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Sammanfattning 

Överlåtelsedirektivets ändamål är att skydda arbetstagares anställning från negativ påverkan 

av en verksamhetsövergång. Överlåtelsedirektivet föreskriver således ett uppsägningsför-

bud som innebär att arbetsgivare inte får vidta uppsägningar av arbetstagare vid en verk-

samhetsövergång på grund av övergången som sådan. Överlåtelsedirektivet syftar även till 

att beakta arbetsgivares intressen. Uppsägningsförbudet följer således av ett undantag som 

föreskriver att arbetsgivare får vidta uppsägningar hänförliga till ekonomiska, tekniska eller 

organisatoriska skäl vid en verksamhetsövergång.  

EU-domstolens tillämpning av undantagsbestämmelsen innebär att arbetsgivare får vidta 

uppsägningar grundade på andra skäl än övergången som sådan vid en verksamhetsöver-

gång. Tillämpningen av undantaget vid en verksamhetsövergång ska avgöras med utgångs-

punkt i arbetsgivares uppsägningsskäl. Arbetsdomstolens tillämpning av undantaget sker med 

hänsyn till en viss tidpunkt, vilket innebär att det föreligger ett absolut uppsägningsförbud 

från en viss tidpunkt. Det är emellertid oklart från vilken tidpunkt detta absoluta uppsäg-

ningsförbud råder på grund av Arbetsdomstolens inkonsekventa uttalanden, vilket påverkar 

förutsägbarheten för både arbetstagare och arbetsgivare. 

Den svenska tillämpningen överensstämmer inte med överlåtelsedirektivets ändamål ef-

tersom undantaget saknar tillämplighet från en viss tidpunkt i svensk rätt. Det finns således 

behov av att ändra den svenska tillämpningen av undantagsbestämmelsen. Den svenska till-

lämpningen bör överensstämma den EU-rättsliga tillämpningen för att tillgodose även ar-

betsgivares intressen och därigenom vara förenlig med överlåtelsedirektivets ändamål.  
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Abstract 

The purpose of the Directive on transfers of undertakings is to protect workers from nega-

tive impacts of a business transition. Thus, the directive provides a termination prohibition 

meaning that employers are prohibited from dismissing workers solely because of a busi-

ness transition. The Directive also aims to take into account the employer’s interests by 

providing an exemption to the prohibition of termination meaning that terminations may 

be made in a business transition on the basis of economic, technical or organisational rea-

sons. 

According to the European Court, the exemption allows terminations of workers based on 

reasons other than the transition as such. The application of the exemption is based on the 

employer’s reasons for termination. According to the Labour Court, the application of the ex-

emption is based on a particular time in a business transition, meaning that there is an abso-

lute termination prohibition from a certain point of time. It is however uncertain from 

which point of time the absolute termination prohibition applies because of the incon-

sistency of the Labour Courts statements, which in turn affects the predictability of both 

workers and employers. 

The Swedish implementation is therefore not consistent with the aims of the Directive on 

transfers of undertakings, due to the fact that the exemption cannot be applied from a cer-

tain point of time in Swedish law. Thus, a modification in the Swedish application of the 

exemption is needed. It would be appropriate if the Swedish application of the exemption 

complies with the application according to the European Court in order to also satisfy the 



 

 

interests of employers and thereby be compatible with the aims of the Directive on trans-

fers of undertakings. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

En verksamhet är ständigt föremål för förändringar på grund av såväl interna som externa 

faktorer, varför det inte sällan sker omstruktureringar av verksamheten. Detta är även en 

förutsättning för att verksamheter ska kunna bibehålla internationell konkurrenskraft och 

tillhandahålla arbeten. Omstruktureringar som sker i samband med en verksamhetsöverlå-

telse är ett fenomen som inte enbart medför företagsekonomiska konsekvenser, utan på-

verkar även den enskilda arbetstagaren. Omstruktureringar vid en verksamhetsövergång 

kan många gånger orsaka förändringar i personalomsättningen och inte sällan påverkas 

även arbetstagares anställning på grund av arbetsbrist som kan uppstå vid en verksam-

hetsövergång.1   

I början av 1970-talet uppmärksammade kommissionen arbetstagares situation vid verk-

samhetsövergångar alltmer. Det ekonomiska läget som rådde under 1960-talet resulterade i 

en snabb tillväxt av företagskoncentrationer på både nationell nivå och EU-nivå. Arbetsta-

gares anställningsskydd utvecklades emellertid inte i takt med den ekonomiska tillväxten, 

vilket medförde ökade risker för negativa konsekvenser för arbetstagare. Som en motvikt 

till den ekonomiska tillväxten, antogs en rad EU-rättsliga direktiv för att säkerställa arbets-

tagares skydd mot negativa konsekvenser som uppstår vid omstruktureringar på den väx-

ande gemensamma marknaden.2 Ett av de mest betydelsefulla direktiven är det så kallade 

överlåtelsedirektivet.3   

Efter den svenska implementeringen av överlåtelsedirektivet reglerades arbetstagares an-

ställningsskydd vid verksamhetsövergångar i svensk rätt. Rättigheter och skyldigheter på 

grund av anställningsavtal och anställningsförhållanden övergår till förvärvaren vid en verk-

                                                
1 Mulder, B.J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 11 f. 

2 Mulder, B.J, Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 118 f. 

3 Rådets direktiv 77/187/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid 

överla ̊telse av företag, verksamheter eller delar verksamheter, ändrat genom direktiv 98/50/EG om ändring av direktiv 

77/187/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av före-

tag, verksamheter eller delar av verksamheter, numera direktiv 2001/23/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lag-

stiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter. 
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samhetsövergång.4 Vidare får en verksamhetsövergång som sådan inte utgöra skäl för att 

säga upp arbetstagare, vilket utgör det så kallade uppsägningsförbudet.5 Det finns emellertid ett 

undantag från uppsägningsförbudet som föreskriver att uppsägningsförbudet inte hindrar 

uppsägningar som sker av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl, där förändringar 

i arbetsstyrkan ingår.6  

Redan under lagstiftningsarbetet har det uppmärksammats att svårbedömda frågor kan 

uppkomma vad gäller uppsägningsmöjligheterna vid en verksamhetsövergång.7 Uppsäg-

ningsförbudet och dess undantag kan uppfattas som relativt okomplicerat om situationen 

är att en verksamhet ska bedrivas såsom tidigare utan några uppsägningar eller andra orga-

nisationsförändringar. Problematiken uppstår emellertid om en arbetsgivare avser att ge-

nomföra sådana förändringar. Uppsägningsförbudet ska inte förhindra uppsägningar som 

sker på grund av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl, i vilken förändringar i ar-

betsstyrkan ingår, så länge det inte hänför sig till övergången som sådan.8 Det råder med 

andra ord osäkerhet avseende förutsättningarna för när undantaget från uppsägningsförbu-

det vid en verksamhetsövergång kan bli aktuellt enligt överlåtelsedirektivet. Vad som avses 

med ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl har inte heller närmare preciserats i 

förarbetena till varken överlåtelsedirektivet eller implementeringsbestämmelserna i svensk 

rätt.9  

                                                
4 6 b § Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).  

5 7 § 3 st. LAS; Mulder, B.J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 16 f. 

6 7 § 3 st. 2 men. LAS. 

7 Prop. 1994/95:102, Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar, s. 44. 

 8 Prop. 1994/95:102, Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar, s. 42 f. 

9 Kommissionens förslag, COM (94) 300 final, 8 September 1994, Proposal for a council directive on the approximat-

ion of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees ́rights in the event of transfers of undertakings, 

businesses or part of businesses; Prop. 1994/95:102, Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar. Se även Ad-

lercreutz, A. & Mulder, B.J., Svensk arbetsrätt, s. 200; Mulder, B.J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 312 

och 317 f. 
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Bestämmelserna avseende verksamhetsövergång är bland de mest omtvistade av alla arbets-

rättsliga bestämmelser.10 Överlåtelsedirektivet har givit upphov till ett flertal tolkningspro-

blem och är ett av de mest prövade rättsakterna hos EU-domstolen.11 Kritik har även fram-

förts om överlåtelsedirektivet och särskilt i fråga om tillämpningen av uppsägningsförbudet 

och undantaget från förbudet i svensk rätt. Det har ifrågasatts huruvida tillämpningen av 

undantaget från uppsägningsförbudet i svensk rätt överensstämmer med den EU-rättsliga 

tillämpningen.12  

Av rättspraxis från EU-domstolen framgår att uppsägningsförbudet enbart hindrar upp-

sägningar som sker på grund av överlåtelsen. Tillämpningen inom EU-rätt hänför sig alltså 

till arbetsgivarens uppsägningsskäl.13 Förarbeten till den svenska tillämpningen är dock av 

skilda meningar och det har diskuterats huruvida överlåtelsedirektivet ämnar ställa upp ett 

absolut förbud mot uppsägning vid verksamhetsövergång från en viss tidpunkt.14   

Till följd av den osäkerhet som råder kring tillämpningen av undantaget från uppsägnings-

förbudet vid verksamhetsövergång, finns det anledning att undersöka hur den svenska till-

lämpningen tar form i jämförelse med EU-rättslig tillämpning med utgångspunkt i överlå-

telsedirektivets ändamål.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida den svenska tillämpningen av undantaget 

från uppsägningsförbudet vid en verksamhetsövergång överensstämmer med överlåtelsedi-

rektivets ändamål.  

                                                
10 Mulder, B.J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 116; Källström, K. och Malmberg, J., Anställningsförhållan-

det: inledning till den individuella arbetsrätten, s. 280. 

11 Adlercreutz, A. och Mulder, B.J., Svensk arbetsrätt, s. 195 f.; Mulder, B.J., Anställningen vid verksamhetsövergång, 

s. 116; Källström, K. och Malmberg, J., Anställningsförhållandet: inledning till den individuella arbetsrätten, s. 280. 

12 Ka ̈llström, K. och Malmberg, J., Anställningsförhållandet: inledning till den individuella arbetsrätten, s. 282; Malm-

berg, J., Recension till Bernard Johann Mulder, Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 211 f.; Mulder, B.J., Anställ-

ningen vid verksamhetsövergång, s. 313 f.; Nordström, A., Förbudet mot uppsägning vid övergång av verksamhet, s. 201 f. 

13 Mulder, B.J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 213 f.; Malmberg, J., Recension till Bernard Johann Mulder, 

Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 211 f.  

14 Prop. 1994/95:102, Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar, s. 41 f.  
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Om utredningen i uppsatsen visar att den svenska tillämpningen av undantaget från upp-

sägningsförbudet vid en verksamhetsövergång inte överensstämmer med överlåtelsedirekti-

vets ändamål, syftar uppsatsen till att även utreda huruvida det finns ett behov att ändra 

den svenska rättstillämpningen av undantaget från uppsägningsförbudet vid en verksam-

hetsövergång.  

