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Den huvudsakliga verk-
samheten för ett europe-
iskt företagsråd och ett 
representationsorgan i ett 
Europabolag är ”informa-
tion och samråd”. Båda 
begreppen bygger på kom-
munikation. Information 
innebär att arbetsgivaren 
överlämnar uppgifter till 
arbetstagarrepresentanter-
na så att det blir möjligt för 
dem att ingående bedöma 
eventuella konsekvenser 
och vid behov förbereda sig 
för samråd. Samråd är att 

föra dialog, utbyta åsikter 
och kunna avge ett yttran-
de om föreslagna åtgärder.

Ett europeiskt företagsråds 
uppgift att kommunicera 

Inledning



omfattar mycket mer än 
detta. Framför allt är eu-
ropeiska företagsråd ett 
nätverk av engagerade 
fackliga och andra valda 
arbetstagarrepresentanter, 
som kan lära mycket av 
varandra genom att utbyta 
erfarenheter.

Ledamöter i europeiska 
företagsråd förväntas ock-
så representera samtliga 
anställdas gemensamma 
intressen och de är skyl-
diga att informera lokala 

företrädare (eller om såda-
na saknas: samtliga arbets-
tagare) om innehållet i och 
resultatet av samrådsförfa-
randen.

Det är självklart att kom-
munikation är den drivande 
faktorn för den europeiska 
representationen. Därför 
är det viktigt att noga följa 
upp kommunikationen på 
alla nivåer. Detta häfte är 
gjort för att hjälpa dig med 
just detta.



1. Lite teori
Kommunikation kännetecknas av tre olika 
element: det finns (1) en avsändare, (2) ett 
meddelande och (3) en mottagare.

Här följer några grundläggande principer som 
är viktiga att tänka på för att kommunikationen 
ska fungera.

Avsändare
–   Tänk innan du talar (eller skriver) och 

planera dina yttranden.
–   Uttryck dig tydligt, använd enkla ord och 

undvik abstrakta begrepp.
–   Ge inte för mycket information på en gång.
–   I verbal kommunikation bör du fokusera 

på mottagarens signaler och försöka få 
återkoppling.

Mottagare
–   Lyssna (läs) utan förutfattade meningar och 

försök att inte vara selektiv.
–   Lyssna aktivt och kontrollera att du har 

förstått meddelandet rätt.
–   Ställ frågor för att få klarhet.
–   Låt avsändaren veta om det är något du inte 

förstår.

Kommunikationsproblem kan också bero 
på innehållet i ett meddelande. Det kan 
vara alltför komplext och förutsätta en 
kunskapsnivå hos mottagaren som han eller 
hon inte har. Det kan vara för enkelt eller 
inte innehålla tillräckligt många detaljer för 
att kunna förstås. Ett meddelande kan också 
vara förvirrande. Om avsändaren och/eller 
mottagaren har dolda avsikter, kan det vara 

mycket svårt att kommunicera klart och det 
leder ofta till missförstånd och till och med till 
konflikter.

2. Nätverk
för kommunikation
Själva livsnerven i ett europeiskt företagsråd 
är just kommunikationen. Det innebär att 
kommunikationsflödet måste vara konstant. 
Kommunikation får aldrig bli enkelriktad och 
bara äga rum vid enstaka tillfällen.

Eftersom de flesta europeiska företagsråd 
endast sammankallas en eller två gånger 
per år, är kommunikationen mellan mötena 
avgörande för att utbytet ska bli meningsfullt. 
Arbetstagarnas representanter måste därför 
tilldelas de medel och verktyg som krävs för 
att kunna kommunicera (e-post, telefon), ha 
tillträde till alla verksamheter samt förfoga över 
den nödvändiga tiden. Alla ledamöter måste få 
garantier om detta i en särskild artikel i avtalet.

EFR = på engelska EWC



IT-verktyg behövs för intern kommunika-
tion. Alla representanter bör förfoga över 
en dator, internetuppkoppling och en säker 
e-postadress. Ett faktum som ofta förbises är 
att alla inte har samma vana att arbeta med 
datorer. Avtalet bör därför även ge möjlighet 
att få grundläggande IT-utbildning.

Ett effektivt europeiskt företagsråd kan dess-
utom fungera som kärnan i ett omfattande 
kommunikationsnätverk som knyter ihop 
arbetstagarorgan inom företaget på alla nivåer, 
vilket medför att alla är ömsom ”avsändare” och 
”mottagare”.

