här föreligger alltså skyldighet för gemenskapsföretag att informera och 
samråda med EWC. 45 § LEF skiljer sig också från vad som fastslagits i den 44 § LEF, 
såtillvida att 45 § i högre grad behandlar information som är knuten till förändringar inom 
gemenskapsföretag.

45 § LEF föreskriver att informationen och samrådet ska avse: sysselsättningsläget och 
dess förväntade utveckling, investeringar, betydande organisationsförändringar, 
införandet av nya arbetsmetoder eller produktionsprocesser, produktionsöverföringar, 
fusioner, nedläggningar av verksamheter eller betydande nedskärningar i verksamheter 
samt kollektiva uppsägningar.

Tillsammans föreskriver sålunda 44 och 45 §§ LEF skyldighet att ge ut information både 
gällande företagets nuvarande ställning, befintliga framtidsplaner, samt alla förändringar 
i verksamheten som omnämns i 45 §, vilket sammantaget är det mesta som omfattas av 
ett företags verksamhet.

 Direktiv 2009/38/EG, artikel 1, 3 pt, skäl för införande 16.28

 Direktiv 2009/38/EG, artikel 6.29
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Även om 44 och 45 §§ LEF är de centrala paragraferna för att förstå vilken information 
det finns skyldighet att lämna ut, finns ytterligare några regleringar av denna skyldighet i 
de nästföljande paragraferna i LEF som bör uppmärksammas. 46 § LEF anger att 
arbetstagarrepresentanter har rätt att "få motiverade svar på eventuella yttranden”. Det 
är oklart vad som avses både med motiverade svar och eventuella yttranden, vilket 

lagrådet kritiserade i propositionen.  I sitt svar till lagrådet hävdade Regeringen att 30

oklarheterna var en följd av otydligheter i Direktivet. Det är därmed inte säkerställt vad 
denna skyldighet innebär för gemenskapsföretag eller vilken information som här avses. 
Detta är dock en skyldighet att lämna ut information som är knuten till 

samrådsförfarandet  och då samrådet ligger utanför uppsatsens fokus kommer det inte 31

utredas närmare.

47 § LEF slår fast att EWC har rätt till minst ett möte per år för information och samråd 
samt stipulerar att gemenskapsföretag är skyldigt att förse EWC med en skriftlig rapport 
som klargör vad mötet ska handla om. Det föreligger därigenom skyldighet att lämna ut 
skriftlig information om vilka ämnen som ska avhandlas under samrådet. Motsvarande 
skyldighet föreligger för gemenskapsföretag visavi arbetsutskott enligt 48 § LEF. Utöver 
denna skyldighet att ge ut skriftlig information finns inga ytterligare formkrav för 

information, detaljerna lämnas till utformningen av EWC-avtalet.32

Utöver den skyldighet att lämna ut information som framgår av 44-48 §§ , föreligger 
skyldighet enligt LEF att lämna ut annan typ av information. Det är därmed nödvändigt 
att kommentera ytterligare ett antal paragrafer i LEF som berör rätten till information i 
andra sammanhang.

4.1.1 Information i samband med förhandling om inrättande av EWC
LEF innehåller ett antal regler kring förfarandet vid inrättande av EWC. I vissa 
situationer medför dessa regler en skyldighet för gemenskapsföretag att lämna ut 
information. Dessa regler saknar paralleller i MBL, då de behandlar information vid 

 Prop. 2010/11:60 s. 76.30

 Prop. 2010/11:60 s. 75.31

 Direktiv 2009/38/EG, artikel 6.32
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inrättande av EWC. De är dock viktiga att förstå för att få en helhetsbild av vilken 
skyldighet att lämna ut information som kan bli aktuell enligt LEF.

LEF föreskriver skyldighet för gemenskapsföretaget att lämna ut information som krävs 
för att förhandlingar om EWC ska kunna inledas. Informationen som avses är uppgifter 
om antal anställda inom gemenskapsföretaget och deras fördelning mellan de olika 
EES-staterna, det vill säga det som är nödvändigt att ha kännedom om för att kunna 

fastställa huruvida LEF är tillämplig för det specifika företaget.  Skyldighet att lämna ut 33

denna information framgår av 18 § LEF.

18 § LEF motsvaras av artikel 4.4 i Direktivet och artikel 11.2 i Direktiv 94/45/EG. 
Innebörden av dessa artiklar har förtydligats i praxis. Kopplingen mellan 18 § och 

omnämnda direktivartiklar framgår i propositionen.  EU-domstolen har tagit upp tre fall 34

där skyldigheten att lämna ut information har prövats. Rättsfallen kallas Bofrost, Kühne 

& Nagel och ADS Anker.  Av domsluten utläses att skyldighet att lämna ut sådan 35

information som är av avgörande betydelse för arbetstagares möjligheter att inleda 
förhandlingar om inrättande av EWC anses vara centralt för att lagen ska uppfylla sitt 

syfte.36

Skyldigheten att utlämna sådan information som sägs i 18 § gäller det kontrollerande 
företaget i gemenskapsföretag. Om det kontrollerande företaget befinner sig utanför 
EES omfattas även den presumerade företagsledningen, alltså den avdelning av 
gemenskapsföretag som har flest anställda inom EES, av samma skyldighet. Skyldighet 
att lämna ut information av den typ som anges i 18 § LEF innefattar också skyldighet att 
inhämta sådan information från övriga delar av gemenskapsföretaget. 18 § kan alltså i 
vissa fall föreskriva skyldighet att lämna information mellan olika företag, så länge de 
ingår i ett gemenskapsföretag. Denna skyldighet är fastslagen i praxis genom de ovan 
nämnda rättsfallen.

 Prop. 2010/11:60 s. 106.33

 Prop. 2010/11:60 s.107.34

 C-62/99 Bofrost, C-440/00 Kühne & Nagel AG, C-349/01 ADS Anker.35

 C-62/99 Bofrost, dom punkt 32.36
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Det finns, utöver det som följer av 18 § LEF, ytterligare skyldighet att lämna ut 
information knuten till förfarandet vid inrättandet av EWC. 27 § LEF föreskriver 
gemenskapsföretags skyldighet att informera om förhandlingsdelegations 
sammansättning internt, men också skyldighet att informera samtliga berörda 
arbetstagar- och arbetsgivarorganisation.