För att besvara syftet med uppsatsen är det nödvändigt att först och främst fastställa ända-

målet med överlåtelsedirektivet. I andra hand förutsätts att svensk rätt ställs i förhållande 

till EU-rätt, därmed måste den svenska tillämpningen utredas och fastställas för att syftet 

ska kunna besvaras. Om undersökningen i uppsatsen visar att det svenska rättstillämpning-

en av undantaget från uppsägningsförbudet inte överensstämmer med överlåtelsedirektivets 

ändamål, besvaras även frågan huruvida det finns behov av ändring av den svenska rättstill-

lämpningen med hänsyn till ett de sententia ferenda15 perspektiv. Följande frågeställningar ak-

tualiseras således för att besvara syftet:  

• Vad är överlåtelsedirektivets ändamål?  

• Hur tillämpas undantaget från uppsägningsförbudet vid verksamhetsövergångar 

inom EU-rätt för att uppfylla överlåtelsedirektivets ändamål? 

• Hur tillämpas undantaget från uppsägningsförbudet vid verksamhetsövergångar 

inom svensk rätt? 

• Överensstämmer den svenska tillämpningen av undantaget från uppsägningsförbu-

det med överlåtelsedirektivets ändamål?  

• Finns det ett behov att ändra den svenska rättstillämpningen av undantaget från 

uppsägningsförbudet?   

1.3 Avgränsning  

Med hänsyn till uppsatsens omfattning är det nödvändigt att göra vissa avgränsningar.  

Först och främst behandlas inte överlåtelsedirektivet i sin helhet då syftet tar sikte på att 

undersöka en särskild bestämmelse i direktivet. Eftersom undantagsbestämmelsen enbart 

aktualiseras när överlåtelsedirektivet är tillämpligt, finns det inget behov att framställa när 

                                                
15 En diskussion med ett de sententia ferenda perspektiv handlar om hur en bestämmelse bör tillämpas i prakti-

ken och huruvida det finns behov av rättspraxisändringar. Ytterligare förklaring av uttrycket går att finna i ex-

empelvis Sandgren, C., Ra ̈ttsvetenskap fo ̈r uppsatsfo ̈rfattare: a ̈mne, material, metod och argumentation s. 62.  
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en verksamhetsövergång föreligger. Uppsatsen tar sikte på situationer som faller inom di-

rektivets ramar. Bestämmelserna för att avgöra överlåtelsedirektivets tillämplighet faller så-

ledes utanför ramarna för denna uppsats.  

Övergångsbegreppet i direktivet har varit föremål för många diskussioner och kan av den 

anledningen anses vara relevant att behandla i uppsatsen. Det råder osäkerhet om när en 

övergång faktiskt föreligger och vilka situationer begreppet innefattar. Emellertid finns det 

inget behov att undersöka övergångsbegreppet för att besvara syftet i uppsatsen.  

Överlåtelsedirektivet har implementerats i svensk rätt. Beträffande övergångsbestämmel-

serna i svensk rätt, har uppsatsen begränsats till att endast innefatta uppsägningsförbudet 

och dess undantag enligt 7 § 3 st. samt 6 b § Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) 

med anledning av att den förstnämnda paragrafen enbart aktualiseras vid en verksamhetsö-

vergång enligt 6 b § LAS. Bestämmelsen i 6 b § LAS beskrivs emellertid enbart i den ut-

sträckning som anses nödvändig för att läsaren ska skaffa sig en grundläggande förståelse 

för arbetstagares anställningsskydd vid verksamhetsövergångar.  

1.4 Terminologi  

Uppsatsen innehåller vissa begrepp som kan upplevas inkonsekventa i användningen. Ett 

förtydligande av de mest förekommande begreppen i uppsatsen anses således vara på sin 

plats. 

Lagrådet ansåg att begreppet överlåtelse bör ersättas med begreppet övergång i den svenska re-

gleringen avseende verksamhetsövergångar, då det senare begreppet bedömdes bättre över-

ensstämma med hur överlåtelsedirektivet nyttjade uttrycket på de olika språken. Lagrådet 

ansåg även att begreppet överlåtelse kan uppfattas som att det enbart hänför sig till en situ-

ation i vilken ett rättsligt samband mellan den förra arbetsgivaren och den nya arbetsgiva-

ren skulle föreligga, medan överlåtelsedirektivet avser att fånga in även andra situationer.16 I 

den svenska lagstiftningen används sålunda begreppet övergång medan begreppet överlå-

telse används i den svenska versionen av överlåtelsedirektivet. Det finns alltså ingen princi-

piell skillnad.17 Begreppen används således synonymt i uppsatsen.  

                                                
16 Prop. 1994/95:102, Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar, s. 80 och s. 129. 

17 Prop. 1994/95:102 Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar, s. 41 och 64. 
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Vid beskrivning av verksamhetsövergång används bland annat begreppen överlåtare och 

förvärvare. Överlåtaren av en verksamhet är att jämställa med den före detta arbetsgivaren 

eller säljaren. Förvärvaren av en verksamhet utgör den blivande eller nya arbetsgivaren eller 

köparen. Vidare används begreppen verksamhetsöverlåtelse, företagsöverlåtelse eller lik-

nande benämningar, och alla syftar att beskriva en övergång av verksamhet. 

1.5 Metod och material  

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida den svenska tillämpningen av undantaget 

från uppsägningsförbudet vid en verksamhetsövergång överensstämmer med överlåtelsedi-

rektivets ändamål. För att uppfylla syftet är det nödvändigt att först och främst fastställa 

ändamålet med överlåtelsedirektivet.  För att fastställa ändamålet är det nödvändigt att un-

dersöka bakgrunden till och behovet av överlåtelsedirektivet. Genom att även undersöka 

praxis från EU-domstolen är det möjligt att fastställa hur tillämpningen av undantaget från 

uppsägningsförbudet bör se ut för att uppfylla ändamålet med direktivet. Därefter måste 

svensk rättstillämpning utredas för att kunna besvara syftet med uppsatsen. Slutligen finns 

det ett behov att diskutera huruvida den svenska tillämpningen bör genomgå en förändring 

om det i uppsatsen visar sig att den svenska tillämpningen av undantaget inte överens-

stämmer med överlåtelsedirektivets ändamål.  

Det material som används i uppsatsen är vad som inom rättsvetenskapen benämns för de 

traditionella källorna. Inom arbetsrätten utgörs rättskällorna av EU-fördrag, EU-direktiv, 

svensk lagstiftning, förarbeten, praxis från såväl Arbetsdomstolen som EU-domstolen samt 

doktrin.18 Det bör i detta avseende noteras att EU-fördrag inte används i uppsatsen då det 

anses sakna relevans för att uppfylla syftet. För tydlighetens skull kan rättskällorna uppdelas 

i EU-rätt samt svensk rätt.  

Avseende EU-rätten används EU-direktiv, förarbeten samt rättspraxis från EU-domstolen i 

uppsatsen. Framställningen av svensk rätt i uppsatsen består av svensk lagstiftning, förarbe-

ten samt rättspraxis från Arbetsdomstolen. Doktrin utgör en rättskälla som används för att 

beskriva både svensk rätt och EU-rätt. I det följande diskuteras först EU-rättsligt material 

och därefter material i svensk rätt.  

                                                
18 Mulder, B.J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 34 f. och s. 44; Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 167; 

Bernitz U. m.fl., Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 31 f. 
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Först och främst är det som tidigare nämnts, nödvändigt att fastställa ändamålet med över-

låtelsedirektivet för att kunna besvara syftet. Inom EU-rätten används i stor utsträckning en 

teleologisk tolkningsmetod19 för att diskutera och fastställa ändamålet med direktivet.20 EU-

direktiv innehåller ingresser som beskriver syftet med direktivet. Inom EU-rätten har såle-

des direktivets ingresser en betydande roll för att fastställa gällande rätt med hjälp av direk-

tivets syfte.21 I uppsatsen används sålunda överlåtelsedirektivet som ett hjälpmedel för att 

fastställa ändamålet.   

Det anses emellertid inte tillräckligt att enbart studera överlåtelsedirektivet för att fastställa 

ändamålet med överlåtelsedirektivet. EU-direktivet innehåller vanligtvis ytterst kortfattade 

formuleringar, vilket även gäller ingresserna i direktiven.22 Således används andra rättskällor 

för ytterligare vägledning för att fastställa direktivets ändamål.  

Normalt sett används förarbeten som ett komplement till lagstiftningen eftersom förarbe-

ten erbjuder en mer utförlig förklaring och beskrivning av gällande rätt och hur bestämmel-

ser ska tillämpas.23 Av den anledningen används vanligtvis förarbeten flitigt för att fastställa 

syftet med en viss reglering och dess tillämpning. Inom EU-rätten förekommer emellertid 

inte förarbeten i samma omfattning som inom svensk rätt. Förarbeten inom EU-rätten är 

tämligen knapphändiga.24 Vad gäller förarbeten till överlåtelsedirektivet, används kommiss-

ionens förslag25 som ett komplement för att utreda och fastställa direktivets ändamål.  
                                                
19 En teleologisk metod kännetecknas av en ändamålsinriktad tolkning mot bakgrund av en bestämmelses 

grundläggande funktion och effekter inom det EU-rättsliga regelverket. Se Bernitz, U., Finna rätt: juristens 

källmaterial och arbetsmetoder, s. 75; Lehrberg, B., Praktisk Juridisk Metod, s. 195; Peczenik A., Juridikens teori och 

metod: en introduktion till allmän rättslära, s. 56.  

20 Craig., P., och De Búrca, G., EU law: text, cases and materials, s. 64; Mulder, B.J., Anställningen vid verksamhetsö-

vergång, s. 38.  

21 Bernitz, U. m.fl., Finna ra ̈tt. Juristens ka ̈llmaterial och arbetsmetoder, s. 57; Hettne, J., och Eriksson, O., EU-

rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 66. 

22 Bernitz, U. m.fl., Finna ra ̈tt. Juristens ka ̈llmaterial och arbetsmetoder, s. 57; Hettne, J., och Eriksson, O., EU-

rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 66 f. 

23 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 133.  

24 Bernitz, U. m.fl., Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 73; Craig, P., och De Búrca, G., EU Law: 

text, cases and materials, s. 64; Mulder, B.J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 45. 
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Genom att studera överlåtelsedirektivet och vad som förekom under utarbetandet av direk-

tivet är det emellertid inte tillräckligt för att avgöra tillämpningen av undantaget från upp-

sägningsförbudet. Eftersom såväl direktivet som förarbeten inom EU-rätten är knapphän-

diga, tillmäts även EU-rättslig praxis stor betydelse i uppsatsen. Som tidigare nämnts, an-

vänds den teleologiska tolkningsmetoden flitigt inom EU-rätten.26 Den teleologiska tolk-

ningsmetoden får framför allt betydelse i EU-domstolens avgöranden då bestämmelser 

inom EU-rätten många gånger är vaga och därför måste ges ett sammanhängande innehåll 

genom rättspraxis från domstolens tolkningar.27 Av den anledningen är det nödvändigt att 

undersöka relevant rättspraxis från EU-domstolen för att utröna hur domstolen tillämpar 

undantaget från uppsägningsförbudet för att uppnå ändamålet med direktivet.  

