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Sammanfattning 

I EU råder det idag en tänkt etableringsfrihet för företag inom gemenskapen. EUD har 

genom ett antal avgörande domar gett en bild av hur tolkningen av den stadgade etable-

ringsfriheten ska ske. På grund av etableringsfriheten och EUDs praxis genom åren har 

möjligheter kommit upp för medlemsstater att konkurrera med varandra för att erhålla 

den bästa lagstiftningen för bolag att starta upp sin verksamhet i.  

Vissa förespråkare anser att möjligheten till regelkonkurrens riskerar att försämra med-

lemsstaternas bolagsregler ur ett arbetstagarperspektiv då medlemsstaterna i framtiden 

kommer att utforma lagar som är förmånliga för bolagen men med ett sämre skydd för 

arbetstagare, ett såkallat race to the bottom. Andra menar att regelkonkurrens tvärt om 

stärker den inre europeiska marknaden då medlemsstaterna aktivt strävar efter att ut-

forma de bästa lagarna ur allas perspektiv och att en sådan konkurrens behövs inom ge-

menskapen för att aktivt lyfta och utveckla kvalitén på medlemsstaternas bolagsregler, 

ett såkallat race to the top. 

Inom EU diskuteras idag förslag till ett gemensamt privat europeiskt aktiebolag (SPE-

bolag) som ska gälla inom hela EU och där bolagsreglerna är desamma i alla medlems-

stater. Gemensam harmonisering bland medlemsstaterna kan tänkas motverka en nega-

tiv utveckling av regelkonkurrensen (race to the bottom med försämrat arbetstagarskydd 

som följd) men kan även medföra att den goda utvecklingen som kan ske genom fri re-

gelkonkurrens mellan nationella bolagsregler stannar upp bland medlemsstaterna. Vad 

gäller SPE-bolaget så motverkar inte det möjligheten för negativ regelkonkurrens mel-

lan medlemsstaterna ur ett arbetstagarskyddsperspektiv utan snarare öppnar upp för mer 

negativ regelkonkurrens. 

En möjlighet till god regelkonkurrens bland medlemsstaterna utan att konsekvenserna 

av att ett race to the bottom skulle uppstå är att den europeiske lagstiftaren utfärdar en 

gemensam arbetstagarskyddslagstiftning vilket alla medlemsstater måste följa. En sådan 

lagstiftning skulle reglera alla väsentliga arbetsrättsområden som skulle kunna förbises 

om en negativ regelkonkurrens skulle utvecklas mellan medlemsstaterna. Därefter skul-



 

 

le det råda en fri regelkonkurrens. En sådan lösning skulle ta de bra delarna ur regel-

konkurrens samtidigt som de negativa delarna förhindrades. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Inom EU råder det idag en fri rörlighet för människor, varor, kapital, etablering och 

tjänster.
1
 EUD har genom åren gett vägledning för hur den stadgade etableringsfriheten 

ska tolkas genom avgöranden i domstolen. I arbetet för att utveckla och stärka den eu-

ropeiska inre marknaden har EU de senaste åren utfärdat ett antal olika förordningar och 

direktiv som ska följas av medlemsstaterna. Tanken är att bolagsrättslig harmonisering 

bidrar till en enhetlig och stark inre marknad som kan mäta sig med stora handelspart-

ners och konkurrenter såsom USA och Kina.
2
 

EUD:s avgörande angående etableringsfriheten har dock under åren bitvis öppnat för 

medlemsstaterna att regelkonkurrera med varandra för att attrahera företag att etablera 

sig just i den medlemsstaten.
3
 En rädsla finns inom EU att den uppkomna regelkonkur-

rensen ska bidra med ett race to the bottom i Europa med sämre skydd för aktieägare, 

borgenärer och arbetstagare i nationella lagstiftningar.
4
  

Harmoniseringsarbetet ses som ett viktigt led i arbetet för att motverka ett bolagsrätts-

ligt race to the bottom. Debatter förs idag om harmoniseringsarbetet sker på rätt sätt 

inom EU eller om regelkonkurrens är ett bra alternativ för att utveckla den inre markna-

den i Europa, såkallad god regelkonkurrens.
5
 Rädslan för negativ regelkonkurrens är 

dock överhängande vilket har resulterat i förslag till diverse förordningar och bolagsdi-

rektiv. Senast i raden är förslaget till ett privat europeiskt aktiebolag (SPE-bolag). Den 

föreslagna bolagsformen ska omfattas av samma bolagsregler i alla medlemsstater och 

                                                 
1
 Europeiska unionens officiella tidning 9.5.2008 C115/47-Konsoliderad version av Fördraget om Euro-

peiska Unionens Funktionssätt, avd.4, kap. 1 art. 45 p1, kap. 2 art. 49, kap. 3 art.56 samt kap. 4 art. 63 

p1. (EUF). 

2
 Andersson, Jan, Competition between Member States as Corporate Legislator: I Modern Company Law 

2
 Andersson, Jan, Competition between Member States as Corporate Legislator: I Modern Company Law 

for a European Economy-ways and means, uppl. 1:1, Nordstedts Juridik, s.143. 

3
 Se bla. C-127/97 Centros Ltd. v Erhvervs-og Selskabsstyrelsen [1999] ECR I-1459 samt C-208/00 

Ûberseering BV. v Nordic Construction Co Baumanagement GmbH [2002] ECR I-9919.  

4
 Søndergaard Birkmose, Hanne, Konkurrence mellem retssystemer- Delaware-effekten i et europaeisk 

selskabsretligt perspektiv, uppl.1, Forlaget Thomson, s. 341. 

5
 Se bl.a. Armour, John, Who should make corporate law? EC legislation versus regulatory competition, 

working paper series no.307, CBR samt Report of the high level group of company law experts on a 

modern regulatory framework for company law in Europe, Brussels 4 Nov 2002. 
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är tänkt att underlätta för små och medelstora näringsidkare att starta upp och bedriva 

verksamhet inom EU.
6
  

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med denna uppsats är att utreda regelkonkurrensens positiva och negativa sidor 

med fokus på utredning och analys av den negativa regelkonkurrensens effekter på na-

tionella lagars arbetstagarskydd. Vidare ska arbetstagarskyddet i SPE-bolaget utredas, 

därmed är syftet att besvara följande; 

i. Hur god regelkonkurrens kan uppnås bland Europas medlemsstater utan att ris-

kera ett sämre skydd för arbetstagarna i nationella lagstiftningar samt den mind-

re frågan; 

ii. Huruvida SPE-bolaget kan tänkas i framtiden motverka en negativ regelkonkur-

rens mellan medlemsstaterna ur ett arbetstagarskyddsperspektiv. 

Uppsatsen kommer att avgränsas till att utreda uppkomsten till regelkonkurrensen idag 

genom den stadgade etableringsfriheten, rättspraxis från EUD och de två principerna 

(sätesprincipen och inkorporationsprincipen). Vidare kommer uppsatsen att utreda teo-

rierna race to the bottom och race to the top (god regelkonkurrens) samt arbetstagar-

skyddet i det föreslagna SPE-bolaget. En djupare analys av SPE-bolagets andra delar 

kommer inte att göras då uppsatsen blir för omfattande. För att läsaren ska förstå rädslan 

inom EU för ett race to the bottom kommer den såkallade Delaware effekten att kort 

nämnas i uppsatsen, dock sker ingen djupare analys av denna effekt då utvecklingen i 

USA inte utreds i arbetet. Vidare kommer inte de beviljade undantagen till etablerings-

friheten att belysas, inte heller teorierna kring primär och sekundär etablering.  