Tvistemål gällande tillämpningen av LEF handläggs i Arbetsdomstolen enligt 61 § LEF. 
Arbetsdomstolen har till dags dato inte behandlat något rättsfall knutet till LEF. 
Arbetsdomstolen har dock behandlat två mål knutna till tolkningen av lag (1996:359) om 
europeiska företagsråd. Bägge dessa fall är knutna till fallet Kühne & Nagel i EU-
domstolen. I första fallet stod tvisten kring skyldighet att lämna ut information till den 

svenska avdelningen av Kühne & Nagel.  Målet kom även att behandla 37

Arbetsdomstolens behörighet för att pröva frågan i sig, då tvisten inte uppenbart 
omfattades av det som sägs i 61 § LEF. Arbetsdomstolen bedömdes vara rätt instans att 

pröva frågan, men ledamoten Michaël Kochs var skiljaktig.  Tveksamheten kring 38

Arbetsdomstolens behörighet bottnar i att det rör sig om skyldighet att utlämna 
information mellan olika delar av ett gemenskapsföretag i högre grad än mellan 
arbetsgivare och arbetstagare. I sakfrågan stödde sig domen på det förhandsavgörande 

som EU-domstolen avgett.  Den presumerade företagsledningen ålades att utlämna 39

den begärda informationen.

4.2 Mottagare av information enligt LEF
Skyldigheten att lämna ut information enligt LEF är i huvudsak formulerad som EWCs 
rätt till information. De svenska representanterna i EWC väljs bland 
gemenskapsföretagets anställda i Sverige enligt 38 § och utses av den eller de 
arbetstagarorganisationer som är bundna av kollektivavtal i förhållande till 
gemenskapsföretag enligt 39 §. I det fall inget kollektivavtal ingåtts gäller vad som sägs i 
40 §, dvs de svenska ledamöterna i EWC utses av den lokala arbetstagarorganisation i 
Sverige som företräder flest arbetstagare vid gemenskapsföretaget. Detta gäller dock 

 AD 2007:41.37

 AD 2007:41, s. 6f.38

 AD 2007:41, s. 2.39
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endast om de lokala arbetstagarorganisationerna inte kommer överens om annat 

förfarande.  40

Gemenskapsföretags informationsplikt gäller främst gentemot EWCs representanter, 
som exempelvis den informationsplikt som kan utläsas ur 44 och 45 §§ LEF. EWC är 
dock inte den enda mottagaren av information enligt LEF.

Innan EWC inrättats föreligger skyldighet att lämna ut information gentemot 
arbetstagares förhandlingsdelegation, den temporära organisation som ersätts genom 
inrättande av EWC. Ledamöterna i förhandlingsdelegationen ska utses av 
arbetstagarorganisationer som är part i kollektivavtal med gemenskapsföretaget enligt 
24 § LEF.

Som mottagare av information ska EWC i sin tur underrätta arbetstagarrepresentanter 
på gemenskapsföretag om innehållet i och utgången av informations- och 
samrådsförfarandet vilket fastslås i 54 §. Om arbetstagarrepresentanter saknas på 
gemenskapsföretaget ska samtliga arbetstagare informeras.

Innan EWC inrättats föreligger informationsplikt visavi arbetstagarna enligt 18 § och 
gentemot behöriga arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer enligt 27 §. I 48 § är 
EWCs arbetsutskott angiven som specifik mottagare och i det fall arbetsutskott saknas 
träder EWC i dess ställe enligt 48 § 2st.

4.3 Tidpunkt för att överlämna information enligt LEF
I LEF finns både allmänt hållna riktlinjer för när information ska tillhandahållas och 
specifika regler för skyldighet att lämna ut information vid vissa givna tillfällen. De 
allmänna riktlinjerna är att information ska utges till arbetstagarrepresentanterna på ett 
sådant sätt och med ett sådant innehåll att en bedömning kan göras av eventuella 
konsekvenser. Information ska också tillhandahållas vid en sådan tidpunkt att 
arbetstagarrepresentanterna kan granska den och vid behov förbereda samråd med 

gemenskapsföretaget.  Ovanstående kan utläsas i 2 § 1 st LEF.41

 Prop. 2010/11:60 s. 57f.40

 Prop. 2010/11:60 s. 36.41
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47 § i LEF stadgar att EWC har rätt till samråd minst en gång per år. I 47 § 2st fastslås 
att gemenskapsföretag ska tillhandahålla en skriftlig rapport innan mötet. 
Mötestillfällenas tidpunkter och antal varierar mellan olika EWC. Därmed kan  
gemenskapsföretags skyldighet att sammanställa obligatoriska skriftliga rapporter 
föreligga vid flera tillfällen per år, beroende på utformningen av avtalet om inrättande av 
EWC.

EWCs arbetsutskott ska erhålla information gällande frågor som påverkar arbetstagarna 
i betydande utsträckning, så snart det kan ske och i god tid före beslut enligt 48 § 1 st 
LEF. I andra stycket samma paragraf framgår att arbetsutskott kan begära överläggning 
gällande sådana frågor som anges i 48 § 1st. Inför en sådan överläggning är 
gemenskapsföretag skyldig att lämna ut en skriftlig rapport om mötets innehåll. 
Tidpunkten för skyldighet att lämna ut information är alltså i det fallet avhängig 
arbetsutskottets initiativ.
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5. Skyldighet att lämna ut information enligt MBL
I detta kapitel samlas och kommenteras de regleringar hänförliga till MBL som 
behandlar arbetsgivares skyldighet att lämna ut information. Här granskas vilken typ av 
information som ska lämnas ut, när detta ska göras och till vilken mottagare.

5.1 Arbetsgivares skyldighet enligt 19 § MBL
19 § MBL reglerar vilken information arbetsgivare ska förmedla till 
arbetstagarorganisation som arbetsgivare har ingått kollektivavtal med. Den information 
som arbetsgivare är skyldig att dela med sig av berör den produktionsmässiga och 
ekonomiska utvecklingen samt riktlinjerna för personalpolitiken. Skyldigheten att delge 

information enligt 19 § MBL kan delas upp i tre olika varianter:42

• Information som arbetsgivaren ska delge arbetstagarorganisationen på eget initiativ.

• Information som arbetsgivaren är skyldig att ge ut om lokal arbetstagarorganisation 
begär detta. 

• Utredningar och avskrifter som arbetsgivaren är skyldig att utföra på begäran av lokal 
arbetstagarorganisation.

