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Sammanfattning 

En verksamhetsövergång är en komplex företeelse som kräver att många aspekter tas i be-

aktande. För att det ska vara en verksamhetsövergång krävs det att verksamheten utgör en 

stabil ekonomisk enhet som efter övergången bibehållit sin identitet. Bestämmelserna kring 

en verksamhetsövergång finns i överlåtelsedirektivet, 6 b § LAS och 28 § MBL.  

Vid en verksamhetsövergång ska en arbetstagares anställning automatiskt övergå till förvär-

varen. Det innefattar anställningsavtal och anställningsförhållanden så som de som ut vid tid-

punkten för övergång. Det här finns uttryckt i 6 b § LAS. Bestämmelsen tyder på att an-

ställningsförhållanden är något som går utöver anställningsavtalet. Det framgår dock inte av 

förarbeten, praxis eller doktrin vad som omfattas av begreppet anställningsförhållanden.   

Vidare ska gällande kollektivavtal som fanns hos överlåtaren övergå på förvärvaren för att 

skydda arbetstagares anställningsvillkor. Det är med förutsättning att förvärvaren inte sedan 

tidigare är bunden av kollektivavtal som kan tillämpas på arbetstagarna. Är förvärvaren 

bunden av kollektivavtal som kan tillämpas på arbetstagarna, ska överlåtarens kollektivavtal 

vara tillämpligt i högst ett år eller tills nytt avtal ingåtts. 

Vid en verksamhetsövergång ska allt som omfattas av anställningsförhållandet mellan över-

låtare och arbetstagare övergå i sin helhet. Det innefattar skriftliga, muntliga och konklu-

denta händelser som kan utgöra en del i anställningsförhållandet. Ett anställningsförhål-

lande bör omfatta alla rättigheter och skyldigheter som om förändrade ändrar strukturen 

och dynamiken i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det gäller även om det 

går emot vissa grundläggande principer inom arbetsrätten så som rätten att leda och fördela 

arbete. Dock får det endast utgöra rättigheter som är rimliga att övergå på förvärvaren. 
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Abstract 

Transfer of undertaking or business is a complex fact. It requires many aspects to be taken 

into consideration. For there to be a transfer of undertaking or business, it has to be a stable 

economic entity that after transfer has retained its identity. The provisions regarding trans-

fer of undertaking or business is found in the transfer of undertaking or business directive, 

6 b § LAS and 28 § MBL. 

An employee’s employment is automatically transferred to the transferee. This includes the 

employment contract and the employment relationship as it were at the time of the trans-

fer. This is expressed in 6 b § LAS. The provision suggests that the employment relation-

ship is something that goes beyond the employment contract. It is not clear from the legal 

preparatory work, case law or legal literature what should be covered by the concept of an 

employment relationship. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

När ett företag, verksamhet eller del av företag eller verksamhet övergår sker i arbetsrättslig 

mening en så kallad verksamhetsövergång. Verksamhetsövergång är en komplex företeelse 

med många aspekter som måste tas i beaktande och har därför medfört många tolknings-

svårigheter.1 Inom arbetsrätten är verksamhetsövergång ett av de områden som gett upp-

hov till mest rättspraxis.2 Har en lagenlig verksamhetsövergång skett medför det rättsliga 

påföljder.  

I lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) framgår det i 6 b § att de rättigheter och skyl-

digheter som finns inom de anställningsavtal och anställningsförhållanden vid tidpunkten 

för övergången ska övergå på den nya arbetsgivaren (förvärvaren). Den här bestämmelsen 

har sitt ursprung i överlåtelsedirektivet.3 Direktivet syftar till att stärka arbetstagares anställ-

ningsskydd vid övergång av verksamhet och skydda arbetstagares rättigheter.4 Överlåtelse-

direktivet har funnits inom EU sedan år 1977, men det var först år 1995 då Sverige gick 

med i EU som direktivet implementerades och blev en del av den svenska lagstiftningen.5  

För den nya arbetsgivaren och arbetstagaren i den verksamhet som övergår är det av stor 

betydelse om en verksamhet övergått eller inte. Förvärvaren övertar anställningsavtal och 

anställningsförhållanden och de rättigheter och skyldigheter som han själv inte varit med 

och avtalat fram. Det kan leda till att han får fler skyldigheter gentemot de nya arbetstagar-

na än han har sedan tidigare gentemot sina arbetstagare. För arbetstagare i den verksamhet 

som övergår kan det innebära skillnaden mellan en fortsatt anställning och att bli arbetslös. 

På grund av det här är det viktigt att 6 b § LAS och artiklarna i överlåtelsedirektivet tolkas 

på rätt sätt. Vidare ska kollektivavtal som är tillämpliga på arbetstagarna övergå vid en verk-

samhetsövergång, se 28 § Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Detta 

                                                 

1 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 259. 

2 Adlercreutz, A., Mulder, B., J., Svensk Arbetsrätt, s. 196, Malmberg, J., Arbetstagares ställning vid gränsöverskri-
dande företagsövergång, s. 792. 

3 Direktivet 2001/23/EG. 

4 Ingressen (3) överlåtelsedirektivet. 

5 Prop. 1994/95:102, Iseskog, T., Anställningsskydd vid övergång av verksamhet, s. 8. 
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kan även vara av betydelse för så väl arbetsgivare som arbetstagare, då arbetstagares an-

ställningsskydd till stor del regleras genom kollektivavtal.6 

För att illustrera problematiken som uppstår vid en verksamhetsövergång följer här tre ex-

empel som visar på svårigheten med att tillämpa bestämmelserna som reglerar anställnings-

skyddet vid verksamhetsövergång: 

Exempel 1: Verksamhet A har 50 anställda och ska övergå till verksamhet B. En av arbets-

tagarna i verksamhet A har de senaste fyra åren åkt på kompetensutvecklingsutbildning i 

två veckor på Mallorca. Det är endast den här arbetstagaren som fått åka till Mallorca. Ut-

bildningen på Mallorca skiljer sig något från de i Sverige, men materiellt sett ges samma ut-

bildning. Företaget har bekostat resan. Verksamhet A har en kompetensutvecklingspolicy 

som ger alla anställda möjligheten att åka på utbildningar för kompetensutveckling under 

förutsättning att det handlar om utbildningar som gynnar verksamheten. Den här policyn är 

inte reglerad i anställningsavtal eller kollektivavtal utan utgör en internt utvecklad policy. 

Verksamheten ska nu övergå och förvärvaren har en annan kompetensutvecklingspolicy, 

nämligen att det sker en utbildning en gång per år och att alla arbetstagare då åker tillsam-

mans till en ort i Sverige. Ska bara en arbetstagare ha möjligheten att åka till Mallorca och 

att den skyldigheten ska övergå på förvärvaren eller går det utöver anställningsförhållandet? 

Exempel 2: Verksamhet X var i behov av specialistsjuksköterskor, som ett incitament att få 

sina sjuksköterskor att utbilda sig inom det här området, gavs de ett utbildningsbidrag. 10 

av 200 sjuksköterskor valde att börja arbeta halvtid istället för heltid och samtidigt studera 

på halvtid. De fick då utöver sin lön ett bidrag som motsvarade 25 % av deras ordinarie 

heltidslön. Verksamheten ska nu övergå. Sjuksköterskorna har påbörjat utbildningen och 

inrättat sig efter utbildningsbidraget som betalats ut under det senast sju månaderna. Den 

här typen av bidrag finns inte hos förvärvaren. Utbildningsbidraget är inte reglerat i anställ-

ningsavtal eller i kollektivavtal. Kan då förvärvaren tvingas fortsätta utge det här bidraget? 

Exempel 3: Verksamhet Z ska överlåta sin äldrevårdsomsorg på verksamhet Y. 30 av 175 

undersköterskor som arbetar inom äldrevårdsomsorgen har fast schema. De arbetar alltid 

natt och får ett nattetidstillägg på ordinarie lön. Dessa undersköterskor har arbetat natt un-

der de senaste sju åren och har under hela den tiden fått detta tillägg. Det här tillägget är 

inte reglerat i anställningsavtalet, men det framgår av kollektivavtalet att de undersköterskor 

                                                 

6 Adlercreutz, A., Mulder, B., J., Svensk arbetsrätt, s. 86. 
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som arbetar natt har rätt till nattetidstillägg. Det framgår inte av kollektivavtalet att det end-

ast gäller vissa sköterskor utan bestämmelsen gäller generellt på de som arbetar natt vid 

varje enskilt tillfälle. När verksamheten nu ska övergå, vill verksamhet Y införa ett rullande 

schema där alla undersköterskor får arbeta lika många timmar, dag som natt. Kan verksam-

het Y införa ett rullande schema som innebär att dessa 30 undersköterskor kan tvingas att 

även arbeta dagtid och därmed bli av med nattetidstillägget under de tiderna de arbetar dag? 

1.2 Syfte & Avgränsning 

Syftet med den här uppsatsen är att analysera hur långt anställningsskyddet vid en verk-

samhetsövergång sträcker sig och vilka rättigheter och skyldigheter som övergår på förvär-

varen. 

För att uppfylla syftet med uppsatsen och skapa en röd tråd genom arbetet, kommer grän-

söverskridande verksamhetsövergång inte utredas. Den här uppsatsen fokuserar på den 

privata sektorn om inget annat framgår. 

1.3 Metod & material 

Uppsatsen följer en rättsdogmatisk metod och med det menas att källor kommer att analy-

seras i rättshierarkisk ordning, med EU-direktiv och sedan Svensk lagstiftning som tillmäts 

högst rättskällevärde.7  Därefter analyseras förarbeten, praxis och till sist doktrin.  

Uppsatsen fokuserar främst på svensk lagstiftning, eftersom det är bestämmelser imple-

menterade i svensk lag som ska analyseras. EU-rätt analyseras för att se det bakomliggande 

syftet med bestämmelserna i svensk lag. 

Det har till stor del varit möjligt att använda ovan givna rättskällor för att analysera vad 

som övergår på förvärvaren vid en verksamhetsövergång. Dock har begreppet anställnings-

förhållanden som framgår av artikel 3.1 överlåtelsedirektivet och 6 b § LAS inte givits någon 

närmare förklaring till dess innebörd och omfattning. Därför har begreppet anställningsförhål-

landen givits ett större utrymme i uppsatsen för att kunna analyseras. 

Vägledning för hur begreppet anställningsförhållanden ska tolkas har sökts i olika tolkningsme-

toder. Begrepp inom svensk lag kan tolkas på olika sätt, framför allt utifrån syftet med be-

greppet eller dess ordalydelse. Det finns den objektiva lagtolkningsmetoden, tolkningen av 

                                                 

7 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 32. 
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en paragrafs ordalydelse.8 Det finns ingen vägledning för begreppets faktiska betydelse då 

paragrafen är generellt formulerad och därför har inte den här metoden varit tillräcklig för 

att svara på syftet.  

Vidare finns det den subjektiva lagtolkningsmetoden, att även lagmotiven till en bestäm-

melse tas i beaktande.9 Förarbetena till implementeringen av 6 b § LAS ger inte någon när-

mare vägledning, därför har EU-rätten givits ett större utrymme. EU-rätten har givit väg-

ledning om syftet med direktivet som sådant och inte den specifika artikeln som reglerar 

begreppet anställningsförhållanden. Den subjektiva lagtolkningsmetoden har använts till viss 

del, men med försiktighet då förarbetena inte diskuterar den specifika bestämmelsen utan 

överlåtelsedirektivet och dess implementering i generell mening. 

Sedan finns det den teleologiska tolkningsmetoden, där bestämmelsens ändamål tillmäts 

störst betydelse.10 Då lag, förarbeten och även doktrin är kortfattade gällande begreppets 

innebörd, har den här metoden varit mest lämplig för att svara på uppsatsen syfte. Därför 

används denna metod vid tolkning av begreppet anställningsförhållanden. Syftet med bestäm-

melsen eller lagen som helhet har varit av stor betydelse för att hitta vägledning i hur be-

greppet anställningsförhållanden ska tolkas och vad det bör omfatta. 

Överlåtelsedirektivet har genomgått förändringar genom åren, som innebär att praxis innan 

år 2001 kan ifrågasättas gällande dess rättskällevärde.11 Förändringarna har dock inte med-

fört någon ändring i sak utan enbart förtydliganden.12 Äldre praxis har därför fortfarande 

samma rättskällevärde. 

Den här uppsatsen berör rättsfall före och efter att Lissabonfördraget trädde i kraft och det 

innebär att domstolen har olika benämningar.13 För att ha ett enhetligt språk genom hela 

uppsatsen har jag valt att använda den aktuella och nu korrekta benämningen, nämligen 

EU-domstolen. Den tidigare benämningen var EG-domstolen.  

                                                 

8 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 142. 

9 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 142. 

10 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 143. 

11 Rådets direktiv 77/187/EEG, Rådets direktiv 98/50/EG. 

12 Lunning, L., Toijer, G., Anställningsskydd, en kommentar, s. 279, Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 259. 

13 http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolar-i-Europa/EG-domstolen/, hämtad 3 maj 
2012, 14:57. 

http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolar-i-Europa/EG-domstolen/
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Det skiljer sig i övergångsbegreppet mellan EU och Sverige. EU använder sig av ordet över-

låtelse av verksamhet medan Sverige valt att använda ordet övergång av verksamhet. Varför 

EU valt att använda ordet överlåtelse framgår inte. Vid implementeringen av överlåtelsedi-

rektivet i svensk lagstiftning valde regeringen på Lagrådets förslag att ändra ordet överlåtelse 

till övergång. Lagrådet ansåg att ordet övergång bättre passade de situationer som överlåtelsedi-

rektivet omfattar, samt att det ordet sedan tidigare användes inom svensk arbetsrätt.14 Dock 

har ordet övergång samma innebörd som överlåtelse begreppet i överlåtelsedirektivet.15  

Vidare anses övergång mer passande då en verksamhet kan övergå utan att det finns ett rätts-

ligt samband mellan överlåtare och förvärvare.16 I de svenska ordböckerna förklaras orden 

på följande sätt, överlåtelse: att låta något övergå i någon annans ägo, övergång: att gå över något, övergå: 

byta verksamhetsområde alt. byta ägare.17 Svårigheten har varit att avgöra vilket begrepp som ska 

användas. EU-rätten har högst rättskällevärde och står överst i hierarkin men samtidigt ska 

EU-direktiv implementeras och formas på så sätt att de passar medlemstaternas lagstift-

ning. Då den här uppsatsen har sin utgångspunkt i svensk lag har jag valt att använda be-

greppet övergång även då det handlar om EU-rätt för att göra språket i uppsatsen enhetligt. 

Eftersom övergång av verksamhet är en komplex företeelse har det skrivits mycket littera-

tur, vilket gör att doktrin blivit en naturlig källa att granska. Vidare har intervjuer genom-

förts med jurister och sakkunniga. Intervjuerna har haft till syfte att ge en inblick i hur be-

greppet anställningsförhållanden och dess omfattning tillämpas i praktiken. Personerna jag in-

tervjuat har bett att få vara anonyma, vilket jag har valt att respektera. Det är deras åsikter 

och kunskaper som varit av vikt och inte deras identitet. Intervjuerna anses utgöra doktrin i 

rättshierarkin och har därmed givits ett lågt rättskällevärde. Frågorna som ställdes under in-

tervjuerna finns i bilaga ett.  

Kapitel två i den här uppsatsen kan tyckas något ingående jämfört med uppsatsens syfte. 

Likväl får det vara av betydelse att utreda hur en verksamhetsövergång går till, för att visa 

läsaren hur komplext ämnet är. Det är svårt att förstå problematiken kring uppsatsen syfte 

                                                 

14 Prop. 1994/95:102, s 41. 

15 Prop. 1994/95:102, s 63. 

16 Mulder B., J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 51ff. 

17 Svenska Akademin, Svensk ordbok – M-Ö. 
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om läsaren inte förstår bakgrunden eller har grundläggande kunskap om hur en verksam-

hetsövergång går till.  

