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Bernard Johann Mulder

Arbetstagarrepresentation i 
internationella koncernbolag

1. Inledning och tema
Centralt i EU-rätten står förbudet mot diskriminering på grund av nationali-
tet liksom rätten om arbetstagarens fria rörlighet. Dessa regler har successivt 
och på olika sätt utvidgats och till viss del utsträckts till att omfatta personer 
även utanför den Europeiska unionens gränser. I viss mån har dessa regler 
emellertid kommit att begränsas på senare tid i form av utökade gränskon-
troller runt om i Europa.

Niklas Bruun verkar likväl inte ha vare sig stött sig på eller med dessa 
regler; han har på ett oefterhärmligt sätt flängt världen runt i rättsveten-
skapens tjänst. Jag är glad och hedrad över att få vara med om att visa min 
uppskattning med att bidra i denna festskrift till hans ära.

Ett centralt arbetsrättsligt tema är förhållandet mellan arbetstagare och 
ägare om besluten i företag. I denna uppsats ska jag diskutera en frågeställ-
ning med många bottnar och som rör både nationell rätt och EU-rätt samt 
grundläggande rättigheter. Frågan som här ska behandlas är hur långt inter-
nationell och överstatlig reglering avseende arbetstagarinflytande sträcker 
sig vid gränsöverskridande företagande. Närmare bestämt behandlas frågan 
om det är förenligt med Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(FEUF) att ett land har en lagstiftning som endast ger arbetstagare i det 
landet rätt till arbetstagarinflytande i bolagsorgan, och vilka konsekvenser 
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det kan få om det inte skulle anses vara förenligt med EU-rätten. Frågeställ-
ningen har sin grund i ett aktuellt mål inför EU-domstolen.1 I en begäran 
om förhandsavgörande från från Kammergericht Berlin var frågan huruvida 
även arbetstagare i utlandet skulle ha rätt till att delta i val av arbetstagar-
representanter i koncernbolag verksamt i ett annat land. Sådan rätt är i Tysk-
land knuten till arbetstagarbegreppet, som enligt rådande uppfattning (die 
herrschende Meinung) i den juridiska litteraturen och i rättspraxis endast 
kan avse personer sysselsatta i Tyskland. Att endast inhemska arbetstagare 
kan vara arbetsrepresentanter i bolagsorgan är inte fallet i vare sig norsk 
eller svensk rätt. Vidare rör frågeställningen förhållandet mellan artikel 18 
FEUF och artikel 45 FEUF, det vill säga förhållandet mellan det generella 
nationalitetsdiskrimineringsförbudet och det specifika för arbetstagare gäl-
lande nationalitetsdiskrimineringsförbudet för säkerställandet av den fria 
rörligheten för arbetskraften.

2. Multinationalitet, nordisk modell och medbestämmande
Multinationellt företagande är av gammalt datum. Sådant gränsöverskri-
danderelaterat företagande har ofta medfört och medför ofta verkningar 
långt in i arbetsrättens fält. Arbetet har länge varit mer eller mindre inter-
nationellt och globalt, och viss mån även regelverket kring detta.2 Redan 
långt före tiden för övergången från fysiokraternas ekonomiska idé baserad 
på merkantilismen till dagens ekonomiska idéer baserade på marknadseko-
nomi i den ekonomiskt dominerande världen har handel över gränserna 
ägt rum, med varierande syften. I ungefär ett sekel har arbetsrätten i de 
nordiska länderna kunnat utvecklas i takt med (och kanske i kölvattnet av) 
den företagsstrukturella utvecklingen, utan några särskilda direkta inverk-
ningar från internationella eller överstatliga (arbets)rättsliga system. Succes-
sivt har arbetsrättslig reglering utvecklats såväl nationellt som internatio-
nellt. Naturligtvis har arbetsrätten, liksom andra rättsområden, anpassats 
och utvecklats för att harmoniera med utvecklingen inom andra samhälls-, 
politik- och rättsområden, liksom till den enskilda statens internationella 
åtaganden. Denna utveckling har huvudsakligen skett på nationell nivå vad 
avser arbetsmarknadens utformning i de nordiska länderna. Det är dock 
tydligt att man i dessa länder inte bara sneglat på, och influerats av framväx-
ten av arbetsmarknadsregeleringen på kontinenten, och då kanske särskilt 
Tyskland, utan även på varandra.