För att skyldighet att lämna ut information ska föreligga, måste arbetsgivaren själv ha 
tillgång till efterfrågad information, eller kunna ta fram informationen utan oskälig 

kostnad.43

5.1.1 Information som arbetsgivare ska delge på eget initiativ
Arbetsgivares skyldighet att fortlöpande delge information till arbetstagarorganisation 
gäller fortlöpande information över företagets produktion, ekonomi och riktlinjer för 
personalpolitiken. Informationsplikten är kontinuerlig, vilket innebär att arbetsgivare är 
skyldig att informera arbetstagarorganisation rörande de områden 19 § stipulerar, så 

 Holke, Olauson. s. 151.42

 Holke, Olauson. s. 152.43
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snart informationen kommer arbetsgivaren tillhanda.  MBL ställer även krav på hur 44

arbetsgivare ska förmedla informationen. Detta framgår inte i lagtexten, men 
framkommer i propositionen där det sägs:

"...en skyldighet att presentera informationsmaterialet på ett lättillgängligt och 

förståeligt sätt."  45

Det innebär att arbetsgivare är skyldig att delge information rörande den fortlöpande 
verksamheten och utforma informationen på ett sådant sätt att arbetstagarorganisation 

kan tillgodogöra sig densamma.  Rekommendationen är att informationen ska lämnas i 46

skriftlig form förutsatt att det inte innebär för stor kostnad för arbetsgivaren.  47

Arbetsgivares skyldighet att delge information betyder att arbetstagarorganisation har 
rätt att ta del av information om företagets nuvarande situation och dess 

framtidsutsikter.  Detta innebär inte att information måste lämnas ut om tilltänkta beslut 48

eller åtgärder,  men arbetstagarorganisation ska kunna bedöma företagets framtid. Om 49

arbetsgivare exempelvis utreder lönsamheten på en specifik avdelning behöver 
arbetsgivare delge att en utredning har påbörjats, men behöver inte i detta skede delge 
information rörande vad resultatet av utredningen kan medföra. 

I princip innebär det att arbetstagarorganisation har rätt till uppgifter från arbetsgivare 
rörande produktion, ekonomi och riktlinjer för personalpolitik fortlöpande. Skyldighet att 
lämna ut information omfattar faktiska förhållanden på företaget snarare än potentiella 

följder.  50

 Holke, Olauson. s. 153.44

 Prop. 1975/76:105,  s. 366.45

 Prop. 1975/76:105, s. 366.46

 Holke, Olauson. s. 158f.47

 Holke, Olauson. s. 152.48

 Holke, Olauson. s. 153.49

 Se t.ex AD 1978:60, 1978:110, 1978:157, 1979:1, 1980:163, mfl.50
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Arbetsdomstolen har behandlat frågan rörande vad för information som är att betrakta 

som hänförlig till faktiska förhållanden respektive potentiella följder.  Domstolen 51

fastställde att faktiska förhållanden är att betrakta som fortlöpande information medan 
potentiella följder inte ska ses som fortlöpande information. Arbetsdomstolen menar att 
innan en förhandling har påbörjats rörande ett beslut kan inte arbetsgivare anses skyldig 
att ge ut information rörande framtida beslut. Denna tillämpling faller sig naturlig i och 
med att arbetsgivare inte kan informera om beslut som kräver att förhandlingar ska 

genomföras innan ett beslut kan fattas.  Rätten konstaterar dock att:52

"Det kan emellertid inte uteslutas, särskilt i mer komplicerade händelseförlopp, 
att arbetsgivaren bör anses ha en skyldighet enligt 19 § att informera om t ex 
preliminära planer eller om utredningsinitiativ redan innan hans skyldighet att 

inleda primära förhandlingar inträder." 53

Frågan rörande när arbetsgivare har en skyldighet att ge ut information om preliminära 

planer eller utredningsalternativ har prövas i flera mål.  I ett av fallen  konstaterade 54 55

Arbetsdomstolen att information om landstingets avsikter att stänga ner en 
sjukhusavdelning i sig själv inte omfattades av 19 § MBLs benämning på fortlöpande 
information. Information om den tilltänkta stängningen ansågs istället bli aktuellt att 
delge när själva förhandlingarna påbörjats om stängningens omfattning. Där av 
föreligger krav på information genom förhandlingsrätten men inte med stöd av 19 § 
MBL.

Huruvida information inför planerade beslut ska vidarebefordras till 
arbetstagarorganisation innan de omfattas av förhandlingsrätten beror på hur konkret 

utformad informationen är.  Tillsätter arbetsgivaren till exempel en utredning av ett 56

 AD 1978:16651

 Holke, Olauson. s. 155.52

 AD 1978:16653

 Se t.ex AD 1978:56, 1978:60, 1978:110, 1979:1, 1985:66, 1989:94 mfl.54

 AD 1978:6055

 Holke, Olauson. s. 155.56
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särskilt ärende kan beslutet att tillsätta utredningen anses vara fortlöpande information. 

Detta har sin grund i tidigare nämnda rättsfallet rörande fortlöpande information  och 57

har bekräftats som princip i flera fall.  58

Konsekvensen av praxis är att arbetsgivare har en skyldighet att självmant informera om 

att en utredning tillsatts samt vilket uppdrag utredningen har fått.  Skyldighet föreligger i 59

de fall det rör sig om utredning i samband med beslut i komplicerad fråga eller om 

utredningen är omfattande, långvarig, resurskrävande och berör en viktig fråga.60

5.1.2 Information på begäran av arbetstagarorganisation 
Utöver den fortlöpande information som arbetsgivare är skyldig att lämna ut till berörd 
arbetstagarorganisation, är arbetsgivare skyldig att lämna ut mer detaljerad information 
på begäran. Arbetstagarorganisation har rätt att granska handlingar rörande 
arbetsgivares verksamhet som arbetstagarorganisationen ”behöver” för att kunna 

företräda sina medlemmar.61

Vad gäller vilken information som omfattas av arbetstagarorganisations behov, har 
Arbetsdomstolen bedömt att arbetstagarorganisation har rätt till den information som 
den efterfrågar, såvida arbetsgivare inte kan visa att handlingen är irrelevant för 

arbetstagarorganisation.62

En förutsättning för att arbetstagarorganisation ska kunna hävda ett behov av 

information är att den faller inom ramen för de områden som omfattas av 19 § MBL,  63

det vill säga information rörande produktion, ekonomi och personal. Information som 

 AD 1978:166.57

 AD 1990:117, 2008:3.58
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 Holke, Olauson. s. 156.60

 Holke, Olauson. s. 156.61

 AD 1982:762

 Holke, Olauson. s. 157.63
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arbetstagarorganisation begär att få ta del av ska vara av sådan art att den är att anse 
som fortlöpande och inte berör en viss förhandlingsfråga.