Uppsatsen analyseras utifrån ett rättsäkerhetsperspektiv. Rättssäkerhetsperspektivet i den 

här uppsatsen syftar till att rättsregler vid dess tillämpning ska vara förutsägbara. Om en 

konflikt eller meningsskiljaktigheter uppstår ska det med hjälp av rättsreglerna gå att förut-

säga på vilket sätt det kommer beröra parterna som är inblandade. I den här uppsatsen syf-

tar rättssäkerhet till att förvärvaren vid en verksamhetsövergång bör kunna förutsäga vilket 

anställningsskydd arbetstagarna i den förvärvade verksamheten har och vad som omfattas 

av anställningsförhållandet som övergår. Förutsägbarhet av rättsreglerna är även av bety-

delse för arbetstagare vid en verksamhetsövergång. De måste ha en möjlighet att förutse 

vilket anställningsskydd de har och hur mycket av anställningsförhållandet hos överlåtaren 

de kan kräva att förvärvaren beaktar. Vidare bör båda parter till viss mån kunna förutsäga 

vad en eventuell domstolstvist får för utfall. 

1.4 Disposition 

Andra kapitlet,  utreder hur en verksamhetsövergång går till och vilka aspekter som måste 

tas i beaktande. Jag har valt att ha med det här kapitalet för jag anser att lä-

saren behöver ha en förståelse för hur komplext ämnet är och vilka kriterier 

som analyseras vid en verksamhetsövergång. 

Tredje kapitlet,  analyserar anställningsförhållanden i generell mening, med det menas hur ett 

anställningsförhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare ser ut. Vidare 

analyseras vad som övergår vid en verksamhetsövergång och begreppet an-

ställningsförhållanden så som det är uttryckt i 6 b § LAS. Slutligen ges en redo-

görelse för intervjuerna. Intervjuerna har sammanställts för att göra det lät-

tare att utläsa helhetsresultatet. Kapitel tre syftar till att ge läsaren en förstå-

else i hur ett anställningsförhållande är uppbyggt och hur det påverkar för-

hållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare vid en verksamhetsövergång. 

Fjärde kapitlet,  analyserar kollektivavtalens inflytande på en verksamhetsövergång. Hur kol-

lektivavtal kan påverka och vad som övergår på förvärvaren vid en verk-

samhetsövergång. 

Femte kapitlet,  analyserar avtalsförhållanden, hur ett avtal ingås och vilka typer av avtal det 

finns. Kapitlet har till syfte att ge vägledning i hur avtalsförhållanden ser ut 
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och om det finns riktlinjer som kan användas för att besvara uppsatsen 

syfte. Bör det handla om en viss avtalstyp, muntligt eller konkludent, för att 

en rättighet som givits till arbetstagare ska övergå på förvärvare? 

Sjätte kapitlet,  utgör analysen för den här uppsatsen. Här tas alla kapitel i beaktande för att 

finna ett svar på syftet. En analys om hur anställningsskyddet vid en verk-

samhetsövergång ser ut. Vilka rättigheter och skyldigheter som övergår på 

förvärvare och hur långt anställningsskyddet sträcker sig. 

Sjunde kapitlet,  summerar uppsatsen. En redogörelse för vilken slutsats som gjorts baserat 

på denna uppsats. 
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2 Verksamhetsövergång 

2.1 Inledning 

Följande kapitel utreder hur en verksamhetsövergång går till, vilka aspekter som måste tas i 

beaktande och vilka bedömningskriterier som är av betydelse. Kapitlet ska utgöra grunden 

för uppsatsen för att lättare kunna förstå hur komplex en verksamhetsövergång är. En 

verksamhetsövergång är i praktiken komplicerad och det kräver mycket förhandlingar och 

vägande fram och tillbaka. Verksamhetsövergångar medför inte bara problem inom uppsat-

sens syfte, utan är också ett omdiskuterat ämne sedan direktivet trädde i kraft och även sen 

det blev implementerat i svensk lag.18 Det beror på att ingen verksamhetsövergång är den 

andra lik och som följer av det här kapitlet måste varje enskild transaktion tas i beaktande 

för att bedöma om en verksamhet övergått. Vidare har direktivet visat sig vara komplicerat 

och svårt att tolka.19 

2.2 Bakgrund 

Överlåtelsedirektivet trädde i kraft år 197720; det kom till som en följd av artikel 115 och 

151 i nutida EU-fördraget.21 Under 1970- talet började kommissionen fokusera alltmer på 

arbetsrätten och framför allt på arbetstagarskyddet. Anledningen var utvecklingen på före-

tagsmarknaden. Under 1960-talet hade verksamhetsövergångar blivit alltmer vanliga och 

det hade lett till många uppsägningar av arbetstagare inom flera medlemsländer.22 Kom-

missionen ansåg att de negativa konsekvenserna på det sociala området var aspekter som 

också behövde förbättras inom europeiska gemenskapen. Innan överlåtelsedirektivet trädde 

i kraft, reglerades arbetstagarskyddet genom förhandlingar mellan överlåtare och förvärvare 

i samband med verksamhetsövergången.23 En verksamhetsövergång medförde alltid ar-

                                                 

18 Adlercreutz, A., Mulder, B., J., Svensk Arbetsrätt, s. 196, Malmberg, J., Arbetstagares ställning vid gränsöverskri-
dande företagsövergång, s. 792. 

19 Lunning, L., Toijer, G., Anställningsskydd, en kommentar, s. 279, Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 259. 

20 Rådets direktiv 77/187/EEG. 

21 Fördraget 2010/C 83/01 Konsoliderade versioner av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, (TFEU). 

22 Mulder B., J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s.119. 

23 Mulder B., J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 119. 
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betsbrist. Sedan kunde de uppsagda arbetstagarna om de hade ”tur” bli återanställda i den 

övertagna verksamheten av förvärvaren, men det var aldrig en garanti.24 

Överlåtelsedirektivet ändrades senast år 2001.25 Det framgick av EU-domstolens praxis att 

direktivet behövde bli tydligare gällande dess innebörd och tolkning, framför allt begreppen 

”arbetstagare” och ”överlåtelse”.26 Det har alltså inte medfört några ändringar i sak och tidigare 

praxis på området kan fortfarande tillmätas samma rättskällevärde.27  

Det framgår av överlåtelsedirektivets ingress att dess syfte är att stärka arbetstagares an-

ställningsskydd. Detta på grund av ekonomisk utveckling som medför förändringar i före-

tagsstrukturen, vid t ex verksamhetsövergång eller fusion av verksamheter.28 Det här skyd-

det gäller på nationell nivå och EU-nivå.29 Överlåtelsedirektivet ger ett skydd som innebär 

att en arbetstagare ska få fortsätta sin anställning och att förvärvaren har samma rättigheter 

och skyldigheter gentemot arbetstagaren som överlåtaren hade innan övergången genom-

fördes.30 Syftet är med andra ord att i största möjliga mån förhindra att arbetstagare påver-

kas av en verksamhetsövergång. En verksamhetsövergång ska inte kunna utgöra en möjlig-

het för överlåtare eller förvärvare att säga upp personal.31 Dock har överlåtelsedirektivet 

inte till syfte att ge ett starkare skydd vid verksamhetsövergång än vad som gäller i andra 

fall.32 Det framgår även av kommissionsförslaget från år 1975 att direktivets syfte är; 

”to promote improved working conditions and an improved standard of living for workers so as to make 

possible their harmonization while the improvement is being maintained through approximation of provi-

sions laid down by the law, regulation or administrative action of the Member States”33 

                                                 

24 Prop. 1994/95:102, s 40. 

25 Rådets direktiv 2001/23/EG. 

26 Rådets direktiv 77/187/EEG, Rådets direktiv 98/50/EG, Rådets direktiv 2001/23/EG. 

27 Lunning, L., Toijer, G., Anställningsskydd, en kommentar, s. 279, Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 259. 

28 Ingressen (2) och (3) överlåtelsedirektivet. 

29 Mulder B., J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 115. 

30 Artikel 3.1 överlåtelsedirektivet, Mål 362/89 D’Urso. 

31 Mulder B., J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 121. 

32 Mål C-343/98 Collino. 

33 Kommissionens förslag COM (75) 429 final, 25 juli 1975, Amended Proposal of Council Directive on harmoniza-
tion of the legislation on Member States on the safeguarding of employees’ rights and the advantages in the case of mergers, 
takeovers and amalgamations, avsnitt A, punkt 7 och 8. 
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Överlåtelsedirektivet har inte till syfte att skapa en gemensam skyddsnivå utan att varje ar-

betstagare ges det skydd som denne skulle ha fått enligt sitt lands lagstiftning.34 Det handlar 

om en harmonisering till syfte att minska de skillnader i skyddsnivåer som finns mellan 

medlemstaterna och på så sätt uppfylla funktionen med den gemensamma marknaden 

inom EU.35  

Direktivet är tvingande till förmån för arbetstagare och det innebär att ingen arbetstagare 

kan avstå sina rättigheter även om denne skulle kompenseras.36 Överlåtelsedirektivet inne-

håller minimikrav och det är inget som hindrar medlemstaterna från att införa mer fördel-

aktiga regler för arbetstagare genom sitt eget lands lagstiftning.37 År 1995 då Sverige gick 

med i EU, implementerades direktivet och blev en del av den svenska lagstiftningen.38  

2.3 Tillämpningsområde  

Bestämmelserna i överlåtelsedirektivet och LAS ska tillämpas vid överlåtelse av ett företag, 

en verksamhet eller en del av ett företag eller en verksamhet till en annan arbetsgivare ge-

nom lagenlig överlåtelse eller fusion.39 Det krävs att det är en stabil, varaktig ekonomisk 

verksamhet.40 Vid övergång av en del av en verksamhet blir bestämmelserna endast tillämp-

liga på de arbetstagare som hör till den delen av verksamheten som övergår och endast för 

de som är anställda vid tidpunkten för verksamhetsövergången.41 Bestämmelserna är till-

lämpliga på den privata och offentliga sektorn som bedriver ekonomisk verksamhet med el-

ler utan vinstsyfte.42 För att överlåtelsedirektivet ska vara tillämpligt måste ett byte av ar-

betsgivare ha skett. Det räcker inte med att verksamheten bytt ägare, utan ett byte av ar-

                                                 

34 Mål 105/84 Danmols Inventar. 

35 Ingressen (4) överlåtelsedirektivet, Prop. 1994/95:102, s. 24. 

36 Artikel 7 överlåtelsedirektivet, Mulder B., J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s.122. 

37 Artikel 7 överlåtelsedirektivet, Mulder B., J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s.122.  

38 Prop. 1994/95:102. 

39 Artikel 1.1 a) överlåtelsedirektivet, 6 b § LAS. 

40 Mål 48/94 Rygaard. 

41 Mål 186/83 Botzen, Mål 19/83 Wendelboe, Mulder B., J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 263.  

42 Artikel 1.1 c) överlåtelsedirektivet. 
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betsgivare är avgörande.43 Detta innebär att enbart det faktum att aktier i ett aktiebolag bytt 

ägare inte innebär att en överlåtelse skett. 

Innan direktivet blev implementerat i svensk lag fanns det ingen rättighet för arbetstagare 

att övergå till den förvärvade verksamheten.44 Det var allmänna avtalsrättsliga regler om 

partsbyte som var tillämpliga.45  

Den största skillnaden mellan paragraferna i svensk lag och artiklarna i överlåtelsedirektivet 

är att en verksamhetsövergång enligt svensk rätt även omfattar alla offentligt anställda och 

anställda på sjögående fartyg.46 Enligt lagrådet fanns det ingen anledning till varför offent-

ligt anställda och arbetstagare på sjögående fartyg skulle undantas och därför omfattas även 

de.47 Bestämmelserna är vidare tillämpliga även om det inte finns något rättsligt samband 

mellan överlåtare och förvärvare.48  

2.4 Arbetstagare 

I artikel 2.1 d), överlåtelsedirektivet står följande:  

”arbetstagare: varje person som i den berörda medlemsstaten åtnjuter skydd som arbetstagare enligt den nat-

ionella lagstiftningen rörande anställningsförhållandet.”  

Det innebär att arbetstagare som inte omfattas av dennes nationella lagstiftning inte heller 

omfattas av överlåtelsedirektivet. Arbetstagarbegreppet kan därmed variera helt beroende 

på varje medlemsstats egen lagstiftning. Överlåtelsedirektivet får inte inskränka den nation-

ella definitionen av en arbetstagare.49 Det framgår även att överlåtelsedirektivet är tillämp-

ligt på alla arbetstagare oavsett anställningsomfattning, med andra ord även arbetstagare 

som inte har en tillsvidareanställning.50 

                                                 

43 Mål 144 och 145/87 Besselsen. Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 260. 

44 Prop. 1994/95:102 s. 1. 

45 Adlercreutz, A., Mulder, B., J., Svensk Arbetsrätt, s. 196. 

46 Se artikel 1.1 c) överlåtelsedirektivet. 

47 Prop. 1994/95:102, s. 49. 

48 Mål 324/86 Daddy’s Dance Hall, Mulder B., J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 214. 

49 Artikel 2.2 överlåtelsedirektivet. 

50 Artikel 2.2 överlåtelsedirektivet. 
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LAS är den lag inom svensk rätt som reglerar vilka som omfattas av begreppet arbetstagare 

vid en verksamhetsövergång. Det framgår tydligt av förarbetena att om en arbetstagare inte 

omfattas av begreppet arbetstagare i LAS omfattas denne inte av lagen och skyddsreglerna 

däri.51 

Arbetstagarbegreppet är tvingande inom svensk arbetsrätt.52 Vidare är det enbart fysiska 

personer som kan vara arbetstagare.53 Det är baserat på det så kallade civilrättliga arbetstag-

arbegreppet.54 För att någon ska betraktas som arbetstagare ska bedömningen ske utifrån 

vad som avtalats mellan parterna med beaktande av alla omständigheter i samband med av-

talet och anställningens uppkomst.55 Vidare ska avtalsparternas sociala och ekonomiska 

ställning tas i beaktande och hur avtalet i sig bör uppfattas.56 Det är en helhetsbedömning 

där omständigheterna vägs mot varandra och bedömningen görs med ett objektivt syn-

sätt.57  

2.5 Övergång 

År 1985 kom Spijkers-domen58 från EU-domstolen som ställde upp ett antal kriterier som ska 

användas för att bedöma om en verksamhetsövergång skett.59 Dessa kriterier benämns ofta 

som Spijkerskriterierna.60 De här kriterierna är av betydelse för att avgöra om en verksam-

het uppfyller kraven för en ekonomisk enhet, baserat på vad som överförts som i sin tur vi-

sar om en verksamhet bibehållit sin identitet.61 Viktigt att notera är även att Spijkerskriteri-

                                                 

51 Prop. 1994/95:102, s 41. 

52 AD 2005 nr 33. 

53 Källström, K., Malmberg, J., Anställningsförhållandet, Inledning till den individuella arbetsrätten, s. 26. 

54 NJA 1949 s. 768. 

55 Adlercreutz, A., Mulder, B., J., Svensk Arbetsrätt, s. 40. 

56 NJA 1949 s. 768. 

57 Adlercreutz, A., Mulder, B., J., Svensk Arbetsrätt, s. 40f. 

58 Mål 24/85 Spijkers. 

59 Mål 24/85 Spijkers, punkt 13. 

60 Mulder B., J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 134. 

61 Artikel 1.1 b) överlåtelsedirektivet. 
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erna inte är uttömmande utan utgör endast exempel.62 Följande kriterier i Spijkers-domen 

ställdes upp; 

1. arten av företag eller verksamhet,  

2. huruvida materiella tillgångar har övertagits,  

3. värdet av övertagna immateriella tillgångar vid tidpunkten för övergången,  

4. huruvida huvuddelen av personalstyrkan avseende såväl antal som kompetens har över-
tagits av förvärvaren,  

5. huruvida kunder övertagits,  

6. graden av likhet mellan verksamheten före och efter övergången,  

7. hur länge ett eventuellt avbrott i verksamheten har varat. 

En helhetsbedömning görs av kriterierna med ett objektivt synsätt och det är inte relevant 

vad parterna hade för syfte med verksamhetsövergången eller sättet för hur övergången 

skett.63 Vidare bedöms dessa kriterier olika beroende på verksamhet. En viktning kan ske 

mellan olika branscher, i vissa fall är övertagande av personal av större betydelse än överta-

gande av materiella eller immateriella tillgångar och vise versa.64 Vid en verksamhetsöver-

gång görs två olika bedömningar, först om det rör sig om en ekonomisk enhet och sedan 

om den enheten efter övergång har bibehållit sin identitet.  