I uppsatsen framställs fyra rättsfall för att illustrera tillämpningen av bestämmelserna enligt 

EU-domstolen. Rättsfallen som framställs i uppsatsen är C-101/87, C-171/94 och C-

172/94, C-31/94 samt C-51/00. I detta avseende bör det emellertid betonas att det finns 

fler rättsfall på området men en begränsning är nödvändig med hänsyn till uppsatsens om-

fattning. Efter en grundlig genomgång av rättsfall från EU-domstolen kan det först och 

främst konstateras att domstolens argumentation många gånger är ytterst kortfattad. I före-

varande mål behandlar EU-domstolen emellertid uttryckligen frågan om undantaget från 

uppsägningsförbudet. EU-domstolen diskuterar i målen undantagets räckvidd för att fast-

ställa tillämpningen av bestämmelsen med hänsyn till överlåtelsedirektivets ändamål. Av 

den anledningen anses det vara motiverat att diskutera dessa mål i uppsatsen.  

Det bör framhållas att överlåtelsedirektivet är ett av de mest prövade direktiven hos EU-

domstolen.28 Av den anledningen har överlåtelsedirektivet genomgått flera förändringar. 

Det kan således ifrågasättas huruvida rättspraxis, som tillkommit innan de sista förändring-

                                                                                                                                          
25Kommissionens förslag, COM (75) 429 final, 25 July 1975, Amended Proposal for a Council Di-rective on harmoni-

zation of the legislation on Member States on the safeguarding of employees‘ rights and advantages in the case of mergers, 
takeovers and amalgamations; Kommissionens förslag, COM (94) 300 final, 8 September 1994, Proposal for a 
council directive on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees ́rights in the 
event of transfers of undertakings, businesses or part of businesses; Kommissionens förslag, KOM (97) 85 slutlig, 4 
mars 1997, Promemoria från kommissionen om arbetstagares förvärvade rättigheter vid överlåtelse av företag.  

26 Bernitz, U., Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 75; Lehrberg, B., Praktisk Juridisk Metod, s. 195. 

27 Hettne, J. och Eriksson, O., EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 168. 

28 Mulder, B.J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 45. 
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arna år 2001, ska tillmätas lika stor betydelse.29 I detta hänseende ska det emellertid påpekas 

att förändringarna inte inneburit någon större ändring i sig, utan endast förtydliganden av 

bestämmelserna om verksamhetsövergångar.30 Ordalydelsen i artikel 4.1 i överlåtelsedirek-

tivet beträffande uppsägningsförbudet och dess undantag är densamma. Följaktligen kan 

äldre rättspraxis innan år 2001 betraktas inneha samma rättskällevärde som senare rätts-

praxis. 

Vidare kan påpekas att EU-domstolens uttalanden i andra rättsfall som behandlar undanta-

get från uppsägningsförbudet i stort sett bygger på samma argumentation. Ifrågavarande 

mål har valts med några års mellanrum för att påvisa en konstant argumentation från dom-

stolen, vilket också talar för att ändringarna i överlåtelsedirektivet i sak inte inneburit en 

ändring av undantagets tillämpning.  

Sammantaget kan sägas att samtliga rättskällor inom EU-rätten som hittills diskuterats spe-

lar en väsentlig roll för att besvara syftet med uppsatsen. Överlåtelsedirektivet framställs 

främst för att beskriva gällande rätt. Genom att studera rättsläget innan överlåtelsedirektivet 

och förarbeten är det möjligt att fastställa ändamålet med direktivet. EU-rättslig praxis är 

avgörande för att avgöra hur domstolen tillämpar bestämmelsen om undantaget från upp-

sägningsförbudet för att uppfylla ändamålet med direktivet.   

Beträffande svensk rätt utgörs rättskällorna av svensk lagstiftning, förarbeten, rättspraxis 

från Arbetsdomstolen samt doktrin.31 Svensk lagstiftning används enbart för att förklara 

implementeringen av den automatiska övergången vid en verksamhetsövergång i 6 b § LAS 

och uppsägningsförbudet och dess undantag i 7 § 3 st. LAS som hänvisar till den först-

nämnda paragrafen.  

Då syftet med uppsatsen förutsätter en jämförelse mellan svensk tillämpning och EU-

rättslig tillämpning av undantaget från uppsägningsförbudet bör det noteras att överlåtelse-
                                                
29Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 143.  

30 Rättspraxis i vilken domstolen hänvisar till antingen Rådets direktiv 77/187/EEG om tillnärmning av medlems-

staternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överla ̊telse av företag, verksamheter eller delar verksamheter el-

ler Direktiv 98/50/EG av direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter 

vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av verksamheter.  

31 Bernitz U. m.fl., Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 31 f.; Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 

167; Mulder, B.J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 34 f. och s. 44.  
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direktivet till stor del har implementerats ordagrant i svensk rätt. Bestämmelsen i 7 § 3 st. 

LAS som föreskriver undantaget från uppsägningsförbudet vid verksamhetsöverlåtelser 

motsvarar alltså artikel 4.1. i överlåtelsedirektivet. Även bestämmelsen i 6 b § LAS har im-

plementerats ordagrant från överlåtelsedirektivet och motsvarar således artikel 3.1 i överlå-

telsedirektivet.  

Den svenska lagtexten är i regel väldigt koncis eftersom närmare motivering följer av för-

arbeten till lagen. Förarbeten tillmäts således stor betydelse inom svensk rätt i jämförelse 

med EU-rätten.32 Inom arbetsrätten återfinns i förarbeten både motiv till bestämmelserna 

och diskussioner beträffande skillnaderna mellan svensk rätt och EU-rätt. I vanliga fall är 

det nödvändigt att studera förarbetena för att undersöka avsikten med en viss bestämmelse 

för att därigenom fastställa hur bestämmelsen ska tolkas och tillämpas.33  

I detta avseende ska det dock påpekas att uppsatsens utgångspunkt är att fastställa ändamå-

let med överlåtelsedirektivet utifrån ett EU-rättsligt perspektiv. I uppsatsen används förar-

beten således inte för att fastställa ändamålet med direktivet. Ändock ska nämnas att upp-

satsen förutsätter en jämförelse mellan svensk tillämpning och EU-rättslig tillämpning, var-

för förarbeten används som ett instrument för att utröna hur regeringen ämnar tillämpa 

undantaget från uppsägningsförbudet i svensk rätt. Förarbeten används alltså inte för att 

fastställa syftet med bestämmelsen, utan enbart för att studera om det föreligger några mo-

tiv för hur Arbetsdomstolen tillämpar bestämmelsen.   

Med detta sagt, innebär det inte att Arbetsdomstolen nödvändigtvis tillämpar undantagsre-

geln enligt uttalanden i förarbeten. Det finns nämligen inget krav på att Arbetsdomstolen 

ska tillämpa bestämmelser enligt uttalanden i förarbeten då dessa aldrig är bindande.34 

Svensk rättspraxis utgör således grunden för att fastställa den svenska tillämpningen av un-

dantaget till uppsägningsförbudet. Förarbeten används istället som ett komplement för att 

förstå hur regeringen ämnar tillämpa bestämmelsen i svensk rätt.   

Beträffande svensk rättspraxis är det således nödvändigt att undersöka Arbetsdomstolens 

avgöranden för att fastställa tillämpningen av undantaget från uppsägningsförbudet. Fram-

                                                
32 Bernitz, U. m.fl., Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 110f.  

33 Lehrberg, B., Praktiskt juridisk metod, s. 133.  

34 Bernitz, U. m.fl., Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 33.  
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ställningen av Arbetsdomstolens domskäl utgör en fundamental del i uppsatsen då syftet i 

uppsatsen förutsätter att den svenska tillämpningen fastställs för att besvara syftet. Även 

framställningen av svensk rättspraxis består av fyra rättsfall och mer specifikt av AD 1995 

nr 97, målen A 35 och 37/97, AD 2009 nr 55 samt mål nr A 202/13. Urvalet av rättsfallen 

baseras på samma resonemang som vid urvalet av EU-rättslig praxis. Förevarande mål visar 

tydligt hur Arbetsdomstolen resonerar beträffande undantaget från uppsägningsförbudet. 

Målen visar även att Arbetsdomstolens resonemang inte har förändrats genom åren då fö-

revarande mål har några års mellanrum. Det bör noteras att sammanfattningarna av rättsfal-

len inte behandlar samtliga spörsmål som Arbetsdomstolen ska besvara i respektive mål då 

det i många fall är yrkanden som faller utanför uppsatsens ramar. Detta gäller såväl svensk 

rättspraxis som EU-rättslig praxis.  

I sista hand utgör doktrin en viktig rättskälla inom arbetsrätten, både i svensk rätt och EU-

rätt. Verksamhetsövergångar är en komplex företeelse och därför är ämnet tämligen utför-

ligt behandlat i doktrin. Inom rättstillämpningen har doktrin en betydande roll avseende ut-

vecklingen av den juridiska argumentationen.35 I uppsatsen används doktrin således för att 

beskriva gällande rätt samt för att påvisa den kritik som framförts avseende tillämpningen 

av undantagsbestämmelsen. Doktrin har därför blivit en naturlig källa att granska för att 

skapa en större förståelse för rättstillämpningen. Doktrin är emellertid inte en bindande 

rättskälla men används som ett komplement i uppsatsen för att skapa en större förståelse 

för andra rättskällor.36   

Det kan förefalla märkligt att uppsägningsförbudet många gånger utgör utgångspunkten i 

uppsatsens deskriptiva del med hänsyn till att uppsatsen syftar till att undersöka tillämp-

ningen av undantaget från uppsägningsförbudet. Förklaringen är att undantagsbestämmel-

sens tillämpning påverkas av uppsägningsförbudets tillämpningsområde och därmed är det 

många gånger uppsägningsförbudets tillämpningsområde som diskuteras för att avgöra un-

dantagsbestämmelsens räckvidd. Om uppsägningsförbudets tillämpningsområde har en vid 

räckvidd, innebär detta att undantagets tillämpningsområde inskränks och vice versa. Av 

den anledningen faller det sig naturligt att även i analysen diskutera uppsägningsförbudets 

tillämpningsområde för att fastställa tillämpningen av undantaget. 

                                                
35 Peczenik A., Juridikens teori och metod: en introduktion till allmän rättslära, s. 42.  

36 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 113.  
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I analysen diskuteras ovan nämnda rättskällor inom EU-rätten för att konkretisera ändamå-

let med överlåtelsedirektivet. Vidare diskuteras rättspraxis från EU-domstolen för att ut-

röna hur undantaget från uppsägningsförbudet ska tillämpas för att uppfylla ändamålet med 

direktivet. Svensk rättspraxis avseende undantaget från uppsägningsförbudet analyseras för 

att därefter avgöra huruvida en diskrepans föreligger mellan svensk rätt och EU-rätt. Flera 

rättsfall studeras för att erhålla större förståelse för bestämmelsens tillämpningsområde. 