I ett undantagsfall kan arbetstagarorganisation använda sig av 19 § MBL  för att begära 
ut information i en fråga som är under förhandling. Normalfallet är att när 
förhandlingarna mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivare väl påbörjas är inte 19 

§ MBL tillämplig.  Informationen är inte längre fortlöpande i det avseendet som 19 § 64

MBL stipulerar och arbetsgivare och arbetstagarorganisation begränsas till att diskutera 
den information som framkommer i förhandlingarna.

Undantaget från denna tillämpning har sin grund i ett fall från Arbetsdomstolen.  65

Arbetsdomstolen menade att det finns en möjlighet för arbetstagarorganisation att 
"bredda" diskussionen i en viss förhandlingsfråga med stöd av 19 § MBL. Syftet med 
denna möjlighet är att förhindra att arbetstagarorganisation blir begränsad till att endast  
diskutera de handlingsalternativ som arbetsgivare presenterar. Genom att medge 
möjligheten att med stöd av 19 § MBL ålägga arbetsgivare skyldighet att tillhandahålla  
kompletterande information i förhandlingar. Avsikten med lagtillämpningen är att 
förhindra att arbetsgivare undviker att presentera information som skulle kunna ha 
betydelse för förhandlingen.  En breddning av förhandlingarna gör det då möjligt för 
arbetstagarorganisation att påpeka att andra, alternativa beslut finns tillgängliga. I 

huvudsak syftar dock 19 § MBL  inte till att användas i förhandlingsfrågor.66

5.1.3 Utredning på begäran av arbetstagarorganisation
Arbetsgivaren ska underlätta arbetstagarorganisations informationsinsamling rörande 
företaget. Med anledning av detta ska arbetsgivare på arbetstagarorganisations 
begäran ge avskrifter på handlingar samt göra utredningar på arbetstagarorganisations 

anmodan, under förutsättning att önskemålen är rimliga.  19 § MBL föreskriver att 67

arbetsgivare ska ställa resurser till förfogande för arbetstagarorganisation. Utredningar 

 Holke, Olauson. s. 158.64

 AD 1982:765
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som inleds på arbetstagarorganisations begäran kontrolleras av arbetsgivaren som 

även har rätt att avgöra vilka som ska vara engagerade i utredningen.68

Arbetsgivares ansvar att understödja arbetstagarorganisations önskemål begränsas 

dock med hänsyn till vad det skulle kosta arbetsgivaren tidsmässigt och ekonomiskt.  69

De kostnader utredningar eller stödet till arbetstagarorganisation medför ska stå i rimlig 
proportion till: behovet av en utredning, resultatet av utredningen och att företaget klarar 
av de kostnader och besvär utredningen medför. Detsamma gäller utskrift av material 

eller annan uppföljning arbetstagarorganisation vill att arbetsgivare ska genomföra.70

"Om det kan ske utan oskälig kostnad eller omgång, skall arbetsgivaren på 
begäran förse arbetstagarorganisationen med avskrift av handling och biträda 

organisationen med utredning, som den behöver för nyss angivet ändamål." 71

Huruvida en begärd utredning kan genomföras utan oskälig kostnad har bara utretts i ett 

fall.  I det aktuella fallet ville arbetstagarorganisationen starta en utredning av ett 72

företags filmproduktion. Utredningen skulle avse arbetsprocessen arbetsgivaren använt 
sig av, bland annat vid anlitandet av den entreprenör som framställde eftertexterna. 
Arbetstagarorganisationen menade att den behövde informationen för att i framtiden 
förmå arbetsgivaren att internt producera eftertexter i större utsträckning än vad de 
gjorde i dagsläget.

Arbetsdomstolen medgav att detta syfte var i linje med 19 § MBL, men kunde inte se hur  
huvuddelen av det önskade materialet tillfredsställde det behov som 
arbetstagarorganisationen hävdade. Informationen fanns inte internt hos arbetsgivaren, 
vilket gjorde att Arbetsdomstolen inte ansåg att arbetstagarorganisationens nytta av 

 Holke, Olauson. s. 158.68
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materialet motsvarade de kostnader och arbete som behövdes läggas ner för att 
införskaffa informationen. Det ansågs inte kunna ske utan oskälig kostnad eller omgång. 

5.2 Mottagare av information enligt MBL
19 § MBL klargör att mottagare av information är arbetstagarorganisation som 
arbetsgivare har ingått kollektivavtal med. 19 § MBL är inte mer detaljerad i detta 
avseende. En ytterligare precisering av mottagare finns i 20 § MBL.

20 § 1 st MBL stipulerar att informationsskyldigheten ska fullgöras gentemot lokal 
arbetstagarorganisation när det berör fortlöpande information som ska lämnas ut med 
stöd av 19 § MBL. Normalfallet är att information lämnas till en eller flera representanter 
från lokal arbetstagarorganisation. Vem som väljs till representant är upp till 

arbetstagarorganisation att avgöra.  Arbetsgivares ansvar att delge information till lokal 73

arbetstagarorganisation kan anses fullgjord när arbetsgivare lämnat informationen till en 
mottagare vars behörighet har accepterats i god tro. Det åligger arbetstagarorganisation 

att explicit uttrycka vilken representant som ska delges informationen.74

5.3 Tidpunkt för att överlämna information enligt MBL
Arbetsgivares uppgift är att fortlöpande hålla arbetstagarorganisation informerad. 
Innebörden av detta är att så snart arbetsgivare har fått ny kunskap ska denne snarast 
vidarebefordra informationen. 

Vid större förändringar, såsom vid uppsägningar, uppkommer en förhandlingsplikt innan 
beslut kan fattas, vilket gör att enskilda möten i det specifika ärendet måste anordnas. 
När det gäller den fortlöpande informationen räcker det oftast med att anordna 
informationsträffar för att vidarebefordra information som arbetsgivare är skyldig att 
delge. Hur ofta dessa möten behöver anordnas beror på arbetsplatsens organisering, 
art och storlek.  Detta betyder att rätt mängd informationsmöten kan variera från en 

gång i veckan till en gång i månaden. MBL i sig fastställer dock inga krav på  hur ofta 75

möten ska hållas eller organiseras.