2.6 Ekonomisk enhet 

Med övergång av verksamhet menas en stabil ekonomisk enhet och med det menas, 

”… en organiserad gruppering av tillgångar vars syfte är att bedriva ekonomisk verksamhet, vare sig denna 

utgör huvud- eller sidoverksamhet.”65 

Begreppet ekonomisk enhet kräver därmed att det är ett företag som genom alla sina be-

ståndsdelar bedriver en ekonomisk verksamhet som eftersträvar ett särskilt syfte.66 En verk-

                                                 

62 Mål 24/85 Spijkers, punkterna 12 och 13. 

63 Mulder B., J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 136f. 

64 Mål C-13/95 Süzen. 

65 Artikel 1.1 b) överlåtelsedirektivet, Mål 48/94 Rygaard. 

66 Mål C-13/95 Süzen. 
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samhet är ekonomisk om den på något sätt erbjuder tjänster och varor på en angiven 

marknad mot viss ersättning, men syftet kan vara enbart socialt.67  

Gällande verksamheter som enbart eller till största del utgör arbetskraft är det tillräckligt 

att,  

”[e]n organiserad grupp av arbetstagare som särskilt och varaktigt har avdelats för ett gemensamt uppdrag 

kan således, i brist på andra produktionsfaktorer, utgöra en ekonomisk enhet…”68 

Det kan inte röra sig om endast övergång av arbetsuppgifter utan det ska vara något mer, 

den enhet inom vilket arbetsuppgifterna finns.69  

2.7 Bibehållen identitet  

Samtliga transaktioner vid en verksamhetsövergång ska beaktas för att avgöra om en verk-

samhet bibehållit sin identitet efter övergång.70 För att det ska vara en verksamhetsöver-

gång, krävs det att verksamheten som överlåts är en pågående enhet, en så kallad going con-

cern.71 Det råder ovisshet kring vad som menas med en pågående verksamhet. Det är inte av 

betydelse om verksamheten legat nere en viss tid under övergången utan det kan fortfa-

rande vara en bestående enhet.72 Men med vissa begränsningar, en verksamhet kan inte 

ligga nere så länge att verksamheten tappar sin förmåga att utgöra en bestående enhet. Med 

det menas att verksamheten legat nere så pass länge att kunder valt att vända sig till andra 

företag eller att goodwillen har förlorat sitt värde.73 Det kan även räcka med att enbart en 

anställd övergår för att verksamheten ska vara bestående, under förutsättning att arbetsta-

garens kompetens är av betydelse för verksamheten.74  

Vidare krävs att verksamheten efter övergång måste fortsätta för att bibehålla sin identitet. 

Redan i Spijkers-domen uttalade EU-domstolen vikten av att verksamheten fortsätter eller 

                                                 

67 Mål C-29/91 Remond Stichting. 

68 Förenade målen C-127/96, C-229/96 och C-74/97 Hernández Vidal m.fl. 

69 Mål 48/94 Rygaard, Mål C-13/95 Süzen, Mål C-463/09 CLECE SA. 

70 Mål 287/86 Ny Molle Kro. 

71 Mulder B., J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 257. 

72 Mål 287/86 Ny Molle Kro. 

73 Mulder B., J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 256ff. 

74 Mål C-293/92 Schmidt, Mål C-51/00 Temco. 
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återupptas efter övergång för att bibehålla sin identitet.75 Det är en objektiv granskning och 

bedömningen sker inte utifrån vad överlåtaren och förvärvaren hade för syfte med över-

gången.76 EU-domstolen har vid flera tillfällen bekräftat att det är när den faktiska över-

gången eller återupptagandet sker som är av relevans.77 Kortare avbrott i verksamheten ute-

sluter emellertid inte att bestämmelserna blir tillämpliga.  

Kravet på att verksamheten försätter är också av relevans för att avgöra tidpunkten för när 

övergången skett.78 Tidpunkten för när en verksamhet övergått är av betydelse för alla in-

blandade. Dels visar det när överlåtarens skyldigheter gentemot arbetstagarna upphör och 

när förvärvaren övertar de rättigheter och skyldigheter som följer av förvärvet. Tidpunkten 

för övergången är även av betydelse för arbetstagare då de får en ny arbetsgivare att rikta 

anspråk mot.79 Tidpunkten för övergången av en verksamhet ska slås fast vid tidpunkten 

för övertagande av arbetstagare. I Allen-domen80 konstaterade EU-domstolen att en successiv 

övergång av en verksamhet i sig inte påverkar tidpunkten, utan att en verksamhetsövergång 

sker då förvärvaren övertagit den ekonomiska enheten och förvärvaren kliver in som ny 

arbetsgivare. Tidpunkten för övergången avgörs därmed inte utifrån en överenskommelse 

mellan överlåtare och förvärvare, det kan endast fungera som en indikation för när verk-

samhetsövergången skett.81  

Slutligen krävs det en likhet mellan verksamheten före och efter övergången. Finns det inte 

en likhet i verksamheten kan det inte heller vara en going concern. Likheten sträcker sig inte 

längre än till själva verksamheten och kan därmed inte vara en del av en objektiv bedöm-

ning.82  

                                                 

75 Mål 24/85 Spijkers, punkterna 11 och 12. 

76 Mulder B., J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 260. 

77 Mål 24/85 Spijkers, Mål C-29/91 Remond-Stichting, Mål C-293/92 Schmidt, Mål 48/94 Rygaard. 

78 Mulder B., J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 259. 

79 Mulder B., J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 259. 

80 Mål C-234/98 Allen. 

81 Mulder B., J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 268. 

82 Mulder B., J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 270. 
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3 Anställningsförhållanden 

3.1 Inledning 

Kapitel två, ovan, har analyserat överlåtelsedirektivet och dess inverkan på svensk lag. Det 

gjordes även en genomgång av innebörden av en verksamhetsövergång samt vad som ska 

beaktas vid bedömningen av en sådan. Följande kapitel kommer utreda vad som enligt 

svensk rätt ska övergå vid en verksamhetsövergång. Vidare kommer kapitlet även analysera 

begreppet anställningsförhållanden, både den generella innebörden och det som specifikt finns 

uttryckt i 6 b § LAS. Uttrycket anställningsförhållanden har funnits inom arbetsrätten under 

mycket lång tid.83 Svårigheten med begreppet i 6 b § LAS är att det tycks syfta till något 

som ligger utöver anställningsavtalet som sådant och det som regleras däri. Kapitlet har till 

syfte att försöka hitta klarhet i det specifika begreppet och ge vägledning till analysen för 

vilka rättigheter och skyldigheter som övergår vid en verksamhetsövergång och hur långt 

det här anställningsskyddet sträcker sig. 

3.2 Anställningsförhållanden – generell innebörd 

Arbetsrätten i Sverige reglerar anställningsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Förhållandet skiljer sig mot ett vanligt avtalsförhållande mellan avtalsparter. En arbetsta-

gare är från början i en underlägsen ställning, den svagare parten.84 Arbetstagaren ska följa 

arbetsgivarens anvisningar och står under dennes ledning och kontroll. Arbetstagaren har 

en så kallad lydnads- och lojalitetsplikt som utgör en dominerande del i anställningsförhål-

landet.85 Anställningsförhållandet har alltså en obalans redan från början och arbetsrättens 

funktion blir därmed att försöka återskapa en balans på så sätt att skydda arbetstagaren mot 

eventuellt maktmissbruk av arbetsgivaren. 

Det finns en allmän rättsgrundsats inom arbetsrätten, gällande anställningsförhållandet mel-

lan arbetsgivare och arbetstagare, nämligen arbetsgivarens rätt att fritt välja vem han vill an-

ställa.86 Den här principen är ett resultat av den så kallade decemberkompromissen från år 

1906 mellan dåvarande Svenska Arbetsgivareföreningen och dåvarande Landsorganisation-

                                                 

83 Prop. 1973:129, s. 26. 

84 Källström, K., Malmberg, J., Anställningsförhållandet, Inledning till den individuella arbetsrätten, s. 23. 

85 Källström, K., Malmberg, J., Anställningsförhållandet, Inledning till den individuella arbetsrätten, s. 23. 

86 AD 1932 nr 100. 
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en.87 Den här principen innebär att en arbetsgivare inte genom rättsliga medel kan tvingas 

anställa en viss person och en arbetstagare kan aldrig tvingas att ingå en anställning med en 

arbetsgivare.88 Det är viss skillnad mellan privata och offentliga sektorn gällande den här 

principen. På den privata sektorn är denna rätt starkare.89 Den här rättigheten påminner om 

principen om avtalsfrihet (se vidare kap. fem). Den fria anställningsrätten ska gälla i princip 

alltid, vissa undantag finns, framför allt anställningsförhållanden inom den statliga sektorn, 

men det kommer inte diskuteras närmare i den här uppsatsen.90 Den fria anställningsrätten 

anses så starkt etablerad att den används som argument mot att införa begränsningar i 

den.91  

Hartzell och Iseskog menar att det är arbetsgivarens rätt att bedöma sitt behov av arbets-

kraft och hur det ska tillgodoses.92 Redan här går det att utläsa den grundläggande proble-

matiken som blir aktuell vid en verksamhetsövergång. För arbetsgivare som tar över en 

verksamhet finns inte denna grundläggande rättsgrundsats. Han måste anpassa sig efter de 

anställda som följer med vid verksamhetsövergången utan möjlighet att själv välja vilka. 

Det innebär att det är mycket viktigt för arbetsgivaren att veta vilka skyldigheter som följer 

med vid en verksamhetsövergång. Dessa skyldigheter kan nämligen innebära mer åtagan-

den än han sedan tidigare haft gentemot de arbetstagare han själv anställt. Det kan även in-

nebära att arbetsgivaren måste åläggas att införa nya rättigheter för de arbetstagare som 

funnits i verksamheten sedan innan. Vilket även är något som bör kunna påverka ”prislap-

pen” för verksamheten som tas över. Tillkommer skyldigheter som sedan tidigare inte fun-

nits inom den nya arbetsgivarens verksamhet kan det möjligtvis påverka hur verksamheten 

tas över. 

Anställningsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare regleras framför allt genom 

lag och annan författning, rättspraxis, kollektivavtal och det enskilda anställningsavtalet. 

                                                 

87 Adlercreutz, A., Mulder, B., J., Svensk Arbetsrätt, s. 40f, Hartzell, L., Iseskog, T., Anställningsavtalet – en hand-
bok, s. 34. 

88 Källström, K., Malmberg, J., Anställningsförhållandet, Inledning till den individuella arbetsrätten, s. 104. 

89 Källström, K., Malmberg, J., Anställningsförhållandet, Inledning till den individuella arbetsrätten, s. 105ff. 

90 Hartzell, L., Iseskog, T., Anställningsavtalet – en handbok, s. 34. 

91 Glavå, M., Arbetsrätt, s. 263. 

92 Hartzell, L., Iseskog, T., Anställningsavtalet – en handbok, s. 34. 
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Den enskilda arbetstagarens anställningsförhållande har sin utgångspunkt i det enskilda an-

ställningsavtalet.93 

Enligt Källström och Malmberg kännetecknas ett anställningsförhållande av följande krite-

rier: 

- avtal om personlig arbetsskyldighet 

- arbete utförs för annans räkning och under dennes ledning och kontroll 

- varaktigt samarbete där den arbetspresterande står till förfogande för uppgifter som 

uppkommer efter hand 

- den arbetspresterande är förhindrad att utföra liknande arbetsuppgifter åt annan 

- råvaror, maskiner och redskap tillhandahålls av huvudmannen 

- den arbetspresterande erhåller ersättning för utlägg t ex resor 

- den arbetspresterande erhåller garanterad ersättning t ex tidlön 

- den arbetspresterande är i ekonomsikt och socialt hänseende jämställd med en ar-

betstagare.94 

För att ett anställningsförhållande ska uppstå måste det finnas ett avtal mellan arbetsgivare 

och arbetstagare.95 När ett anställningsförhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare 

uppstår har det ofta till syfte att vara ett långvarigt förhållande.96 Det är vanligt att varaktiga 

avtal förändras under tidens gång och det kan även vara av betydelse vid helhetsbedöm-

ningen om ett anställningsförhållande existerar.97  

Ett anställningsförhållande utmärkes genom att det utgör subordination.98 Arbetsgivaren 

leder och fördelar arbetet och styr därmed över arbetsprestationen och det arbete som ska 

utföras på arbetsplatsen.99 En arbetstagare ställer med andra ord sin arbetskraft till förfo-

gande att utföra de arbetsuppgifter som uppkommer under anställningsförhållandet. Ar-

                                                 

93 Adlercreutz, A., Mulder, B., J., Svensk arbetsrätt, s. 17. 

94 Källström, K., Malmberg, J., Anställningsförhållandet, Inledning till den individuella arbetsrätten, s. 27. 

95 Hartzell, L., Iseskog, T., Anställningsavtalet – en handbok, s. 13. 

96 Hartzell, L., Iseskog, T., Anställningsavtalet – en handbok, s. 13. 

97 Källström, K., Malmberg, J., Anställningsförhållandet, Inledning till den individuella arbetsrätten, s. 27ff. 

98 Källström, K., Malmberg, J., Anställningsförhållandet, Inledning till den individuella arbetsrätten, s. 23. 

99 Källström, K., Malmberg, J., Anställningsförhållandet, Inledning till den individuella arbetsrätten, s. 28. 
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betsgivaren har en vidsträckt rätt att disponera över en arbetstagares arbetsuppgifter.100 Vi-

dare har arbetsgivaren en rättighet att ensidigt besluta om införande eller förändringar av 

arbetstagares ensidigt reglerade förmåner.101 Den här arbetsledningsrätten har en domine-

rande roll inom den arbetsrättsliga regleringen.102 Det ska även tilläggas att arbetslednings-

rätten är en del av prövningen om ett anställningsförhållande föreligger.103 

Ett anställningsförhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare kan uppstå på olika sätt. 

Det vanligaste är att skriftligen ingå ett avtal.104 Det är viktigt att påpeka att det inte finns 

något formkrav för hur ett anställningsförhållande uppstår mellan parterna.105 Anställnings-

avtalet utgör till viss mån det som reglerar anställningsförhållandet mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. När det saknas en uttrycklig reglering gällande anställningsvillkor kan sedvänja 

och bruk tillämpas för att hitta ledning i frågan.106 Det handlar först och främst om vad 

som kan vara underförstått eller förutsatt mellan parterna och vad som är brukligt ska gälla. 

Sedvänja och bruk ska dock endast ses som ett komplement till vad som faktiskt avtalats 

mellan parterna.107 

Utifrån ovanstående text går det att utläsa vissa problem som uppstår vid en verksam-

hetsövergång. Arbetsgivaren har inom ett anställningsförhållande många grundläggande rät-

tigheter, så som fria anställningsrätten och arbetsledningsrätten. Dessa principer faller bort, 

nästan helt, vid en verksamhetsövergång. Förvärvare har inte den fria anställningsrätten 

gentemot arbetstagarna i verksamheten som övergår. För att dra det till sin spets, går be-

stämmelserna kring verksamhetsövergång emot många grundläggande principer inom den 

svenska arbetsrätten. Samtidigt bör arbetstagarens perspektiv tas i beaktande. Arbetstagare i 

en verksamhet som övergår hamnar i en utsatt position. Innan bestämmelserna implemen-

                                                 

100 Glavå, M., Arbetsrätt, s. 583. 

101 Källström, K., Malmberg, J., Anställningsförhållandet, Inledning till den individuella arbetsrätten, s. 188. 

102 Källström, K., Malmberg, J., Anställningsförhållandet, Inledning till den individuella arbetsrätten, s. 188. 

103 Källström, K., Malmberg, J., Anställningsförhållandet, Inledning till den individuella arbetsrätten, s. 188. 

104 Adlercreutz, A., Mulder, B., J., Svensk arbetsrätt, s. 148, Hartzell, L., Iseskog, T., Anställningsavtalet – en hand-
bok, s. 16. 