1.3 Metod och material 

Arbetet kommer i början utgöras av en bakgrundsdel (deskriptiv) för att läsaren ska för-

stå uppkomsten till regelkonkurrensen. Vidare kommer de båda teorierna race to the 

bottom och race to the top samt SPE-bolagsförordningen att belysas både deskriptivt 

och analyserande. I slutet av kap. 4,5,6 kommer problemen att belysas genom egna 

kommentarer. Analyskapitlet kommer att bestå av återkoppling till kommentarerna samt 

eget förslag på lösning. 

                                                 
6
 KOM/2008/0396 slutlig- CNS 2008/0130- Förslag till rådets förordning om stadga för ett europeiskt 

privat aktiebolag (SPE-bolag), p.2, s.2. 
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För att förstå uppkomsten till regelkonkurrensen inom EU har Europeiska unionens 

funktionsfördrag och rättspraxis studerats. Vidare har doktrin och artiklar utgjort en stor 

del av källmaterialet då diskussioner både för och emot de båda teorierna har diskuterats 

flitigt. Källarbetet har i stor del bestått av jämförelse mellan artiklar och den skiftande 

synen på den europeiska regelkonkurrensen. Vidare har förslag till förordning om stad-

ga för ett europeiskt privat aktiebolag och dess skydd för arbetstagare analyserats grund-

ligt.   

1.4 Disposition 

För att förstå det bakomliggande problemet kommer uppsatsen att först och främst i ka-

pitel 2 som bakgrund redogöra för den tänkta etableringsfriheten i Europa samt redogöra 

för de två principerna som används för att fastställa ett bolags nationalitet bland Europas 

medlemsstater.  

I kapitel 3 sker en sammanfattning av avgörande rättspraxis på etableringsfrihetens om-

råde för att läsaren ska förstå uppkomsten till regelkonkurrensen i Europa.  

I kapitel 4 utreds den möjliga negativa sidan av regelkonkurrensen ur ett arbetstagarper-

spektiv (race to the bottom). 

I kapitel 5 utreds den positiva sidan av regelkonkurrensen (race to the top) och på vilket 

sätt regelkonkurrensen kan vara bättre för den europeiska bolagsmarknaden framför eu-

ropeisk harmonisering. 

I kapitel 6 kommer en utredning ske av det föreslagna SPE-bolaget ur ett arbetstagar-

skyddsperspektiv och huruvida SPE-bolaget är ett bra sätt att förhindra negativ regel-

konkurrens bland Europas medlemsstater. 

Slutligen i kapitel 7 kommer en analys ske i skuggan av de tidigare kapitlen huruvida 

SPE-bolaget kan tänkas motverka negativ regelkonkurrens mellan medlemsstaterna 

samt hur en god regelkonkurrens kan uppnås inom EU utan att riskera ett urholkat 

skydd för arbetstagarna i medlemsstaternas nationella bolagsregler.  
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2  Etableringsfriheten 

2.1 Den fria etableringsrätten i EU 

2.1.1 Allmänt 

För EU:s medborgare råder idag en fri etableringsrätt inom gränsen för vad som utgör 

unionen.
7
 Ett viktigt syfte med unionens bildande är att tillsammans jobba aktivt för Eu-

ropas utveckling och välfärd både på det ekonomiska och sociala planet.
8
  

2.1.2 De fyra friheterna 

Den fria etableringsrätten omfattar fyra grundläggande friheter inom den gemensamma 

marknaden vilka har sitt ursprung i Romfördraget från 1957 mellan de sex länderna 

Belgien, Frankrike, Italien, Luxembourg, Nederländerna och Tyskland (då Västtysk-

land). De fyra friheterna
9
 är 

1. Fri rörlighet för människor (arbetare) 

2. Fri rörlighet för varor  

3. Fri rörlighet för kapital 

4. Fri rörlighet för etablering och tjänster. 

De fyra friheterna är grundläggande rättigheter och anses vara ett av de viktigaste målen 

för utvecklingen av EU.
10

 Det första Romfördraget skrevs på av sex länder 1957. Idag 

består EU av 27 medlemsstater. En markant ökning av antalet medlemstater har således 

skett. I takt med att fler länder har blivit en del av unionen förändras också riktlinjerna 

och målen för gemenskapen. I utredningen kommer endast fri rörlighet för etablering att 

belysas.  

                                                 
7
 Europeiska unionens officiella tidning 9.5.2008 C115/47-Konsoliderad version av Fördraget om Euro-

peiska Unionens Funktionssätt kap 2. (EUF). 

8
 Artikel 2 EG-fördraget. 

9
 Avd.4, kap. 1 art. 45 p1, kap. 2 art. 49, kap. 3 art.56 samt kap. 4 art. 63 p1. EUF. 

10
 Craig, Paul, De Bùrca, Gráinne, EU Law- text, cases and material, third edition, Oxford University 

press s. 581.  
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2.1.3 Lissabonfördraget och den fria etableringsrätten för juridiska 

personer 

I december 2009 trädde Lissabonfördraget
11

 i kraft. Fördraget är det senaste i raden av 

fördrag som undertecknats av EU:s medlemstater. Lissabonfördraget ersätter inte tidiga-

re fördrag utan fungerar som ett ändringsfördrag för tidigare fastslagna fördrag. Således 

ska tidigare fördrag med förbehåll för ändringarna genom Lissabonfördraget erhålla sta-

tus.
12

 Etableringsrätten är stadgat i art. 43-48 i det tidigare EG-fördraget. Genom Lissa-

bonfördraget döptes EG-fördraget om till fördraget om europeiska unionens funktions-

sätt (EUF). Numreringen av artiklarna i EG-fördraget (43-48) har ändrats och etable-

ringsrätten stadgas numera i art. 49-55 EUF.  

Etableringsrätten art. 49 EUF 

”Inom ramen för nedanstående bestämmelser ska inskränkningar 

för medborgare i en medlemsstat att fritt etablera sig 

på en annan medlemsstats territorium förbjudas. Detta förbud 

ska även omfatta inskränkningar för medborgare i en 

medlemsstat som är etablerad i någon medlemsstat att upprätta 

kontor, filialer eller dotterbolag. 

 

Etableringsfriheten ska innefatta rätt att starta och utöva 

verksamhet som egenföretagare samt rätt att bilda och driva 

företag, särskilt bolag som de definieras i artikel 54 andra 

stycket, på de villkor som etableringslandets lagstiftning föreskriver 

för egna medborgare, om inte annat följer av bestämmelserna 

i kapitlet om kapital.” 

Först och främst ger artikeln rättigheten för Europas medborgare att starta kontor, filia-

ler och dotterbolag i ett annat medlemsland. Vidare ges en rättighet att både starta och 

utöva näringsverksamhet i en annan medlemsstat. Inskränkningar av denna rättighet är 

förbjuden.  

                                                 
11

 Europeiska unionens officiella tidning 2007/C 306/01-Lissabonfördraget om ändring av fördraget om 

Europeiska Unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska Gemenskapen.  