 Glavå, s. 496.73

 Holke, Olauson, s. 163.74

 Holke, Olauson, s. 153.75
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6. Inskränkning av skyldighet att lämna ut information
Arbetsgivares skyldighet att lämna ut information har begränsningar. Skyldigheten kan 
begränsas med hänvisning till sekretess och likaledes genom inskränkningar i vilken 
information som omfattas av informationsplikten. I detta kapitel återfinns olika typer av 
inskränkningar som föreligger allmänt rörande skyldighet att lämna ut information, samt 
specifikt i LEF och MBL.

6.1 Sekretess 
Med affärssekretess avses all typ av sekretess som kan motiveras med hänsyn till 
företagets behov av att skydda information som anses kunna skada verksamheten 
genom sitt utlämnande. Vissa begränsningar kan också föreligga med stöd i 
offentlighets- och sekretesslagen. Dessa begränsningar gäller dock enbart allmänna 
handlingar. offentlighets- och sekretesslagen kan sålunda bli aktuell om arbetsgivare har 
affärsrelationer med myndigheter.

Både MBL och LEF medger inskränkningar i arbetsgivares skyldighet att lämna ut 
information med hänvisning till företagets egenintresse. Vad som omfattas av den här 
typen av affärssekretess varierar beroende på vilken typ av verksamhet arbetsgivaren 
bedriver.

6.2 Inskränkning enligt LEF
Skyldighet att lämna ut information enligt LEF är begränsad till vad som karakteriseras 
som gränsöverskridande frågor, vilket är angivet i 1 § LEF. LEF medför inte någon 
ytterligare rätt till insyn i frågor som endast berör verksamheten i en nation. Utöver 
denna huvudsakliga begränsning finns flera andra inskränkningar i när reglerna i LEF är 
tillämpliga och därmed när skyldighet att lämna ut information enligt LEF föreligger.

58 § i LEF gör gällande att informationen till arbetstagarna får begränsas genom 
tystnadsplikt för de arbetstagarrepresentanter som emottagit känslig information, om det 
är nödvändigt med hänsyn till företagets bästa. I andra stycket samma paragraf anges 
att tystnadsplikten inte är absolut. Arbetstagarrepresentanterna får föra vidare 
informationen till andra arbetstagarledamöter eller experter, under förutsättning att de 
informerar om tystnadsplikten, som därefter omfattar även mottagarna. Enligt 58 § 3st 
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kvarstår tystnadsplikten så länge det finns ett behov av den, även efter att berörd part 
lämnat sitt uppdrag. Tystnadsplikten medför inte en begränsning i skyldigheten att 
lämna ut information direkt, utan medför en begränsning såtillvida att antalet mottagare 
kan minska.

Enligt 12 § LEF får avvikelser från lagreglerna göras genom kollektivavtal. Avvikelser får 
dock inte medföra sämre förhållanden eller villkor för den anställde än vad som 
stipuleras i LEF. Skyldigheten att lämna ut information kan alltså kompletteras eller 

utökas genom kollektivavtal, men inte frångås.76

LEF medger möjligheten att frångå inrättande av EWC, givet att det avtalats om ett  
annat förfarande för information och samråd. Det alternativa förfarandet måste tillvarata 
arbetstagares intresse och säkerställa arbetstagares möjligheter att erhålla information 

och samråda . Avtalet ska vara skriftligt, vilket framgår av 34 § LEF.  Alternativa 77

förfaranden i LEFs mening är således separata företagsspecifika avtal för information 
och samråd i gränsöverskridande frågor, som fyller samma funktion som ett inrättat 
EWC.

35 § reglerar vad som gäller om avtal inte träffas mellan förhandlingsdelegation och 
gemenskapsföretag. 35 § 3 pt anger att ett EWC ska inrättas enligt 37-52 §§ i det fall 
gemenskapsföretag och förhandlingsdelegation inte kommit överens inom tre år från det 
att förhandlingar har inletts.

37-52 §§ i LEF anger vad som gäller för inrättande EWC om avtal mellan 
förhandlingsdelegation och arbetsgivare inte har kunnat nås. Det är så kallade 

"stupstocksregler".   37-52 §§ utgör regelverket för ett standardiserat företagsråd och 78

används som utgångspunkt vid förhandlingen om inrättandet av ett EWC. Skyldighet att 
lämna information är således begränsad till vad som sägs i 37-52 §§ om inget annat 
avtalats.

 Prop. 2010/11:60 s. 4776

 Prop. 2010/11:60 s. 6677

 Holke, Olauson, s. 165.78
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Förhandlingsdelegation kan också avbryta förhandlingar om EWC eller avstå sådana 
förhandlingar i dess helhet vilket framgår av 29 §. Observera att ett sådant utfall är den 
mest övergripande inskränkningen av informationsskyldighet i LEF, då det upphäver 
verkan av 37-52 §§. Arbetstagare har givet detta ingen möjlighet att starta förhandling 
om inrättande av EWC under två års tid från det att första förhandlingen avslutats, vilket 
framgår av 29 § 2st LEF.

6.3 Inskränkning enligt MBL 
Tystnadsplikt i MBL stipuleras i 21, 22 §§ MBL. 21 § MBL medger att arbetsgivare 
förhandlar med lokal arbetstagarorganisation om tystnadspliktens tillämplighet. 
Tystnadspliktens omfång blir därmed en produkt av parternas förhandlingar. 
Representant för arbetstagarorganisation har dock alltid rätt att i sin tur föra 
informationen vidare till sin arbetstagarorganisations styrelseledamot. I sådana fall 
omfattas även ledamoten av tystnadsplikten. Denna rättighet stipuleras i 22§ MBL.

Som tidigare nämnts syftar skyldigheten att ge ut information till att ge 
arbetstagarorganisationen en möjlighet att värna om medlemmarnas intressen gentemot 
arbetsgivaren. När utlämnandet av information inte uppfyller sagda syfte ska den inte 

heller lämnas ut. De huvudsakliga skälen till att inte ge ut information är följande:79

• Rent privata förhållanden som inte berör förhållandet mellan arbetstagare och 
arbetsgivare.

• Taktiska överväganden från arbetsgivaren.
• Situationer av jäv, där arbetstagarorganisation kan ha intresse av uppgifterna i annan 

roll än som facklig organisation.