1 Konrad Erzberger mot TUI AG, C-566/15, EU:C:2017:262, dom den 18 juli 2017.
2 Se för ett perspektiv på detta i Bruun, N., Kollektivavtal och rättsideologi, 1979, s. 51–161.
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På en ganska översiktlig nivå kan man identifiera många gemensamma 
drag mellan de nordiska ländernas arbetsrättssystem och de olika modeller-
na i dessa system, men i detaljerna är skillnaderna betydande. ”I ett interna-
tionellt globalt perspektiv kan de nordiska länderna betecknas som relativt 
lika. Detta hindrar inte att länderna inbördes uppvisar en rad historiska, 
politiska, ekonomiska, institutionella m fl olikheter.”, skrev Niklas Bruun 
för snart tre decennier sedan.3 Skillnader uppvisas i såväl den individuella 
arbetsrätten som i den kollektiva. Råder exempelvis en anciennitetsordning 
vid uppsägning av arbetstagare på grund av arbetsbrist i de nordiska län-
derna? Och laborerar man alls med ”arbetsbrist”? Föreligger det möjlighet 
till så kallade ändringsuppsägningar? Sker medinflytande i företagen genom 
arbetstagarrepresentation i bolagsstyrelser eller ges medinflytande genom 
rätten att delta i beslut i den dagliga verksamheten? Eller möjligen båda, 
eller ingetdera? Är medinflytandet direkt, så att det är arbetstagarna som 
utser sina representanter, utan medverkan av den fackliga organisationen? 
Regleras medinflytande för arbetstagare i arbetsrätten, eller regleras den 
någon annanstans, exempelvis i bolagsrätten? Har arbetstagarorganisatio-
nerna veto i företagsbeslut? På vilket sätt och i vilken omfattning, flyter de 
normerande villkoren i kollektivavtalet in i det enskilda anställningsavtalet, 
om de alls gör det? Övergår överlåtares kollektivavtal vid verksamhetsöver-
gång till förvärvaren?

De senaste decenniernas teknologiska landvinningar och ekonomiska 
avregleringar med ökad frihandel som följd, har gett allt större utrymme 
för rörlighet för kapital, varor och tjänster. Utrymmet för rörlighet omfattar 
även personer och arbetskraften, och den rör sig över större ytor och längre 
bort än till grannlandet. Med mellanstatlig reglering särskilt genom ILO och 
Europarådet och med överstatlig reglering genom EU har den nationella 
rättstillämparen fått finna sig i att påverkas av andra (arbets)rättsliga sys-
tem än vad man varit van vid. Benägenheten att låta sig påverkas av denna 
internationella och överstatliga reglering har varierat i de nordiska högsta 
dömande instanserna, och visar på spänningar som kan uppstå när olika 
rättsliga system, med dess bakomliggande och inneboende traditioner och 
ideologier, ska jämkas samman.4

3 Bruun, N., Den nordiska modellen för facklig verksamhet, i Bruun, N. m.fl. (red.), Den 
nordiska modellen, Liber 1990, s. 15.
4 Se exempelvis norska Høyesteretts domar den 5 mars 2013 i HR-2013-496-A STX och den 
16 december 2016 i HR-2016-2554-P Holship, danska Højesterets dom den 6 december i sag 
15/2014 Ajos, svenska Högsta domstolens dom den 17 december 2015 i NJA 2015 s. 899 
HGS, den svenska Arbetsdomstolens domar den 2 december 2009 i AD 2009 nr 89 Laval, och 
den 25 november 2015 i AD 2015 nr 70 Fonnship (Sava Star).
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Arbetsrättslig reglering bestäms i huvudsak på nationell nivå och åter-
finns i såväl lagstiftning som kollektivavtal. Det gäller alla nordiska länder 
såväl som exempelvis Tyskland. EU-rätten har haft betydelse för regleringen 
i EU:s medlemsstater och EES-staterna och berör inte bara förutsättningar 
för tillträde till EU- och EES-staternas arbetsmarknader men även på vilka 
villkor arbetet får utföras. Det rör sig inte endast om EU- och EES-rättens 
påverkan på de individuella anställningsvillkoren, utan även på de kollek-
tivt överenskomna villkoren och förutsättningarna för arbetsmarknadspar-
ternas agerande. Under senare tid har en rad rättsliga frågor rests om gräns-
dragningen för kompetensen att reglera över arbetsrättsliga frågor och om 
arbetsrättsregleringens tillämplighet.5

Något internationellt rättsligt system för medbestämmande finns inte. 
Dock finns i EU-rätten flera direktiv som rör inflytande huvudsakligen i 
multinationella verksamheter, men även i nationella företag.6 Implemente-
ringen av dessa direktiv, liksom annan nationell rätt på området, föreskri-
ver i varken norsk, svensk eller tysk rätt att arbetstagare i multinationella 
företag verksamma utanför landet ska ha rätt att i bolagets hemland ha 
rösträtt till eller ha rätt att vara valbar till bolagsorgan i det landet. Norsk 
och svensk rätt innehåller heller inga regler som hindrar detta, men i tysk 
rätt är den rådande uppfattningen (die herrschende Meinung) att endast 
personer som definieras som arbetstagare enligt tysk rätt omfattas av valrät-
ten i fråga.

Medbestämmandeterminologin är inte given. I svensk rätt har termen 
medbestämmande givits en vidsträckt innebörd och inrymmer all form av 
inflytande, ”alltifrån samråd och förhandlingar i skilda former och rätt till 
information m.m. till självbestämmanderätt för arbetstagaren”7; den svens-
ke lagstiftaren valde på sin tid att använda termen förhandling som beteck-
ning för det instrument som skulle ge arbetstagarkollektivet medinflytande i 
arbetsgivarbeslut. Även om det inte var fråga om överföring av beslutsmakt 
från kapital till arbete, är förhandlingsrätten enligt denna modell längre 
gående än samråd i EU-direktiven.