12
 Konsoliderad version av EU:s fördrag Lissabonfördraget, s.4. 
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Enligt art. 50 EUF ska Europaparlamentet i samråd med den ekonomiska och sociala 

kommittén utfärda direktiv för att se till att etableringsfriheten fullföljs på bästa sätt 

inom området som är föremål för etableringen.
13

  Artikeln ger vidare riktlinjer för hur 

Europaparlamentet, rådet och kommissionen ska arbeta för att motverka överträdelser 

av artiklarna. Uppgifter som ska fullgöras av de ovan nämnda myndigheterna är att ex-

empelvis med förtur behandla verksamheter där etableringsfriheten är ett särskilt värde-

fullt bidrag till utveckling av produktion och handel samt att säkerställa ett bra samarbe-

te mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna för att få kännedom om de särskilda 

förhållanden som råder på olika verksamhetsområden inom unionen.
14

  

Art. 54 EUF stadgar vidare att företag som bildats i enlighet med art. 49-50 EUF och 

som har bildats i enlighet med etableringslandets interna lagstiftning ska likställas med 

fysiska personer.
15

 

2.2 Två principer 

2.2.1 Allmänt 

Att fastställa ett bolags nationalitet är viktigt ur många synpunkter. Olika medlemsstater 

har olika bolagsrättsliga lagar. Det kan således vara enklare respektive svårare att starta 

upp en verksamhet beroende i vilket land bildandet sker. En del länder har högre krav 

på administrativa åtgärder medan andra länder har väsentliga mindre krav. I Europa 

finns det huvudsakligen två principer för att fastställa nationaliteten på ett bolag: Sätes-

principen och inkorporationsprincipen.
16

  

2.2.2 Sätesprincipen 

Sätesprincipen utgår från att bolaget ska lyda under den lagstiftning där bolaget har sitt 

faktiska säte.  Det faktiska sätet ska anses vara där bolagets centrala och administrativa 

ledning finns.
17

 För att bestämma nationaliteten på ett bolag utgår man således från den 

geografiska placeringen av den huvudsakliga verksamheten. Sätesprincipen utvecklades 

                                                 
13

 Kap 2 art. 50 p 1 EUF. 

14
 Kap 2 art 50 p 2: a-b EUF. 

15
 Kap 2 art 54 st. 1 EUF. 

16
 Werlauff, Erik, EU Company Law- Common Business law of 28 states, 2nd edition, DJÖF publishing, 

s.  4.  

17
 Werlauff, Erik, EU Company Law- Common Business law of 28 states, s.4. 
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i mitten av 1800-talet i ett försök att övervaka de stora tillgångar som uppkommit för 

nybildade företag under den industriella revolutionen.
18

 Genom att knyta an nationalite-

ten med den geografiska placeringen av företaget såg man till att företag med säte i lan-

det endast löd under det landets lagstiftning. Genom att inte godkänna andra länders la-

gar var tanken att man skulle skydda nationalstaten från bolagsformer som kunde inne-

bära försämrat skydd för aktieägare, borgenärer och arbetstagare och på så vis försämra 

den inhemska bolagsmarknaden.
19

 Frankrike, Tyskland, Belgien, Portugal, Luxembourg 

och Österrike förespråkar sätesprincipen.
20

    

2.2.3 Inkorporationsprincipen  

Inkorporationsprincipen, även kallad registreringsprincipen har sitt ursprung i Storbri-

tannien. Tanken bakom principen är att alla bolag som registrerar sig i ett land ska er-

kännas i det landet.
21

 Det faktiska sätet för bolaget spelar därmed ingen roll. Hemvisten 

för företaget ska anses vara i det land där bolaget är registrerat. Inkorporationsprincipen 

öppnar således upp för att starta företag men därefter inte bedriva någon näringsverk-

samhet i landet där företaget är registrerat.
22

 Bolaget kan då registrera sig i det land där 

den ”bästa lagstiftningen” finns och därefter driva sin verksamhet i ett annat land. Län-

derna som använder sig av inkorporationsprincipen är Storbritannien, Sverige, Irland, 

Danmark, Finland, Norge och Nederländerna.
23

 

2.2.4   Kolliderande principer 

Sätesprincipen och inkorporationsprincipen är varandras motpoler. Sätesprincipens syn 

på geografisk placering för bestämmande av ett bolags nationalitet och på så vis skydda 

och kontrollera den inhemska bolagsmarknaden går tvärtemot inkorporationsprincipen. 

Inkorporationsprincipen kan medföra att företag söker sig till den mest förmånliga lag-

stiftningen för bolagets ledning. ”Mest förmånliga lagstiftning” kan i vissa fall innebära 

                                                 
18

 Fors, Mathias, Bolagens fria rörlighet, vad blir nästa steg? Europarättslig tidskrift 2002:2, s. 263. 

19
 Fors, Mathias, Bolagens fria rörlighet, s. 263. 

20
 Werlauff, Erik, EU Company Law-Common Business law of 28 states, s.5. 

21
 Severinsson, Daniel, EG:s etableringsrätt för bolag, Juridisk tidskrift 2003/04:1, s. 72. 

22
 Severinsson, Daniel, EG:s etableringsrätt för bolag, s. 72. 

23
 Werlauff, Erik, EU Company Law- Common Business law of 28 states, s.4. 
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låga skatter och bra bolagsregler men också ett försämrat skydd för aktieägare, borgenä-

rer och framförallt arbetstagare.
24

  

Med två skilda principer kan den fria etableringsrätten för bolag försvåras. Det uppstår 

inga större komplikationer om ett företag vill flytta sin verksamhet från ett land till ett 

annat land då båda tillämpar inkorporationsprincipen. I ett sådant fall anser båda länder-

na att lagen i det land där registrering har skett ska gälla.
25

 I andra situationer uppstår 

dock problem. Hur ska man bedöma vilken lag som ska tillämpas om ett företag vill 

flytta från ett sätesland till ett annat? Länder som tillämpar sätesprincipen kräver oftast 

att ett bolag träder i likvidation och gör en nybildning för att kunna flytta sin verksam-

het.
26

. Likväl ett ytterligare problem som uppstår är vilken lands lagstiftning som ska 

gälla för ett företag som har sitt säte i ett land som tillämpar sätesprincipen och som vill 

flytta till ett land som tillämpar inkorporationsprincipen. Om en sådan flytt sker lyder 

inte bolaget under ursprungslandets lagar längre medan den nya staten anser att bolaget 

ska lyda under ursprungslandets lagar.
27

  

 

 

 

                                                 
24

 Severinsson, Daniel, EG:s etableringsrätt för bolag, s. 86.    

25
 Fors, Mathias, Bolagens fria rörlighet, s. 264. 

26
 Deak, Daniel, Outbound establishment revisited in Cartesio, EC tax review 2008-6, s. 250. 

27
 Fors, Mathias, Bolagens fria rörlighet, s. 264. 
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3 Praxis från EUD  

3.1 Fastställande av etableringsrätten 

3.1.1 Introduktion 

Tolkningen av etableringsfrihetens artiklar har gett upphov till många frågor om sätes-

principen och inkorporationsprincipen verkligen är förenliga med ändamålet för den fria 

etableringen i Europa. Etableringsrättens syfte framgår klart och tydligt i artiklarna men 

likväl uppstår situationer då de båda principerna kolliderar med varandra. Annan natio-

nell lagstiftning i medlemsstater har även gett upphov till situationer som innebär pro-

blem med implementeringen för den fria etableringsrätten. För att läsaren ska förstå 

uppkomsten av regelkonkurrensen bland medlemsstaterna ska en kort sammanfattning 

av avgörande rättsfall på området ske. 

3.1.2  Daily Mail and General Trust28   

Ett bolag registrerat och med säte i Storbritannien ville etablera sig i Nederländerna då 

det rent skattemässigt gynnade företaget att flytta sin verksamhet dit. För att bolaget hä-

danefter skulle kunna lyda under nederländsk lagstiftning krävdes ett godkännande från 

de brittiska myndigheterna.
29

 Uppkommen fråga var huruvida nationell lagstiftning av 

sådant slag inskränkte rätten till fri etablering för bolag.  

EUD ansåg att ett bolag endast kan existera i enlighet med den nationella lagstiftning 

som bolaget upprättats genom.
30

 Då de associationsrättsliga kraven mellan stat och bo-

lag varierar mellan medlemsstaterna och då någon lag inom EU inte reglerar situationen 

medförde domen att medlemsstater kunde ha vissa bestämmelser i sin nationella lag-

stiftning som inte ansågs inskränka den fria etableringsrätten.
31

  

    

                                                 
28

 C-81/87 The Queen v H.M. Treasury and Commissioners of Inland. Revenue, ex parte Daily Mail and              

General Trust plc. [1988] ECR 5483. 