Arbetsgivare har inte heller någon skyldighet att lämna ut information om forskning och 
utvecklingsarbeten. Detta givet att det av konkurrensskäl önskas hållas hemligt och att 
utvecklingsarbetet ännu inte är tillräckligt långt gånget för att projektet ska vara aktuellt 

att ta beslut om.  80

 Prop.1975/76:105, s. 236.79

 Prop.1975/76:105, s. 236.80

 �27



Ytterligare en begränsning sätts i att lämna ut information rörande anbudsgivning i 
konkurrens med andra företag. Anbudsgivningen är den enda av dessa begränsningar 

som varit föremål för Arbetsdomstolens prövning. I det aktuella fallet  önskade 81

arbetstagarorganisationen att få se anbudshandlingar. Arbetsdomstolen fann att 
arbetsgivaren inte behövde lämna ut några uppgifter innan ett beslut tagits.

 AD 1980:481
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7. Analys och diskussion
I detta avslutande kapitel kommenteras och analyseras det material som återfinns i 
tidigare kapitel, för att ge en tydlig bild av vilken skyldighet att lämna ut information till 
arbetstagare som föreligger med stöd i LEF och MBL. Utifrån det som framkommer 
identifierar författarna också likheter och skillnader mellan lagarna.

7.1 Arbetsgivares skyldighet att lämna ut information
Såsom framgår av genomgången i avsnitt 4.1 och 5.1 av vilken typ av information som 
ska lämnas ut, behandlar både MBL och LEF flera olika typer av information. Den typ av 
informationsplikt som avhandlas i 4.1.1 saknar motsvarighet i MBL och kommer här inte 
att utredas ytterligare.

I LEF är den huvudsakliga skyldigheten att lämna ut information föreskriven i 44, 45 §§. 
Den 44 § i LEF kan sägas bäst motsvara den 19 § i MBL. Denna motsvarighet kommer 
till uttryck genom liknande formuleringar avseende på vilka områden skyldighet att 
lämna ut information föreligger. De bägge paragraferna skiljer sig dock från varandra i 
det att 19 § MBL tydliggör att det rör sig om fortlöpande information, vilket inte framgår i 
44 § LEF. Båda paragraferna berör omfattande delar av arbetsgivares verksamhet, 19 § 
i MBL tar dock upp personalpolitiken som ett specifikt område, vilket inte är fallet med 
44 § LEF.

Den 45 § i LEF fastslår arbetstagares rätt till information såväl som samråd med 
företaget. De områden som omfattas utgör majoriteten av ett företags verksamhet. Att 
45 § LEF anger att rätten till information här är förenad med en rätt till samråd gör att 45 
§ LEF får anses ha motsvarigheter i såväl 19 § MBL som i förhandlingsrätten i MBL.

Regleringen av vilka områden som medför skyldighet att lämna ut information enligt 45 
§ LEF är mer omfattande än de områden som regleras i 19 § MBL. 45 § LEF föreskriver 
åtta kategorier i gemenskapsföretagets verksamhet där informationsplikt föreligger, men 
ger inga preciseringar kring omfattningen av, och kvalitén på, denna information. 19 § 
MBL är mindre heltäckande med avseende på områden, men har med stöd i praxis blivit 
mer tydlig avseende omfattningen av informationsskyldigheten på respektive område. 
Frågan om huruvida 45 § LEF medför någon skyldighet att lämna ut information på fler 
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områden än MBL kan alltså inte ges något generellt svar. 45 § LEF kan medföra en mer 
omfattande skyldighet att lämna information än vad som kan fastslås med stöd i 19 § 
MBL. Det förutsätter dock att avtalet om inrättande av EWC tydliggör hur ofta och i 
vilken omfattning gemenskapsföretaget ska informera rörande de åtta kategorier som 
preciseras i 45 § LEF.

Det kan konstateras utifrån den genomgång som gjorts i kapitel 4, att LEF inte ger 
någon ledning för huruvida 44, 45 §§ avser information som ska lämnas kontinuerligt 
från arbetsgivarens sida, eller om det rör sig om information som ska lämnas på EWCs 
anmodan. MBL har ett omfattande regelverk för detta, vilket framgår av kapitel 5. Det 
kan fastslås att det återigen blir avtalet om inrättande av EWC som förväntas stipulera 
formerna för hur den faktiska skyldigheten att lämna ut information ser ut för 
gemenskapsföretaget.

19 § MBL skiljer sig från LEF i det avseendet att den delar upp skyldigheten att delge 
information i tre kategorier som togs upp i avsnitt 5.1. Uppdelningen har förtydligats i 
rättspraxis och dess begränsningar i skyldighet att ge ut information tydliggjorts i högre 
utsträckning än vad som gjorts för motsvarande regleringar i LEF. Vad som ska delges i 
form av löpande information, respektive på arbetstagares uppmaning finns alltså inte 
reglerat i LEF till skillnad från MBL, vilket gör att gemenskapsföretagets skyldighet att 
lämna ut information enligt LEF är avhängigt EWC-avtalets utformning.

Gränsdragningarna för vad de båda informationstyperna i MBL omfattar är en produkt 
av både lagtexten samt mängden praxis som uppkommit i tvistemål angående MBLs 
tolkning. LEF har ännu ej prövats i domstol i någon större utsträckning, vilket gör att 
underlaget för tolkningen av LEF är begränsat. Frånvaron av rättsfall indikerar att LEF i 
sig inte ger upphov till tvistemål om hur lagen ska tolkas. De fåtaliga tvister som tagits 
upp i domstol har därtill stått kring utlämnande av information nödvändig för inrättande 
av EWC, vilket framgår av avsnitt 4.1.1. Gemenskapsföretags skyldighet att lämna ut 
information till EWC har inte några prejudikat som förtydligar vilken skyldighet som 
faktiskt föreligger. Ett förtydligande av vad som omfattas av skyldighet att lämna ut 
information enligt 44, 45 §§ LEF finns alltså inte att tillgå i praxis.
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7.2 Mottagare av information
LEF föreskriver främst skyldighet att informera EWC. Det är gentemot EWC som 
gemenskapsföretag har informationsplikt enligt 44, 45 §§ LEF. I regel är de 
arbetstagarrepresentanter som är ledamöter i EWC även anslutna till annan 
arbetstagarorganisation. Detta förhållande är ett resultat av det som kommenterades i 
avsnitt 4.2, att tillsättningen av ledamöter i normalfallet tillfaller arbetstagarorganisation 
med stöd i 39 § LEF.