Genom att studera flera rättsfall från EU-domstolen är det möjligt att framställa en väl un-

derbyggd analys för att besvara syftet med uppsatsen. Om det visar sig att den svenska till-

lämpningen av undantagsbestämmelsen inte överensstämmer med överlåtelsedirektivets 

ändamål anses det lämpligt att undersöka huruvida det finns behov att ändra den svenska 

rättstillämpningen, vilket får ske med utgångspunkt i ett de sententia ferenda perspektiv.37 I 

detta avseende bör det poängteras att det enligt EU-domstolen finns ett gemenskapsrätts-

ligt intresse av en enhetlig tolkning av begreppen i direktivet, utan hänsyn till vilka omstän-

digheter de ska tillämpas på.38   

I detta avseende bör det dock nämnas att en eventuell diskrepans mellan EU-rättslig och 

svensk tillämpning av undantaget från uppsägningsförbudet inte nödvändigtvis behöver in-

nebära att den svenska tillämpningen behöver genomgå en förändring. Överlåtelsedirekti-

vet utgör ett minimidirektiv, det är således möjligt för nationell rätt att reglera mer förmån-

liga bestämmelser för arbetstagare. En eventuell diskrepans ger alltså inte för handen att 

den svenska tillämpningen av undantaget från uppsägningsförbudet inte uppfyller ändamå-

let med direktivet. Om utgångspunkten däremot är att den svenska tillämpningen inte upp-

fyller det framställda ändamålet med direktivet, tar analysen sikte på att även diskutera 

huruvida tillämpningen bör genomgå en förändring.  

Uppsatsen analyseras utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv, vilket åsyftar till att rättstillämp-

ningen ska vara förutsägbar och rättssäker.39  Rättssäkerhetsperspektivet i denna uppsats 

innebär att det bör vara förutsägbart för såväl arbetsgivaren som arbetstagaren hur undan-

tagsbestämmelsen ska tillämpas. Verksamheter genomgår ständigt förändringar och om-

                                                
37 Sandgren, C., Ra ̈ttsvetenskap fo ̈r uppsatsfo ̈rfattare: a ̈mne, material, metod och argumentation s. 62.  

38 Mål C-28/95, p. 32 och p. 33. 

39 Bernitz, U. m.fl., Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 69; Peczenik, A., Juridikens teori och metod: en 

introduktion till allmän rättslära, s. 11.  
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struktureringar på grund av företagsekonomiska skäl.40 För arbetsgivare är det således vä-

sentligt att förutse innehållet i uppsägningsförbudet och under vilka förutsättningar det fak-

tiskt finns möjlighet för arbetsgivare att vidta en uppsägning vid verksamhetsövergångar 

utan att det strider mot uppsägningsförbudet. Tillika är förutsägbarheten viktig för arbets-

tagare vid verksamhetsövergångar. Arbetstagare bör ha möjlighet att förutse omfattningen 

av anställningsskyddet vid verksamhetsövergångar för att känna anställningstrygghet.  

1.6 Disposition  

Kapitel 1 Inledning 

Kapitel 2 Överlåtelsedirektivets tillkomst och tillämplighet 

Kapitel 3 Överlåtelsedirektivets ändamål och tillämpning 

Kapitel 4 Svensk rätt avseende undantaget från uppsägningsförbudet 

Kapitel 5  Analys  

Kapitel 6  Slutsatser 

Uppsatsen innehåller sammanlagt sex kapitel. Avslutande kommentarer följer efter varje 

kapitel för att sammanställa och konkludera vad som dittills har framställts för att skapa en 

röd tråd genom hela uppsatsen samt för att förbereda läsaren inför analysen.  

Nedan följer en något mer utförlig beskrivning av respektive kapitel: 

Första kapitlet,  är en introduktion på det aktuella området för att beskriva 

spörsmålet med tillämpningen av undantaget från uppsäg-

ningsförbudet vid verksamhetsövergångar. Kapitlet innefat-

tar även syfte, relevanta frågeställningar, avgränsningar, me-

tod och material samt disposition.  

 

Andra kapitlet,  består av en bakgrund till överlåtelsedirektivets  

tillkomst samt en beskrivning av rättsverkningarna av en 

verksamhetsövergång.  

 

                                                
40 Mulder, B.J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 11.  
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Tredje kapitlet,  innefattar en undersökning av motiven till överlåtelsedirekti-

vet för att utröna direktivets ändamål samt en sammanställ-

ning av EU-rättslig praxis för att i analysen kunna fastställa 

tillämpningen av undantaget från uppsägningsförbudet. Ka-

pitlet består av fyra rättsfallsreferat från EU-domstolen.  

 

Fjärde kapitlet,   innehåller en framställning av svensk rätt avseende undanta-

gets från uppsägningsförbudet vid verksamhetsövergångar. I 

kapitlet framställs fyra rättsfallsreferat från Arbetsdomstolen.   

 

Femte kapitlet,   utgör analysen i uppsatsen. I första hand tar analysen sikte 

på att konkretisera ändamålet med överlåtelsedirektivet. I 

andra hand diskuteras EU-domstolens resonemang för att 

avgöra hur undantaget från uppsägningsförbudet bör tilläm-

pas för att uppnå ändamålet med direktivet. Därefter disku-

teras huruvida den svenska tillämpningen av undantagsbe-

stämmelsen korresponderar med överlåtelsedirektivets än-

damål. Slutligen följer en diskussion utifrån ett de sententia 

ferenda perspektiv. Samtliga kapitel beaktas således för att 

besvara frågeställningarna och uppfylla syftet med uppsat-

sen.  

 

Sjätte kapitlet,    summering av uppsatsen och presentation av de slutsatser 

     som kan tas utifrån framställningen i uppsatsen. 
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2 Överlåtelsedirektivets tillkomst och tillämplighet 

Följande kapitel utgör en övergripande beskrivning av överlåtelsedirektivet. Inledningsvis 

framställs behovet av ett regelverk avseende verksamhetsövergångar och tillkomsten av di-

rektivet. Vidare framställs rättsverkningarna av en verksamhetsövergång för att förstå när 

undantaget från uppsägningsförbudet äger tillämplighet. 

2.1 Direktivets tillkomst  

Förändringar på grund av såväl interna som externa faktorer är ett vanligt fenomen inom 

alla verksamheter. Verksamheter företar därför många gånger omstruktureringar för att 

möta dessa förändringar men även för att åstadkomma förändringar i verksamheten. Om-

strukturering i form av verksamhetsövergångar utgör en väsentlig transaktion utifrån ett 

ekonomiskt perspektiv. Omstruktureringar genom verksamhetsövergångar har emellertid 

inte enbart stor betydelse av företagsekonomiska skäl, utan sådana förändringar har även 

betydelse ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Arbetstagare påverkas inte sällan av om-

struktureringar genom verksamhetsövergångar i form av omstruktureringar i personalom-

sättningen. Sådana förändringar i personalomsättningen har många gånger negativa effekter 

på arbetstagares anställning.41  

På 1970-talet kom arbetstagares situation vid övergång av verksamhet att uppmärksammas 

av kommissionen och det ansågs nödvändigt att utarbeta bestämmelser i syfte att skydda 

arbetstagare vid övergång av verksamhet.42  Bakgrunden till detta var utvecklingen på före-

tagsmarknaden då verksamheter allt oftare företog omstruktureringar samt företagskon-

centrationer till följd av det då rådande ekonomiska läget och utvecklingen av en gemensam 

marknad.43  Dessa förändringar ledde till ett ökat antal uppsägningar av arbetstagare inom 

flera medlemsländer och arbetstagares skydd kom därmed att uppmärksammas ytterligare.44  

                                                
41 Mulder, B.J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 11 f.  

42 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, takeo-

vers and amalgamations. Se även Barnard, C., EC Employment Law, s. 619; Mulder, B.J.,  Anställningen vid verksam-

hetsövergång, s. 119 

43 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, takeo-
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Arbetstagarskyddet reglerades då enbart genom förhandlingar mellan överlåtaren och för-

värvaren i samband med en övergång av verksamhet.45  Det uppkom inte sällan arbetsbrist i 

samband med en verksamhetsövergång och det fanns inget särskilt skydd för arbetstagare 

vid en uppsägningssituation och inte heller en garanti till återanställning.46 Det blev därför 

allt tydligare att den ekonomiska tillväxten inte stod i linje med en likvärdig utveckling av 

arbetstagarskyddet.47  Av den anledningen ansågs det nödvändigt att tillmäta de socialpoli-

tiska intressena ökad betydelse och inte enbart främja den ekonomiska tillväxten som tidi-

gare. Det fanns därför enligt kommissionen ett starkt behov att förstärka det då gällande 

anställningsskyddet på grund av de negativa konsekvenser som verksamhetsövergångar 

medförde för arbetstagare.48    

Mot denna bakgrund utarbetades inom Europeiska Unionen (EU) ett direktiv för att 

skydda arbetstagare mot negativa konsekvenser i anställningen på grund av förändringar i 

företagsstrukturer genom verksamhetsövergångar. År 1977 antog rådet det så kallade över-

låtelsedirektivet.49  Överlåtelsedirektivet var ett resultat efter att kommissionen ålagts att i 

                                                                                                                                          
vers and amalgamations. Se även Källström K. och Malmberg, J., Anställningsförhållandet: Inledning till den individuella 

arbetsrätten, s. 279; Barnard, C., EC Employement Law, s. 619. 

44 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, takeo-

vers and amalgamations. Se även Mulder, J.B., Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 119 och 160. 

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

46 Prop. 1994/95:102, Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar, s 40. 

47 Kommissionens förslag COM (75) 429 final, 25 juli 1975, Amended Proposal of Council Directive on har-

monization of the legislation on Member States on the safeguarding of employees’ rights and the advantages 

in the case of mergers, takeovers and amalgamations; Barnard, C., EC Employement law, s. 619; Mulder, B.J., 

Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 119 

48 Rådets resolution, Social Action Program 1974 to 1976, OJ C 13, 12 February 1974, s. 1- 4. Se även till exem-

pel Barnard, C., EC Employement law, s. 619 f. 