29
 Daily Mail paragraf 2.  

30
 Daily Mail paragraf 19.    

31
 Daily Mail paragraf 23/25. 
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3.1.3 Centros32  

Ett företag med rötter till Danmark var registrerat i Storbritannien och grundat under 

engelsk lag. Lagstiftningen i Storbritannien är förmånlig för uppstartande av verksam-

heter då det minsta möjliga aktiekapitalet för att starta företag är 1 pund. I Danmark var 

det minsta möjliga aktiekapitalet 200 000 danska kr vid tidpunkten.
33

 Målet för företa-

get var dock att inte bedriva någon verksamhet i Storbritannien utan endast vara regi-

strerade som bolag där. Handeln skulle helt och hållet skötas från Danmark. De båda 

länderna använder sig av registreringsprincipen. För att kunna bedriva all sin handel 

från Danmark anmälde Centros att de ville starta upp en filial till bolaget i Danmark. 

Danska Erhvervs-og Selskabsstyrelsen nekade dem till att bilda en filial i Danmark med 

motiveringen att det endast var en täckmantel från Centros sida. Erhvervs- og Sels-

kabsstyrelsen ansåg att bildandet av filialen var ett försök från bolagets sida att kringgå 

de danska bolagsreglerna.
34

 Bolaget å sin sida ansåg att visserligen hade de sedan star-

ten inte bedrivit någon verksamhet i Storbritannien men att de likväl hade rätt till fri 

etablering och att förfarandet från den danska styrelsen stred mot den stadgade etable-

ringsfriheten.
35

 

EUD ansåg att etableringsrätten gav företag friheten att bilda bolag i ett visst land och 

sen bedriva verksamhet i andra länder genom filialer. Dock förklarade domstolen att 

regler som inskränkte rätten till fri etablering och som var upprättade för att förhindra 

bedrägerier och utdela sanktioner mot företag som försöker komma undan sina skyldig-

heter gentemot företagets borgenärer var tillåtna.
36

      

3.1.4 Ûberseering37 

Ett företag från Nederländerna, registreringsland, stämde ett annat företag från Tyskland 

(sätesland) för byggnationsfel.
38

 Tyska domstolen ansåg att företaget inte hade partsbe-

                                                 
32

 C-127/97 Centros Ltd. v Erhvervs-og Selskabsstyrelsen [1999] ECR I-1459.   

33
 Centros paragraf 7. 

34
 Centros paragraf 7. 

35
 Centros paragraf 11. 

36
 Centros paragraf 39. 

37
 C-208/00, Ûberseering BV. v Nordic Construction Co Baumanagement GmbH [2002] ECR I-9919. 

38
 Ûberseering paragraf 8. 
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hörighet i den tyska domstolen då ett bolags rättskapacitet ska bestämmas utifrån var 

bolaget har sitt faktiska säte.
39

 Då bolagets faktiska säte var i Tyskland men bildat enligt 

nederländsk lag ansåg den tyska domstolen att bolaget var tvunget att ombilda sig i 

Tyskland enligt tysk rätt för att kunna ha partsbehörighet i domstolen.
40

 Fråga huruvida 

det förfarandet stred mot etableringsfriheten.  

EUD ansåg att ett bolag som bildats i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat och 

som utövar sin etableringsrätt i ett annat land inte kan bli nekade rättskapacitet i det lan-

det. EUD ansåg vidare att medlemsstaterna hade en skyldighet att erkänna sådana bolag. 

41
  

3.1.5 Cartesio42 

Ett Ungerskt bolag ville flytta sin verksamhet från Ungern till Italien. Tanken var att bo-

laget fortfarande skulle lyda under ungersk lag trots sin förflyttning till Italien. Bolaget 

ansökte om ändring i det ungerska handelsregistret vilket avslogs. Enligt ungersk lag-

stiftning kunde inte ett bolag flytta sin verksamhet till ett annat land och fortfarande gäl-

la under ungersk lag.
43

 Fråga huruvida sådana regler stred mot etableringsfriheten.  

EUD ansåg att på etableringsfrihetens nuvarande stadium det inte utgör något hinder för 

nationella lagstiftningar att hindra företag att flytta sitt säte till en annan medlemsstat 

och fortfarande lyda under ursprungslandets lagar.
44

 EUD ansåg vidare att bolaget utan 

problem skulle kunna flytta sin verksamhet till Italien då inträde inte hade kunnat nekas 

om företaget i sin tur hade ombildats enligt italiensk lag.
45

    

3.2  EUD öppnar upp för regelkonkurrens 

Den tänkta etableringsfriheten för företag inom EU har genom åren stött på hinder som 

domarna från EUD visar. En total etableringsfrihet inom unionen har än så länge inte 

                                                 
39

 Ûberseering paragraf 4. 

40
 Ûberseering paragraf 5. 

41
 Ûberseering paragraf 94-95.  

42
 C-210/06 Cartesio Oktató és Szolgáltató bt [2008] ECR I-00000. 

43
 Cartesio paragraf 23. 

44
 Cartesio paragraf 124.  

45
 Cartesio paragraf 111. 
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uppnåtts, dock har en stor utveckling på området skett. Möjligheter att starta upp filialer 

och dotterbolag i andra länder (se Centros) och därmed ha möjligheten att välja tillämp-

lig lag är idag inget hinder.
46

 Företag kan således välja att starta verksamhet i de länder 

där den ”bästa lagstiftningen” finns.  

Centros-domen öppnade upp dörrar för företag att etablera sig i andra medlemsstater 

genom upprättande av dotterbolag och filialer. Att någon handel inte bedrevs där företa-

get var registrerat spelade enligt EUD ingen roll. Centros-domen öppnade således upp 

för situationer där det råder en frihet att välja tillämplig lag vid uppstartande av dotter-

bolag och filialer. I fallet Centros var den största anledning till att starta företaget i Stor-

britannien ur ekonomisk synpunkt. Det var mer förmånligt att registrera sig i Storbritan-

nien än i Danmark. Att det i Danmark vid tidpunkten var ett minimum kapital på 

200 000 danska kr och att det i Storbritannien endast var ett minimum kapital på 1 pund 

spelade självklart en avgörande roll för var bolaget beslöt att registrera sig. Centros-

domen öppnade således upp för medlemsstaterna att regelkonkurrera med varandra vad 

gäller nationella bolagsregler.
47

 Än idag finns det stora skillnader mellan olika bolags-

former inom EU och dess regelverk kan skilja sig väsentligt från varandra. Möjligheten 

för medlemsländerna att utforma nationella lagar som attraherar företag att bedriva 

verksamhet i ett visst land har genom Centros och Ûberseering blivit verklighet.  

Kring teorierna om regelkonkurrens i Europa har det spridits en rädsla för ett race to the 

bottom i jakten på utformningen av attraherande lagstiftning till förmån för bolag. Räds-

lan är att medlemsstater utformar lagar som är attraktiva för företagen men sämre för 

bland annat arbetstagare då arbetstagarskydd i nationell lagstiftning kan tänkas försäm-

ras för att attrahera bolag.
48

 Sätesprincipens syn på skyddande av den inhemska bo-

lagsmarknaden anses av förespråkare riskera att hämmas om bolag kan etablera sig var 

som helst inom EU. Möjligheten att kontrollera beskattningen av företagens tillgångar 

och villkoren för dess anställda anses av förespråkare begränsas kraftigt vid utvecklad 

regelkonkurrens och etableringsfrihet.
49

   

                                                 
46

 Centros paragraf 39. 

47
 Fors, Mathias, Bolagens fria rörlighet, s. 277. 

48
 Søndergaard Birkmose, Hanne, Konkurrence mellem retssystemer- Delaware-effekten i et europaeisk  

selskabsretligt perspektiv, uppl.1, Forlaget Thomson, s. 341. 