5 Se exempelvis de ovan i fotnot 3 angivna rättsfallen.
6 Se Sjödin, E., Ett Europeiserat arbetstagarinflytande, Iustus 2015. Se också Nielsen, R., EU 
Labour Law, 2013, särskilt s. 181–234, och Nyström, B., EU och arbetsrätten, 5 uppl. 2016, 
särskilt s. 249–288.
7 Proposition 1975/76:105 med förslag till arbetsrättsreform m.m. Bilaga 1 Lag om medbe-
stämmande i arbetslivet, s. 323. Jfr artikel 2.h i Rådets direktiv 2001/86/EG av den 8 oktober 
2001 om komplettering av stadgan för europabolag vad gäller arbetstagarinflytande (europa-
bolagsdirektivet).
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I Norge är medbestämmandet grundlagsfäst: ”Nærmere bestemmelser om 
ansattes medbestemmelsesrett på sin arbeidsplass bestemmes ved lov.”8 (Det 
framgår emellertid inte vad för slags medbestämmande det är tal om.) Det 
finns inte i norsk rätt någon generell förhandlingsrätt för arbetstagarorga-
nisationerna, liknande den som finns i svensk rätt och som medför plikt för 
motparten att ingå i förhandlingar när part begär förhandling.9 I viss mån 
omfattas sådana krav av reglerna om organisationsfrihet och rätten till att 
begära förhandlingar om kollektivavtal. Reglerna riktar sig primärt mot en 
generell nivå och innehåller ingen rätt eller plikt att förhandla för parterna. 
I huvudsak har det kommit att bli huvudavtalen, särskilt Hovedavtalen LO–
NHO, på den privata sektorn som kommit att bli det ledande dokumentet 
för samarbete och medbestämmande i det norska arbetslivet. På statstjäns-
temannaområdet finns däremot en legal ömsesidig förhandlingsrätt.10

I tysk rätt skiljer man på två typer av medbestämmande: inflytande genom 
företagsråd (”betriebliche Mitbestimmung”) och inflytande genom plats i 
och rösträtt till bolagsorgan (”unternehmerische Mitbestimmung”). Till detta 
återkommer jag nedan.

3.  Utseende av arbetstagarrepresentant i bolagsorgan för 
arbetstagare verksamma i utlandet

Systemet för medinflytande i Norge, Sverige och Tyskland går i princip ut på 
att det utövas genom dialog mellan arbetsgivaren och arbetstagarrepresen-
tanter i förhandlingar eller ”drøftelser”. Rätten till representation i bolags-
organ finns också i alla tre länderna, men den har inte i Norge och Sverige haft 
samma betydelse för medinflytandet för arbetstagarna som medinflytande 
genom förhandlingar mellan fackliga förtroendemän eller ”tillitsvalgte” och 
arbetsgivaren. Inflytandet genom medverkan i bolagsorgan följer i huvud-
sak en annan rättslig logik än den arbetsrättsliga, nämligen den bolagsrätts-
liga med allt vad det innebär i tillvaratagandet av skilda intressen som kan 
finnas. I Sverige finns reglerna om arbetstagarrepresentation i bolagsorgan 
i en särskild lag, styrelserepresentationslagen. I Norge infrias ovan nämnda 
grundlagsbestämmelse, förutom genom regler om information och ”drøf-
telse”, genom reglerna om medbestämmande genom styrelserepresentation 
i bolagsrättslig reglering, huvudsakligen i aktiebolagsrätten.11 I Tyskland 

8 Grunnloven § 110.
9 Se 10–17 §§ medbestämmandelagen; jfr arbeidstvistloven § 3.
10 Tjenestetvistloven kap. 2.
11 Se arbeidsmiljøloven kap. 8, selskapsloven § 2–9 och § 2–13, aksjeloven § 6–4, § 6–5 och 
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finns medbestämmandet reglerat i olika medbestämmanderättsregler i såväl 
arbetsrätten som bolagsrätten.12

Vilka regler som avgör vilket rättsligt subjekt som kan eller ska ha bolags-
organ, om vem som kan eller ska vara medlem i ett sådant bolagsorgan eller 
om villkoren för rösträtt och valbarhet till sådana bolagsorgan, valprocedu-
rer och lösning av tvister om valet avgörs med stöd av nationell rätt. Vem 
som ska utse representant i bolagsorgan avgörs således för svenska bolag av 
svensk rätt, för norska av norsk rätt, för tyska av tysk rätt, etc., eventuellt 
efter tillämpning av internationell privaträtt. För rätt till medbestämman-
de för exempelvis arbetstagare i ett dotterbolag i ett land i moderbolagets 
bolagsorgan, finns det inga internationella regler eller regler i EU-rätten. 
De regler om medinflytande i gränsöverskridande situationer som finns i 
EU-rätten gäller vissa närmare angivna situationer, huvudsakligen genom 
europeiska företagsråd och arbetstagarinflytande i europabolag.13 Nationell 
rätt avgör således även frågan om rösträtt och valbarhet till bolagsorgan, 
även till moderbolagsorgan i en internationellt verksam koncern.

Varken i norsk, svensk eller tysk rätt finns särskilda regler för rätt för 
arbetstagare i ett koncernbolag i ett annat land att kräva rösträtt eller rätt 
att vara valbar till bolagsorgan i ett moderbolag i ett annat land, även om 
det skulle ingå i samma koncern och även om beslut i sådana organ skulle 
kunna komma att påverka förhållandena i ett bolag i utlandet.14 För sådana 
situationer sätter territorialprincipen sina gränser avseende ett lands lagvals- 
och jurisdiktionsområde.15 Det är kanske inte så konstigt. Ett lands regler 
om exempelvis skydd mot osaklig uppsägning eller stridsåtgärder gäller ju 
inte heller utanför landets jurisdiktionsområde. En medlemsstats rättsord-
ning har prima facie ingen tillämplighet utanför sitt jurisdiktionsområde. 