49 Direktiv 77/187/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlå-

telse av företag, verksamheter eller delar av verksamheter. 
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det sociala handlingsprogrammet50 bland annat utarbeta ett förslag om hur arbetstagares 

anställningsskydd skulle förstärkas.51  

Överlåtelsedirektivet från år 1977 prövades flitigt av EU-domstolen. I kommissionens 

handlingsprogram till den sociala stadgan, framgick att modifiering av överlåtelsedirektivet 

var angeläget med bakgrund till det omfattande antalet mål som erlagts EU-domstolen.52  I 

samband med att rådet antog det av kommissionen utarbetade förslaget till ändringsdirek-

tiv, klargjordes vissa begrepp, som varit föremål för tolkningssvårigheter hos EU-

domstolen, i ändringsdirektivet 98/50/EG.53   

I förslaget påpekade kommissionen att genomförandet av den inre marknaden under 1980-

talet hade påverkats av ett ökat antal av företagssammanslagningar. Kommissionen pekade 

på att utvecklingen i första hand berodde på de marknadsekonomiska premisserna, vilket 

även ofta hade vittgående effekter på arbetstagare i verksamheten. Det ansågs därför nöd-

vändigt att inte enbart fokusera på att ytterligare utöka den ekonomiska lönsamheten, men 

även att försäkra arbetstagares skydd. Syftet med ändringsdirektivet var således att tydlig-

göra direktivets bestämmelser för att arbetstagare ska erhålla det skydd som direktivet syf-

tar till.54   

Ändringsdirektivet kom att ersättas av det nu gällande direktivet 2001/23/EG i syfte att yt-

terligare skapa klarhet gällande dess innebörd och tolkning med hänsyn till EU-domstolens 

                                                
50 Rådets resolution, Social Action Program 1974 to 1976, OJ C 13, 12 February 1974, s. 1- 4. Se även till exem-

pel Barnard, C., EC Employement law, s. 619 f. 

51 Barnard, C., EU employment law, s. 8 f.; Mulder, B.J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 115 ff och 160; 

Nyström, B., Några problem vid arbete med EG-rättsligt material, s. 49 ff.  

52 Mulder, B.J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 117 f., och 158; Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 259. 

53 Rådets direktiv 98/50/EG av den 29 juni 1998 om ändring av direktiv 77/187/EEG om tillnärmning av med-

lemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av verksamhet-

er; Kommissionens förslag, COM (94) 300 final, 8 September 1994, Proposal for a council directive on the approxi-

mation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees ́rights in the event of transfers of undertakings, 

businesses or part of businesses. 

54 Kommissionens förslag, COM (94) 300 final, 8 September 1994, Proposal for a council directive on the approxima-

tion of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees ́rights in the event of transfers of undertakings, 

businesses or part of businesses, punkt 1-3.  
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praxis. Det nu gällande direktivet innebär emellertid inga förändringar i sak, utan syftar 

endast till att klargöra och samordna gällande bestämmelser med de två tidigare direkti-

ven.55   

2.2 Rättsverkningar av överlåtelsen 

2.2.1 Anställningsskyddet vid verksamhetsövergång  

Om överlåtelse sker enligt direktivets mening, tillämpas bestämmelserna i direktivet för att 

skydda arbetstagarnas anställningsskydd vid en verksamhetsövergång. Anställningsskyddet i 

överlåtelsedirektivet bygger på tanken att förvärvaren träder in i överlåtarens ställe i förhål-

lande till överlåtarens arbetstagare.56  I direktivet framgår att överlåtarens rättigheter samt 

skyldigheter, som följer av ett anställningsavtal eller anställningsförhållande som gäller vid 

tidpunkten för övergången, ska övergå på förvärvaren.57  

Vid överlåtelse av en verksamhet behövs ingen uppsägning av arbetstagares anställning, 

utan arbetstagarna blir anställda hos förvärvaren genom övergången. Det ska dock konsta-

teras att enbart arbetstagare som är anställda hos överlåtaren vid tidpunkten för överlåtel-

sen går över till förvärvaren. I det fall en arbetstagare inte får fortsatt anställning hos för-

värvaren vid en verksamhetsövergång, anses det motsvara en uppsägning eller ett avske-

dande.58  

Det anställningsavtal som arbetstagare har vid tidpunkten för överlåtelsen är avgörande en-

ligt rättspraxis av EU-domstolen.59  Bestämmelsen om att förvärvaren träder in i över-

                                                
55 Eklund, R., Anställningsförhållandet vid företagsöverlåtelser s. 105; Lunning, L., och Toijer, G., Anställningsskydd, en 

kommentar, s. 279, Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 259. 

56 Eklund, R., Anställningsförhållandet vid företagsöverlåtelser, s. 104; Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 276. 

57 Artikel 3.1 Direktiv 2001/23/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättighet-

er vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter. 

58 Kommissionens förslag, COM (75) 429 final, 25 July 1975, Amended Proposal for a Council Di-rective on harmo-

nization of the legislation on Member States on the safeguarding of employees‘ rights and advantages in the case of mergers, 

takeovers and amalgamations, s. 6. Se även Eklund, R., Anställningsförhållandet vid företagsöverlåtelser, s. 104 f; Käll-

ström, K. och Malmberg, J., Anställningsförhållandet: Inledning till den individuella arbetsrätten, s. 281.  

59 Mål C-19/83; Mål C-287/86. 
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låtarens ställe innebär att anställningen och det anställningsavtal som finns vid överlåtel-

setidpunkten obligatoriskt och per automatik omedelbart övergår på förvärvaren vid en 

övergång av verksamhet.60 Denna bestämmelse är av tvingande karaktär.61  Det innebär att 

såväl överlåtaren som förvärvaren är förbjuden att uppskjuta övergången av anställ-

ningsavtalen till en senare tidpunkt.62  Vidare har det i praxis fastslagits att direktivet inte 

utgör ett hinder för arbetstagare att motsätta sig en överföring av anställningen och där-

med avstå från anställningsskyddet som följer av direktivet. Arbetstagare kan således välja 

att följa med till förvärvaren eller att avstå från en överföring.63   

2.2.2 Uppsägningsförbudet och dess undantag vid verksamhetsövergång  

Den automatiska övergången av arbetstagares anställning som följer av överlåtelsedirek-

tivet, utgör ett starkt anställningsskydd för arbetstagare vid en verksamhetsövergång. An-

ställningen ska övergå från överlåtaren till förvärvaren på oförändrade grunder. Med andra 

ord ska överlåtarens rättigheter och skyldigheter gentemot arbetstagare i den överlåtande 

verksamheten övergå på förvärvaren.64 Detta anställningsskydd förstärks ytterligare genom 

en särskild bestämmelse som uttryckligen framgår i överlåtelsedirektivet, det så kallade upp-

sägningsförbudet.65   

Om en överlåtelse enligt direktivets mening föreligger, innebär uppsägningsförbudet att ar-

betsgivare inte får för att vidta uppsägningar på grund av övergången som sådan. Varken 

överlåtaren eller förvärvaren får göra gällande att arbetsbrist har uppkommit på grund av 

en övergång av verksamhet och därmed säga upp arbetstagare. En arbetsbristuppsägning 

                                                
60 Mål C-305/94. 

61 Eklund, R., Anställningsförhållandet vid företagsöverlåtelser, s. 107; Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 276. 

62 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 276.  

63 Mål C-132/91, C-138/91 och C-139/91. Se även Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 276 f.  

64 Artikel 3. 1, Direktiv 2001/23/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättig-

heter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter.  

65 Artikel 4.1, Direktiv 2001/23/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättig-

heter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter.  
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som uppkommit just på grund av verksamhetsövergången saknar således saklig grund.66 

Det bör understrykas att uppsägningsförbudet enbart begränsar uppsägning som sker på 

grund av övergången som sådan.67  I det fall att arbetsgivaren vidtar en uppsägning i samband 

med en verksamhetsövergång är det denne som har bevisbördan för att uppsägningen hän-

för sig till något annat än just överlåtelsen som sådan.68 Förbudet hindrar alltså både överlå-

taren och förvärvaren att vidta uppsägningar som är grundade på andra skäl än de som en-

ligt direktivet är tillåtna.69  

Bestämmelsen om uppsägningsförbudet innehåller en begränsning av förbudet, det så kal-

lade undantaget till uppsägningsförbudet. I bestämmelsen framgår att förbudet inte ska 

hindra varken överlåtarens eller förvärvarens möjligheter att vidta uppsägningar på grund 

av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl, i vilken förändringar i arbetsstyrkan in-

går.70  I detta avseende ska det dock understrykas att det av direktivet inte framgår vad 

dessa skäl närmare innefattar.71   

Sammantaget kan sägas att uppsägningsförbudet inte är absolut.72  Det föreligger situat-

ioner som tillåter verkställande av en uppsägning även i samband med övergång av verk-

samhet. Det råder dock osäkerhet under vilka förutsättningar som en sådan uppsägning kan 

                                                
66 Mulder, B.J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 313.  

67 Kommissionens förslag KOM (97) 85 slutlig, 4 mars 1997, Promemoria från kommissionen om arbetstagares för-

värvade rättigheter vid överlåtelse av företag, s. 10. Se även Kellström, K. och Malmberg, J., Anställningsförhållandet: In-

ledning till den individuella arbetsrätten, s. 282; Mulder, B.J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 313.  

68 Mulder, B.J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 27.  

69 Hemberg, M., EG-anpassning av LAS - vad har hänt sedan reglerna om övergång av verksamhet trädde i kraft?., s. 679; 

Kellström, K. och Malmberg, J., Anställningsförhållandet: Inledning till den individuella arbetsrätten, s. 282.  

70 Artikel 4.1, Direktiv 2001/23/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättig-

heter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter.  

71 Överlåtelsedirektivet uttrycker inte vad skälen hänför sig till. Det är emellertid diskuterats i bl.a. Ad-

lercreautz, A., och Mulder, B.J., Svensk arbetsrätt, s. 200; Hemberg, M., EG-anpassning av LAS - vad har hänt se-

dan reglerna om övergång av verksamhet trädde i kraft?., s. 678; Mulder, B.J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 27. 

72 Eklund, R., Anställningsförhållandet vid företagsöverlåtelse, s. 106; Nordström, A., Förbudet mot uppsägning vid över-

gång av verksamhet, s. 201.  
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vara tillåten enligt överlåtelsedirektivet. Den osäkerhet som råder hänför sig med andra ord 

till frågan om när undantaget till uppsägningsförbudet är tillämpligt.73   

2.3 Avslutande kommentarer   

Verksamhetsövergångar är en företeelse som har väsentlig betydelse för såväl arbetstagare 

som arbetsgivare. På grund av den ekonomiska tillväxten ansågs det nödvändigt att reglera 

bestämmelser som skyddar arbetstagares anställning vid en verksamhetsövergång. Det 

fanns därför ett behov av att stärka arbetstagares anställningsskydd för att åtnjuta en likvär-

dig utveckling som den ekonomiska utvecklingen och därmed kunna balansera parternas 

intressen.  

Överlåtelsedirektivet har genomgått flertalet ändringar och klargöranden, vilket talar för di-

rektivets komplexitet och tolkningssvårigheter. Dessutom är bestämmelserna i direktivet 

tämligen koncisa och många gånger finns det ett behov av klargöranden för vad som fak-

tiskt gäller. Det har resulterat i många förhandsavgöranden från EU-domstolen i fråga om 

hur direktivets bestämmelser ska tolkas och tillämpas. I avsaknad av en utförlig och detalje-

rad reglering i direktivet, spelar således EU-domstolens avgöranden en stor roll för att tolka 

direktivets bestämmelser.  