49
 Fors, Mathias, Bolagens fria rörlighet, s.277. 
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4 Möjlig negativ effekt av europeisk regelkonkurrens 

4.1 Introduktion 

Efter avgörandet i Centros ändrade Danmark sin nationella lagstiftning genom att mins-

ka minimum kapitalet vid uppstartande av ett privat aktiebolag.
50

 I Sverige sker för till-

fället en liknande förändring där aktiekapitalet har sänkts från 100 000 kr till 50 000 

kr.
51

 Ur de båda ländernas perspektiv sker dessa förändringar bland annat för att göra 

sina respektive bolagsformer mera konkurrenskraftiga på den europeiska bolagsmark-

naden.
52

 Förändringar har således skett i Danmark och Sverige efter Centros domen. 

Den fria regelkonkurrensen kan utgöra en negativ effekt i framtiden för vissa grupper på 

den europeiska bolagsmarknaden. 

4.2 Race to the bottom ur ett arbetstagarskyddsperspektiv 

I Europa idag finns det motståndare till den fria regelkonkurrensen som anser att ett 

framtida scenario för den europeiska bolagsmarknaden kommer bli ett race to the bot-

tom.
53

 Den fria etableringen och därmed viljan för Europas medlemsstater att utforma 

lagstiftningar som är attraherande för bolag att söka sig till kan resultera i kravlösa och 

urholkade lagstiftningar.
54

 Domen i Ûberseering 2002 utvidgade möjligheten till regel-

konkurrens i EU genom att EUD satte stop för medlemsstaterna att med sin egentillver-

kade internationella lagstiftning vägra att erkänna ett bolags existens.
55

 I Ûberseering 

var Tyskland i centrum. Tyskland är förespråkare för sätesprincipen inom EU.
56

 Tysk-

land har en lång tradition av att försöka skydda den inhemska bolagsmarknaden genom 

att endast tillåta den egna nationella lagstiftningen.
57

 Genom att inte erkänna andra med-

lemstaters regler är idén att man bland annat skyddar och tillgodoser egna statens skydd 

                                                 
50

 Bodgan, Michael, Rätt att välja bland nationella bolagsformer inom EU, Ny Juridik 1:04, s. 18. 

51
 1 kap 5 § ABL (2005:551). 

52
 Bodgan, Michael, Rätt att välja bland nationella bolagsformer inom EU, s. 18.  

53
 Søndergaard Birkmose, Hanne, Konkurrence mellem retssystemer, s. 250.  

54
 Søndergaard Birkmose, Hanne, Konkurrence mellem retssystemer, s. 341.  

55
 Uberseering paragraf. 94-95.   

56
 Werlauff, Erik, EU Company Law-Common Business law of 28 states, s.5. 

57
 Fors, Mathias, Bolagens fria rörlighet, s. 263. 
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för arbetstagarna.
58

 Vid utvecklad regelkonkurrens och etableringsfrihet inom EU ökar 

risken för att medlemsstaternas arbetstagare hamnar mellan stolarna. Medlemsstater 

som vill attrahera företag att etablera sig i staten kan i framtiden tänkas utforma så pass 

förmånliga och enkla regler för bolagen att arbetstagarnas skydd förbises.
59

  

Enlig min uppfattning kan ett lägre skydd för arbetstagare ur bolagens syn ses som för-

månligt då ex. proceduren för att säga upp arbetstagare och reglering av arbetstid vä-

sentligt kan komma att förenklas för att locka till sig bolag. En sådan situation kan såle-

des mynna ut i ett bolagsrättsligt race to the bottom. 

4.3 Centros och Ûberseering i förhållande till arbetstagar-
skyddet 

Centros öppnade upp för bolag att bedriva verksamhet i en annan medlemsstat genom 

filialer och dotterbolag.
60

 Ûberseering i sin tur slog fast att medlemsstater inte får ha 

regler som vägrar att erkänna ett bolags existens.
61

 De båda domarna kompletterar såle-

des varandra.  

Tre negativa scenarion som enligt mig kan uppstå ur ett arbetstagarperspektiv som här-

leds från domarna i Centros och Ûberseering: 

1. Då bolag genom Centros får bilda dotterbolag och filialer i en annan medlems-

stat ökar risken för att en negativ utveckling av medlemsstaternas arbetstagar-

skydd sker. 

2. Möjligheten att förflytta sig bidrar till en osäkerhet för arbetstagarna då den geo-

grafiska placeringen av verksamheten inte längre är av lika betydande vikt. Så-

ledes kan företagets geografiska placering lättare flyttas runt om i Europa vilket 

kan vara till nackdel för arbetstagarna. 

3. Om än att race to the bottom är ett möjligt framtida scenario öppnar centros och 

Ûberseering upp för företag att förflytta sin verksamhet till länder med redan 

sämre existerande arbetstagarskydd idag. 

                                                 
58

 Fors, Mathias, Bolagens fria rörlighet, s. 263. 

59
 Søndergaard Birkmose, Hanne, Konkurrence mellem retssystemer, s. 341.   

60
 Centros paragraf 39.  

61
 Uberseering paragraf 94-95.  
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4.4 Situationen i USA- Delaware effekten 

Grunden till rädslan för ett bolagsrättsligt race to the bottom inom EU har sin grund i 

den bolagsrättsliga utveckling som skett i USA. USA:s delstater tillämpar inkorpora-

tionsprincipen och ger således bolag möjligheten att välja i vilken stat dem ska registre-

ra sig i.
62

 Staten Delaware är den näst minsta delstaten i USA men har genom åren varit 

i första ledet vad gäller antalet registrerade företag. Över 50 % av företagen som är no-

terade på börsen i New York är registrerade i Delaware.
63

 De flesta företagen registrera-

de i Delaware bedriver ingen ekonomisk verksamhet i staten.
64

 En åsikt i USA i liknelse 

med rädslan i Europa är att delstaterna utformar slappa regler gällande bildande av bo-

lag på bland annat arbetstagarnas bekostnad.
65

 Anledningen till att så många bolag väl-

jer att registrera sig i Delaware har sitt ursprung i den enkla och förmånliga lagstiftning-

en som staten tillhandahåller och den välutvecklade praxis som finns på bolagsrättens 

område.
66

 Synen på den utvecklade Delaware effekten skiljer sig dock i viss mån mellan 

USA och EU. I USA är det omdebatterat huruvida regelkonkurrensen verkligen medför 

en negativ utveckling av delstaternas lagstiftningar eller om regelkonkurrensen rentav 

lyfter kvalitén på delstaternas lagstiftning.
67

 Inom EU har dock Delaware effekten i hög 

grad använts som argument mot fortsatt regelkonkurrens i Europa.
68

  

4.5 Egna tankar 

Att Danmark efter Centros ändrade sin lagstiftning vad gäller minsta tillåtna aktiekapital 

är ett tydligt tecken på att en förändring sker på bolagsrättens område inom EU. Frågan 

är dock om utvecklingen ska anses vara positiv eller negativ. En minskning av minimi-

kravet kan vara bra för vissa grupper men sämre för andra grupper, eventuellt arbetsta-

gare. Krav på minikapital säkerställer att bolaget som är bildat enligt statens lagstiftning 

uppfyller en viss kvalité och löper mindre risk att gå i konkurs, vilket också är en form 

av skydd för den individuelle arbetstagaren. Om ändring skett vad gäller kapitalreglerna 

                                                 
62

 Severinsson, Daniel, EG:s etableringsrätt för bolag, s. 85.    