105 Se till exempel AD 2003 nr 105 och AD 2007 nr 1. 

106 Adlercreutz, A., Mulder, B., J., Svensk arbetsrätt, s. 82. 

107 Adlercreutz, A., Mulder, B., J., Svensk arbetsrätt, s. 82. 
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terades i svensk lag hade överlåtaren rätten att säga upp personal på grund av verksamhets-

övergången, trots att verksamheten fortsatte precis som vanligt efter övergången.108  

I ett anställningsförhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare är det från början en oba-

lans, på grund av principer som präglar den svenska arbetsrätten och då krävs det rättighet-

er för arbetstagaren som balanserar upp maktskillnaden. Det som gör syftet i den här upp-

satsen problematisk är hur långt rättigheterna gentemot arbetstagaren vid en verksam-

hetsövergång kan sträcka sig utan att i för stor mån inskränka grundläggande principer 

inom arbetsrätten. Sverige är med i EU och vi har då en skyldighet att implementera direk-

tiv i ljuset av EU för att möjliggöra skapandet av en gemensam marknad. Det innebär att 

vissa delar av den svenska arbetsrätten måste ge vika för att införliva dessa skyldigheter. 

Dock gällande implementeringen av direktiv ges varje medlemsstat möjligheten att imple-

mentera direktiv på så sätt att det överensstämmer med gällande rätt i varje enskild med-

lemsstat.109 

3.3 Anställningsförhållanden – 6 b § LAS 

I 6 b § LAS står följande:  

”Vid övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet från en arbetsgivare till en an-

nan, övergår också de rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de anställningsför-

hållanden som gäller vid tidpunkten för övergången på den nya arbetsgivaren.”  

Anställningsavtal och anställningsförhållanden ska automatiskt övergå.110 Den här bestäm-

melsen utgör huvudregeln gällande anställningsskydd vid verksamhetsövergång. Dock har 

arbetstagare rätt att själva avstå från att övergå.111 Förvärvaren kliver alltså in i anställnings-

förhållandet som det såg ut vid tidpunkten för övergången. En arbetstagare är aldrig skyd-

dad mot de förändringar av anställningsvillkor som överlåtaren från början genom svensk 

lag har rätt till, då den här rätten även tillfaller förvärvaren.112 Det är vidare anställningsavta-

                                                 

108 Prop. 1994/95:102, s. 40. 

109 Artikel 288 TFEU. 

110 Prop. 1994/95:102, s. 33. 

111 6 b § sista stycket LAS, AD 1998 nr 144. 

112 Prop. 1994/95:102, s. 34. 
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let och anställningsförhållandet som det såg ut vid överlåtelsetidpunkten som automatiskt 

övergår.113 

Nedan följer en genomgång om innebörden av begreppet anställningsförhållanden. Som fram-

går ovan är överlåtelsedirektivet implementerat i svensk lag och finns bland annat uttryckt 

genom 6 b § LAS. Direktiv ska implementeras och tolkas i ljuset av EU och i det här fallet 

överlåtelsedirektivet (se ovan kap två). Därför kommer även överlåtelsedirektivet vara en 

del i den här analysen för att hitta riktlinjer för hur begreppet anställningsförhållanden ska tol-

kas. 

Överlåtelsedirektivet ska tolkas extensivt och det framgår att vid tolkningen av dess inne-

börd faller EU-domstolen ofta tillbaka på syftet med direktivet.114 Syftet är att i största möj-

liga mån förhindra att arbetstagare påverkas av en verksamhetsövergång. En verksam-

hetsövergång ska inte kunna utgöra ett medel för överlåtare eller förvärvare att säga upp 

personal.115 Överlåtelsedirektivet är också tvingande till arbetstagarens fördel.116 Arbetsgi-

vare och arbetstagare kan med andra ord inte avtala bort rättigheterna enligt överlåtelsedi-

rektivet.117 6 b § LAS motsvarar till viss del artikel 3.1 i överlåtelsedirektivet och artikeln an-

ses ha en central roll i anställningsskyddet.118 Det är viktigt att påpeka att det finns viss 

skillnad mellan 6 b § LAS och artikel 3.1 i överlåtelsedirektivet nämligen att svensk rätt valt 

att formulera rättsregeln på följande sätt; 

”Vid en övergång av… en verksamhet… övergår också de rättigheter och skyldigheter på grund av de an-

ställningsavtal och de anställningsförhållandena…”  

Medan det i artikel 3.1 överlåtelsedirektivet står; 

”Överlåtarens rättigheter och skyldigheter på grund av ett anställningsavtal eller ett anställningsförhål-

lande…” 

                                                 

113 Mål C-305/94 Rotsart. 

114 Mål 287/86 Ny Molle Kro, Prop. 1994/95:102, s. 24. 

115 Mulder B., J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 121. 

116 Mål 324/86 Daddy’s Dance Hall. 

117 Mål 324/86 Daddy’s Dance Hall. 

118 Prop. 1994/95:102, s. 32f. 
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Då överlåtelsedirektivet endast utgör minimikraven för verksamhetsövergång har Sverige 

möjligheten att utöka skyddet för arbetstagare.119 Vilket Sverige troligtvis gjort då den 

svenska rättsregeln kräver att både anställningsavtalet och anställningsförhållandet övergår. 

Det tyder på att begreppet anställningsförhållanden syftar till något som går utöver vad anställ-

ningsavtalet reglerar. Det handlar alltså om två helt skilda rättshandlingar och rättigheter 

för arbetstagaren som övergår på förvärvaren. 

Artikel 3.1 utgör huvudregeln.120 Dock formulerar sig alltid EU-domstolen som att anställ-

ningsförhållandet är detsamma som anställningsavtalet då de syftar till artikeln som en hel-

het men enbart använder begreppet anställningsavtal.121 Huvudregeln är alltså den att anställ-

ningsavtalet och anställningsförhållandet så som det ser ut vid övergång ska övergå auto-

matiskt och i sin helhet på förvärvaren. Arbetstagaren är dock inte skyddad från ändrade 

anställningsvillkor som överlåtaren har rätt att ändra enligt lag och praxis.122 

I förarbetena till implementeringen av överlåtelsedirektivet i svensk lag framgår ingen när-

mare förklaring till begreppet anställningsförhållanden. Vidare framgår det inte varför Sverige 

valt ordalydelsen och istället för eller. Möjligtvis har det att göra med att Sverige valt att göra 

anställningsskyddet vid verksamhetsövergång ännu starkare, vilket är i linje med det starka 

anställningsskydd som finns inom svensk arbetsrätt.123 Det är viktigt att en förklaring till 

skillnaden mellan begreppen anställningsavtal och anställningsförhållanden ges, framför allt då 

det syftar till två möjligtvis skilda rättigheter för arbetstagare. 

En rättighet som hänförs till anställningsavtalet och anställningsförhållandet är dock inte 

giltig om den står i strid med det kollektivavtal som gäller för arbetstagarna i verksamheten 

som övergår. Kollektivavtalsbestämmelser flyter in i den enskilda arbetstagarens anställ-

ningsavtal.124 Se vidare nedan i kapitel fyra. 

Det framgår inte någon anledning till den brist på information som finns kring den här be-

stämmelsen. En anledning som framgår ovan kan vara att anställningsförhållanden likställts 

                                                 

119 Artikel 7 överlåtelsedirektivet, Mulder B., J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s.122. 

120 Mål 362/89 d’Urso. 

121 Mål 362/89 d’Urso. 

122 Prop. 1994/95:102, s. 34. 

123 Se exempelvis LAS och MBL. 

124 27 § MBL, Mulder B., J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 324. 
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med anställningsavtalet. Men då får formuleringen av 6 b § LAS ifrågasättas, eftersom det 

framstår som skilda rättigheter som övergår på förvärvaren.  

Anledningen kan även vara att anställningsavtalet ska vara utgångspunkten i ett anställ-

ningsförhållande och utöver det regleras förmåner i kollektivavtal. Båda vilka oftast finns 

dokumenterade genom skriftliga handlingar och gör det då mycket lätt att definiera anställ-

ningsförhållandet och vad det omfattar. 

Det framgår ovan och från kapitel fyra nedan att allt inte regleras genom anställningsavtal 

eller kollektivavtal. Vissa förmåner eller villkor diskuteras och beslutas muntligt mellan en-

skilda arbetstagare och arbetsgivare och det är just dessa villkor eller förmåner som skapar 

osäkerhet. Av ordalydelsen i 6 b § LAS går det att tolka bestämmelsen som att allt ska 

övergå vid en verksamhetsövergång. Dock går det att ifrågasätta om det är lika tydligt i 

praktiken. Enligt min bedömning får den här bestämmelsen i praktiken en annan innebörd. 

I praktiken blir linjen mellan anställningsavtal och anställningsförhållanden inte lika tydlig. 

Det beror till största del på att allt inom ett anställningsförhållande inte finns reglerat skrift-

ligen utan mycket förhandlas och diskuteras muntligt eller till och med uppkommer genom 

konkludent handlande (se vidare nedan kap. fem). För att avgöra vad som övergår på för-

värvaren är det av betydelse att definiera de anställningsförhållanden som finns hos överlå-

taren för att sedan utröna vad som övergår på förvärvaren. 

Ytterligare ett sätt som bestämmelsen i 6 b § LAS påverkar ett anställningsförhållande är, 

som framgår ovan, arbetsgivarens rätt att ensidigt besluta om införande eller förändringar i 

enskilda arbetstagares förmåner. Vid en verksamhetsövergång krävs det att förvärvaren tar 

över anställningsavtal och anställningsförhållanden, vilket omfattar rättigheter och skyldig-

heter. På sätt och vis kanske den här rättigheten inte inskränks eftersom förvärvaren blir ny 

arbetsgivare och med det tillfaller denna princip, men då måste syftet med bestämmelsen i 

6 b § LAS ifrågasättas. Om förvärvaren övertar anställningsförhållandet och därefter direkt 

har rätten att ändra anställningsförhållandet, vilken funktion och skydd ger den här be-

stämmelsen då?  

3.4 Anställningsförhållanden i praktiken 

3.4.1 Inledning 

Följande del i kapitel tre kommer ge en inblick i hur jurister och sakkunniga ser på verk-

samhetsövergång och begreppet anställningsförhållanden och om de reflekterat över begrep-
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pet. Vidare ska denna del försöka ge en inblick i hur det kan gå till i praktiken när anställ-

ningsförhållanden ska övergå och vad som ska övergå på grund av en verksamhetsöver-

gång. Frågor har ställts till två jurister och en sakkunnig. Jag har valt att ställa samma frågor 

till alla för att kunna skapa ett jämförbart underlag. Nedan kommer en sammanställning av 

alla svar att redogöras, i bilaga ett finns frågorna som utgjorde diskussionsunderlag. 

3.4.2 Intervjuerna 

Personerna som intervjuats har en faktor gemensam, att alla har genomfört och förhandlat 

flera verksamhetsövergångar. Det framgår tydligt redan i början av mina intervjuer att det 

är svårt att ge exakta svar. Det här området är inte svart på vitt och det är mycket kom-

plext. Ingen har egentligen reflekterat över formuleringen i 6 b § LAS. En av juristerna jag 

har intervjuat anser inte att det är någon skillnad mellan begreppen anställningsavtal och an-

ställningsförhållanden.  

Avtal i sig burkar vara lätta att tolka då det mesta finns dokumenterat men i praktiken och 

framför allt i ett anställningsförhållande är det mycket som bestäms och förhandlas munt-

ligt. Det som medför svårigheter är oftast just det som diskuterats och avtalats muntligt, 

men även genom konkludent handlande (se vidare kap. fem). De anser att huvudregeln är 

att allt övergår, alla förmåner och liknande som arbetstagaren haft sedan tidigare. Proble-

matiken ligger i hur långt det sträcker sig och när det blir orimligt för den nya arbetsgiva-

ren. Problemet ligger möjligtvis också i att avgöra vad som faktiskt är att betrakta som ett 

anställningsvillkor. Det framgår att allt måste bedömas från fall till fall och ingen verksam-

hetsövergång är den andra lik.  

En av juristerna som intervjuats, anser att det på något sätt måste gå att sätta pengar på en 

rättighet eller förmån, att det handlar om en monetär definition. Det måste alltså finnas ett 

värde i den rättighet eller förmån arbetstagaren har. Vidare ska en arbetstagare vilja arbeta i 

verksamheten som förvärvaren tar över, annars slutar det ofta i dåliga resultat på arbets-

platsen som i sin tur påverkar verksamheten.  

En verksamhetsövergång är förknippad med mycket stress och oro och då vill man tillgo-

dose arbetstagarna i bästa möjliga mån. Dock måste allt ske inom rimlig gränser. En annan 

av de personer jag intervjuat trycker på just den punkten, att det måste finnas en rimlighet i 

vad som övergår. Det finns situationer då överlåtare infört flera nya förmåner och rättig-

heter innan övergång för att ge arbetstagarna en mer fördelaktig ställning inför verksam-
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hetsövergången. Då bör en avvägning ske av vad som är rimligt i förhållande till anställ-

ningen och anställningsförhållandet.  

Utgångspunkten är att definiera anställningens omfattning hos överlåtaren och när det är 

gjort, så ska det förhoppningsvis vara tydligt för vad som övergår till förvärvaren. I många 

situationer handlar det om enskilda avtal som ingåtts mellan överlåtare och arbetstagare. 

Det kan då bli aktuellt med ett samtal och diskussion mellan parterna angående de specifika 

förmånerna, med frågor som; ges den här förmånen till alla arbetstagaren? Utifrån arbetsta-

garens kompetens är det här rimligt för utvecklingen inom verksamheten? Hur ser det 

normala anställningsförhållandet ut? Om resultatet kring ett sådant samtal visar på att end-

ast en arbetstagare har vissa förmåner kan det ifrågasättas om denna rättighet bör övergå. 

Det framgår av personerna jag intervjuat att det krävs en pragmatisk inställning vid genom-

förande av verksamhetsövergångar. Det är en fin balansgång mellan att ge arbetstagaren 

alla sina förmåner och rättigheter och när det blir orimligt för förvärvaren.  

Något som jag direkt reflekterar över i mina intervjuer är det självklara i det osjälvklara. 

Ingen har diskuterat eller reflekterat över begreppen, samtidigt som det är en självklarhet 

för dem att det är ett problem som behöver belysas och förtydligas. Det är ett problem 

som uppstår främst i praktiken. Vad som framgår av intervjuerna är att skapa generella rikt-

linjer kan vara svårt, då ingen verksamhetsövergång är den andra lik. Vidare är det tydligt 

att många av problemen dyker upp först i efterhand, eftersom det rör sig om en due di-

ligence process kan inte allt tas i beaktande under förhandlingarna. Alla aspekter av ett an-

ställningsförhållande går inte att se över eller förhandla. Det innebär med andra ord att den 

nya arbetsgivaren redan tagit över allt som innefattas i arbetstagarnas anställningsförhål-

lande. Frågan är då om det här kan påverka förvärvarens möjlighet att förhandla med de 

nya arbetstagarna om deras rättigheter och förmåner eller måste exempelvis arbetstagaror-

ganisationer alltid kopplas in då det kan ses som en ändring av anställningsvillkoren?  En 

möjlig lösning kan vara att ett generellt förhandlingssätt, att varje enskilt anställningsförhål-

lande som skiljer sig från normala anställningsförhållanden utgör grund för förhandlingar 

mellan parterna och en utredning om rimlighet. 
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4 Kollektivavtal 

4.1 Inledning 

Ovan har anställningsförhållanden analyserats i generell bemärkelse och specifikt vad gäller 

verksamhetsövergång. Följande kapitel analyserar kollektivavtalets inverkan på en verksam-

hetsövergång. Kollektivavtalet är ett av de främsta medlen för att reglera anställningsskyd-

det inom arbetsrätten.125 Först kommer en genomgång av kollektivavtalets funktion och 

uppbyggnad göras. Därefter analyseras bestämmelsen som reglerar kollektivavtalets funkt-

ion vid en verksamhetsövergång. 