Överlåtelsedirektivet föreskriver uttryckligen ett undantag från uppsägningsförbudet som 

tillåter arbetsgivare att vidta uppsägningar vid en verksamhetsövergång under vissa förut-

sättningar. Detta talar för att undantaget från uppsägningsförbudet inte är absolut. Direkti-

vet tillåter alltså arbetsgivare att vidta uppsägningar av arbetstagare för att tillgodose arbets-

givares företagsekonomiska intressen, såvida uppsägningarna är hänförliga till skäl enligt 

undantagsbestämmelsen. På detta sätt är det möjligt att tillförsäkra arbetstagare ett anställ-

ningsskydd vid verksamhetsövergångar samtidigt som arbetsledningsrätten inte inskränks 

till en orimlig nivå. Det råder dock osäkerhet under vilka förutsättningar en arbetsgivare fa-

kitiskt har möjlighet att vidta uppsägningar vid en verksamhetsövergång. I direktivet fram-

går ingen närmare beskrivning av undantagsbestämmelsens tillämpningsområde.  

                                                
73 Malmberg, J., Recension till Bernard Johann Mulder, Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 211 f; Nordström, A., 

Förbudet mot uppsägning vid övergång av verksamhet, s. 201. 
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3 Överlåtelsedirektivets ändamål och tillämpning 

Detta kapitel kan sägas utgöra grunden för analysen i uppsatsen. Det är avgörande att fast-

ställa ändamålet med överlåtelsedirektivet för att kunna besvara syftet med uppsatsen. 

Detta kapitel utgör således en framställning av överlåtelsedirektivets ändamål. Eftersom 

överlåtelsedirektivet och förarbeten till direktivet är ganska knapphändiga vad gäller till-

lämpningen av undantagsbestämmelsen, studeras även EU-rättslig praxis på området. I 

detta kapitel framställs således fyra rättsfall som behandlar undantaget från uppsägnings-

förbudet.  

3.1 Ändamålet med överlåtelsedirektivet 

Av kommissionsförslaget till 1977 års direktiv framgår att 

”The aim of the proposed Directive is to protect employees from losing acquired and future rights in the event 

of transfers of undertakings or amalgamations by introducing provisions affording protection and safe-

guards.” 74  

Vidare framgår att målen ska uppnås genom  

”transfer of the employment relationship from the transferor to the transferee in the event of a change of own-

ership, protection of employees again dismissal on the sole ground of transfer of an undertaking or an amal-

gamation” 75  

Av ingressen i överlåtelsedirektivet framgår att syftet med direktivet är att stärka arbets-

tagares anställningsskydd vid omstruktureringar som innebär skifte av arbetsgivare. Di-

rektivet syftar särskilt till att trygga och säkerställa att arbetstagares rättigheter som följer av 

de anställningsförhållanden och anställningsavtal skyddas då en verksamhet byter ar-

betsgivare till följd av förändringar i verksamhetsstrukturer genom exempelvis överlåtelse 

av företag, verksamheter och delar av verksamheter på både nationell nivå och EU-nivå. 

                                                
74 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.  

75 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 8. 
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Anledningen är att den ekonomiska utvecklingen medför förändringar i företagsstrukturer 

vid överlåtelse av verksamhetsövergångar.76  Arbetstagare ska vid en verksamhetsövergång 

få fortsätta sin anställning med samma rättigheter och skyldigheter som innan övergången 

genomfördes.77  Ändamålet är således att i största möjliga mån förhindra att arbetstagare 

påverkas av en övergång av verksamhet. Det ska inte finnas en möjlighet för varken överlå-

taren eller förvärvaren att säga upp personal på grund av en verksamhetsöverlåtelse. 

Det framgår även att det föreligger skillnader avseende skyddsnivån mellan medlemssta-

terna som bör minskas för att förhindra negativ inverkan på den gemensamma mark-

nadens funktion.78  I denna kontext ska det dock framhållas att direktivet endast syftar till 

att säkerställa att arbetstagares skydd i förhållande till överlåtaren av en verksamhet enligt 

nationell reglering ska gälla oberoende av övergången som sådan också i förhållande till för-

värvaren av verksamheten. Det är alltså inte fråga om att uppnå någon enhetlig skyddsnivå 

inom EU utan istället att arbetstagares skydd enligt nationella bestämmelser ska aktualiseras 

även vid verksamhetsövergång.79  Överlåtelsedirektivet syftar alltså enbart till partiell har-

monisering och ska motsvara det skydd som normalt sett gäller för arbetstagare på nationell 

nivå.80  Direktivet syftar inte till att ge ett starkare skydd vid verksamhetsövergångar än vad 

som gäller vid uppsägningssituationer i andra fall före övergången.81   

                                                
76 Ingressen (2) och (3), Direktiv 2001/23/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetsta-

gares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter; Källström, K., och Malm-

berg, J., Anställningsförhållandet: Inledning till den individuella arbetsrätten, s. 277 f.; Mulder, B.J., Anställningen vid 

verksamhetsövergång, s. 115; Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 259. 

77 Artikel 3.1 Direktiv 2001/23/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättighet-

er vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter; Mål C-362/89. 

78 Ingressen (4), Direktiv 2001/23/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rät-

tigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter. 

79 Mulder, B.J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 115 f.  

80 Mål C-105/84. 

81 Mål C-343/98. 
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Såsom det framgår av rättspraxis från EU-domstolen ska kontinuiteten i anställningsför-

hållandena inom enheten tryggas.82  Arbetstagares anställningsförhållanden och anställ-

ningsvillkor ska alltså så långt det är möjligt vara oförändrade vid en verksamhetsövergång 

för att berörd arbetstagare inte ska försättas i en mindre fördelaktig situation än om en 

övergång inte skett.83   

Överlåtelsedirektivet är ett minimidirektiv, det är således möjligt för medlemsstaterna att 

genom nationell lagstiftning tillämpa mer gynnsamma villkor för arbetstagare än vad direk-

tivet föreskriver.84  Vidare har EU-domstolen framfört att direktivets bestämmelser är till 

arbetstagares förmån.85  

Det har uppkommit stora tolkningssvårigheter beträffande överlåtelsedirektivets bestäm-

melser, vilket har givit upphov till mest rättspraxis på arbetsrättens område. Det finns alltså 

rikligt med rättspraxis från EU-domstolen avseende den närmare tolkningen av direktivets 

innehåll och tillämpning.86 Vid tolkning av överlåtelsedirektivet har EU-domstolen tillmätt 

ingressen i direktivet väsentlig betydelse och flitigt hänvisat till denna i sina uttalanden.87  

Det bör understrykas att många oklarheter och tolkningsproblem i viss mån har klargjorts 

genom framför allt EU-domstolens utslag men även i och med 2001 års överlåtelsedirek-

tiv. Det nu gällande överlåtelsedirektivet klargör emellertid inte alla frågor som uppstår i 

samband med en verksamhetsövergång. Det är fortfarande många väsentliga rättsfrågor be-

                                                
82 Mål C-172/99, p. 19. 

83 Mål C-105/84, p. 26. 

84 Artikel 8, Direktiv 2001/23/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter 

vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter; Se även Barnard, C., EC Employement 

law, s. 580.  

85 Mål C-324/86, p. 14. 

86 Se mer om tolkningssvårigheter av överlåtelsedirektivet som uppkommit i rättspraxis i bl.a. Källström, K. 

och Malmberg, J., Anställningsförhållandet: Inledning till den individuella arbetsrätten s. 277; Mulder, B.J., Anställ-

ningen vid verksamhetsövergång, s. 116 f.; Nyström, B., Överlåtelsedirektivets tilla ̈mpning vid o ̈verga ̊ng av offentlig verk-

samhet, s. 211; Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 259; Kairinen, M., Personalens rättsliga ställning vid företagsöver-

låtelse, ändrad verksamhetsform m.m., s. 602.   

87 Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 259 f.; Nyström, B., Överlåtelsedirektivets tillämpning vid övergång av offentlig 

verksamhet, s. 211; Toijer, G., Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar, s. 33. 



 

 
25 

träffande verksamhetsövergång som kvarstår obesvarade.88 Det finns därför en förväntan 

på fler klargöranden avseende direktivets innehåll och tillämpning i framtiden.89   

3.2 Tillämpning enligt EU-rättslig praxis 

3.2.1 Mål C-101/87  

Verksamhet A arrenderade ett snickeri av verksamhet B och övertog därmed all personal 

från verksamhet B. När verksamhet A sade upp arrendeavtalet, sades även personalen upp. 

Driften av verksamheten lades ned. När verksamhet C köpte upp ifrågavarande snickeri av 

verksamhet B, återupptogs verksamheten. Verksamhet C övertog även drygt hälften av den 

person som var anställd hos verksamhet A.90  

I första hand uppstod frågan huruvida överlåtelsedirektivet omfattar en situation i vilken 

ägaren av en verksamhet säger upp ett arrendeavtal, varigenom driften av verksamheten 

läggs ner och därefter återupptas vid försäljning av verksamheten till en tredje person i vil-

ken drygt hälften av den tidigare verksamhetens personal medföljer. I andra hand uppstod 

frågan huruvida uppsägningarna stod i strid med uppsägningsförbudet eller om de var be-

rättigade med hänsyn till ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl.91  

Initialt konstaterade domstolen att ett tillfälligt uppehåll av driften inte nödvändigtvis inne-

bär att överlåtelsedirektivet saknar tillämplighet. Emellertid menade domstolen att arbetsta-

gare enbart kunde åberopa direktivets bestämmelser i den mån arbetstagare innehade en 

anställning i verksamheten vid verksamhetsövergången.92 

Beträffande den andra frågan om uppsägningsförbudet och dess undantag klargjorde dom-

stolen först och främst att personal som blir uppsagda före övergången i strid med uppsäg-

                                                
88 Hemberg, M., EG-anpassning av LAS - vad har hänt sedan reglerna om övergång av verksamhet trädde i kraft?, s. 684; 

Kairinen. M., Personalens rättsliga ställning vid företagsöverlåtelse, ändrad verksamhetsform m.m., s. 599 ff.Mulder, B.J., 

Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 17.  