63
 Delaware corporations LLC- why Delaware? s.1 (Internetlänk återfinns i referenslistan).    

64
 Søndergaard Birkmose, Hanne, Konkurrence mellem retssystemer, s.18.   

65
 Søndergaard Birkmose, Hanne, Konkurrence mellem retssystemer, s.341.   

66
 Severinsson, Daniel, EG:s etableringsrätt för bolag, s.87.  

67
 Søndergaard Birkmose, Hanne, Konkurrence mellem retssystemer, s. 253.  

68
 Søndergaard Birkmose, Hanne, Konkurrence mellem retssystemer, s.19.  
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kan likväl även andra skyddsregler i nationella lagar minskas och förbises, exempelvis 

arbetstid och uppsägningsregler för arbetstagare. Att det genom Centros och Ûbersee-

ring redan idag finns en möjlighet att enklare flytta sin verksamhet till en annan med-

lemsstat och därmed välja land och lagstiftning utifrån stat med ”bäst lagstiftning” bor-

de ur ett arbetstagarperspektiv vara oroande.  

Race to the bottom är dock ett framtida möjligt scenario inom EU. Delaware effekten i 

USA är omdiskuterad huruvida situationen är att anse som ett race to the bottom eller 

race to the top, vilket jag inte utreder i denna uppsats. Dock finns det genom den fria 

regelkonkurrensen en risk för att ett race to the bottom kommer att uppstå inom EU. 

Om det i framtiden skulle uppstå en sådan situation bland medlemsstaterna är det inte 

bara illa för utvecklingen av den inre marknaden inom EU utan ett stort arbete hade fått 

genomföras för att vända den negativa trenden. Att det genom den fria regelkonkurren-

sen dock blivit en risk för ett race to the bottom i Europa borde vara en varningsklocka 

som väcker EU att vidta åtgärder för att förhindra den negativa sidan av den fria regel-

konkurrensen.  
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5 God regelkonkurrens 

5.1 Introduktion 

Om än att det existerar en rädsla för ett framtida race to the bottom med sämre arbetsta-

garskydd i nationell lagstiftning. Likväl anses regelkonkurrensen kunna vara ett bra 

verktyg för utvecklingen på bolagsmarknaden inom EU. I detta kapitel kommer en re-

dogörelse ske av regelkonkurrensens möjliga positiva effekt framför europeisk harmo-

nisering.  

5.2 God regelkonkurrens  

Regelkonkurrensen kan medföra en effektiv och enkel form för medlemsstaterna att ta 

”ett steg framåt” vad gäller utvecklingen av nationella bolagsregler. Istället för urholka-

de och underutvecklade lagar kan regelkonkurrensen ge en motsatt effekt där konkur-

rensen är en tävling där medlemsstaterna kämpar för att alltid ligga i framkant med bäst 

utvecklad lagstiftning.
69

 Resultatet skulle då bli ett Europa med moderna och effektiva 

lagstiftningar som främjar företag att starta upp och bedriva handel i Europa.
70

 Konkur-

rensen skulle även kunna ge upphov till en uppfinningsrikedom och lärande medlems-

staterna emellan vilket i slutändan skulle lyfta den europeiska bolagsmarknaden.
71

 Ge-

nom att inte ha tvingande gemensam lagstiftning öppnar EU upp för länderna att på fri-

villig väg utveckla sina respektive lagstiftningar på bästa sätt vilket i slutändan kan ge 

upphov till en viss form av frivillig harmonisering på bolagsrättens område inom EU.
72

  

5.3 Regelkonkurrens framför total harmonisering 

Förordningar och direktiv som stadgas inom EU och som ska gälla för alla medlemssta-

ter har en lång väg att gå från förslag till genomförande av medlemsstaterna. Många 

gånger då ett direktiv har implementerats av medlemsstaterna är det svårt att ändra på 

direktivet och dess underliggande syfte.
73

 Proceduren för att ta fram gemensamma di-

                                                 
69

 Armour, John, Who should make corporate law? EC legislation versus regulatory competition, working 

paper series no.307, CBR, s.32.   

70
 Armour, John, Who should make corporate law? s.32. 

71
 Armour, John, Who should make corporate law? s.33. 

72
 Andersson, Jan, The high level group and the issue of European Company Law Harmonization: Europe 

Stumbles along?: In the Regulation of companies, Thomson Sweet & Maxwell, s. 193. 

73
 Report of the high level group of company law experts on a modern regulatory framework for company 

law in Europe, Brussels 4 Nov 2002, chapter 2 p.2, s.31. 
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rektiv och förordningar inom EU tar lång tid och risken finns att omständigheter som 

förelåg när förslag till direktiv och förordningar las fram inte längre är lika aktuellt att 

reglera när väl implementering skett.
74

 Således är det svårt att hålla takten med de stän-

digt förändrade omständigheterna på bolagsrättens område. En sådan situation kan re-

sultera i att direktiv och förordningar är föråldrade redan då medlemsstaterna implemen-

terat dem.
75

 Vidare föreligger stora skillnader på bolagsrättens område mellan medlems-

staterna. Att genom direktiv och förordningar tvinga in medlemsstaterna att ha identiska 

lagstiftningar kan resultera i att lagstiftning passar en medlemsstat väl men en annan 

medlemsstat sämre.
76

 Vidare lämnar man således den europeiska lagstiftaren rätten att 

besluta om vilken lagstiftning som är bäst på alla problemområden, vilket kan vara till 

nackdel för vissa medlemstater då stora skillnader, både kulturella och bolagsrättsliga 

finns i stor omfattning mellan länderna. 
77

  

5.4 Egna tankar 

Det finns många fördelar med fri regelkonkurrens. Effektiviteten och den goda utveck-

lingen som kan ske av nationella bolagsregler vid fri regelkonkurrens kan enligt mig 

riskera att hämmas om alla medlemsstater i EU är tvungna att tillämpa exakt identiska 

regler på alla juridiska bolagsrättsområden. Risken att direktiv och förordningar är för-

åldrade redan vid implementering kan göra att den europeiska bolagsmarknaden istället 

blir ineffektiv och underutvecklad om europeisk harmonisering av bolagsrätten sker. 

Att fri regelkonkurrens både kan ha fördelar men även nackdelar (se 4.2) är klart. Inte 

heller kan total fri regelkonkurrens vara bra då ett möjligt race to the bottom kan uppstå 

men inte heller total harmonisering kan enligt mig vara önskvärd då risken finns att den 

bolagsrättsliga utvecklingen på den europeiska marknaden kan stanna upp. Ur ett arbets-

tagarperspektiv kan det tänkas att gemensam harmonisering är en nödvändighet då ar-

betstagarskyddet i form av skyddslagstiftning kan vara det första som försämras vid ett 

race to the bottom. En balansgång mellan fri regelkonkurrens och harmonisering kan 
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kanske vara den mest optimala lösningen för att utveckla den inre marknaden. En lös-

ning kan således vara att lyfta fram den positiva utvecklingen som fri regelkonkurrens 

kan föra med sig men samtidigt försöka att i allra största mån begränsa möjligheten till 

en negativ regelkonkurrens. Frågan är således hur man på bästa sett i framtiden kan få 

en stark europeisk bolagsmarknad genom utvecklad och modern lagstiftning genom re-

gelkonkurrens utan att riskera ett race to the bottom med sämre skydd i nationella lag-

stiftningar för arbetstagare?  
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6 Motverkar SPE-bolaget en negativ regelkonkurrens 
mellan medlemsstaterna ur ett arbetstagarperspektiv?  

6.1 Introduktion 

Under de senaste åren har EU arbetat hårt i försök att harmonisera den europeiska bo-

lagsmarknaden. Debatter kring den mest optimala modellen för europeisk bolagsrätt är 

ständigt i fokus.
78

 Ända sedan Centros och Ûberseering öppnade upp för regelkonkur-

rens mellan medlemsstaterna har EU jobbat aktivt för att ta fram förordningar och direk-

tiv i försök att stimulera och harmonisera medlemsstaternas bolagsrätt.
79

 I diskussionen 

kring ett framtida race to the bottom i Europa anses en harmonisering av medlemssta-

ternas bolagsrätt som en nödvändighet för att motverka en negativ utveckling av bolags-

rättslig lagstiftning i Europa
80

 Frågan är dock om de förordningar och direktiv som dis-

kuteras och implementerats inom EU är de bästa lösningarna för att motverka ett race to 

the bottom ur ett arbetstagarperspektiv (se 5.4), eller finns det andra alternativ? Nedan 

kommer en utredning ske av det nyligen framlagda förslaget till ett europeiskt privat ak-

tiebolag (SPE). 