Kommunikationen mellan ledamöterna i ett  
europeiskt företagsråd är den länk som avgör  
styrkan i hela kedjan. Det är inte något själv- 
klart. De flesta av ledamöterna i europeiska  
företagsråd har också krävande representa- 
tionsuppdrag på nationell eller lokal nivå. Då  
och då kan de behöva påminnas om att anlägga  
ett europeiskt perspektiv och lyfta blicken över  
den vardagliga horisonten. De ledamöter i eu- 
ropeiska företagsråd som inte har något lokalt  
representationsorgan kommer att behöva ännu  
mer hjälp för att få tillgång till kommunikations- 
verktyg, driva sina rättigheter och uppfylla sina 
skyldigheter på rätt sätt.

Därför behövs det en ”pacemaker” för att hålla 
det näringsrika flödet igång. Arbetsutskottet 
är det organ som lämpar sig bäst för den 
uppgiften. Enligt direktivet om europeiska 
företagsråd ansvarar arbetsutskottet för 
samordningen och gör hela företagsrådet 
mer effektivt. För att lyckas med detta måste 
arbetsutskottet kunna hålla regelbundna 
möten och tillförsäkras medel för att utöva sin 
verksamhet regelbundet.

Det är viktigt att välja ett arbetsutskott som kan 
kommunicera över gränser, kulturer och språk. 
Avtalet måste skapa förutsättningar för att ar-
betsutskottet ska kunna utföra sitt arbete, som 
exempelvis förtroendetid, möjlighet att hålla 
regelbundna möten (t.ex. en gång i kvartalet), 
tillträde till verksamheter och stöd från tolkar 

Kommunikationsvägarna går

på europeisk nivå mellan:
–   Ledamöter i europeiska företagsråd
–   Europeiska företagsråd och samtliga 

anställda
–   Europeiska företagsråd och den centrala 

ledningen
–   Europeiska företagsråd och dess 

arbetsutskott
–   Europeiska företagsråd och den fackliga 

federationen på EU-nivå
–   Europeiska företagsråd och arbetstagar- 

representanter på styrelsenivå
–   Arbetsutskottet och den centrala ledningen
–   Den fackliga federationen på EU-nivå och 

lokala fackföreningar

på nationell nivå:
–   Ledamöter i europeiska företagsråd i samma 

land
–   Ledamöter i europeiska företagsråd och 

deras lokala arbetstagarorgan
–   Ledamöter i europeiska företagsråd och 

deras lokala fackklubbar
–   Ledamöter i europeiska företagsråd och 

deras lokala företagsledning

Detta kan du använda som en checklista. 
Vilka är de viktigaste informationsflöden i ditt 
europeiska företagsråd? Är dessa flöden orga-
niserade på ett effektivt sätt? Om inte, hur kan 
det förbättras?



3. Förankra ett
europeiskt företagsråd
Ledamöterna i ett europeiskt företagsråd 
representerar tillsammans alla anställda i 
Europa. Därför måste de ha en stark koppling 
till lokala arbetsplatser. Det är inte ett 
hedersuppdrag för superdelegater och inte 
heller någon slags avlägsen, anonym byråkrati. 
Varje europeiskt företagsråd måste vara väl 
förankrat med representationsorganen på de 
olika verksamheter eller alternativt med de 
anställda där sådana organ saknas. Ju bättre 
ett europeiskt företagsråd är förankrat på detta 
sätt, desto större är chansen att kunna påverka 
företagens politik till nytta för de anställda.     

och experter. Medlemmarna i arbetsutskottet 
måste också vara öppna, engagerade, villiga att 
delta och helst också ha språkkunskaper.

Kommunikationen mellan arbetsutskottet och  
de övriga ledamöterna i europeiska företagsråd  
bör uppmärksammas särskilt. Arbetsutskottet  
får inte bli ett europeiskt företagsråd i miniatyr  
som får all information och med vilket led- 
ningen bedriver samråd utan att involvera det  
egentliga företagsrådet. Ett minimikrav är att  
samtliga ledamöter i det europeiska företags- 
rådet informeras om när och var arbetsutskottet  
möts och vilka frågor som kommer att behand-
las. Genom att skicka ett kort e-postmedde-
lande 10 dagar före ett möte får alla möjlighet 
att kommentera och föreslå andra punkter på 
dagordningen. Efter varje möte med arbets-
utskottet ska en kort rapport med de viktigaste 
punkterna skickas ut till ledamöterna.