§ 6–35 samt allmennaksjeloven § 6–4, § 6–5 och § 6–35; de närmare reglerna om anställdas 
rätt till styrelserepresentation ges i representasjonsforskriften.
12 Mitbestimmungsgesetz (medbestämmandelagen), Drittelbeteiligungsgesetz (tredjedelsmed-
verkanslagen), Montan-Mitbestimmungsgesetz och Mitbestimmungsergänzungsgesetz, som 
båda omfattar bolag i gruv-, järn- och stålindustrin, samt Gesetz über die Mitbestimmung 
der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden Verschmetlzung, om bolag som fusioneras 
gränsöverskridande.
13 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/38 av den 6 maj 2009 om inrättande av ett 
europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskaps-
företag för information till och samråd med arbetstagare (företagsrådsdirektivet) respektive 
europabolagsdirektivet (se not 7).
14 Jfr 7 § styrelserepresentationslagen respektive representasjonsforskriften § 7 och Gesetz 
über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer (Mitbestimmungsgesetz) och Gesetz über die Drit-
telbeteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat (Drittelbeteiligungsgesetz); jfr katalogen i § 96 
Aktiengesetz.
15 Jfr Konrad Erzberger mot TUI AG, avsnitt 14.
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Ändå har detta förhållande, att arbetstagare i ett koncernbolag i utlandet 
inte har rösträtt eller är valbara till (moder)bolagsorgan i ett annat land, 
vållat bekymmer till den grad att EU-domstolen nu har prövat saken.16

I Tyskland har debatten om arbetstagares i utländska dotterbolag och fili-
aler rösträtt till val av arbetstagarrepresentant i bolagsorgan och för valbar-
het till att vara sådan arbetstagarrepresentant i koncernmoderbolag i annat 
land (Tyskland) pågått i flera decennier.17 På senare tid har diskussionen 
kommit att kretsa kring frågan om tysk rätt är förenlig med EU-rätten eller 
om den utgör diskriminering på grund av nationalitet och hindrar arbets-
kraftens fria rörlighet enligt artikel 18 FEUF och artikel 45 FEUF.18 Varken 
EU-lagstiftaren eller den tyske lagstiftaren har löst detta, även om det gjorts 
försök i Tyskland.19

4.  Medbestämmanderättsreglering som  
en del av bolagsrätten

I tysk rätt skiljer man, som nämnts, på två typer av medbestämmande: infly-
tande genom företagsråd och inflytande genom plats i och rösträtt för val 
av representant till bolagsorgan. Den första syftar till medbestämmande för 
arbetstagarna i beslut i rörelsen och sker i första hand genom företagsrådet 
(Betriebsrat). Ämnesområdet för denna typ av medbestämmande är sådana 
som närmast är av arbetsledningskaraktär eller frågor med nära koppling 
till det enskilda anställningsförhållandet. Sådant medbestämmande regleras 
inom ramen för arbetsrättsrättsregleringen.20 Men ett företagsråd är alltså 
inget bolagsorgan. Den andra typen av medbestämmande regleras i sär-
skilda medbestämmandelagar som i förstone kan antas kunna hänföras sys-
tematiskt till arbetsrätten, men som i tysk rätt hänförs till den bolagsrätts-
liga rättssfären.21 Det handlar här om medbestämmande för arbetstagarna 
genom att deras representanter tillförsäkras plats i och får rösträtt till repre-
sentanter i bolagsorgan. Om man rättsligt skulle systematisera medbestäm-
mandet skulle det arbetsrättsliga medbestämmandet kunna karakteriseras 

16 Se Konrad Erzberger mot TUI.
17 Se Krause, R., Zur Bedeutung des Unionsrechts für die unternehmerische Mitbestimmung, 
i Die Aktiengesellschaft. Zeitschrift für das gesamte Aktienwesen, für deutsches, europäisches 
und internationales Unternehmens- und Kapitalmarktrecht, Vol. 57 2012 s. 485–498, s. 486 f.
18 Se Konrad Erzberger mot TUI.
19 Se för översikt Heuschmid, J., Unternehmensmitbestimmung à l’allemande und Unions-
recht, i Mulder, B.J., Hotvedt, M.J., Nesvik M. & Sundet, T.L. (red.), Sui generis. Festskrift til 
Stein Evju, Universitetsforlaget 2016, s. 296–305, s. 296 f.
20 Se §§ 74–113 Betriebsverfassungsgesetz.
21 Jfr katalogen i § 96 Aktiengesetz och fotnot [X].
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som (individuell) arbetsrätt, medan medbestämmandets kollektiva karaktär 
skulle kunna hänföras till bolagsrätten. Eftersom medbestämmandet genom 
plats och rösträtt i bolagsorgan rättssystematiskt hänförs till bolagsrät-
ten, får det bland annat betydelse för lagvals- och domsrättsfrågor. Det är 
bolagsstatutet, som är det där bolaget har sitt säte, som är utgångspunkt 
för lagvals- och jurisdiktionsfrågan avseende vem som har rösträtt och är 
valbar till bolagsorgan, hur organet ska vara sammansatt och bedömning 
av eventuella tröskelvärden. Att medbestämmanderätten systematiskt hän-
förs till bolagsrätten kan vara problematiskt för såväl arbetsrättaren som 
bolagsrättaren eftersom den kan uppfattas som ett främmande inslag i den 
del av rättsordningen där den återfinns. Grunden för bestämmanderätten i 
bolagsrätten följer som bekant en annan logik än den i arbetsrätten. Man 
kanske inte är lika benägen att acceptera som grund för bestämmanderätt 
idén om likaberättigandet av kapital och arbete.