6.2 SPE- bolaget 

Syftet med det föreslagna SPE-bolaget är att stärka de små och medelstora företagens 

konkurrenskraft och etablering på den europeiska marknaden.
81

 SPE-bolaget är tänkt att 

vara en gemensam bolagsform där reglerna kring bildande och drivande av bolaget är 

detsamma i alla medlemsstater inom EU.
82

 Tanken är att SPE-bolaget ska vara en över-

ordnad bolagsform som ska konkurrera med andra nationella bolagsformer i medlems-

staterna.
83

 Skillnaden mellan olika bolagsformer och dess regelverk är väsentligt bland 
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medlemsstaterna varför önskan är stor att utforma en gemensam bolagsform.
84

 Enligt 

förslaget finns det olika alternativ för bildande av SPE-bolag: 

1. Ett bolag kan bildas från grunden utifrån bestämmelserna i förordningen. 

2. SPE-bolag kan också bildas genom att redan befintligt bolag ombildas eller de-

las upp. 

3. Möjlighet finns också att två eller flera bolag fusioneras till ett SPE-bolag.
85

 

Både privata och publika bolagsformer med eller utan juridisk status som bildats i en-

lighet med nationell lagstiftning i en medlemsstat ska kunna bli ett SPE-bolag.
86

 De reg-

ler som förordningen föreskriver ska gälla för bolaget, resterande områden är upp till 

nationell lagstiftning samt bolagsordningen att reglera.
87

  

SPE-bolaget kan flytta sitt säte till en annan medlemsstat utan att det förlorar sin status 

som juridisk person och behöver avvecklas.
88

 Regeln går således emot sätesprincipens 

syn på ett bolags nationalitet (se 2.2.2) 

6.3 Skydd för arbetstagaren i SPE-bolagsförordningen? 

Ett område som SPE-bolagsförordningen behandlar är arbetstagarmedverkan. Förord-

ningen föreskriver att ett SPE-bolag ska omfattas av reglerna om arbetstagarmedverkan 

som gäller i den medlemsstat där bolaget har sitt säte.
89

 Om bolaget flyttar sitt säte från 

en medlemsstat som tillämpar regler om arbetstagarmedverkan till en annan där regler 

inte förekommer eller reglerna är lägre så ska arbetstagarna ha samma rätt till medver-

kan som de hade i ursprungslandet före flytten. Kriteriet för en sådan rätt är dock att 

minst en tredjedel av SPE-bolagets anställda fortfarande är anställda i ursprungsstaten. 

Om så är fallet ska förhandlingar hållas mellan ledningsorganet och arbetstagarrepresen-

tanterna för att få till stånd ett avtal gällande arbetstagarmedverkan.
90

 Regler kring ar-

                                                 
84

 KOM/2008/0396 slutlig -CNS 2008/0130p4, s.2. 

85
 KOM/2008/0396 slutlig- CNS 2008/0130 kap 2, s.3.  

86
 KOM/2008/0396 slutlig- CNS 2008/0130 kap 2, s.3. 

87
 KOM/2008/0396 slutlig- CNS 2008/0130 kap 1, p1-3, s.2-3. 

88
 KOM/2008/0396 slutlig- CNS 2008/0130 kap 7, s.4. 

89
 KOM/2008/0396 slutlig- CNS 2008/0130 kap 6, s.4. 

90
 KOM/2008/0396 slutlig- CNS 2008/0130 kap 7, s.4. 



  

 
24 

betstagarmedverkan finns dock endast i ett fåtal länder i EU ex. i Sverige och Dan-

mark).
91

 I Sverige regleras arbetstagarnas medverkan i bolagets ledning genom styrelse-

representationslagen (1987:1245).  

6.4 Annan arbetsrättslig reglering 

Annan reglering vad gäller skydd för arbetstagare finns inte att tillgå i förordningen. 

Förslaget reglerar inte andra arbetsrättsliga frågor utan det är upp till medlemsstaternas 

nationella lagstiftning att reglera samt gemenskapsrättsliga direktiv.
92

  

6.5 Implementerade arbetstagardirektiv idag 

I SPE-bolagsförordningen föreskrivs att arbetstagares rättigheter utöver den nämnda ar-

betstagarmedverkan ska omfattas av de arbetstagardirektiv som idag är fastställda inom 

EU.
93

 Speciellt två direktiv som är av vikt är direktivet om tillnärmning av medlemssta-

ternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar 98/59/EG samt direktivet om tillnärm-

ning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlå-

telser av företag 2001/23/EG. De båda direktiven är framtagna för specifika grupper och 

situationer. Det förstnämnda reglerar situationen då uppsägning av arbetstagare sker i 

kollektiv omfattning på grund av arbetsbrist.
94

 Direktivet reglerar således inte uppsäg-

ning av personliga skäl för enstaka arbetstagare. Det andra direktivet reglerar situatio-

nen då företag överlåts från en arbetsgivare till en annan och rättigheterna som där finns 

för arbetstagarna.
95

 Direktiven reglerar således endast specifika situationer som kan 

uppstå på arbetsmarknaden.    

6.6 Egna tankar 

Det tänkta SPE-bolaget kan utgöra en effektiv och enkel bolagsform för små och medel-

stora näringsidkare. Istället för att behöva konfronteras med många olika nationella bo-

lagsregler vid uppstartande och förflyttning av verksamhet tillgodoses genom förslaget 
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en möjlighet till ett gemensamt regelverk. Ur ett arbetstagarperspektiv kan dock enligt 

mig SPE-bolaget ifrågasättas. Det enda garanterade skyddet i SPE-bolagsförordningen 

är den såkallade arbetstagarmedverkan. Arbetstagarmedverkan är dock inte en allmänt 

fastslagen regel i förordningen som alla som bedriver verksamhet genom SPE-bolag 

måste följa oavsett i vilken medlemsstat bolaget är bildat. Regeln ger endast ett skydd 

för arbetstagare som är anställda i ett SPE- bolag bildat i en medlemsstat som har lag-

stiftning kring arbetstagarmedverkan vilket föreligger endast i ett fåtal länder däribland 

Sverige och Danmark. Skyddets omfattning är således väldigt begränsat. Det finns en 

stor möjlighet att kringgå skyddet för arbetstagarmedverkan genom att starta upp SPE-

bolag i ett land som inte har ett sådant skydd och därefter bedriva verksamhet i Sverige 

genom filial och dotterbolag. Vidare kan även regeln kringgås genom att ett SPE-bolag 

startas upp i ett land utan regler kring arbetstagarmedverkan och därefter flyttar säte till 

ex. Sverige. Om minst 1/3 av arbetstagarna i bolaget arbetar i hemmedlemsstaten gäller 

inte skyddet kring arbetstagarmedverkan för arbetarna i Sverige. Möjligheten att kring-

gå skyddsregeln är således stor.  