Arbetsutskott kan anordna regelbundna video- 
eller telefonkonferenser, där samtliga ledamö-
ter i det europeiska företagsrådet kan delta om 
de så önskar. I sådana fall kan det behövas tolk 
på plats för att ge stöd åt enskilda deltagare. 
Denna typ av samtal får aldrig ersätta personli-
ga möten, men de kan vara ett bra komplement 
i kommunikationsnätverket.     

EFR = kärnan i ett kommunikationsnätverk
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Ett väl förankrat europeiskt företagsråd kommer  
att ha större utsikter att kunna påverka den  
centrala ledningens beslut. Med god förankring  
blir företagsrådet bättre informerat om vad som  
händer i de olika verksamheterna. Det kommer  
att kunna föreslå alternativ som är förankrade på  
lokal nivå och i tid varna för beslut som kan leda  
till konflikter. Den centrala ledningen kan på så  
sätt komma att se det europeiska företagsrådet  
som en betydelsefull partner med vilken man bör  
föra en uppriktig dialog. Utan denna förankring  
kommer ingen utanför möteslokalen att bry sig  
om vad som händer i det europeiska företags- 
rådet, och det kommer att vara enkelt för ledningen 
att nonchalera det europeiska företagsrådets 
ställningstaganden.

För att bli starkt förankrat ska ledamöterna i eu-
ropeiska företagsråd se till att hela tiden kommu-
nicera med de lokala arbetstagarrepresentanterna 
och arbetstagarna som de företräder, både som 
”avsändare” och ”mottagare”. Som ”avsändare” 
måste ett europeiskt företagsråd se till att de an-
ställda vet vilka de europeiska företrädarna är och 
hur man bäst kontaktar dem. Europeiska före-
tagsråd ska informera om när ett möte är planerat 
och därefter lämna en rapport om innehållet i 
och resultatet av informations- och samrådsför-
farandet. Alla synpunkter som det europeiska 
företagsrådet lämnar angående ledningens förslag 
till beslut bör också offentliggöras inom företaget. 
Det är kanske inte nödvändigt med ett detaljerat 
protokoll, men ett kort nyhetsbrev är ett bra sätt 
att skapa ett kommunikationsflöde.

Som ”avsändare” kan man använda många olika 
verktyg. Befintliga kanaler kan vara en snabb och 
enkel lösning. Företaget kanske har ett internt 
nyhetsbrev och/eller ett intranät som europeiska 
företagsråd kan använda. Nationella och lokala 
arbetstagarorgan och fackklubbar samt förbund 
kan ha egna kanaler, som broschyrer och anslags-
tavlor. Man kan också be att få berätta om det 
europeiska företagsrådet på ett personalmöte.

När ett europeiskt företagsråd ”sänder ut” 
information är det viktigt att ta upp frågor ur 
vanliga anställdas perspektiv. Vilken viktig 
information bör han eller hon få om det europe-
iska företagsrådet? Vad skulle kunna få honom 
eller henne att bli intresserad? Generellt kan 

man säga att det är viktigt att göra informatio-
nen så specifik som möjligt.

Europeiska företagsråd ska också vara en ”mot-
tagare” i kommunikationen med de anställda. 
För att företräda dem på ett bra sätt och ge 
välunderrättad återkoppling till ledningen, kan 
ledamöterna i företagsråden inte bara lita till sina 
egna iakttagelser och erfarenheter. I synnerhet 
när en person representerar mer än ett driftställe 
är det viktigt att kunna besöka alla, att vara rörlig, 
ha resurser för resor och så vidare. I länder med 
centrala representationsorgan eller koncernråd, 
som i Nederländerna, Tyskland och Frankrike, 
borde detta inte vara alltför svårt. I andra länder 
kan det däremot vara lite av en utmaning.     

Bordsreklam

Representanter i Cargill kom på ett kreativt  
och nyskapande sätt att kommunicera. De  
beslöt att informera hela arbetsstyrkan om  
företagsrådens existens genom att sätt ut  
bordsreklam i form av små informations- 
tavlor av kartong som exempelvis placeras 
på borden i lunchrummet. På så vis kan 
ledamöterna i det europeiska företagsrådet 
presentera sig själva och ge korta rapporter 
från möten osv.