Medbestämmandelagstiftningen omfattar enligt den rådande uppfatt-
ningen i tysk rättspraxis och i den tyska rättsvetenskapliga litteraturen att 
utse och vara arbetstagarrepresentant endast sådana arbetstagare i bolag 
baserade i Tyskland;22 det geografiska tillämpningsområdet för dessa regler 
är begränsat till inhemska förhållanden. Således omfattas bara företag med 
säte i Tyskland av de tyska medbestämmandelagarna. Arbetstagare i utländ-
ska företag eller i utlandet baserade dotterbolag har därför inte enligt lagen 
vare sig rösträtt eller är valbara till bolagsorgan i tyska koncernbolag. Detta 
följer av den så kallade territorialprincipen, det vill säga att ett land inte kan 
ålägga ett annat land att tillämpa sin rättsordning.23 Av tysk rättspraxis från 
de senare par tre åren framgår, med ett undantag, att detta inte står i strid 
med EU-rätten.24

Arbetstagarna har rätt att under vissa förutsättningar utse representanter 
till tillsynsorganet.25 Systematiskt skiljer sig det tyska systemet för corporate 
governance från det finska, norska och svenska avseende lednings modeller 
för bolag. I Tyskland tillämpas en dualistisk bolagsledningsmodell, medan 
man i Finland, Norge och Sverige tillämpar närmast en monistisk bolags-

22 Jfr Konrad Erzberberger mot TUI AG, avsnitt 13. Se domarna från Landgericht Landau in 
der Pfalz, Beschluss vom 18. September 2013 – HK O 27/13, Oberlandesgerich Zweibrücken, 
Beschluss vom 20. Februar 2014 – 3 W 150/13, Landgericht Berlin, Beschluss vom 1. Juni 
2015 – 102 O 56/12, och Landgericht München I, Beschluss vom 27. August 2015 – 5 HK O 
20285/14. Undantaget utgörs av domen från Landgericht Frankfurt am Main, Beschluss 16. 
Februar 2015, 3–16 – O 1/14.
23 Jfr Konrad Erzberger mot TUI AG, avsnitt 14.
24 Se fotnot 22.
25 Se § 7 Mitbestimmungsgesetz.
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ledningsmodell.26 Den tyska dualistiska modellen karakteriseras av att led-
ningsfunktionen i ett bolag utövas av två bolagsorgan. Ett av organen är 
ett förvaltningsorgan, det verkställande bolagsorganet (Vorstand), medan 
det andra är ett övervakande bolagsorgan, ett tillsynsorgan (Aufsichtsrat). 
Funktionsfördelningen är sträng, och en person får inte samtidigt ingå i båda 
ledningsorganen. Arbetstagarna har rätt att utse arbetstagarrepresentanter i 
tillsynsorganet men inte i förvaltningsorganet. Tillsynsorganet tillsätter och 
avsätter ledamöterna i ledningsorganet, samt kontrollerar förvaltningsorga-
nets förvaltning.

Den nordisk-monistiska bolagsledningsmodellen karakteriseras av att det 
bara finns ett organ för ledning och förvaltning. Detta organ ska utse en 
verkställande direktör (administrerende direktør på danska och norska) att 
ansvara för bolagets löpande förvaltning. Verkställande direktören (admi-
nistrerende direktør) är i förhållande till styrelsen ett underordnat organ. 
Bolagsstämman (generalforsamlingen på danska och norska) är bolagets 
högsta beslutande organ och utser en styrelse som svarar för ledningen av 
bolaget.

Av den tyska aktiebolagslagen framgår det att tillsynsorganet ska bestå 
av representanter för både aktieägarna och arbetstagarna.27 Arbetstagar-
representationen är emellertid beroende av om bolaget alls omfattas av de 
medbestämmandelagar som finns. Står exempelvis den tyska medbestäm-
mandelagstiftningen i strid med EU-rättens förbud mot nationalitetsdiskri-
minering eller fri rörlighet för arbetskraft, ska tysk rätt sättas åt sidan.28 Det 
skulle enligt tysk aktiebolagsrätt medföra att tillsynsorganet endast skulle 
tillsättas med representanter för aktieägarna.29 Arbetstagarna skulle alltså i 
så fall inte ha rätt till medinflytande i form av rätt till plats i bolagsorganet.