89 Mulder, B.J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 17. 

90 Mål C-101/87. 

91 Mål C-101/87. 

92 Mål C-101/87, p. 16 och 17.  



 

 
26 

ningsförbudet i direktivet, ska betraktas som anställda vid tidpunkten för verksamhetsöver-

gången.  Det innebär således att de förpliktelser som överlåtaren har gentemot de anställda, 

övergår till förvärvaren per automatik.93  

Vidare uttalade domstolen följande. Bedömningen huruvida en uppsägning vid verksam-

hetsövergång står i strid med uppsägningsförbudet eller undantas av direktivets tillåtna skäl, 

ska fastställas med bakgrund av de objektiva omständigheterna som föreligger när uppsäg-

ningen vidtogs.  Bedömningen ska med andra ord ske utifrån de objektiva omständigheter-

na som motiverat uppsägningen.94 Domstolen hänförde särskilt till den omständighet att 

arbetstagare blev anställda hos den nya verksamheten efter att ha blivit uppsagda innan 

verksamhetsövergången. Det faktum att arbetstagare blev uppsagda och därefter anställda 

igen av förvärvaren kan tala för att uppsägningarna vidtogs på grund av ekonomiska, tek-

niska eller organisatoriska skäl.95  

3.2.2 Målen C-171/94 och C-172/94  

Verksamhet A hade ett avtal med verksamhet B. I samband med att verksamhet A upp-

hörde, övertog verksamhet C, det avtal som innehafts hos verksamhet A. I och med upp-

hörandet, sade verksamhet A upp femtio av sina totalt 64 arbetstagare. Återstående 14 ar-

betstagare skulle enligt överenskommelse mellan verksamhet B och verksamhet C överflyt-

tas till verksamhet C. Frågan uppkom huruvida övergången av avtalet mellan verksamhet B 

och verksamhet C var att bedöma som en övergång av verksamhet. Vidare uppkom frågan 

huruvida uppsägningarna stred mot uppsägningsförbudet.96  

EU-domstolen fastslog att direktivet är tillämpligt när ett avtal övergår från en verksamhet, 

som upphör, till en annan verksamhet. Överlåtelsedirektivets bestämmelser blev därmed 

tillämpliga i denna situation.97  

                                                
93 Mål C-101/87, p. 18. 

94 Mål C-101/87, p. 18.  

95 Mål C-101/87, p. 12.  

96 Mål C-171/94 och C-172/94. 

97 Mål C-171/94 och C-172/94, p. 29.  
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Beträffande uppsägningsförbudet betonade domstolen att direktivet syftar till att skydda 

arbetstagare vid byte av arbetsgivare. Av den anledningen är huvudregeln att överlåtarens 

rättigheter och skyldigheter på grund av anställningsavtal som gäller vid tidpunkten för 

övergången övergå på förvärvaren. Överlåtelsen av verksamheten kan således inte i sig inte 

utgöra skäl för uppsägningarna i förevarande situation.98  

Domstolen slog dock fast att direktivets bestämmelser, och mer specifikt uppsägningsför-

budet, inte hindrar arbetsgivare att vidta uppsägningar på grund av ekonomiska, tekniska el-

ler organisatoriska skäl enligt undantagsbestämmelsen.99 Det är således inte tillräckligt att 

merparten av personalen blev uppsagd vid övergången då uppsägningarna kunde ha skett 

på grund av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl, vilket är tillåtet enligt direkti-

vets bestämmelser.100 

3.2.3 Mål C-319/94  

Verksamhet A försattes i likvidation, varefter en likvidator förordnades. I samband med 

likvidationen blev en arbetstagare hos verksamhet A uppsagd av likvidatorn. Inom en kort 

tidsperiod övergick, enligt ett avtal godkänt av rätten, tillgångar till verksamhet B. I första 

hand uppkom frågan huruvida direktivet var tillämpligt vid en likvidationssituation. I andra 

hand uppkom frågan huruvida både överlåtaren och förvärvaren har möjlighet att verkställa 

uppsägningar av personal på grund av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl enligt 

direktivets mening.101  

Beträffande första frågan bedömde domstolen att det var fråga om en övergång av verk-

samhet. Överlåtelsedirektivet tillämplighet ska tolkas så att direktivet är tillämpligt på en 

verksamhetsövergång i tvångslikvidation när verksamheten fortsätter driften. Sammantaget 

var direktivet och dess bestämmelser tillämpliga i denna situation.102 

                                                
98 Mål C-171/94 och C-172/94, p. 3.  

99 Mål C-171/94 och C-172/94, p. 25.  

100 Mål C-171/94 och C-172/94, p. 25 och 26. 

101 Mål C-319/94.  

102 Mål C-319/94, p. 28-31.  
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Vidare bedömde domstolen frågan avseende undantaget från uppsägningsförbudet.  Först 

och främst uttalade domstolen att syftet med överlåtelsedirektivet är att tillförsäkra arbets-

tagare ett skydd mot uppsägningar som sker vid en verksamhetsövergång.103 Domstolen be-

tonade att direktivet syftar till att hindra uppsägningar som sker enbart på grund av överlå-

telsen.104 Domstolen menade att bestämmelsen inte syftar till att inskränka möjligheten för 

varken överlåtaren eller förvärvaren att säga upp personal grundande på de skäl som är till-

låtna enligt direktivet mening. Domstolen fastställde därmed att befogenheten att företa 

uppsägningar på grund av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl tillfaller både 

överlåtaren och förvararen.105   

3.2.4 Mål C-51/00  

Verksamhet A hade genom entreprenad anlitat verksamhet B, vilken i sin tur hade överlåtit 

arbetet till verksamhet C. När verksamhet A sade upp detta entreprenadavtal, vidtog verk-

samhet C därmed uppsägningar. Verksamhet A tecknade därefter ett nytt entreprenadavtal 

med verksamhet D som innebar utförande av samma arbete. I samband med nytecknade av 

avtal övertog verksamhet en del av de anställda som hade blivit uppsagda hos verksamhet 

C. Verksamheten övertog emellertid inga materiella eller immateriella tillgångar. I första 

hand uppstod frågan huruvida ifrågavarande situation utgjorde en övergång enligt direktivet 

mening då enbart en del av personalstyrkan övertogs. Vidare uppstod frågan huruvida upp-

sägningarna stod i strid med uppsägningsförbudet.106 

EU-domstolen fastställde initialt att ifrågavarande situation föll inom ramen för överlåtel-

sedirektivets bestämmelser. I situationer där föremålet för verksamheten i huvudsak base-

ras på arbetskraft, är en överföring av materiella och immateriella tillgångar inte nödvän-

dig.107  

                                                
103 Mål C-319/94, p. 34.  

104 Mål C-319/94, p. 36.  

105 Mål C-319/94, p. 37.  

106 Mål C-51/00.  

107 Mål C-51/00, p. 20  
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Beträffande frågan om uppsägningarna som vidtogs innan verksamhetsövergången, konsta-

terade domstolen först och främst att direktivets syfte är att trygga kontinuiteten i anställ-

ningsförhållanden.108 Arbetstagares anställning ska automatisk övergå från överlåtaren till 

förvärvaren. Likväl påpekade domstolen att, för att fastställa om en arbetstagare sagts upp 

uteslutande på grund av övergången som sådan, ska hänsyn tas till de objektiva omständig-

heterna som föreligger vid uppsägningen. Om till exempel ifrågavarande arbetstagarna åter-

anställs av förvärvaren tyder det på att uppsägningarna inte har skett på grund av över-

gången som sådan. Vidare påpekade domstolen att tidsaspekten har betydelse vid bedöm-

ningen av om uppsägningarna strider mot uppsägningsförbudet.  

I förevarande mål fanns det inget som talade för att uppsägningarna inte skulle ha skett på 

grund av enbart övergången enligt domstolen. Beträffande tidsaspekten påpekade domsto-

len att det faktum att arbetstagarna blivit uppsagda bara några dagar innan verksamhetsö-

vergången skedde, talade för att övergången utgjorde skälet för uppsägningarna. Utifrån 

samtliga omständigheter, bedömde domstolen att arbetstagarna fortfarande ska anses vara 

anställda vid tidpunkten för övergången.109 

3.3 Avslutande kommentarer   

Då överlåtelsedirektivets innehåll är tämligen koncist, är det svårt att fastställa ändamålet 

med överlåtelsedirektivet utifrån enbart ingressen. Det är således nödvändigt att undersöka 

behovet av ett direktiv vid verksamhetsövergångar och förarbeten för att fastställa direkti-

vets ändamål.  

Överlåtelsedirektivet syftar till att stärka arbetstagares anställningsskydd genom att i största 

möjliga mån förhindra att arbetstagares anställning påverkas negativt av en verksamhetsö-

vergång. Därmed finns det ett uppsägningsförbud i samband med verksamhetsövergångar. 

Uppsägningsförbudet följer dock av ett undantag som föreskriver att arbetsgivare har möj-

lighet att vidta uppsägningar som sker på grund av ekonomiska, tekniska eller organisato-

riska skäl. Enbart det faktum att direktivet föreskriver ett undantag innebär att uppsäg-

ningsförbudet inte är absolut. Det finns alltså utrymme för arbetsgivaren att vidta uppsäg-

ningar i samband med en verksamhetsövergång utan att träffas av förbudet. Direktivet äm-

                                                
108 Mål C-51/00, p. 23.  

109 Mål C-51/00, p. 28.  
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nar alltså inte att förhindra arbetsgivare från att vidta uppsägningar som annars hade varit 

tillåtna om en verksamhetsövergång inte var för handen. Undantaget utgör således en cen-

tral bestämmelse som syftar till att reglera och skydda arbetsledningsrätten från att inskrän-

kas till en orimlig nivå.  

Överlåtelsedirektivet är ett minimikrav, det finns således möjlighet att reglera gynnsammare 

bestämmelser för arbetstagare i nationell lagstiftning. Det finns emellertid fortfarande ett 

krav på att nationell lagstiftning ska överensstämma med överlåtelsedirektivets ändamål. 

Dessutom är en förutsättning att implementeringsbestämmelser tolkas i ljuset av EU. Det 

innebär att den svenska tillämpningen av undantaget från uppsägningsförbudet måste upp-

fylla ändamålet med direktivet.  

Det har uppkommit svårigheter med att tolka och tillämpa överlåtelsedirektivets bestäm-

melser, vilket har resulterat i att direktivet givit upphov till mest rättspraxis på arbetsrättens 

område. Det har således varit EU-domstolens uppgift att klargöra tolkningen och tillämp-

ningen av direktivets bestämmelser. Enligt rättspraxis från EU-domstolen har det huvud-

sakliga syftet varit att förhindra arbetsgivare att utnyttja situationen vid en verksamhetsö-

vergång för att vidta uppsägningar.  

EU-domstolen har valt att tolka uppsägningsförbudet ytterst snävt genom att mena att för-

budet enbart aktualiseras om uppsägningen sker på grund av övergången som sådan. Dom-

stolen menar att bedömningen baseras på objektiva omständigheter och att tidsaspekten 

kan utgöra en faktor i bedömningen. Det är alltså uppsägningsskälen som är avgörande för 

huruvida en uppsägning står i strid med uppsägningsförbudet eller inte. Enligt domstolens 

uttalanden kan det fastställas att direktivet inte syftar till att frånta arbetsgivare möjligheten 

att vidta uppsägningar vid verksamhetsövergångar på grund av skäl hänförliga till verksam-

heten som sådan. Av den anledningen bör undantagsbestämmelsen ha ett tämligen vid-

sträckt tillämpningsområde för att överensstämma med överlåtelsedirektivets ändamål. 
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4 Svensk rätt avseende undantaget från uppsägningsför-

budet 

I föregående kapitel framställs ändamålet med överlåtelsedirektivet samt en beskrivning av 

överlåtelsedirektivets tillämpning enligt EU-rätten. I och med Sveriges medlemskap i EU 

har Sverige åtagit sig att implementera överlåtelsedirektivet i svensk rätt. Det är således 

nödvändigt att förklara vad överlåtelsedirektivet har inneburit för den svenska regleringen. 