Det är därför bra att göra en inventering av  
samtliga tillgängliga kanaler och flaskhalsar  
som försvårar kommunikationen med den lo- 
kala arbetsstyrkan, under ett internt möte eller  
vid ett utbildningstillfälle med alla ledamöter i  
det europeiska företagsrådet. Europeiska företags- 
råd ska inte lämna åt enskilda medlemmar att 
lösa denna typ av problem. Hela det europeiska 
företagsrådet måste vara väl förankrat och 
särskild uppmärksamma de länder där detta 
kan bli problematiskt. Både den centrala och 
lokala ledningar bör uppmanas att bidra till 
lämpliga lösningar.

Ett annat sätt att förbättra relationerna mellan  
europeiska företagsråd och de anställda, är  
att regelbundet förlägga möten på företagets  
verksamheter i olika länder. Om det inte kan  
göras med hela det europeiska företagsrådet  
kan i varje fall arbetsutskottet lägga sina möten  
på olika driftställen, och på så vis agera som  
"ambassadörer" för det europeiska företags- 
rådet. Detta är viktigt inte minst när det uppstår 
exceptionella omständigheter, då beslut som kan 
ha avgörande betydelse för de anställdas intressen 
kräver extra möten. Genom att hålla denna typ 
av möten på en ort där de berörda befinner sig 
sänder man en stark signal till den lokala 
arbetsstyrkan om att det europeiska företagsrådet 
tar upp frågor som angår dem.

4. Koppla samman lokal
och europeisk nivå
En fungerande kommunikation mellan leda-
möterna i europeiska företagsråd och ett väl 

förankrat företagsråd är egentligen två sidor 
av samma mynt. Om företagsråd inte får något 
gensvar på lokal nivå har ledamöterna i de 
europeiska företagsråden inte mycket att prata 
om. Ofta underskattar man informationen som 
de anställdas representanter kan bidra med.

–   Medlemmar från de länder som har ett väl 
utvecklat system för kommunikation mel-
lan arbetsmarknadens parter, får ofta mer 
detaljerad information tidigare än andra.

–   Nya projekt testas ofta på en plats för att 
sedan sättas igång i andra länder.

–   Framtida omstruktureringar kan många 
gånger förutses genom att analysera inves-
teringar och produktionsflöden.

Alla medlemmar är viktiga bitar i detta pussel. 
En överraskande bild framträder när man läg-
ger alla dessa bitar rätt på plats!

Många avtal om europeiska företagsråd uteslu-
ter frågor som rör förhandlingar om kollektiv-
avtal och rent lokala frågor, men det finns inget 
som hindrar arbetstagarrepresentanter från 
att utbyta erfarenheter och lära av varandra. 
Om det i ett land har träffats avtal i en särskild 
fråga, kan det vara väldigt bra att ha detta som 
grund för diskussioner i ett annat land.

När man förbereder ett möte är det all-
män praxis att skicka ut ett frågeformulär. 
Formuläret ska inte vara anpassat till ett visst 
land, utan vara lätt att förstå överallt i alla 
länder. Det ska behandla information som man 
som ledamot lätt kan samla in och informatio-
nen ska vara relevant. 



Exempel på frågeformulär

Formuläret ska fyllas i helt och skickas tillbaka till det europeiska företagsrådets sekreterare med 
e-post var tredje månad: den 1 februari, den 1 maj, den 1 augusti och den 1 november. Informationen i 
detta frågeformulär ska fokusera på olika typer av förändringar som skett på din anläggning eller i din 
region under det senaste kvartalet och eventuell uppföljning av förhållanden som tidigare meddelats.

Sammanställt av (namn):  

Representerar (land): 

Plats (anläggning): 

Tel: 

E-post: 

Datum: 

Investeringar
Har några investeringar gjorts eller meddelats?

Ja - Nej Mer information

Anställningar
Har antalet anställda ökat eller minskat avsevärt eller har man meddelat 
stora förändringar i antalet anställda?

Ja - Nej Mer information

Entreprenad
Har arbetsuppgifter som tidigare utfördes på din anläggning lagts ut på 
entreprenad eller har man meddelat att sådana planer finns?

Ja - Nej Mer information

Försäljning
Går verksamheten mycket bra, dåligt eller håller den sig relativt stabil?