Enligt tysk rätt finns det en möjlighet att genom ett så kallat statusför-
farande (Statusverfahren) enligt aktiebolagslagen få fastslaget av domstol 
vilken den rätta sammansättningen av bolagets tillsynsorgan ska vara.30 
Ledningsorganet, medlem i tillsynsorgan eller aktieägare kan med stöd av 
denna bestämmelse väcka talan om sådant förfarande för att få prövat till-
synsorganets rätta sammansättning – och om arbetstagarna har rätt att vara 
representerade överhuvudtaget.

26 Se Regierungskommission, Deutscher Corporate Governance Kodex, 2015. Se även Finsk 
kod för bolagsstyrning, 2015, Norsk utvalg for eierstyrning og selskapsledelse, 2014, och 
Svensk kod för bolagsstyrning, 2016.
27 Se § 96 Aktiengesetz.
28 Jfr Ajos, C-441/14, EU:C:2016:271, avsnitt 31–34.
29 Se § 96 (1) Aktiengesetz.
30 Se § 98 (1) Aktiengesetz.
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5.  Medbestämmanderättsregleringen följer 
territorialprincipen

Enligt tysk rätt ska i vissa fall bolag ha ett tillsynsorgan (Aufsichtsrat), 
bestående av företrädare för aktieägare och arbetstagare. I företag med fler 
än 500 anställda ska tillsynsorganet till en tredjedel utgöras av arbetstagar-
representanter.31 I företag med fler än 2 000 anställda ska i stället tillsyns-
organet utgöras till hälften av arbetstagare.32 Antalet ledamöter i bolags-
organet avgörs av antalet anställda. Vid beräkning av antalet arbetstagare 
ska endast arbetstagare i Tyskland räknas med. Det sägs inte uttryckligen i 
lagstiftningen, men anses följa av territorialprincipen.33 Det föreligger dock 
inte något legalt hinder mot att räkna med arbetstagare i utländska dotter-
bolag eller filialer, liksom det inte heller finns något legalt hinder för att ge 
sådana arbetstagare både rösträtt till val för utseende av arbetstagarrepre-
sentant som att vara valbar som sådan representant.

Med stöd av ovan nämnda statusförfarande har frågan om tysk med-
bestämmandereglering varit förenlig med unionsrätten några gånger varit 
föremål för prövning i tysk domstol.34 Argumentationen har gått ut på att de 
tyska bestämmelserna skulle vara i strid med nationalitetsdiskriminerings-
förbudsprincipen i artikel 18 FEUF eller med reglerna om fri rörlighet för 
arbetstagare i artikel 45 FEUF. Sålunda skulle det vara nationalitetsdiskrimi-
nerande att bara arbetstagare i ett företag i en EU-medlemsstat omfattades 
av det landets reglering, men inte de arbetstagare som arbetade i ett sådant 
företags dotterbolag eller filial i utlandet. Vidare skulle arbetstagare som 
tillerkänns rösträtt och har rätt att vara valbara till bolagsorgan hindras i 
sin fria rörlighet genom att de förlorade dessa rätter om de lämnade landet 
för anställning utomlands. Till dessa frågor hör även den om tröskelvär-
dena: vilka arbetstagare ska räknas med för att avgöra om tillsynsorganet 
ska vara besatt till en tredjedel eller hälften med arbetstagarrepresentanter? 
Ska bara de i medlemsstaten verksamma arbetstagarna räknas med eller ska 
även arbetstagare i koncernbolagen utomlands räknas med? Denna fråga 
behandlar jag inte närmare här.35

Frågan om tysk medbestämmanderätts förenlighet med EU-rätten avse-
ende valrätten har nyligen avgjorts av EU-domstolen i målet Konrad Erz-
berger mot TUI AG. Bakgrund till målet är i korthet följande. Ett företag, 

31 § 1 Drittelbeteiligungsgesetz.
32 § 1 Mitbestimmungsgesetz.
33 Se i fotnot 22 nämnd rättspraxis.
34 Se i fotnot 22 nämnd rättspraxis.
35 Se i stället Landgericht Frankfurt am Main, Beschluss 16. Februar 2015, 3–16 – O 1/14.
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TUI, utgör en koncern med verksamhet runt om i världen med ca 50 000 
arbetstagare i EU. Omkring 10 000 arbetstagare arbetar i Tyskland. Det 
följer då av tysk rätt att tillsynsorganet i koncernbolaget i Tyskland ska 
besättas med arbetstagare och aktieägare till hälften vardera, i det här fal-
let med tio representanter vardera. Arbetstagarrepresentanterna ska enligt 
tysk rätt utses av arbetstagarna i Tyskland. En aktieägare kan begära att få 
frågan om tillsynsorganet har rätt antal arbetstagarrepresentanter prövad i 
domstol genom ett så kallat Statusverfahren, något som en småaktieägare, 
Konrad Erzberger, gjort. Konrad Erzberger hävdade att tysk rätt i detta 
avseende är i strid med artikel 18 FEUF och artikel 45 FEUF, något som TUI 
bestred. TUI hävdade att det inte är nationalitetstillhörigheten som avgör 
om arbetstagarna har rösträtt eller kan vara valbara i moderbolagsorganen 
i Tyskland. Det som ger dem denna rätt är i stället att de arbetar i ett bolag i 
Tyskland. Dessutom menade TUI att artikel 45 FEUF inte omfattar reglerna 
om rösträtt eller valbarhet. Skulle EU-domstolen komma till resultatet att 
tysk rätt står i strid med EU-rätten, skulle det innebära att arbetstagare inte 
skulle ha rätt till representation i tillsynsorganet.36