I förordningen föreskrivs att de två arbetstagardirektiven
96

 ska omfatta arbetstagarna i 

ett framtida SPE-bolag. Problemet med respektive direktiv är att de endast reglerar spe-

cifika situationer för särskilda grupper på arbetsmarknaden. Den ena vid kollektiva upp-

sägningar och den andra vid företagsöverlåtelser. Att direktiven ger ett visst skydd för 

arbetstagarna är klart, dock saknas det i förordningen ett helhetsskydd för arbetstagarna 

som är lika oavsett i vilket land SPE-bolaget startas upp och bedrivs i. Att resterande 

arbetsrättslig lagstiftning är upp till medlemsstaterna att reglera ger fortfarande länderna 

möjligheten att regelkonkurrera på ett negativt plan för att attrahera bolagsetableringar 

(framtida SPE-bolag samt nationella bolagsformer).  
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7 Diskussion och analys 

7.1 Situationen idag 

Genom EUD:s domar har möjligheten till regelkonkurrens uppstått inom EU (se kap. 3), 

speciellt genom Centros då domen öppnade upp för bolag att etablera sig genom filialer 

och dotterbolag och därmed välja den ”bästa lagstiftningen” att starta upp sin verksam-

het genom. Den positiva sidan av regelkonkurrens är att den kan utgöra en effektiv och 

enkel form för att utveckla medlemsstaternas nationella lagstiftning till moderna och ef-

fektiva lagar vilket skulle främja den europeiska bolagsmarknaden på sikt.  

Rädslan för att regelkonkurrensen kommer att leda till ett bolagsrättsligt race to the bot-

tom inom EU är dock överhängande. De senaste åren har EU aktivt jobbat för att har-

monisera medlemsstaternas nationella lagstiftning. Sett ur ett race to the bottom per-

spektiv kan enligt mig en fullständig harmonisering av bolagsrätten mellan medlemssta-

terna självklart hindra en negativ utveckling av nationella lagstiftningar. Om möjlighe-

ten inte finns att utforma egna lagar minimeras också risken för att medlemsstater ska 

utforma lagar med sämre arbetstagarskydd. Problemet med en fullständig harmonisering 

genom direktiv och förordningar är dock att det även kan hindra den positiva utveck-

lingen som kan uppkomma genom fri regelkonkurrens (se kap.5). Att en europeisk lag-

stiftare bestämmer vad som är bäst på alla områden för alla medlemsstater kan enligt 

mig stjälpa utvecklingen istället för att hjälpa den. 

Synen på den nationella bolagsrätten varierar stort mellan medlemsstaterna. Än idag 

finns det stora skillnader mellan ex. Tyskland och Storbritannien vad gäller synen på ett 

bolags nationalitet (sätesprincipen och registreringsprincipen under 2.2). Att problemet 

kring de båda principerna inte är löst ännu torde medföra att proceduren för att imple-

mentera gemensam lagstiftning inom EU blir försvårad. Många gånger kan det tänkas 

att kompromisser måste göras mellan medlemsstaterna vilket resulterar i ”halvbra” lös-

ningar på bolagsrättens område. 

7.2 SPE-bolaget och arbetstagarskyddet? 

Harmoniseringsåtgärder i form av SPE-bolaget motverkar enligt mig inte risken för ne-

gativ regelkonkurrens inom EU. Likväl då medlemsstater kan konkurrera med varandra 

genom respektive nationella bolagsformer likväl kan medlemsstaterna regelkonkurrera 

på de områden som inte regleras av SPE-bolagsförordningen, i detta fall stora delar av 
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nationella lagars arbetstagarskydd. Ur teorin kring ett framtida race to the bottom inom 

EU utelämnar SPE-bolagsförordningen enligt mig väsentliga rättsområden (ex. uppsäg-

ningsregler och arbetstagarmedverkan i alla medlemsstater) som borde ha reglerats för 

att SPE-bolaget ska kunna ge ett tillfredställande skydd för arbetstagaren. Ur ett arbets-

tagarperspektiv skulle således SPE-bolaget kunna jämställas med vilken nationell med-

lemsstatlig bolagsform som helst inom EU idag  

SPE-bolaget ger således inte arbetstagarna något högre skydd. SPE-bolaget kan vara bra 

ur andra synpunkter men vad gäller skyddslagstiftning för arbetstagare och den negativa 

utveckling som kan ske på nationellt plan i medlemsstaternas lagstiftning förhindrar inte 

SPE-bolaget möjligheten till ett race to the bottom vad gäller arbetstagarskyddet. SPE-

bolaget löser således inte problemet utan snarare öppnar upp mer för medlemsstaterna 

att regelkonkurrera på ett negativt plan för att attrahera bolag. 

7.3 God regelkonkurrens utan ett försämrat arbetstagar-
skydd i nationella bolagsregler?  

De två arbetstagardirektiven som nämns i SPE-bolagsförordningen (se 6.3) om till-

närmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar 98/59/EG samt 

direktivet om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares 

rättigheter vid överlåtelser av företag 2001/23/EG ger arbetstagare inom EU idag ett 

visst gemensamt skydd, men endast vid kollektiva uppsägningar pga. arbetsbrist och fö-

retagsöverlåtelser. För att motverka ett eventuellt race to the bottom i framtiden bör 

även andra rättsområden regleras gemensamt inom EU. Problemet idag är att det kan 

finnas en risk att för mycket harmonisering sker från den europeiska lagstiftaren som 

bidrar till att utvecklingen på bolagsrättens område stannar upp (se kap.5). Många olika 

”små” skyddsdirektiv för arbetstagarna kan resultera i otydliga regler och en lång pro-

cedur från förslag till implementerande, och många arbetsrättsliga områden som bör re-

gleras inte blir reglerade av EU. 

Istället för olika direktiv utfärdade av den europeiska lagstiftaren som de nämnda ar-

betstagardirektiven ovan bör det istället utformas ett gemensamt arbetstagardirektiv 

inom EU där reglerna är minimikrav och inte får understigas av medlemsstaterna. Istäl-

let för olika direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning som reglerar en-

staka områden på arbetsmarknaden bör det i framtiden utformas en arbetstagarskydds-

lagstiftning som ska gälla i alla medlemsstater. En sådan lagstiftning skulle därmed om-
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fatta alla väsentliga arbetsrättsliga frågor både vad gäller regler kring uppsägning av 

personliga skäl, uppsägning pga. arbetsbrist, företagsöverlåtelser, löner, arbetstider, flytt 

av verksamhet (se centros), arbetstagarmedverkan etc. Det finns dock en diskussion att 

en och samma lagstiftning inte passar alla medlemsstater (se 5.3), vilket är ett av argu-

menten till gemensam lagstiftning inom EU. Dock anser jag att ”ett dåligt ting” är bättre 

än ”flera dåliga ting”. En gemensam skyddslagstiftning för arbetstagarna kanske inte 

passar alla medlemsstater lika väl men om en sådan omfattande lagstiftning implemen-

teras av medlemsstaterna så begränsas i stor mån risken för en negativ regelkonkurrens 

mellan staterna. Proceduren för en gemensam arbetstagarlagstiftning skulle troligtvis 

stöta på motgångar mellan medlemsstaterna som förslag men skulle likväl vid imple-

menterande bidra till ett helhetsskydd för den europeiska arbetstagaren. Det skulle enligt 

mig motverka ett bolagsrättsligt race to the bottom ur ett arbetstagarperspektiv. 

Resultatet skulle då bli ett EU där fri regelkonkurrens mellan medlemsstaterna råder 

vilket på sikt skulle lyfta kvalitén och innovationen bland medlemsstaternas nationella 

bolagsregler, samtidigt som åtgärder har vidtagits i form av arbetstagarlagstiftning för 

att motverka ett eventuellt arbetsrättsligt race to the bottom.  Således bör den europeiska 

lagstiftaren i framtiden fokusera på en enhetlig gemensam skyddslagstiftning för med-

lemsstaterna vad gäller bland annat arbetstagarna och samtidigt öppna upp dörrarna för 

medlemsstaterna att utveckla sina respektive bolagsregler på sitt vis genom fri regel-

konkurrens. Således harmonisera det som verkligen behövs harmoniseras och lämna 

resterande i händerna på medlemsstaterna att utveckla.  
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