Mycket bra - Dåligt - Stabil Mer information

Organisationsförändringar
Har strukturella förändringar, nya arbetsmetoder eller produktionsprocesser 
genomförts eller aviserats?

Ja - Nej Mer information

Välbefinnande
Är anställdas välbefinnande bättre, sämre eller relativt stabilt?

Bättre - Sämre - Stabilt Mer information

Andra frågor och synpunkter
Om du har specifika frågor eller andra ärenden som du vill uppmärksamma 
det europeiska företagsrådet om, beskriv dem nedan.







Här kan man självklart lägga till annat av in- 
tresse som åtgärder för miljön, lika rättigheter  
och fortbildning, eller be om särskild åter- 
koppling om integrering av nyförvärvade bolag. 
Resultatet av frågeformuläret kan presenteras 
och diskuteras på ett förmöte där ledamöter-
na analyserar läget land för land. Alternativt 
kan arbetsutskottet göra en sammanställning 
och identifiera potentiella gränsöverskridande 
frågor, som också kan tas upp på dagordningen 
när möten hålls med den centrala ledningen. 
Detta är i alla fall ett bra sätt att hålla den euro-
peiska andan vid liv mellan officiella möten.

5. Interkulturell
kommunikation
Vad kan händer med de kulturella skillnader-
na mellan representanter från så många olika 
länder? Det behöver dock inte bli ett oöver-
stigligt problem. Erfarenheten visar att ju mer 
ledamöterna i europeiska företagsråd arbetar 
tillsammans, desto färre problem uppstår av 
kulturell art. Vi är alla olika. Vi har olika kön, 
sysselsättning, utbildning, ålder, politisk in-
riktning och etniskt ursprung. Det är viktigt att 
erkänna, respektera och förstå dessa skillnader. 
Ett starkt europeiska företagsråd vet hur man 
ska handskas med detta och använder var och 
ens styrka för att uppnå bästa resultat, samti-
digt som människor inte ska behöva försättas 
i situationer där man inte känner sig bekväm. 
En ledamot kanske tycker att det går bra att ta 

svåra diskussioner med ledningen, medan en 
annan föredrar att välkomna nya medlemmar 
och få dem att känna sig hemma. 

Det finns olika sätt att kommunicera. Generellt 
talar man om två huvudtyper av förhållnings-
sätt som går att hitta igen i de flesta europeiska 
företagsråd: ”positionsbyggande” och ”pro-
blemlösning”. Om man kombinerar de här 
typerna på fel sätt kan det leda till frustration, 
men om de tillämpas klokt kan de bli använd-
bara verktyg. ”Positionsbyggande” behövs när 
man ska utveckla ett styrkeförhållande. Det 
kan man uppnå genom att göra starka och 
bestämda uttalanden. Problemlösning, å andra 
sidan, kan göra att man kommer ur ett dödläge 
och avancerar. Den typen av bidrag som kan 
leda till lösningar, alternativ och praktiska 
förslag. I kulturer där arbetsmarknadens parter 
fokuserar på ”positionsbyggande” är konfron-
tation mer vanlig, medan kollegor från en mer 
samarbetsinriktad bakgrund generellt är bättre 
på problemlösning. Det ena är inte bättre än 
det andra, men det är viktigt att försäkra sig 
om att de används på ett balanserat sätt i rätt 
situation.

I Europa finns en rik kulturell mångfald. Det 
borde inte vara något hinder så länge varje le-
damot i ett europeiskt företagsråd har tålamod, 
humor och ett öppet sinne. Dessutom är det 
viktigt att europeiska företagsråd blir ett team. 
Att ägna lite tid åt teambyggande kan säkert ge 
resultat i detta avseende. I ett team finns det 
plats för olika stilar, men där bör det också fin-
nas utrymme för att tillbakavisa beteenden som 
kan vara skadliga för gruppen. Det finns inga 
kulturella ursäkter för aggressivitet, ogrundade 
anklagelser eller att ta upp alltför mycket tid av 
ett möte med egna synpunkter så att andra inte 
får sin röst hörd.

6. Språk
Med så många länder runt ett och samma 
bord blir språket naturligtvis en komplikation. 
Även den som har väl utvecklade språkkun-
skaper kan aldrig riktigt förstå eller delta i en 
diskussion om han eller hon inte kan göra det 
på sitt modersmål. Därför är det lämpligt att i 



avtalet skriva in att simultantolkning ska vara 
tillgängligt på möten, för den som så begär. Alla 
dokument ska också översättas till de språk 
som berörs.