Genom anpassningen av Direktivets bestämmelser till svensk rätt är det sålunda 
representanter knutna till svensk arbetstagarorganisation som tar del av information. 
Arbetstagare i såväl förhandlingsdelegation som EWC tillsätts av de 
arbetstagarorganisationer som finns representerade på gemenskapsföretaget.

Arbetsutskott står som specifik mottagare i 48 § LEF. Arbetsutskott utgör en del av 
EWC, därmed är skyldighet att informera arbetsutskott snarlik skyldighet att informera 
EWC i stort. Att arbetsutskott står som motpart för gemenskapsföretags informationsplikt 
begränsar dock antalet mottagare, eftersom arbetsutskott utgörs av högst fem 
ledamöter. Därmed kan informationsplikt gentemot arbetsutskott sägas vara en mindre 
omfattande skyldighet för gemenskapsföretag, då den föreligger gentemot ett mindre 
antal mottagare.

I 19 § MBL klargörs att det är lokal arbetstagarorganisation som arbetsgivare är bunden 
till i kollektivavtal som är mottagare av information. Arbetsgivares skyldighet att delge 
information föreligger i varje ort arbetsgivare har ett kollektivavtal med en 
arbetstagarorganisation. En framträdande skillnad i MBL gentemot LEF är att 
mottagarna av information är arbetstagarrepresentanter som utses av lokal 
arbetstagarorganisation. I LEF är det EWC som är huvudsaklig mottagare, vilket är en 
central arbetstagarorganisation. Det kan med hänsyn till ovanstående anses att 
arbetsgivares skyldighet att lämna ut information till viss mottagare är tydligare enligt 
LEF än enligt MBL, och därmed medföra ett mindre betungande ansvar för arbetsgivare.

7.3 Tidpunkt för att överlämna information
LEF har inte reglerat tidpunkten för överlämnande av information i någon större 
utsträckning. I huvudsak hänvisas till de allmänna formuleringar som stipuleras i 2 § 
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LEF. Liknande formuleringar återfinns också i 48 § LEF, att informationen ska lämnas så 
snart det är görligt och i god tid innan beslut. Formuleringar av detta slag kompletteras 
oftast av praxis eller etablerat handelsbruk. Då praxis med anknytning till LEF 
fortfarande är högst begränsad får vad som menas med att lämna ut information i god 
tid antas utvecklas i samband med att tvister kring tolkningen uppstår.

De enda tidpunkter då skyldighet att lämna ut information är reglerad i LEF är i samband 
med de samråd EWC har med gemenskapsföretaget. Innan samråd äger rum ska en 
skriftlig rapport sammanställas och tillhandahållas EWC, vilket framgår av 47 §. Att 
regleringen avseende tidpunkt för informationsöverlämning är formulerad i låg 
utsträckning både 47 § och 48 § antyder att det förväntas stipuleras mer ingående i det 
avtal om inrättande av EWC som ingåtts mellan gemenskapsföretag och 
förhandlingsdelegation.  

Gemenskapsföretags skyldighet att lämna ut information på begäran, dvs. vid en 
tidpunkt som bestäms utifrån motpartens begäran av specifik information, finns stadgad 
i 47 § LEF och 18 § LEF för den typ av information som där föreskrivs.

Enligt 19 § MBL ska informationen delges fortlöpande och så snart det kommer till 
arbetsgivares kännedom. I ett sedvanligt förfarande sker informationsöverlämningen 
genom återkommande informationsträffar. 19 § MBL reglerar dock inte hur ofta dessa 

träffar behöver ske, utan det anpassas efter företagets organisation.  Meningen är att 82

arbetstagarorganisation för att kunna uppfylla sitt syfte med att värna om arbetstagares 
intressen behöver ges tillgång till samma information som arbetsgivare besitter. Antalet 
informationsträffar anpassas för att svara emot detta syfte. Tidpunkten för sådant 
samråd och information som nämns i 47 § LEF bestäms i EWC-avtalet och inte av 
lagtexten, utöver minimikravet på ett tillfälle per år. 19 § MBL får här anses resultera i 
mer preciserade rutiner gällande tidpunkt för utlämnande av information än vad som 
föreskrivs i LEF, MBL stadgar att det är arbetstagarorganisations behov som ligger till 
grund för antalet tillfällen för informationsöverlämnande vilket LEF inte gör.

 Holke, Olauson, s. 153.82
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7.4 Inskränkning av skyldighet att lämna ut information
Begränsningar av skyldighet att lämna ut information kan göras genom kollektivavtal 
enligt både LEF och MBL. De båda lagarna medger också begränsningar med 
hänvisning till tystnadsplikt för de anställda eller arbetstagarrepresentanterna.

LEFs huvudsakliga avgränsning följer av att lagen enbart är tillämplig på 
gränsöverskridande frågor. Gränsöverskridande frågor kommenteras utförligare i avsnitt 
7.5. Lagens rättsverkan är begränsad på grund av att LEF till stora delar är beroende av 
ett inrättat EWC för att majoriteten av de paragrafer som rör skyldighet att lämna ut 
information ska vara tillämpliga. Detta förhållande ger LEF en begränsad räckvidd även 
på de gemenskapsföretag som uppfyller kriterierna för att omfattas av LEF.

Begränsningarna i skyldigheten att lämna ut information enligt 19 § MBL är till största 
delen hänförliga till skydd för enskilda arbetstagare eller företagets affärssekretess. Här 
finns också en begränsning med hänsyn till jäv, något som helt saknas i LEF. Även 
förhandlingsrätten begränsar utlämningen av information eftersom så snart ett ärende 
övergår till en förhandling slutar det vara av fortlöpande information och faller därför inte 
under 19 § MBL. Detta framgår av avsnitt 2.3.2.

LEF kan, som kommenterades i 6.1 begränsas genom att förhandlingsdelegation väljer 
att avbryta förhandlingarna om inrättande av EWC. Det skiljer LEF från MBL, då MBL 
inte ger någon motsvarande möjlighet att begränsa tillämpningen av dess regleringar.

Det kan med hänsyn till ovanstående sägas att skyldigheten att lämna ut information 
enligt LEF kan begränsas i större utsträckning än vad som är fallet med MBL. Detta 
faller sig naturligt då LEF är avsedd att enbart påverka gemenskapsföretag och inte 
samtliga arbetsgivare som bedriver verksamhet i Sverige.