4.2 Kollektivavtal – generell innebörd 

Det finns tre viktiga former för reglering av anställningsvillkoren mellan arbetsgivare och 

arbetstagare; dessa former är författningar, så som lag, förordningar och föreskrifter, kol-

lektivavtal och personligt avtal.126 Kollektivavtal är ett av det främsta redskapen för att re-

glera anställningsvillkoren mellan arbetsgivare och arbetstagare.127 Kollektivavtal syftar till 

att skydda medlemmar i en arbetstagarorganisation från försämringar av anställningsvillko-

ren som avviker från kollektivavtal.128 

Kollektivavtal kan ingås på tre olika nivåer. Centrala avtal som är på den högsta nivån, 

dessa avtal kallas ofta för ramavtal, som ger förbunden och även lokala parter möjligheten 

att reglera innehållet mer specifikt. Riksavtalen förhandlar och reglerar de grundläggande 

anställningsvillkoren såsom lön, semester och arbetstid. Vidare finns även lokala avtal, 

dessa avtal ingås framför allt med enskilda företag och lokal avdelning eller klubb. Lokala 

avtal kan aldrig gå före ett riksavtal om det inte uttryckligen framgår av riksavtalet.129 

Kollektivavtal är avtal av säreget slag som har säregna rättsverkningar.130 Det framgår av 23 

§ MBL att, 

                                                 

125 Adlercreutz, A., Mulder, B., J., Svensk arbetsrätt, s. 86. 

126 Adlercreutz, A., Mulder, B., J., Svensk arbetsrätt, s. 81. 

127 Adlercreutz, A., Mulder, B., J., Svensk arbetsrätt, s. 86. 

128 Prop. 1994/95:102, s. 50. 

129 Adlercreutz, A., Mulder, B., J., Svensk arbetsrätt, s. 84f. 

130 Adlercreutz, A., Mulder, B., J., Svensk arbetsrätt, s. 87. 
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”[m]ed kollektivavtal anses skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och arbetsta-

garorganisation om anställningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och 

arbetstagare.”.  

Uttrycket ”förhållandet i övrigt” syftar till exempel på fredsplikt, förhandlingsordning och 

facklig förtroendemans befogenheter.131 Det framgår vidare att kollektivavtal innehåller ett 

formkrav att avtalet måste vara skriftligt.132  

Ett kollektivavtal kan innehålla inte bara generellt förhandlade anställningsvillkor men även 

arbetstagares enskilda anställningsvillkor, men då bör det för det mesta krävas särskilt be-

myndigande från den enskilde arbetstagaren.133 Det kan tyckas något problematiskt att re-

glera enskilda arbetstagares anställningsvillkor i kollektivavtal då kollektivavtal har till syfte 

att skapa enhetlig reglering av förhållandet mellan arbetsmarknadens parter.134 Därför bör 

den här företeelsen vara ovanlig. Kollektivavtal ingås oftast under en treårsperiod.135  

Kollektivavtal ingås mellan arbetsgivare eller arbetsgivarorganisationer och arbetstagaror-

ganisationer. Det unika med kollektivavtal är att det även binder arbetstagarna som är med-

lemmar i arbetstagarorganisationen eller hos arbetsgivaren.136 Dock saknar ofta arbetstagare 

som medlemmar möjligheten att komma överens om ändringar av kollektivavtalet.  Kollek-

tivavtal binder endast medlemmar inom sitt tillämpningsområde.137 Vilket tillämpningsom-

rådet är avgörs genom att tolka avtalet.138 Arbetstagare är alltså medlemmar men inte part i 

kollektivavtalet.139 Vidare kan inte arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av ett kol-

lektivavtal träffa överenskommelser som strider mot avtalet.140 Följden av att en arbetsta-

gare och arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal innebär att de har möjligheten att vid 

                                                 

131 Adlercreutz, A., Mulder, B., J., Svensk arbetsrätt, s. 89. 

132 23 § MBL. 

133 Adlercreutz, A., Mulder, B., J., Svensk arbetsrätt, s. 89. 

134 Adlercreutz, A., Mulder, B., J., Svensk arbetsrätt, s. 82 och 97. 

135 Adlercreutz, A., Mulder, B., J., Svensk arbetsrätt, s. 90. 

136 26 § MBL. 

137 26 § MBL. 

138 Adlercreutz, A., Mulder, B., J., Svensk arbetsrätt, s. 91. 

139 Adlercreutz, A., Mulder, B., J., Svensk arbetsrätt, s. 96. 

140 27 § MBL. 
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domstol åberopa dess innehåll och att någon av parterna brutit mot innehållet i kollektivav-

talet.141 

Kollektivavtal reglerar innehållet i anställningsavtal, som kallas den dubbla funktionen och 

utgör utgångspunkten för MBL.142 Det här beror även på att kollektivavtal utgör sedvänja 

och bruk på arbetsplatsen som gör att även arbetstagare som inte är medlem i en arbetsta-

garorganisation kan påverkas av kollektivavtalet i sitt enskilda anställningsavtal.143 Det per-

sonliga avtalet som ingås mellan arbetsgivare och arbetstagare som sedan flyter ihop med 

anställningsavtalet är som ett komplement till kollektivavtal.144 Det personliga avtalet kan 

reglera sådant som kollektivavtalet lämnat olöst eller där avvikelse är tillåten och i vissa 

sammanhang uttryckligen lämnats till de enskilda parterna att förhandla om.145 

4.3 Kollektivavtal vid verksamhetsövergång - 28 § MBL 

Ovan har givits en genomgång av kollektivavtalets funktion och syfte och nu ska istället 

kollektivavtalets betydelse vid verksamhetsövergång analyseras. Överlåtelsedirektivet som 

det framgår ovan syftar till en delvis harmonisering genom att utvidga det nationella an-

ställningsskyddet att bli tillämpligt även vid en verksamhetsövergång.146 Det ska med andra 

ord inte vara möjligt att utnyttja det faktum att en verksamhetsövergång ska ske för att 

undkomma grundläggande arbetsrättsligt skydd.  

I 28 § MBL står följande;   

”När ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet övergår från en arbetsgivare som är bunden 

av ett kollektivavtal till en ny arbetsgivare, genom en sådan övergång som omfattas av 6 b § i lagen 

(1982:80) om anställningsskydd, gäller avtalet i tillämpliga delar för den nya arbetsgivaren. Detta gäller 

dock inte om den nya arbetsgivaren redan är bunden av något annat kollektivavtal som kan tillämpas på 

de arbetstagare som följer med…” 

                                                 

141 Källström, K., Malmberg, J., Anställningsförhållandet, Inledning till den individuella arbetsrätten, s. 169. 

142 Prop. 1994/95:102, s. 51, Adlercreutz, A., Mulder, B., J., Svensk arbetsrätt, s. 102. 

143 Prop. 1994/95:102, s. 51. 

144 Adlercreutz, A., Mulder, B., J., Svensk arbetsrätt, s. 102f. 

145 Adlercreutz, A., Mulder, B., J., Svensk arbetsrätt, s. 102f. 

146 Källström, K., Malmberg, J., Anställningsförhållandet, Inledning till den individuella arbetsrätten, s. 285. 

https://lagen.nu/1982:80#P6b
https://lagen.nu/1982:80
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Huvudregeln vid en verksamhetsövergång är att kollektivavtalet som överlåtaren är bunden 

av övergår på förvärvaren under förutsättningen att förvärvaren inte sedan tidigare är bun-

den av ett kollektivavtal som är tillämpligt på verksamheten.147 Om förvärvaren är bunden 

av ett kollektivavtal som kan tillämpas på arbetstagarna som övergår gäller de bestämmel-

serna, se nedan om ettårsregeln. Kollektivavtalet är med andra ord bundet till arbetsplatsen 

och verksamheten och inte vid parterna i avtalet.148 Det här grundar sig i att företag inom 

samma bransch ska tillämpa samma kollektivavtal för att skapa en enhetlig reglering av an-

ställningsvillkor mellan arbetsmarknadens parter.149 

Vidare är det enbart de bestämmelser i kollektivavtalet som reglerar arbetstagarens rättig-

heter och skyldigheter som är bindande för förvärvaren.150 I förarbetena framgår att det,  

”… endast är anställningsvillkor (normativa villkor) enligt ett kollektivavtal som anses.”151 

Förvärvaren är alltså inte bunden av de bestämmelser som rör endast relationen till fack-

föreningen. Vid de fall överlåtare och förvärvare är bundna av samma kollektivavtal fortsät-

ter avtalet gälla som vanligt efter övergång, till dess att det upphör eller nytt avtal ingås.152 

28 § MBL är endast bindande på arbetstagare som är anställda vid tidpunkten för över-

gång.153 Kollektivavtalet går över som sådant och förvärvaren blir part i avtalet. Det bör 

gälla oavsett om förvärvaren har anställda sedan innan eller inte.154 Arbetstagarparten har 

en rätt att inom trettio dagar, från det att de underrättats om verksamhetsövergången, säga 

upp kollektivavtalet. Den här rätten tillfaller även överlåtaren och för att kollektivavtalet 

inte ska gälla på förvärvaren måste avtalet sägas upp minst sextio dagar före övergången.155 

                                                 

147 28 § första stycket. MBL. 

148 Adlercreutz, A., Mulder, B., J., Svensk arbetsrätt, s. 100. 

149 Prop. 1994/95:102, s. 54. 

150 Källström, K., Malmberg, J., Anställningsförhållandet, Inledning till den individuella arbetsrätten, s. 286. 

151 Prop. 1994/95:102, s. 53. 

152 Prop. 1994/95:102, s. 52. 

153 Mål 186/83 Botzen, Mål 19/83 Wendelboe, Mulder B., J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 263. 

154 Adlercreutz, A., Mulder, B., J., Svensk arbetsrätt, s. 101. 

155 28 § andra stycket MBL. 
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Det framgår i 28 § tredje stycket MBL att förvärvaren är skyldig att tillämpa kollektivavtalet 

som överlåtaren var bunden av på den övertagna arbetskraften i ett år efter verksamhetsö-

vergången. Den här bestämmelsen gäller då både överlåtare och förvärvare är bundna av 

kollektivavtal.156  Ettårsregeln gäller inte om kollektivavtalet löper ut tidigare eller om nytt 

kollektivavtal ingås. Ettårsregeln ger ett temporärt skydd för arbetstagarna som övergår och 

de anställningsvillkor som gällde hos överlåtaren, eftersom det fortsätter att gälla under viss 

tid efter verksamhetsövergången. Är alltså endast överlåtaren bunden av ett kollektivavtal 

är förvärvaren bunden av detta kollektivavtal tills det att avtalet löpt ut eller nytt avtal in-

gåtts.157 Förvärvaren ska vidare tillämpa bestämmelserna i kollektivavtalet på ”samma sätt” 

som överlåtaren och det innebär att om det finns personliga avtal som strider mot kollek-

tivavtalet blir de ogiltiga.158 

                                                 

156 28 § tredje stycket MBL. 

157 Adlercreutz, A., Mulder, B., J., Svensk arbetsrätt, s. 101. 

158 Prop. 1994/95:102, s. 52f, Källström, K., Malmberg, J., Anställningsförhållandet, Inledning till den individuella ar-
betsrätten, s. 288. 
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5 Avtalsförhållanden 

5.1 Inledning 

I kapitel tre har anställningsförhållanden och dess uppbyggnad analyserats. Vidare i kapitel 

fyra ovan, analyserades kollektivavtalets inflytande och funktion vid en verksamhetsöver-

gång. I följande kapitel kommer avtalsförhållanden att analyseras, med en redogörelse för 

hur ett avtal ingås och vilka olika typer av avtal som finns. Kapitlet sätts hela tiden i relation 

till ett anställningsförhållande för att skapa en röd tråd till uppsatsen syfte samt se eventu-

ellt inflytande avtalsrätten kan ha på vad som ska övergå vid en verksamhetsövergång och 

hur långt anställningsskyddet sträcker sig. 

5.2 Avtalets ingående  

Alla parter som ingår ett avtal är så kallade rättssubjekt.159 Rättssubjekt innebär någon som 

kan åta sig rättigheter och skyldigheter. Rättssubjekt kan utgöra både en eller flera fysiska 

personer eller juridiska personer så som aktiebolag, handelsbolag, föreningar eller stiftel-

ser.160 Vidare krävs att den fysiska eller juridiska personen har rättshandlingsbehörighet. För 

fysiska personer innebär det att personen är myndig och inte har förvaltare eller god man 

och juridiska personer behöver en legal ställföreträdare eller behörig fullmäktig som i sin 

tur har rättshandlingsbehörighet.161 Slutligen krävs det att personen har tillräcklig besluts-

förmåga, att personen kan inse möjliga konsekvenser med att ingå ett avtal och inte lider av 

en psykisk störning.162 

Avtalsfrihet är en rättsgrundsats inom avtalsrätten.163 Rätten innebär en frihet att själv välja 

motpart i ett avtalsförhållande. Det betyder att personer kan fritt välja om de vill ingå avtal 

och vem de vill ingå avtalet med, samt avtalets innehåll.164 

 

                                                 

159 Ramberg, C., Ramberg, J., Allmän avtalsrätt, s. 43. 

160 Ramberg, C., Ramberg, J., Allmän avtalsrätt, s. 43. 

161 Ramberg, C., Ramberg, J., Allmän avtalsrätt, s. 43. 

162 Ramberg, C., Ramberg, J., Allmän avtalsrätt, s. 43. 

163 Ramberg, C., Ramberg, J., Allmän avtalsrätt, s. 28. 

164 Ramberg, C., Ramberg, J., Allmän avtalsrätt, s. 28. 
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Ett avtal anses bindande om det uppfyller tre kriterier: 

1. Viljan att binda sig, 

2. Viljeförklaring, en vilja eller avsikt som tydligt framgår i t ex ord eller skift, 

3. Tills sist motpartens uppfattning av viljeförklaringen.165 

I lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) 

framgår det av 1 § att avtal kan ingås på olika sätt; 

”så vitt ej annat följer av anbudet eller svaret eller av handelsbruk eller annan sedvänja”  

Huvudregeln gällande avtal är dock den så kallade anbud-acceptmodellen.166 Modellen in-

nebär att en fysisk eller juridisk person lägger ett anbud och att motparten lämnar en ac-

cept.167 Vidare är också huvudregeln att det är tillräckligt att parterna uttryckt överens-

stämmande viljeförklaring för att ett avtal ska uppstå.168 Det finns alltså inga formkrav för 

att ett avtalsförhållande ska uppkomma om det inte tydligt framgår genom lag.169 Dessa 

principer aktualiseras också när ett anställningsavtal upprättas.170 

Uppstår bundenhet går det som huvudregel inte att ångra sig.171 En part som lämnar ett an-

bud blir bunden av det anbudet om parten inte uttryckligen tar tillbaka anbudet innan ac-

cept givits. Det grundar sig i den så kallade löftesprincipen, personen blir ensidigt bunden 

av löftet att ingå avtal.172 Sedan blir parten som ger sin accept ensidigt bunden av sin accept 

och när båda parter är bundna uppkommer ett bindande avtal.173 Svensk avtalsrätt vilar på 

principen pacta sunt servanda – avtal ska hållas.174 Det syftar till att parter som ingår avtal 

                                                 

165 Ramberg, C., Ramberg, J., Allmän avtalsrätt, s. 79. 

166 Ramberg, C., Ramberg, J., Allmän avtalsrätt, s. 79ff. 

167 Ramberg, C., Ramberg, J., Allmän avtalsrätt, s. 79ff. 

168 Ramberg, C., Ramberg, J., Allmän avtalsrätt, s. 99. 

169 Ramberg, C., Ramberg, J., Allmän avtalsrätt, s. 99. 

170  Källström, K., Malmberg, J., Anställningsförhållandet, Inledning till den individuella arbetsrätten, s. 66. 

171 Ramberg, C., Ramberg, J., Allmän avtalsrätt, s. 84. 

172 Ramberg, C., Ramberg, J., Allmän avtalsrätt, s. 84. 

173 Ramberg, C., Ramberg, J., Allmän avtalsrätt, s. 84. 

174 Adlercreutz, A., Mulder, B., J., Avtal, lärobok i allmän avtalsrätt, s. 12. 
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måste kunna förlita sig på att vardera parten uppfyller sin avtalsförpliktelse.175 Principen 

kallas ofta för avtalsbundenhet, skyldigheten att uppfylla sina avtalslöften.176 

Något som också är av betydelse i avtalssammanhang är att avtalet i sig endast är bindande 

för parterna i avtalet.177 Det här gäller i första hand för avtalets negativa verkningar. Ad-

lercreutz och Mulder uttrycker det att,  

”en frihet att ålägga tredje man förpliktelser skulle leda till orimliga konsekvenser”178 

Om det här sätts i sammanhang med den här uppsatsen och dess syfte, får det uttalandet 

en intressant innebörd. Det visar tydligt hur det bör se ut i ett avtalsförhållande och att be-

stämmelserna om verksamhetsövergång inte stämmer överens med grundläggande avtals-

principer. Problematiken är dock att ett anställningsförhållande inte är ett typiskt avtalsför-

hållande. Visst är det ett avtalsförhållande i sig, men ett sådant som inte följer den normala 

normen och det utgör ett avtal där parterna redan från början är på olika nivåer. Arbetsgi-

varen utövar redan från början en makt över arbetstagaren. 