Emellertid löser inte detta alla problem. Inte 
ens med den bästa simultantolkningen går det 
att undvika missförstånd. Det krävs vissa fär-
digheter att arbeta genom tolk.

Under pauser och efter möten fortsätter kom-
munikationen mellan ledamöterna. Men efter-
som man inte kan ha en tolk vid sin sida hela 
tiden är det mycket bra om åtminstone några av 
företrädarna kan tala andra språk. Du behöver 
inte kunna tala flytande – det kan räcka med 
grundläggande kunskaper för att göra sig för-
stådd. Det är bra att ha studerat språk, men det 

Regler att följa vid tolkning

–   Det är viktigt att ha rätt utrustning (bås, 
mikrofoner, headset).

–   Börja mötet med att förklara hur 
utrustningen fungerar och vilka språk som 
kan höras på vilka kanaler.

–   Ge så mycket skriftlig information som 
möjligt i förväg till tolkarna så de kan 
bekanta sig med innehållet och tekniska 
termer.

–   Om handlingarna först blir tillgängliga i 
sista minuten, se till att tolkarna får en 
kopia innan presentationen börjar.

–   Endast en person i taget kan tala och man 
begär ordet genom att räcka upp handen.

–   Innan du börjar tala, vänta tills tolkarna 
har tolkat klart föregående talares inlägg.

–   Tala i vanlig takt, varken för snabbt eller 
för långsamt.

–   Tala in i mikrofonen men inte för nära.
–   Undvik ordvitsar, skämt och metaforer, 

eftersom de ofta är mycket svåra eller 
omöjliga att översätta.

–   Uttala namn och siffror tydligt.
–   Ta av headsetet och håll det borta från 

mikrofonen medan du talar för att 
undvika besvärande interferens.



bör inte användas som en ursäkt för att minska 
stödet från professionella tolkar. En del europe-
iska företagsråd har enats om att bara använda 
engelska. Det kan vara en lösning när det redan 
är språket som talas inom företaget eller är 
fackspråket, exempelvis inom den finansiella 
sektorn eller i It-företag. I vilket fall som helst 
är det lämpligt att försäkra sig om att det alltid 
finns en lösning med tolkar att falla tillbaka på, 
om ledamöter med otillräckliga kunskaper i 
engelska vill delta fullt ut i samtalen.

När det gäller arbetsutskottets ledamöter är det 
bäst om de talar ett gemensamt språk, så de hela 
tiden kan kommunicera med varandra. Men 
även här ska det inte vara ett villkor att kunna 
tala engelska för att delta i utskottet och det mås-
te vara möjligt att få tillgång till tolkhjälp.

Det finns dock olika sätt att överbrygga en 
språkbarriär utan professionell hjälp. Du har 
kanske nytta av tipsen i boxen här bredvid.

7. Föregå
med gott exempel
Kommunikationen måste flyta inte bara under 
mötena, men i synnerhet mellan mötena. Det är 
själva pulsen i europeiska företagsråd. Det finns 
de som fortfarande söker efter hur de ska organi-
sera sitt nätverk och det finns de som är mycket 
avancerade, som använder video- och telefon-
konferenser för att hela tiden hålla sig à jour eller 
som har tillsatt en egen webbansvarig att sköta en 
speciell webbsida för europeiska företagsråd. För 
att var och en ska hitta sina egna lösningar följer 
några exempel på hur man kan göra.

Exempel 1 Nokia EuroForum,
13.06.2002
”Generell information och sammanfattningar 
publiceras på teamets webbsida, där det går att 
logga in med användarnamn och lösenord … 
målet är att förbättra informationsflödet bland 
EuroForums arbetstagarerepresentanter och 
sprida information till Nokia-anställda inom EU.
Det finns en e-postadress för EuroForum för att 
lättare kunna sammanställa frågor från Nokias 
anställda i EU.”     

Tala i tungor

–   Använd e-post istället för att ringa. På så 
vis har man tillräckligt med tid att förstå 
meddelandet och slå i ordböcker.

–   Skriv kort och enkelt. Undvik tekniskt 
vokabulär och tvetydigheter.

–   Bekanta dig med gratis online-verktyg 
som Google Translate och BabelFish.