7.5 Gränsöverskridande frågor
LEF behandlar uteslutande gränsöverskridande frågor, vilket kommenterades i avsnitt 
4.1. Denna begränsning medför att gemenskapsföretag har möjlighet att undvika att 
omfattas av skyldighet att informera EWC genom att förhindra att frågor faller inom 
definitionen för gränsöverskridande frågor. Exempelvis kan förändringar införas stegvis i 
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gemenskapsföretags verksamhet. En förändring kan införas i ett av 
verksamhetsländerna i taget och därigenom vara en nationell angelägenhet. 

En gränsöverskridande natur är det primära rekvisitet som ska vara uppfyllt för att 
arbetsgivares skyldighet att lämna ut information ska föreligga. Ett förfarande som i 
exemplet ovan skulle medföra att LEF inte är tillämplig på den specifika förändringen. 
Att ge gränsöverskridandet en så central roll för tillämpligheten som kan utläsas i 1 § 
och 3 § LEF innebär att allt som faller utanför ramen för gränsöverskridande frågor är 
undandraget från LEF. Det finns därigenom en möjlighet för arbetsgivare att begränsa 
vilken information EWC får ta del av samtidigt som skyldighet att lämna ut information 
enligt LEF anses uppfylld. Detta förutsätter att det inte rör sig om en fråga som kan vara 
gränsöverskridande med hänsyn till sina konsekvenser för arbetstagare i andra 
verksamhetsländer, vilket sägs i avsnitt 4.1.

I 19 § MBL stipuleras arbetsgivares skyldighet att delge den information om företaget 

som arbetsgivaren själv har tillgång till.  I förarbetena  tilläggs att även information som 83 84

berör hela koncernen och inte bara är hänförlig till det enskilda bolaget omfattas av 19 § 
MBL. Även information i gränsöverskridande frågor som arbetsgivaren har tillgång till 
borde därför kunna lämnas ut på arbetstagarorganisations begäran. Ett kriterium är 
dock ställt; informationen måste vara av betydelse för lokal arbetstagarorganisation, 
alltså vara knuten till ett behov.

I avsnitt 5.1.2 konstaterades att vad arbetstagarorganisation ”behöver” är ett vitt 
begrepp. Arbetstagarorganisation har rätt till den information den önskar, förutsatt att 
informationen faller inom ramarna för vad som stipuleras av 19 § MBL.  Arbetsgivare 
kan visserligen avisa arbetstagarorganisations förfrågan om att ta del av information 

med anledning av att informationen skulle vara irrelevant . Detta innebär ändock att 85

arbetstagarorganisation har rätt att begära ut informationen. Utöver det är det upp till 
arbetsgivaren att påvisa informationens irrelevans.

 Holke, Olauson. s. 152.83

 1975/76:105 s 36684

 AD 1982:785
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Innerbörden av detta är att 19 § MBL möjliggör lokal arbetstagarorganisation att ta del 
information även i gränsöverskridande frågor. Arbetstagarorganisation behöver dock 
aktivt begära ut informationen och tillgången kan vara begränsad beroende på hur 
mycket av relevant koncerninformation som finns tillgänglig.

Därav kan slutsatsen dras att skyldighet att lämna ut information i gränsöverskridande 
frågor redan har ett visst stöd i svensk arbetsrätt genom MBL och att LEFs bidrag 
snarast kan sägas vara skyldigheten att lämna ut information i gränsöverskridande 
frågor som inte har någon direkt anknytning till det svenska företagets verksamhet.

7.6 Sammanfattande diskussion
LEF medför återverkningar på europanivå, genom att föreskriva skyldighet att lämna ut 
information till arbetstagare även utanför nationens gränser. Att med stöd i svensk rätt 
föreskriva svenska företags skyldighet att lämna ut information till arbetstagare i övriga 
EES-stater särskiljer LEF och liknande lagar med grund i unionsrätten från svensk 
arbetsrätt i traditionell bemärkelse. Därmed kan fastslås att LEF faktiskt medför en 
utökad skyldighet att lämna ut information i detta avseende.

Att avtalet om inrättande av EWC ges en så omfattande roll medför att det är svårt att 
generalisera om vilka skyldigheter som föreligger enligt LEF utan att tolka den utifrån 
det som avtalats. LEF föreskriver en skyldighet att informera som grundas på avtal, 
medan informationsplikten enligt MBL grundläggs i lagtext och praxis.

Arbetsgivare som omfattas av LEF har en utökad skyldighet att lämna ut information. 
Denna utökade skyldighet omfattar dels den information som ska lämnas ut innan 
förhandlingar om EWC kan inledas, alltså det som granskas i avsnitt 4.1.1, dels den 
information som ska lämnas till EWC. Den första typen av skyldighet omfattar alla 
gemenskapsföretag där LEF är tillämplig. Informationen till EWC kan innebära en 
utökad skyldighet, men någon sådan kan inte fastslås enbart utifrån LEF, utan är 
synnerligen avhängig hur avtalet om inrättande av EWC är utformat. Ett omfattande 
EWC-avtal kan definitivt medföra en utökning av skyldighet att lämna ut information 
jämfört med reglerna i MBL.

  
LEF innehåller i sig inga regler för när och hur arbetstagarrepresentanter ska informera 
arbetstagare, utöver att representanterna i EWC ska informera 
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arbetstagarrepresentanterna på gemenskapsföretaget. Skyldighet för EWC att informera 
samtliga arbetstagare föreligger endast då inga arbetstagarrepresentanter finns. 
Författarna anser att ett förtydligande av hur information i slutänden ska komma 
arbetstagare tillgodo hade varit att rekommendera för att tillgodose det syfte som anges 
i Direktivet, arbetstagares ökade tillgång till information och möjligheter till samråd, som 
ligger till grund för LEF.

Avslutningsvis vill författarna framhålla att LEF kan marginaliseras i sin rättsverkan. LEF 
har en liten påverkan på arbetsgivares skyldighet att lämna ut information utan ett 
inrättat EWC. LEF medför sålunda en utökad skyldighet att lämna ut information för 
arbetsgivaren endast om denne genom avtalet om inrättande av EWC förbinder sig till 
detta. 19 § MBL ger arbetstagarorganisation en möjlighet att begära ut information i 
gränsöverskridande frågor, vilket är en del av den funktion LEF ska uppfylla. Därmed är 
skillnaden mellan informationsplikt enligt MBL respektive LEF mindre än vad författarna 
förmodade när utredningen påbörjades.

Författarna anser att en utredning gällande EWC-avtalets utformning skulle ge en 
betydligt klarare bild av vad LEF kan innebära för skyldighet att lämna ut information i 
ytterlighetsfallen. 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