Vidare råder avtalsfrihet i Sverige, alla parter har en egen rätt att själva välja om de vill ingå 

ett avtal. Det här gäller även på anställningsförhållande, men med viss modifikation. Om en 

arbetstagare ska få en anställning, som ger en inkomst och en trygg tillvaro måste arbetsta-

garen ingå ett avtal med arbetsgivaren. Dessa avtal brukar ofta vara färdiga mallar som en 

arbetstagare måste acceptera för att bli anställd och sällan finns någon förhandlingsmöjlig-

het. Självklart är det arbetstagaren som i slutändan själv väljer att ingå avtal men, den avtals-

frihet som råder inom avtalsrätten är inte lika tydlig i ett anställningsförhållande. Uttalandet 

ovan får därför en annan innebörd inom arbetsrätten. Självklart bör inte en förpliktelse 

kunna läggas på tredje part som får negativ verkan, men i det här fallet är tredje man den 

nya arbetsgivaren som redan från början har en makt över arbetstagaren och på det här sät-

tet skapas någon form av balans mellan parterna.  

                                                 

175 Ramberg, C., Ramberg, J., Allmän avtalsrätt, s. 186. 

176 Ramberg, C., Ramberg, J., Allmän avtalsrätt, s. 28. 

177 Adlercreutz, A., Mulder, B., J., Avtal, lärobok i allmän avtalsrätt, s. 17. 

178 Adlercreutz, A., Mulder, B., J., Avtal, lärobok i allmän avtalsrätt, s. 17. 
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5.3 Muntliga avtal 

Det finns inga formkrav för hur ett avtals- eller anställningsförhållande ska ingås. Muntliga 

avtal mellan parter är tillräckligt.179 Det är vanligt att muntliga avtal ingås, men att senare 

bekräftas genom skriftliga handlingar.180 För att ett muntligt avtal ska komma till stånd 

krävs endast samstämmiga viljeförklaringar.181 Det framgår redan av praxis att ingå anställ-

ningsförhållande ofta kan ske muntligen.182 

Inom arbetsmarknaden är det vanligt att avtalsvillkor och anställningsförhållanden ingås 

muntligt.183 Det kan vara tillfälliga och långvariga överenskommelser mellan arbetsgivare 

och arbetstagare.184 Problematiken kring muntliga avtal kan vara att utreda vad som faktiskt 

sagts, vilket ofta är svårt att bevisa. Vidare framgår det i Rambergs Allmän avtalsrätt att det 

muntliga språkbruket inte är lika exakt som det skriftliga och att det då inte heller får 

samma genomslagskraft.185 

5.4 Konkludent handlande 

Ett anställningsförhållande kan även uppstå genom konkludent handlande.186 Konkludent 

handlande är när någon eller båda parterna genom sitt beteende ger intrycket av att ett avtal 

eller anställning ingåtts.187 Det finns två situationer när ett anställningsförhållande anses ha 

ingåtts genom konkludent handlande.188 Det första är i samband med rekrytering och ar-

betsgivare ingår ett anställningsförhållande med ”fel” arbetssökande. Den andra situationen 

                                                 

179 Ramberg, C., Ramberg, J., Allmän avtalsrätt, s. 99. 

180 Se 6 c § LAS, Glavå, M., Arbetsrätt, s 267. 

181 Andersson, A., Edström, Ö., Zanderin, L., Arbetsrätt, s. 76. 

182 AD 1981 nr 131. 

183 Hartzell, L., Iseskog, T., Anställningsavtalet – en handbok, s. 16. 

184 Hartzell, L., Iseskog, T., Anställningsavtalet – en handbok, s. 17. 

185 Ramberg, C., Ramberg, J., Allmän avtalsrätt, s. 149. 

186 Hartzell, L., Iseskog, T., Anställningsavtalet – en handbok, s. 17. 

187 Hartzell, L., Iseskog, T., Anställningsavtalet – en handbok, s. 17. 

188 Hartzell, L., Iseskog, T., Anställningsavtalet – en handbok, s. 17. 
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är när arbetsgivare anlitar någon för att utför ett visst arbete utan avsikt att ingå ett anställ-

ningsförhållande men det ingås konkludent.189  

AD 1985 nr 129 handlande om en situation när arbetsgivaren genom sitt beteende gav ar-

betssökanden fog att tro att ett anställningsförhållande uppstått. Arbetsgivaren hade lagt ut 

en annons gällande ett vikariat. En av de sökande till tjänsten hörde av sig till arbetsgivaren 

för att se ”hur hon låg till”. Arbetsgivaren svarade då att hon fått ”förord” på tjänsten och att 

hon borde kontakta chefen på arbetsplatsen som tjänsten gällde. Hon trodde därmed att 

hon fått tjänsten och en tid senare fick hon besked att tjänsten tillfallit någon annan. AD 

ansåg att arbetsgivaren genom sitt beteende hade gett arbetssökande fog för att tro att hon 

fått tjänsten. 

Enligt Hartzell och Iseskog finns det tre kriterier som avgör om ett anställningsförhållande 

ingåtts genom konkludent handlande utifrån ovan angivna situationer.190 Det rör personligt 

arbetsåtagande. Personen har personligen åtagit sig att utföra visst arbete. Det andra är 

”daglig” arbetsledning som grundar sig i arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Det 

avgörande blir att den som utför tjänsten står under arbetsgivarens ledning. Det tredje och 

sista kriteriet är praktiska ”kringarrangemang”, om arbetsgivaren är den som tillhandahåller 

utrustning, redskap, transportmedel osv. Om dessa tre kriterier är uppfyllda anses personen 

ingått ett anställningsförhållande med arbetsgivaren genom konkludent handlande.191 

Avtals- och anställningsvillkor kan även i avtals- och anställningsförhållanden uppkomma 

genom konkludent handlande. Vidare kan det även röra sig om villkor och även åtaganden 

som är underförstådda. Underförstådda villkor eller åtaganden som oftast är av stor bety-

delse är samarbete och lojalitet.192 

Svårigheten kring avtals- och anställningsförhållande som uppstår genom konkludent hand-

lande är inte om ett avtal ingåtts. Det framgår oftast att avtal uppstått, problemet blir sna-

rare att avgöra avtalets innehåll och villkor.193 Vid konkludent handlande finns ingen ut-

                                                 

189 Hartzell, L., Iseskog, T., Anställningsavtalet – en handbok, s. 17. 

190 Hartzell, L., Iseskog, T., Anställningsavtalet – en handbok, s. 19. 

191 Hartzell, L., Iseskog, T., Anställningsavtalet – en handbok, s. 20. 

192 Hartzell, L., Iseskog, T., Anställningsavtalet – en handbok, s. 27. 

193 Ramberg, C., Ramberg, J., Allmän avtalsrätt, s. 99. 
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trycklig överensstämmande viljeförklaring, allt hänger i luften och inget är uttryckt eller 

förhandlat. 

5.5 Bevisbörda 

Följande del ska redogöra för den bevisbörda som gäller på avtalsrätten som helhet men 

även gällande anställningsförhållanden och anställningsavtal. 

Huvudregeln inom avtalsrätten är att den som påstår att det finns ett avtalsförhållande mel-

lan parterna även måste bevisa det.194 Den som har bevisbördan för att avtalsförhållande 

uppstått har även att bevisa att det är den utpekade parten som är part i avtalet.195  

Inom arbetsrätten gäller samma princip som inom avtalsrätten att den person som påstår 

att ett anställningsavtal ingåtts har även skyldigheten att bevis det. AD 1986 nr 24 handlade 

om en man som ansåg att han blivit anställd av landstinget på en provanställning om tre 

månader. Ett anställningsförhållande påstods ha ingåtts genom ett telefonsamtal, där per-

sonalansvarig på Landstinget hade uttryckt att hon med stor sannolikhet trodde mannen 

skulle bli anställd. Dock hade hon vid ett senare tillfälle förtydligat att mannen inte ännu 

var anställd. AD började med att konstatera att,  

”[d]en som påstår att han har blivit anställd hos en arbetsgivare måste alltså visa att en situation […] 

uppkommit i hans kontakter med denne.”  

Vidare konstaterade de att arbetstagaren i det här fallet inte kunnat bevisa att han med fog 

kunnat tro att han blivit anställd. Arbetsgivare har även en skyldighet att informera arbets-

sökande om att ett anställningsförhållande inte har ingåtts, framför allt då utförliga diskuss-

ioner förts kring möjlig anställning.196  

                                                 

194 Se t ex NJA 1998 s. 99, NJA 1998 s. 252, Nordh, R., Praktisk process VII; Bevisrätt B; Bevisbörda och beviskrav, 
s. 86. 

195 Nordh, R., Praktisk process VII; Bevisrätt B; Bevisbörda och beviskrav, s. 87. 

196 AD 1981 nr 131. 
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6 Analys 

6.1 Inledning 

Den här uppsatsen handlar om verksamhetsövergång och mer specifikt anställningsskyddet 

för arbetstagare i samband med en verksamhetsövergång. Det framgår ovan att en verk-

samhetsövergång är en komplex företeelse med många aspekter som ska tas i beaktande. 

Bestämmelserna kring en verksamhetsövergång grundar sig i överlåtelsedirektivet. Syftet 

med överlåtelsedirektivet är att i största möjliga mån skydda arbetstagarnas anställning i 

samband med en övergång. En verksamhetsövergång ska aldrig utgöra ett medel för överlå-

tare eller förvärvare att säga upp personal.  

Överlåtelsedirektivet har funnits sedan år 1977 och har gett upphov till mycket rättspraxis. 

En verksamhetsövergång är en subjektiv företeelse som kräver att varje enskild transaktion 

granskas och tas i beaktande för att avgöra om en verksamhetsövergång genomförts. Över-

låtelsedirektivet ger ett starkt skydd för arbetstagare och ställer höga krav på förvärvaren. 

Förvärvaren tar inte bara över verksamheten som sådan utan tvingas även att överta all 

personal inom den verksamheten. Det innefattar anställningsavtal och kollektivavtal men 

även anställningsförhållandet i sin helhet. Förvärvaren får inte ändra anställningsförhållan-

det så att det avviker från hur det såg ut hos överlåtaren. Det kan innebära att förvärvaren 

kan ta över personal med fler rättigheter eller med mer förmånliga rättigheter än förvärva-

rens tidigare arbetstagare har. Allt det här kan medföra problem vid en verksamhetsöver-

gång. 

Det är framför allt begreppet anställningsförhållanden som ger upphov till tolkningssvårighet-

er. Begreppet tycks syfta till något som går utöver själva anställningsavtalet men inom ett 

”normalt” anställningsförhållande. Anställningsavtal kan ingås muntligen men kompletteras 

ofta skriftligen på grund av 6 c § LAS. Det innebär att det som övergår på förvärvaren i 

form av anställningsavtal kan framgå tydligt. Begreppet anställningsförhållanden har inte tol-

kats av förarbeten, praxis eller doktrin, därför har det här begreppet givits ett stort ut-

rymme i denna uppsats och framför allt här i analysen. 

6.2 Analys 

Ett anställningsförhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare är i obalans redan från bör-

jan. Det grundar sig i arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet som arbetstagaren i sin 
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tur måste följa. En arbetstagare som inleder ett anställningsförhållande ställer sin arbets-

kraft till förfogande och har därmed en skyldighet att följa arbetsgivarens anvisningar. Det 

utgör en dominerande roll i anställningsförhållandet. Vidare är det arbetsgivaren som styr 

över en arbetstagares anställningsvillkor med vissa undantag. En arbetsgivare kan inte re-

glera anställningsvillkor som är sämre än de som framgår av LAS eller gällande kollektivav-

tal. 

Verksamhetsövergång är en säregen företeelse inom arbetsrätten men även i förhållande till 

allmän avtalsrätt. Arbetsrätt grundar sig i stora delar på den allmänna avtalsrätten. Avtal om 

anställning följer anbud-acceptmodellen och innehåller inga formkrav. Arbetsgivaren och 

arbetstagaren är två parter som ingår ett avtal. Ett avtal om att arbetstagaren ställer sin ar-

betskraft till förfogande i utbyte mot viss ersättning och eventuella förmåner. Vid en verk-

samhetsövergång blir förvärvaren, så som tredje man, bunden av det avtal som har ingåtts 

mellan överlåtaren och arbetstagare. Förvärvaren har med andra ord inte varit delaktig i 

förhandlingarna som lett till anställningsförhållandet. Förvärven blir ändå skyldig att överta 

anställningsavtalet och anställningsförhållandet som sådant. Mulder och Adlercreutz ut-

trycker sig att inom avtalsrätten finns en princip om att en tredje part inte ska kunna bli 

bunden genom avtal mellan två andra parter. En verksamhetsövergång gör i princip just 

det, förvärvaren blir bunden av avtalet som ingåtts mellan arbetstagare och överlåtare. 

Verksamhetsövergångar följer med andra ord inte den principen och skiljer sig därmed från 

ett vanligt avtalsförhållande mellan två parter. Det här innebär att det är viktigt att det som 

övergår på förvärvaren inte är mer än det som är rimligt för att uppfylla direktivet och den 

svenska implementeringen.  

Samtidigt måste vissa andra aspekter tas i beaktande. Avtalsförhållandet mellan arbetsgivare 

och arbetstagare är inte ett typiskt sådant utan som framgår ovan så finns det en obalans 

redan från början. Allmän avtalsrätt syftar i stora delar på situationer där parterna är jäm-

lika. På grund av den här obalansen finns arbetsrättsligt skydd till förmån för arbetstagaren. 

Syftet med överlåtelsedirektivet är att ge arbetstagare ett skydd vid verksamhetsövergång 

och förhindra att de riskerar att förlora sin anställning som ett resultat av övergången. 

Enklast är att se det från en arbetstagares perspektiv. De har oftast ingen möjlighet att på-

verka en verksamhetsövergång och de har ingen förhandlingsmöjlighet i frågan. Det inne-

bär att en arbetstagare blir något av en handelsvara vid en verksamhetsövergång, ett av 

värde eller en belastning. Därför bör ett starkt anställningsskydd finnas för att förhindra att 

de som har möjligheten att påverka en verksamhetsövergång inte utnyttjar den makten.  
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6 b § LAS är enligt mig en rättsregel som går emot många grundläggande principer inom så 

väl arbetsrätten som avtalsrätten. En allmän etablerad princip gällande alla typer av avtal är 

avtalsfriheten, friheten att själv välja vem man vill ingå avtal med och vad avtalet ska inne-

hålla. Denna rättighet finns inte i situationer som verksamhetsövergång, bortsett från avta-

let mellan överlåtare och förvärvare. Förvärvaren har inte valet att ingå avtal med arbetsta-

garna från verksamheten som övertas utan det utgör en skyldighet. Vidare inom arbetsrät-

ten finns en grundläggande rättighet kallad fria anställningsrätten. Rätten för en arbetsgi-

vare att i slutändan välja vem han eller hon vill anställa och bäst passar på arbetsplatsen. 

Den här rättigheten är inte tillämplig vid en verksamhetsövergång. 