Förstainstansen, Landgericht Berlin, slog fast att tysk rätt inte var i strid 
med EU-rätten.37 Den påstådda nationalitetsdiskrimineringen ansågs på sin 
höjd följa indirekt (Reflexwirkung) eftersom förlusten av valrätten är en 
konsekvens av tillämpningen av tysk rätt, och faller då utanför tillämpnings-
området för EU-rätten.38 Förlusten av rösträtten och valbarheten ansågs 
inte hindra arbetstagare från att arbeta för företaget eller en filial i en annan 
medlemsstat och de nationella reglerna är då inte något hinder för den fria 
rörligheten av arbetskraften, eftersom förlusten är en konsekvens av Tysk-
lands legitima rätt att begränsa regelverkets tillämpning i enlighet med ter-
ritorialprincipen.39 Domen överklagades till Kammergericht Berlin, som 
begärde förhandsavgörande av EU-domstolen.

Den rättsliga ramen som artikel 18 FEUF och artikel 45 FEUF uppstäl-
ler är generell. Med stöd av bestämmelserna i artikel 151–161 FEUF har 
EU-lagstiftaren mandat att närmare reglera på området för arbetstagar-
inflytande. Sådant mandat har utövats och EU har antagit flera direktiv 
med regler som syftar till inflytande.40 Men någon generell reglering på 
EU-nivå för arbetstagarrepresentation i bolagsorgan finns inte. Varken före-
tagsrådsdirektivet eller europabolagsdirektivet har sådan generell räckvidd. 

36 Jfr § 96 Aktiengesetz.
37 Se Landgericht Berlin, Beschluss vom 1. Juni 2015 – 102 O 56/12.
38 Jfr Konrad Erzberger mot TUI AG, avsnitt 40.
39 Se Konrad Erzberger mot TUI AG, avsnitt 36.
40 Se Sjödin, i not 5 a.a.
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I skäl 5 i europabolagsdirektivet sägs det till och med ”Vad gäller arbets-
tagarinflytande vid beslutsfattandet inom bolagen har medlemsstaterna 
mycket varierande regler och praxis, vilket gör att det inte är tillrådligt att 
fastställa en enda europeisk modell för arbetstagarinflytande i SE-bolag” 
(min kursivering). Dessutom är sammanslutningar som bildas med stöd av 
dessa regler inte bolagsorgan. Någon EU-reglering om rätt till arbetstagar-
representation i bolagsorgan hos företag med gränsöverskridande aktivitet 
finns inte. Således är lagstiftningskompetensen på detta område kvar hos 
den nationelle lagstiftaren.41 Sådan lagstiftning får naturligtvis inte stå i strid 
med EU-rätten.42

Syftet med artikel 18 FEUF är att försäkra upprätthållandet av likabe-
handling oavsett nationalitet. Alla EU-medborgare kan åberopa bestämmel-
sen43 men den gäller inte för EES-medborgare. Något gränsöverskridande 
element för dess tillämplighet uppställs inte.44 Däremot krävs det för till-
lämplighet att det föreligger en unionsrättsligt reglerad situation. I artikel 
45 FEUF preciseras nationalitetsdiskrimineringsförbudet för arbetstagare, 
och artikel 18 FEUF är inte tillämpligt när andra särskilda regler är till-
lämpliga. Artikel 45 FEUF är således lex specialis till artikel 18 FEUF.45 Kra-
vet på gränsöverskridande element nämns uttryckligen i artikel 49 FEUF. 
Artikel 45 FEUF kompletteras av frirörlighetsförordningen46 som i sin tur 
kompletteras av frirörlighetsdirektivet.47 Förutsättningen för att artikel 45 
FEUF, förordningen och direktivet ska vara tillämpliga är att det föreligger 
en nationalitetsdiskriminerande handling för att arbetstagaren har utnytt-
jat sin rätt till fri rörlighet.48 Kravet på utövandet av frirörlighetsrätten är 
inte uppfyllt bara för att arbetstagare i dotterbolag eller filialer i utlandet 