–   Eftersom man inte omedelbart får svar 
med e-post, kan man enas om interna 
regler om att e-post alltid ska besvaras 
inom 48 timmar, till exempel.

–   A behöver inte nödvändigtvis tala direkt 
med B. Kanske C kan båda språken 
och kan agera som medlare. Ta reda på 
vilka språkkunskaper som finns i ditt 
europeiska företagsråd och lägg upp en 
kommunikationskedja med detta som 
grund.

–   Andra kollegor eller kanske till och med 
släktingar och vänner kan hjälpa till att 
förstå ett språk som de behärskar.

–   Använd aldrig språkskillnader som en 
ursäkt för att inte kommunicera. Var inte 
rädd att göra fel och det går förstås alltid 
att ta till kroppsspråk ...



Exempel 4 Hiltons europeiska
rådgivande forum, 09.02.2004
”Företaget kommer att tillhandahålla en 
intranätplats för europeiska företagsråd på 
”hiway”. Platsen kommer att innehålla historisk 
dokumentation av arbetet inom företagsrådet, 
avtalet, anteckningar från möten och gemen-
sam kommunikation.”

Exempel 5 Air France KLM:s
europeiska företagsråd, 28.04.2010
”Koncernledningen tillhandahåller de medel 
som behövs för att starta och driva en webb-
plats för AFKL:s europeiska företagsråd (in-
formation, forum osv.). I alla företag och/eller 
verksamheter inom Air France KLM-koncernen 
där arbetstagarrepresentanterna har tillstånd 
att använda en intranätportal, kommer AFKL:s 
europeiska företagsråd också att ha det.”

Exempel 6 Carlson Wagonlit Travels
europeiska företagsråd, 06.06.2014
”Ledamöter i europeiska företagsråd kommer 
under hela året att ha en nära kontakt med 
de nationella fackliga företrädarna. Detta för 
att göra det möjligt att ta reda på vilka konse-
kvenser eventuella pågående projekt kan få på 
lokal nivå och använda detta som grund för 
att förbereda diskussioner inom europeiska 
företagsråd.”

Exempel 2 Lagardères europeiska
företagsråd, 01.01.2003
”För att underlätta internkommunikationen 
kommer ledamöterna i det europeiska 
företagsrådet att få en lista med adresser till alla 
ledamöters företag, telefon- och fax-nummer 
samt e-postadresser till alla ledamöter ... Som 
ett experiment kommer företagsrådet under 
denna första mandatperiod ha ett dataforum 
till sitt förfogande … som är reserverat för 
de 30 ordinarie ledamöterna och de 30 
suppleanterna.”

Exempel 3 Tycos europeiska
företagsråd, 22.02.2007
”För att alla arbetstagarrepresentanter ska 
kunna samråda med lokalanställda före och 
efter ett … möte, ska den lokala ledningen i 
varje medlemsstat arrangera upp till två kon-
fidentiella telefonkonferenser, om så begärs, 
så snart som det är praktiskt möjligt … Den 
konfidentiella telefonkonferensen ska hållas 
mellan de berörda arbetstagarnas represen-
tanter och nationella företagsråd och/eller 
fackliga företrädare i den medlemsstat som de 
anställdas representanter önskar. Den lokala 
ledningen ska också se till att arbetstagarnas 
representanter har lämpliga och konfidentiella 
kommunikationsvägar … via fax, telefon, e-post 
eller liknande kanaler.”



European
Trade Union Institute

Bd du Roi Albert II, 5
1210 Brussels
Belgium
+32 (0)2 224 04 70
etui@etui.org
www.etui.org

Detta häfte har tagits fram av European 
Workers’ Participation Competence Centre 
(EWPCC). Det är den andra i en serie praktiska 
handböcker med beskrivande illustrationer för 
arbetstagarrepresentanter i transnationella 
informations- och samrådsorgan.

Redaktionen: Sjef Stoop (FNV Formaat),
Bruno Demaître (etui), 
Romuald Jagodzinski (etui)
Illustrationer: © Juan Mendez 
Grafisk utformning: Coast-Agency

För mer information, vänligen kontakta: 
Bruno Demaître (etui) 
bdemaitre@etui.org

© European Trade Union Institute, aisbl, 2015
D/2015/10.574/14
ISBN 978-2-87452-342-7

  ETUI stöds ekonomiskt av Europeiska unionen. 
Europeiska unionen ansvarar inte för hur informationen 
i denna skrift används.