Förvärvaren har en skyldighet att överta arbetstagarna oavsett om de är lämpliga för ar-

betsplatsen eller kan samarbete med de anställda som redan finns i verksamheten. Självklart 

har förvärvaren som ny arbetsgivare möjligheten att säga upp personal, men måste då följa 

bestämmelserna i LAS om omplacering, turordning och uppsägning av personliga skäl. 

Samtidigt som det medför svårigheter för förvärvaren är det här en viktig skyddsregel för 

arbetstagare vid en verksamhetsövergång. Innan bestämmelserna implementerades i svensk 

rätt medförde verksamhetsövergångar alltid arbetsbrist. Sedan kunde de uppsagda arbetsta-

garna om de hade ”tur” bli återanställda i den övertagna verksamheten av förvärvaren, men 

det var aldrig en garanti. 

Vilka rättigheter och skyldigheter är det då som övergår vid en verksamhetsövergång? Det 

kan framstå som tydligt genom att läsa överlåtelsedirektivet eller bestämmelserna i LAS och 

MBL. Det framgår av intervjuerna som genomfördes i samband med den här uppsatsen att 

dessa regler må vara tydliga i teorin men att det aldrig är så enkelt i praktiken. Av lag, förar-

beten, praxis och doktrin framgår det tydligt att det är anställningsavtalet, anställningsför-

hållandet och kollektivavtal som ska övergår vid en verksamhetsövergång. Alla dessa delar 

ska automatiskt övergå i sin helhet på förvärvaren. Det här är vidare en rättighet som ar-

betstagare och förvärvare inte kan avtala bort, även om kompensation ges. Bestämmelsen 

är tvingande till arbetstagarens fördel. Däremot har arbetstagaren rätt att välja att inte fort-

sätta sin anställning efter övergång till förvärvaren. Hittills är det relativt tydligt vad som 

övergår. 

Problematiken uppstår snarare när analysen tas ett steg längre, nämligen vad omfattas av ett 

anställningsförhållande? Det finns inga formkrav gällande anställningsavtal och det kan 

med andra ord ingås muntligt. Om anställningsavtalet ingåtts muntligt och ingen skriftlig 
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handling finns dokumenterad, hur bedöms då vad som övergår? Arbetstagaren kanske an-

ser att vissa rättigheter och förmåner ingår i anställningsavtalet eller i anställningsförhållan-

det mellan han och överlåtaren. Det blir då arbetstagarens sak att bevis att så är fallet. Av 

lagtexten är det uttryckt på ett sätt som tyder på att varje enskild arbetstagares anställnings-

avtal och anställningsförhållande som det såg ut vid tidpunkten för övergången ska övergå. 

Det innebär att hur anställningsförhållandena mellan överlåtare och hans arbetstagare ser ut 

som helhet genom en samlad bedömning inte ska kunna påverka den enskilda bedömning-

en. Vidare finns kollektivavtal som binder överlåtaren. Kollektivavtalen har till syfte att 

skapa enhetliga skyddsregler för alla arbetstagare. En eventuell konflikt mellan kollektivav-

tal och enskilda arbetstagares anställningsförhållande tyder på att en förhandling måste gö-

ras. Redan här blir bestämmelserna kring verksamhetsövergång inte helt självklara. 

Vanligtvis brukar anställningsavtal vara skriftliga på grund av bestämmelsen i 6 c § LAS 

som gör att det är lättare att visa vad som övergår på förvärvaren. Då ett anställningsförhål-

lande är ett ombytligt sådant, med nya arbetsuppgifter, schemaändringar och även olika ar-

betsplatser; kan inte anställningsavtal vara för detaljerade och täcka alla aspekter av ett an-

ställningsförhållande. Det skulle medföra att varje ändring i anställningsförhållandet be-

hövde regleras om i anställningsavtalet och det är en ohållbar process. Därför är 6 b § LAS 

formulerad att gälla anställningsavtal och de anställningsförhållanden som finns inom en verk-

samhet. Även här uppstår frågan vad som omfattas av ett anställningsförhållande och hur 

långt anställningsskyddet sträcker sig? Det framgår inte av ingressen till överlåtelsedirektivet 

eller förarbetena till implementeringen av bestämmelserna vad ett anställningsförhållande 

omfattar. Det i sig tyder på att anställningsförhållanden omfattar allt som inte finns utryckt i 

anställningsavtalet. 

Exemplen som framgår ovan i kap. 1.1 visar på svårigheten kring en verksamhetsövergång. 

Vid en verksamhetsövergång är utgångspunkten att definiera det anställningsförhållande 

som existerar mellan överlåtare och arbetstagare. För det är i sin tur det förhållandet som 

övergår på förvärvaren. 

Exempel 1: Verksamhet A har 50 anställda och ska övergå till verksamhet B. En av arbets-

tagarna i verksamhet A har de senaste fyra åren åkt på kompetensutvecklingsutbildning i 

två veckor på Mallorca. Det är endast den här arbetstagaren som fått åka till Mallorca. Ut-

bildningen på Mallorca skiljer sig något från de i Sverige, men materiellt sett ges samma ut-

bildning. Företaget har bekostat resan. Verksamhet A har en kompetensutvecklingspolicy 



 

 
41 

som ger alla anställda möjligheten att åka på utbildningar för kompetensutveckling under 

förutsättning att det handlar om utbildningar som gynnar verksamheten. Den här policyn är 

inte reglerad i anställningsavtal eller kollektivavtal utan utgör en internt utvecklad policy. 

Verksamheten ska nu övergå och förvärvaren har en annan kompetensutvecklingspolicy, 

nämligen att det sker en utbildning en gång per år och att alla arbetstagare då åker tillsam-

mans till en ort i Sverige.  

Av exemplet tyder det på att det är ett individuellt avtal som ingåtts mellan överlåtare och 

arbetstagare då inget är reglerat i anställningsavtal eller kollektivavtal. Nästa aspekt som är 

relevant är om avtalet ingåtts muntligt eller skriftligt. Om det individuella avtalet ingåtts 

muntligt blir det en bevisfråga att utbildning avtalats om att genomföras på Mallorca för att 

annan utbildning exempelvis inte erbjuder samma kvalité eller relevans för verksamheten. 

Frågan är om det är resan och utbildningen på Mallorca eller bara möjligheten till utbild-

ning som utgör en del av anställningsförhållandet. Eftersom utbildningen genomförts i fyra 

år på Mallorca går det att argumentera att det utgör en del i anställningsförhållandet. Ar-

betstagaren har inrättat sig efter denna förmån. Dock grundar det här sig på en utbild-

ningspolicy som är tillämplig på alla arbetstagare på arbetsplatsen och att den här arbetsta-

garen fått åka till Mallorca i flera år utgör troligtvis en tillfällighet. Utbildningen hade kun-

nat genomföras på andra ställen i världen eller i Sverige.   

Om verksamheten ska övergå följer arbetstagare automatisk med och de blir en del av den 

nya verksamheten. Arbetstagarna har då ett skydd genom 6 b § LAS och 28 § MBL vars 

syfte är att skydda mot försämrade villkor i samband med en verksamhetsövergång. Kan 

det ses som försämrade villkor för arbetstagaren att inte kunna åka till Mallorca på utbild-

ning när liknande utbildning kan göras i Sverige som ger ”samma” kunskaper? Det är mer 

rimligt att det är möjligheten till kompetensutbildning som utgör en del i anställningsförhål-

landet och som ska övergå på förvärvaren. Sedan bör det ifrågasättas om det är rimligt att 

förvärvaren ska vara bunden av att endast ge en arbetstagare rätten att åka till Mallorca. Det 

innebär att förvärvaren har en arbetstagare som ges en förmån som inte tillfaller någon an-

nan. Det i sig borde kunna medföra vissa konsekvenser som missnöjda arbetstagare eller 

arbetstagarorganisationer som blir inblandade då arbetstagarpolicyn på arbetsplatsen inte 

tillämpas rättvist och enhetligt.  

Är det individuella avtalet däremot skriftligt bör det vara betydligt lättare att avgöra vad 

som övergår. Framgår det skriftligen att arbetstagaren har rätt till utbildning och att den ska 
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ske på Mallorca torde förvärvaren vara skyldig att överta denna skyldighet. Det är troligtvis 

en sådan förmån som förvärvaren i form av arbetsgivare har rätt att ändra och ta bort. 

Därmed bör förvärvare kunna ta bort denna förmån och skriva en ny policy där arbetstaga-

ren omfattas av den policy som sedan tidigare finns på arbetsplatsen. Det kan inte vara rim-

ligt att förvärvaren ska behöva bekosta en arbetstagares resa till Mallorca, när det finns 

kompetensutbildningar i Sverige som ger ”samma” kunskap. Jag anser att det bör vara möj-

ligheten till utbildning som är en del av anställningsförhållandet och inte att få åka till Mal-

lorca. Skulle möjligheten att åka på utbildning oavsett vart i världen tas bort, bör det ses 

som försämrade anställningsvillkor och förvärvaren bryter då mot 6 b § LAS. 

Exempel 2: Verksamhet X var i behov av specialistsjuksköterskor, som ett incitament att få 

sina sjuksköterskor att utbilda sig inom det här området, gavs de ett utbildningsbidrag. 10 

av 200 sjuksköterskor valde att börja arbeta halvtid istället för heltid och samtidigt studera 

på halvtid. De fick då utöver sin lön ett bidrag som motsvarade 25 % av deras ordinarie 

heltidslön. Verksamheten ska nu övergå. Sjuksköterskorna har påbörjat utbildningen och 

inrättat sig efter utbildningsbidraget som betalats ut under det senast sju månaderna. Den 

här typen av bidrag finns inte hos förvärvaren. Utbildningsbidraget är inte reglerat i anställ-

ningsavtal eller i kollektivavtal. 

Den här situationen handlar troligtvis om ett individuellt avtal mellan arbetstagare och 

överlåtare. Det handlar om utbetalning av bidrag under förutsättning att utbildning påbör-

jas och avslutas. Det är mest troligt att det finns ett skriftligt avtal mellan parterna. I den 

här situationen blir förvärvaren tvungen att åta sig en skyldighet att betala ut ett bidrag 

varje månad till de sjuksköterskor som valt att vidareutbilda sig. Det här är något som tro-

ligtvis utgör en del av anställningsförhållandet. Eftersom det tydligt utgör en avgörande 

faktor i förhållandet. De har gått ner i arbetstid och får mindre lön per månad samtidigt 

som de får ett bidrag som kompensation för studier. Det påverkar den dagliga arbetsför-

delningen och arbetsgivarens möjlighet att leda och fördela arbetet. Vidare är den här för-

månen troligtvis inte något som överlåtaren kunnat ändra eller ta bort utan det handlar sna-

rare om ett bindande avtal under den tiden som utbildningen pågår. Skulle överlåtaren sluta 

betala ut bidrag bör sjuksköterskorna kunna åberopa avtalsbrott. Det innebär att förvärva-

ren i sin tur inte kan ändra avtalets innehåll utan rättsliga konsekvenser. Sedan bör det till-

läggas att i den här situationen har utbetalning skett i flera månader, vilket tyder på att ar-

betstagarna har inrättat sig efter utbetalningen och de nya arbetstiderna kombinerat med 

studier. 



 

 
43 

Det går även att argumentera att den här förmånen som förvärvaren övertar skulle skapa en 

obalans mellan resterande arbetstagare. Den här typen av förmån har troligtvis varit giltig 

vid endast ett tillfälle och de som inte tog chansen har då gått miste om möjligheten. Sam-

tidigt hade inte arbetstagarna hos förvärvaren chansen att ta del av denna möjlighet, men 

det kan inte utgör en avgörande faktor.  

Det går att ifrågasätta om det är rimligt att det här bidraget ska övergå på förvärvaren. Det 

bör påpekas att reglerna syftar till att skydda arbetstagare mot försämrade anställningsvill-

kor i samband med verksamhetsövergång. Skulle det här bidraget inte övergå sker en för-

ändring. Anställningsförhållandet förändras till nackdel för arbetstagaren. I exempel 1 var 

det inte rimligt att förmånen övergick men då handlande det snarare om resmålet istället 

för utbildningen. I det här exemplet bör utbetalningen av bidrag, under förutsättning att 

utbildning påbörjas och avlutas, vara en del i anställningsförhållandet mellan överlåtare och 

arbetstagare och ska då automatiskt övergå. 

Exempel 3: Verksamhet Z ska överlåta sin äldrevårdsomsorg på verksamhet Y. 30 av 175 

undersköterskorna som arbetar inom äldrevårdsomsorgen har fast schema. De arbetar alltid 

natt och får ett nattetidstillägg på ordinarie lön. Dessa undersköterskor har arbetat natt un-

der de senaste sju åren och har under hela den tiden fått detta tillägg. Det här tillägget är 

inte reglerat i anställningsavtalet, men det framgår av kollektivavtalet att de undersköterskor 

som arbetar natt har rätt till nattetidstillägg. Det framgår inte av kollektivavtalet att det end-

ast gäller vissa sköterskor utan bestämmelsen gäller generellt på de som arbetar natt vid 

varje enskilt tillfälle. När verksamheten nu ska övergår, vill verksamhet Y införa ett rullande 

schema där alla undersköterskor får arbeta lika många timmar, dag som natt.  

Det här exemplet berör schemaändring och ersättning för att arbeta nattetid. Ersättningen 

är reglerad i kollektivavtalet. Det utgör en rättighet som ska övergå på förvärvaren oavsett 

om denne är bunden av kollektivavtal sedan tidigare som kan tillämpas på arbetstagarna. 

Alltså ska bestämmelsen om nattetidstillägg övergå på förvärvaren tillsammans med alla 

andra villkor i kollektivavtalet under den tiden som kollektivavtalet är giltigt eller högst ett 

år beroende på gällande kollektivavtal hos förvärvaren.  

Schemaändringen är något svårare att analysera. Arbetstagarna har under sju år alltid arbe-

tat natt inom äldrevården. Det tyder på att undersköterskorna har inrättat sig efter dessa 

arbetstider. En ändring av deras schema skulle innebära en betydande förändring av an-

ställningsförhållandet och möjligtvis en försämring av anställningsvillkoren. Vidare har un-
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dersköterskorna med stor sannolikhet inrättat sig efter nattetidstillägget och skulle en 

schemaändring göras minskas deras inkomst från de senaste sju åren avsevärt. Det är tro-

ligtvis också en försämring av anställningsvillkoren och i sin tur en förändring av anställ-

ningsförhållandet. I kollektivavtalet står endast att nattetidstillägget gäller de som arbetar 

natt. Det framgår inte att bestämmelsen gäller vissa undersköterskor utan tillämpas gene-

rellt på de som vid varje enskilt tillfälle arbetar natt. Det innebär att det inte är något som 

tyder på att just dessa undersköterskor har rätt att arbeta natt. 

Anledningen till att just dessa undersköterskor arbetat natt de senaste sju åren kan vara att 

det passade bäst för verksamhet Z och de var de enda som kunde tänka sig att alltid arbeta 

natt. Nu ska dock verksamheten övergå och det kan innebära vissa administrativa föränd-

ringar för att den nya verksamheten ska fungera effektivt och lönsamt.  

Svårigheten är grundläggande principer så som arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbe-

tet samt rätten att ändra och ta bort förmåner ställt mot skyddsreglarna i 6 b § LAS. Vilken 

rättsregel går före? Lagbestämmelser står högst upp i hierarkin men en lagbestämmelse tol-

kas ofta ihop med grundläggande principer.  

I det här sammanhanget bör syftet med skyddsregeln analyseras. Skyddsregeln vid en verk-

samhetsövergång syftar till att skydda arbetstagare mot försämrade anställningsvillkor i 

samband med en verksamhetsövergång. Därför ska anställningsavtal och anställningsför-

hållanden som de såg ut vid tidpunkten för övergång, övergå i sin helhet och oförändrade. 

Exemplet ställer problematiken på sin spets. Där grundläggande principer och lagbestäm-

melser inte fungerar i harmoni med varandra. Är undersköterskornas rätt att alltid arbeta 

natt att ses som en del i anställningsförhållandet? Till viss del är svaret ja, det här berör ar-

betstider och nattetidstillägg som utgör en betydande del i deras dagliga (nattliga) arbete. 