41 Se Konrad Erzberger mot TUI AG, avsnitt 35–38.
42 Jfr Kommissionen mot Cypern, C-515/14, EU:C:2016:30, avsnitt 38, och Pöpperl, C-187/15, 
EU:C:2016:550, avsnitt 22, samt Ajos, C-441/14, EU:C:2016:271, avsnitt 31–34. Se också 
Landgericht Frankfurt am Main, Beschluss 16. Februar 2015, 3–16 – O 1/14.
43 Se Grzelczyk, C-184/99, EU:C:2001:458, avsnitt 32.
44 Jfr Eman och Sevinger, C-300/04, EU:C: 2006:545, avsnitt 57, och Baumbast, C-413/99, 
EU:C:2002:93, avsnitt 83.
45 Jfr Skanavi, C-193/94, EU:C:1996:70, avsnitt 20; se även Kommissionen mot Österrike, 
C-465/01, EU:C:2004: 530, avsnitt 32, och Konrad Erzberger mot TUI AG, avsnitt 25–27 
och 32.
46 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbets-
kraftens fria rörlighet inom union (frirörlighetsförordningen).
47 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/54/EU av den 16 april 2014 om åtgärder som 
underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare 
(frirörlighetsdirektivet).
48 Jfr Grzelczyk, C-184/99, EU:C:2001:458, avsnitt 32, Carpenter, C-60/00, EU:C:2002:234, 
avsnitt 28, Geven, C-213/05, EU:C:2007:438, avsnitt 12 och Renneberg, C-527/06, 
EU:C:2008:566, avsnitt 36, och Konrad Erzberger mot TUI AG, avsnitt 28.
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utesluts från medbestämmande enligt den nationella rätt där moderbolaget 
är beläget.49 Regeln om rätt till valbarhet i sådana organ i företaget som 
representerar arbetstagarna enligt artikel 8 i frirörlighetsförordningen gäl-
ler närmast den omvända situationen jämfört med vad som är aktuellt i 
Erzberger-saken. En arbetstagare som tar anställning i en annan medlems-
stat ska tillförsäkras samma rättigheter som arbetstagarna i den medlems-
staten. Det är alltså inte fråga om att arbetstagare som tagit anställning i en 
annan medlemsstat ska fortsätta att omfattas av hemlandets rättsordning.50 
Därmed skulle inte artikel 45 FEUF, fri rörlighetsförordningen eller fri rör-
lighetsdirektivet vara tillämpliga.

Om artikel 45 FEUF däremot skulle anses vara tillämplig skulle de natio-
nella reglernas giltighet kunna motiveras med de nationella reglernas berät-
tigade syften. Diskrimineringsförbudet är inte absolut, utan en åtgärd som 
innebär indirekt diskriminering kan legitimeras om den är grundad på sak-
liga skäl och det finns ett berättigat syfte med åtgärden under förutsätt-
ning att de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå 
detta syfte.51 Föreligger det sålunda ett berättigat syfte, och medlen för att 
nå detta syfte är lämpliga och nödvändiga, är åtgärden inte att anse stå i 
strid med EU-rätten.52 Mot bakgrund av argumentationen ovan, att det inte 
skulle vara fråga om någon nationalitetsdiskriminering på grund av frånva-
ron av utövandet av frirörlighetsrätten, och av utrymmesskäl, fullföljer jag 
inte detta spår här.

6. Avslutning
Ett beslut på högsta nivå i en koncern kan påverka arbetstagare i denna oav-
sett om de är verksamma i samma land som koncernledningen där beslutet 
fattats eller utomlands.53 Men ett lands regler kan inte åberopas eller tilläm-
pas i ett annat land med mindre det är särskilt föreskrivet att det är möjligt. 
Suveränitets- och territoralprinciperna sätter hinder i vägen för detta. EU-
lagstiftaren har inte tagit något lagstiftningsinitiativ avseende i vilken mån 
arbetstagare verksamma i utländska dotterbolag eller filialer ska ha rätt att 
medverka till utseende av arbetstagarrepresentanter i moderbolagets styrel-
se i ett annat land. Varje medlemsstat har således därför kvar sin lagstiftande 

49 Se Konrad Erzberger mot TUI AG, avsnitt 29.
50 Se Konrad Erzberger mot TUI AG, avsnitt 34 f.
51 Exempelvis Giersch, C-20/12, EU:C:2013:411, avsnitt 31.
52 Exempelvis Finalarte, förenade målen C-49/98, C-50/98, C-52/98–C-54/98 och 
C-68/98–C-71/98, EU:C:2001:564, avsnitt 63 f.
53 Se Akavan Erityisalojen Keskusliitto m.fl., C-44/08, EU:C:2009:533, och AD 2003 nr 40.
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makt på området. Vilket lands rättsordning som ska vara tillämpligt, får i 
vanlig ordning avgöras i enlighet med internationell privaträtt.

En medlemsstat kan endast reglera förhållanden som omfattas av dess 
egen lagstiftningskompetens. Suveränitets- och territorialprinciperna med-
ger inte att en stat reglerar förhållandena i en annan stat eller att en stat ska 
underkasta sig en annan stats reglering.

Det kan vidare inte anses vara i strid med frirörlighetsprinciperna att 
en arbetstagare förlorar sina rättigheter till rösträtt och valbarhet i bolags-
organ när arbetstagaren lämnar det landet för arbete i annat land, ens om 
det skulle vara i ett dotterbolag eller filial till bolaget. Det skulle ju i så fall 
innebära att varje förlust av en fördelaktig bestämmelse i ett land i samband 
med gränspassering skulle innebära en inskränkning i den fria rörligheten, 
eftersom denna rättighet inte längre åtnjöt skydd i det andra medlemslandet. 
Att en arbetstagare skulle anse sig hindrad att ta tillvara den fria rörligheten 
för att han eller hon i så fall skulle gå miste om rösträtten eller rätten att 
vara valbar till bolagsorgan i den nation han eller hon då skulle lämna är 
en långsökt tanke.54 

54 Uppsatsen skrevs före det att generaladvokatens yttrande den 4 maj 2017 och EU-domsto-
lens dom den 18 juli 2017 i målet Konrad Erzberger mot TUI AG förelåg. Jag har på korrek-
turstadiet så långt det varit möjligt i efterhand infogat hänvisningar till domen.