Det här är avgörande för hur deras förhållande med överlåtaren ser ut. Därmed ska denna 

rättighet även övergå på förvärvaren. Sedan är frågan om det är rimligt att förvärvaren inte 

ska kunna ändra verksamhetens uppbyggnad för att den här rättigheten är så fast etablerad 

hos just dessa arbetstagare.  

Hur mäts rimlighet? Det är troligtvis en fråga som saknar ett korrekt svar. Varje enskilt fall 

bör analyseras för att hitta ett möjligt resultat som gynnar båda parter. I det här samman-

hanget handlar det dock om skyddsregler som är till fördel för den svagare parten, arbetsta-

garen. Det torde innebära att skyddsregeln bör gå före eventuellt ”orimliga” rättigheter. I det 

här exemplet handlar det om rätten att få fortsätta arbeta natt; vilket i sig inte kan vara en 
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”orimlig” rättighet, till skillnad från exempel 1 ovan där det handlade om att få åka till Mal-

lorca. I det här exemplet är det svårt att ta ställning till vilken part som har ”rätten på sin 

sida”. Det handlar om skyddsregler till fördel för en svagare part som står emot grundläg-

gande principer inom arbetsrätten. I det här exemplet blir det troligtvis en förhandlings-

fråga mellan berörda parter för att finna en lämplig lösning. Samtidigt är jag av den åsikten 

att det är en förändring av anställningsförhållandet som faller under arbetsgivarens rätt att 

leda och fördela arbetet. Det framgår ovan att en arbetstagare som ingår ett anställnings-

förhållande ställer sin arbetskraft till förfogande. Vidare har arbetsgivare en långgående rätt 

att disponera över arbetstagares arbetsuppgifter. Sedan har förvärvaren samma rättigheter 

gentemot arbetstagarna som överlåtaren hade. Det innebär att om överlåtaren har rättighet-

en att ändra arbetsuppgifter och liknande, så tillfaller denna rättighet även förvärvaren vid 

övergång. I det här sammanhanget bör det innebära att förvärvaren har en rätt att införa ett 

rullande schema där alla undersköterskor arbetar lika många timmar dag som natt.  

Gällande kollektivavtal mellan arbetstagarorganisation och överlåtare ska det övergå på för-

värvaren under vissa förutsättningar. Kollektivavtalet är tillämpligt i högst ett år på arbets-

tagarna om förvärvaren sedan tidigare är bunden av ett kollektivavtal som är tillämpligt på 

arbetstagarna, med förutsättningen att kollektivavtalet inte löper ut eller nytt ingåtts. Kol-

lektivavtal måste vara upprättat skriftligen vilken innebär att det är lättare att bedöma vilka 

rättigheter och skyldigheter som övergår. Gällande kollektivavtal är det dock alltid en fråga 

om hur avtalet tolkas. 

Anställningsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare har ofta till syfte att utgöra en 

långvarig relation. Därför utgör tillsvidareanställning huvudregeln vid anställning av arbets-

tagare. En verksamhetsövergång är något som kan komma att påverka den här relationen 

på ett negativt sätt om inte starka skyddsregler finns. Lika väl som en arbetsgivare måste 

kunna utveckla sin verksamhet för att göra den lönsam, så måste en anställning medföra en 

trygghet för arbetstagaren och inte resultera i stress och oro för hur länge han eller hon får 

vara kvar som anställd i verksamheten. 

En ytterligare problematik är att bestämmelserna medför en skyldighet för förvärvaren att 

automatiskt ta över anställningsavtalet, anställningsförhållandet och kollektivavtal så som 

de ser ut vid tidpunkten för verksamhetsövergången. Bestämmelserna har till syfte att 

skydda arbetstagare från att påverkas av övergången och skydda de anställningsvillkor ar-

betstagaren har. Men samtidigt får förvärvaren ändra de anställningsvillkor på samma sätt 
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som överlåtaren fick. Den här rättigheten torde ligga under en arbetsgivares rätt att leda 

och fördela arbetet. Det bör innebära att alla individuellt avtalade villkor kan ändras helt av 

förvärvaren. Med andra ord ger dessa bestämmelser endast ett skydd för grundläggande 

villkor så som lön, semester, arbetstider m.m. som gäller för alla arbetstagare. Det blir då 

svårt att se funktionen med dessa bestämmelser om förvärvaren fritt efter övergång kan 

ändra och ta bort rättigheter. Vilka rättigheter ska då egentligen övergå helt oförändrade på 

förvärvaren för att anställningsförhållandet ska vara intakt? Så länge en förändring inte är 

ett resultat av verksamhetsövergången utan en del i ledningsrätten bör det vara okej. 

I kapitel tre står det att anställningsavtal ofta ingås muntligt men sedan bekräftas genom 

skriftliga handlingar. Av de skriftliga handlingarna går det ofta att utläsa grundläggande vill-

kor så som lön, semester, arbetstid och övertid. Det framgår med andra ord tydligt vad som 

ska övergå gällande anställningsavtalet. Utöver anställningsavtalet finns då det som utgör 

anställningsförhållandet. Anställningsförhållandet utgör allt som inte omfattas av anställ-

ningsavtalet. Det som ska övergå av ett anställningsförhållande bör vara sådant som om 

förändrat, påverkar förhållandet mellan överlåtare och arbetstagare. Ett exempel på det är 

dels det som framgår ovan men även sådant som avtalats mellan parterna muntligt eller 

konkludent. Jag utgår ifrån att det som är utanför anställningsavtalet men inom ett anställ-

ningsförhållande inte är dokumenterat skriftligen, för då uppstår ingen svårighet med att 

avgöra vad som ska övergå. 

En situation som uppkom under intervjuerna var att en arbetsgivare ingått avtal om att ar-

betstagarna under lunchen fick välja att motionera istället. Det får betraktas vara något som 

är en del i anställningsförhållandet. Skulle den rättigheten tas bort blir det troligtvis en för-

sämring av anställningsförhållandet. Tolkningen av vad som omfattas av anställningsförhål-

landen är subjektivt och skiljer sig åt beroende på verksamhet och yrke. Alla ändringar av 

en verksamhet som påverkar arbetstagaren och som medför en förändring av strukturen 

och dynamiken i förhållandet mellan en arbetsgivare och arbetstagare bör vara en del i ett 

anställningsförhållande. Att i sin tur definiera vad det är i generell mening är nästintill 

omöjligt. Framför allt då anställningsförhållanden är underkastad konstant förändring och 

den definitionen således kan ändras från vecka till vecka, år för år. I intervjuerna sa en av 

juristerna att det måste vara ett värde i rättigheten eller förmånen. Det handlar om en mo-

netär definition. Jag kan inte annat än hålla med. Saknar något värde får det ingen betydelse 

om den ändras eller tas bort. Troligtvis är det den enda definitionen av ett anställningsför-

hållande som kan göra. Det måste handla om en rättighet eller förmån som har ett värde. 
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Ur arbetsgivarens (förvärvarens) perspektiv kan det vara fördelaktigt att komprimera vad 

som ska omfattas av ett anställningsförhållande. Eftersom det även kan påverka förvärva-

rens möjlighet att styra verksamheten efter övergång. Samtidigt är det även av betydelse att 

arbetsgivaren vet vad som omfattas av ett anställningsförhållande. Det kan medföra rätts-

liga konsekvenser om arbetsgivaren ändrar strukturen i verksamheten som påverkar an-

ställningsförhållandet på ett negativt sätt. 

Från arbetstagarens perspektiv finns det ett behov av trygghet. En trygghet att dennes an-

ställning inte påverkas negativt vid en verksamhetsövergång. En arbetstagare är från början 

underlägsen i ett anställningsförhållande och det innebär att skyddsregler krävs för att ba-

lansera upp denna obalans. Vidare tyder det på att skyddsreglerna bör tillämpas och tolkas 

extensivt, vilket även EU-domstolen bekräftat. Sedan krävs det även att dessa bestämmel-

ser tolkas på ett enhetligt sätt som ger rättssäkerhet. En arbetstagare måste under en verk-

samhetsövergång kunna veta vilka rättigheter och skyldigheter han har och veta vilka an-

språk som kan riktas mot förvärvaren om denne inte tillämpar bestämmelserna rätt. Vidare 

är det viktigt för arbetsgivaren att kunna förutspå hur bestämmelserna kring verksamhetsö-

vergång tillämpas för att undvika rättsliga påföljder. Det är även av betydelse för arbetsgi-

varen att veta på vilket sätt han har rätt att omstrukturera i verksamheten utan att det på-

verkar anställningsförhållandet med arbetstagarna. 

Hittills har analysen handlat om vilka skyldigheter en förvärvare har gentemot arbetstagar-

na. Det rättigheter som övergår på förvärvaren är det rättigheter överlåtaren hade gentemot 

arbetstagarna innan övergång. Det innebär att det som överlåtaren har rätt att besluta om 

även tillfaller förvärvaren. I kapitel tre gavs en närmare förklaring över vilka rättigheter som 

ges en arbetsgivare i ett anställningsförhållande. Det är framför allt rättigheten att leda och 

fördela arbete, disponera över arbetskraft, ändra och inför eller ta bort förmåner.  

Det konsekvenser som uppstår på grund osäkerheten gällande vad ett anställningsförhål-

lande omfattar är ett osäkert rättsläge. Det är svårt att förutspå vad som omfattas av ett an-

ställningsförhållande och det resulterar i att bestämmelsen i 6 b § LAS är oklar. Arbetsta-

gare kan då inte veta vilka rättigheter och skyldigheter de har i samband med en verksam-

hetsövergång. Det går inte att förutse resultatet av en eventuell domstolstvist. Förvärvaren 

vet inte vad som krävs av honom och hur långt hans rättigheter eller skyldigheter sträcker 

sig. Överlåtelsedirektivet ändrades år 2001 för att förtydliga vissa begrepp som arbetstagare 

och överlåtelse. Vid den ändringen borde även begreppet anställningsförhållanden ha förtydli-
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gats. Eftersom bestämmelserna i överlåtelsedirektivet ska implementeras i varje medlems-

stat kan det vara svårt att ha en bestämd definition då det beror helt på hur landets övriga 

lagstiftning ser ut. Det hade dock varit fördelaktigt med en grundläggande definition av vad 

som bör omfattas eller hur en tolkning av begreppet ska göras. Med det menas om det ska 

tolkas till fördel för arbetstagaren eller att allt som påstås omfattas av ett anställningsförhål-

lande måste bevisas eller motbevisas. 

6.3 Avslutande kommentar 

Sammanfattningsvis; syftet med den här uppsatsen har varit att visa problematiken som 

uppstår vid en verksamhetsövergång gällande anställningsskyddet. Vidare att analysera vilka 

rättigheter och skyldigheter som övergår på förvärvaren och hur långt anställningsskyddet 

sträcker sig. Det framgår tydligt att ge ett exakt svar på syftet går inte. Varje anställnings-

förhållande är unikt och inget är det andra likt. Det innebär att det är en subjektiv tolkning 

av bestämmelserna i 6 b § LAS och de bör tolkas till fördel för arbetstagaren.  

Syftet med överlåtelsedirektivet och de svenska bestämmelserna är att skydda arbetstagare i 

samband med en verksamhetsövergång. Det handlar framför allt om att skydda arbetstaga-

ren mot försämrade anställningsvillkor som ett resultat av verksamhetsövergången.  

Begreppet anställningsförhållanden bör omfatta alla rättigheter och skyldigheter som om för-

ändrade ändrar strukturen och dynamiken i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetsta-

gare. Det i sin tur blir en tolkningsfråga av varje enskilt fall. Det måste även finnas ett värde 

i rättigheten eller förmånen och bör gälla oavsett om den ingåtts skriftligt, muntligt eller 

genom konkludent handlande. Går det att bevisa vilka rättigheter och skyldigheter som 

finns ska de övergå. Vidare bör detta anställningsskydd sträcka sig så långt att en arbetsta-

gares anställningsförhållande vid en verksamhetsövergång förblir intakt. I vissa fall bör en 

analys göras om vad som är rimligt att övergå på förvärvaren för att skydda ett anställnings-

förhållande. Kravet på att förvärvaren övertar rättigheter och skyldigheter kan inte sträcka 

sig så långt att det påverkar förvärvarens möjlighet att styra verksamheten och hålla den 

lönsam. En olönsam verksamhet gynnar varken arbetsgivare eller arbetstagare. Då arbetsta-

garen kan bli uppsagd på grund av arbetsbrist.  
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7 Slutsats 

Att genomför en verksamhetsövergång är komplicerat och kräver att många aspekter tas i 

beaktande. För att det ska vara en verksamhetsövergång ska vissa kriterier vara uppfyllda. 

Förvärvaren har en skyldighet att överta alla arbetstagare som finns inom verksamheten. 

För att skydda arbetstagare vid en verksamhetsövergång finns ett stark anställningsskydd. 

Anställningsskyddet innebär att arbetstagares anställning automatisk ska övergå. Det som 

övergår är anställningsavtal, anställningsförhållande och kollektivavtal.  

Kollektivavtal och majoriteten av anställningsavtal är upprättade skriftligen. Det är då lätt 

att avgöra vad som ska övergå på förvärvaren. Svårigheten ligger i begreppet anställningsför-

hållanden. Förarbeten, rättspraxis eller doktrin ger ingen närmare förklaring till vad som bör 

omfattas av ett anställningsförhållande. 

Ett anställningsförhållande är ett personligt upprättat avtal mellan arbetsgivare och arbets-

tagare, vilket tyder på att det ska tolkas subjektivt. Varje anställningsförhållande är unikt 

och då krävs en bedömning av varje enskilt fall.  

Det är viktigt för både förvärvare och arbetstagare att veta vad som omfattas av ett anställ-

ningsförhållande. För arbetstagaren är det av betydelse att veta vilka rättigheter och skyl-

digheter han har och vilka anspråk som kan riktas mot förvärvaren om denne inte följer 

lagbestämmelserna. Vidare är det av betydelse att förvärvaren vet vad som omfattas av ett 

anställningsförhållande. Det kan medföra rättsliga konsekvenser om arbetsgivaren ändrar 

strukturen i verksamheten som påverkar anställningsförhållandet på ett negativt sätt. 

Det går inte att ge en specifik definition av vad ett anställningsförhållande bör omfatta. Det 

bör dock finnas en allmän princip för hur ett anställningsförhållande ska tolkas. Begreppet 

anställningsförhållanden bör omfatta alla rättigheter och skyldigheter som om förändrade änd-

rar strukturen och dynamiken i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Kravet på 

att förvärvaren övertar rättigheter och skyldigheter kan inte sträcka sig så långt att det på-

verkar förvärvarens möjlighet att styra verksamheten och hålla den lönsam.  

Bestämmelserna om verksamhetsövergång i 6 b § LAS och 28 § MBL har sitt ursprung i 

överlåtelsedirektivet. För att uppfylla direktivets syfte och skapa ett enhetligt anställnings-

skydd inom EU bör direktivet förtydligas. En definition eller tolkningsprincip bör utvecklas 

för att förtydliga vad begreppet anställningsförhållanden ska omfatta. Det i sin tur besvarar 
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vilka rättigheter och skyldigheter som övergår. Hur långt anställningsskyddet ska sträcka sig 

får bedömas utifrån vad som är rimligt. 

Anställningsskyddet är till för att skydda arbetstagare från försämrade villkor vid en verk-

samhetsövergång. Anställningsskyddets räckvidd ska därför tolkas extensivt. Anställnings-

skyddet har en viktig funktion inom ett anställningsförhållande. Därför bör det beaktas i 

största möjliga mån vid genomförandet av en verksamhetsövergång. På så sätt uppfylls syf-

tet med överlåtelsedirektivet och de svenska lagbestämmelserna.  
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Bilaga  

Intervju underlag; 

1. Gör ni skillnad mellan begreppen "anställningsavtal" och "anställningsförhållanden" 

vid en verksamhetsövergång?  

2. Skapar det osäkerhet vid applicering av 6b § LAS då det här begreppet finns med? 

3. Hur mycket anser ni att anställningsförhållandet vid verksamhetsövergång ska om-

fatta? 

4. Vilka riktlinjer använder ni för att avgöra hur mycket som eventuellt omfattas av ett 

anställningsförhållande och då det skyldigheter som automatisk övergår på den nya 

arbetsgivaren? 

 