Följande kapitel tar därmed sikte på att dels beskriva hur rättsläget såg ut innan överlåtelse-

direktivet implementerades i svensk rätt, dels beskriva förändringen i svensk rätt efter att 

implementering av direktivet har skett. Därefter framställs svenska förarbeten avseende 

undantaget från uppsägningsförbudet. Slutligen innehåller kapitlet en framställning av ett 

antal rättsfall för att kunna fastställa den svenska tillämpningen av undantagsbestämmelsen 

i analysen.  

4.1 Implementering av överlåtelsedirektivet 

Före 1995 års implementering av överlåtelsedirektivets bestämmelser i svensk rätt fanns 

ingen generell reglering beträffande arbetstagares anställning vid verksamhetsövergångar. I 

avsaknad av rättsregler avseende arbetstagares anställningsskydd vid övergång av verksam-

het tillämpades istället allmänna avtalsmässiga bestämmelser om partsskifte i svensk rätt.110 

För att det skulle vara fråga om en överlåtelse i enlighet med svensk rätt före ikraftträdan-

det av överlåtelsedirektivet, förutsattes att det förelåg ett direkt rättslig samband mellan 

överlåtaren och förvärvaren, exempelvis genom ett avtal mellan parterna. Vidare hade gäl-

denären, arbetsgivaren, ingen möjlighet att frigöra sig från sina avtalsförpliktelser gentemot 

en arbetstagare genom att överföra dem till någon annan, förvärvaren, utan samtycke från 

arbetstagaren själv.111  

Den svenska regleringen medgav även arbetsgivaren att vidta uppsägningar i samband med 

en övergång av verksamhet. Om det uppstod en arbetsbristsituation i samband med en 

verksamhetsöverlåtelse, förelåg således inget hinder för överlåtaren att vidta arbetsbristupp-

                                                
110 Mulder, B.J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 128.; Nyström, B., EU och arbetsrätten, s. 290.  

111 Aldercreutz, A., och Mulder, B.J., Svensk arbetsrätt, s. 196; Eklund, R., Anställningsförhållandet vid företagsöverlå-

telser, s. 18 ff; Mulder, B.J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 128f.  
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sägningar som uppstod på grund av övergången som sådan. Inte heller förelåg några krav 

på förvärvaren att återanställa arbetstagare som tillhörde den överlåtna verksamheten. Istäl-

let var det upp till förvärvaren själv att fritt välja huruvida arbetstagare i den överlåtna verk-

samheten skulle utnyttjas också i fortsättningen eller om förvärvaren istället skulle använda 

sig av egen personal.112  

I och med Sveriges anslutning till Europeiska Unionen år 1995, implementerades överlåtel-

sedirektivets regler i den svenska rättsordningen. Sålunda vidtogs lagändringar avseende be-

stämmelserna om överlåtelse av verksamhet, framför allt genom införandet av 6 b § LAS 

samt ändringar och tillägg till i 7 § LAS. Bestämmelsen i 6 b § LAS stadgar att rättigheter 

och skyldigheter som följer av de anställningsavtal och de anställningsförhållandena vid 

tidpunkten för övergången, ska övergå på förvärvaren vid en verksamhetsövergång.  

I svensk rätt tar uppsägningsförbudet och dess undantag form i 7 § 3 st. LAS. Som tidigare 

nämnts, framgår av överlåtelsedirektivet att varken överlåtaren eller förvärvaren får vidta 

uppsägningar på grund av övergången i sig. Förbudet är en konsekvens av att en övergång 

av verksamhet föreligger enligt 6 b § LAS. Såsom det följer av direktivet och därigenom i 7 

§ 3 st. 2 men. LAS, finns det dock utrymme för arbetsgivare att vidta uppsägningar vid 

verksamhetsövergångar. Förbudet hindrar varken överlåtaren eller förvärvaren att vidta 

uppsägningar på grund av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl, där förändringar 

i arbetsstyrkan ingår.113  

Båda bestämmelserna har implementerats direkt i svensk rätt, vilket innebär att den svenska 

implementeringen ordagrant överensstämmer med direktivets ordalydelse. Det är därmed 

inte fråga om en för arbetstagare förmånligare reglering i jämförelse med överlåtelsedirekti-

vet,114  till skillnad mot vissa andra delar av den svenska regleringen avseende verksam-

hetsövergångar.115  

                                                
112 SOU 1993:32, Ny anställningslag, s. 324 f.; Eklund, Ronnie, Anställningsförhållandet vid företagsöverlåtelser, s. 134 

f.; Mulder, B.J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 129.  

113 7 § 3 st. 2 men. LAS. 

114 Nordström, A., Förbudet mot uppsägning vid övergång av verksamhet, s. 201 f.  

115 Till exempel har de svenska reglerna avseende verksamhetsövergång gjorts tillämpliga även för sjöfart, vil-

ket inte följer av direktivet.  
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Bestämmelserna i svensk rätt som reglerar övergång av verksamhet har därmed sitt ur-

sprung i det gemenskapsrättsliga överlåtelsedirektivet, varför bestämmelserna ska tolkas 

och tillämpas EU-konformt. Den svenska regleringen ska med andra ord tolkas i ljuset av 

EU, vilket innebär att reglerna ska tolkas i enlighet med direktivet innebörd och med bak-

grund till dess ändamål. Det är EU-domstolen som ytterst tolkar överlåtelsedirektivet, där-

med ska den svenska regleringen även beakta avgöranden från EU-domstolen vid det EU-

konforma tolkningsförfarandet.116 

4.2 Tillämpning enligt svensk rätt  

4.2.1 Förarbeten  

4.2.1.1 SOU 1994:83 

I arbetskommitténs betänkande SOU 1994:83, lämnades förslag på hur de svenska lagreg-

lerna skulle utformas avseende verksamhetsövergångar med beaktande av överlåtelsedirek-

tivet och dess ändamål. En mycket omdebatterad tolkningsfråga inför implementeringen av 

direktivet var just uppsägningsförbudet och dess undantag. Arbetskommittén uttalade sin 

uppfattning i frågan om hur uppsägningsförbudet bör tolkas och i vilken utsträckning för-

budet bör gälla. Kommittén analyserade i betänkandet framför allt EU-domstolens uttalan-

den i domar samt annat rättsligt material för att fastställa tolkningen av uppsägningsförbu-

det och dess undantag.117 

Enligt kommittén kan uppsägningsförbudet komma att framstå som relativt okomplicerat i 

en situation där avsikten är att verksamheten ska bedrivas på samma sätt som tidigare utan 

uppsägningar eller andra förändringar i organisationen. I en situation där avsikten emeller-

tid är att genomföra sådana förändringar i verksamheten, uppstår ett flertal spörsmål. I 

detta avseende påpekade kommittén att det bör framhållas att uppsägningsförbudet inte ska 

förhindra förändringar i arbetsstyrkan som kan komma att ske på grund av andra organisa-

toriska skäl än övergången som sådan. Problematiken tar sikte på i vilken utsträckning ar-

betsgivare har möjlighet att vidta uppsägningar på grund av organisationsförändringar i 
                                                
116 Adlercreutz, A och Mulder, B.J., Svensk arbetsrätt, 196; Iseskog, T., Anställningsskydd vid övergång av verksamhet, 

s. 5; Mulder, B.J., Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 126.  

117 SOU 1994:83, Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar; Nordström, A., Förbudet mot uppsägning vid 

övergång av verksamhet, s.197. 
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samband med en överlåtelse av verksamhet. Det var enligt kommitténs mening svårbedömt 

att avgöra gränsen mellan tillåtna och förbjudna förfaranden för att hantera en övertalig-

hetssituation vid en verksamhetsövergång.118   

Arbetskommittén har illustrerat problematiken med följande tre exempel.  

Exempel 1. Det uppstår övertalighet hos överlåtaren och uppsägningar vidtas därför på 

grund av arbetsbrist. Vid det tillfället har en försäljning av verksamheten inte varit på tal. 

Efter uppsägningstidens utgång börjar överlåtaren att överväga försäljning av verksamheten 

och beslut fattas. Den personal som tillhör den övergångna verksamheter medföljer till för-

värvaren. I förevarande situation står det klart att uppsägningarna inte berörs av uppsäg-

ningsförbudet.119 

Exempel 2. Det uppstår övertalighet hos överlåtaren och uppsägningar vidtas därför på 

grund av arbetsbrist. Vid det tillfället har en försäljning av verksamheten inte varit på tal. 

Under uppsägningstiderna överväger överlåtaren en försäljning av verksamheten. Beslut 

fattas om en verksamhetsövergång och den personal som sades upp, följer med till förvär-

varen under uppsägningstiden. I förevarande situation torde övergången som sådan inte 

vara skälet för uppsägningarna och därmed aktualiseras inte uppsägningsförbudet.120 

Exempel 3. Det uppstår övertalighet hos överlåtaren. Under samma tidsperiod börjar över-

låtaren överväga försäljning av verksamheten och beslut fattas inom samma tidsperiod om 

försäljning. Överlåtaren vidtar uppsägningar på grund av arbetsbrist. I förevarande situat-

ion är gränsen för vad som kan anses tillåtet oklar om man läser bestämmelsen i direktivet 

bokstavligen.121  

Kommittén bedömde att det bör införas ett lagfäst förbud mot uppsägning på grund av 

övergången i sig. Genom att uttryckligen förskriva ett uppsägningsförbud i svensk rätt klar-

görs att en verksamhetsövergång i sig inte kan utgöra skäl för att vidta arbetsbristuppsäg-

                                                
118 SOU 1994:83, Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar, s. 85 f.  

119 SOU 1994:83, Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar, s. 85. 

120 SOU 1994:83, Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar, s. 85. 

121 SOU 1994:83, Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar, s. 85. 
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ningar.122 Med hänsyn till ovanstående exempel behandlade kommittén även frågan 

huruvida överlåtelsedirektivet syftar till att det tidsmässigt ska råda ett absolut förbud mot 

uppsägningar från det att planerna av en övergång av verksamhet har tagit fast form och 

fram till dess övergången sker. Eftersom en närmare förklaring av uppsägningsförbudets 

omfattning och dess undantaget inte framgår i direktivet, valde kommittén att analysera 

domskäl från EU-domstolen för att klargöra hur tillämpningen lämpligen bör se ut.123 

Kommittén bedömde att direktivets uppsägningsförbud bör ha en förhållandevis begränsad 

räckvidd. Enligt direktivets mening bör förbudet egentligen enbart hindra uppsägningar 

som sker just på grund av övergången som sådan. Det ska därför finnas utrymme för ar-

betsgivaren att vidta uppsägningar som sakligt motiveras av andra organisatoriska skäl. Med 

andra ord torde arbetsbristbegreppet vara tillämpligt i alla situationer där övergången i sig 

inte ligger till grund för uppsägningen.124  

En snäv tolkning av uppsägningsförbudet behöver inte nödvändigtvis innebära en nackdel 

för arbetstagare i verksamheten som ska övergå. Kommittén gav följande exempel. Överta-

lighet uppstår i den verksamhet som ska övergå. Överlåtaren är ett större bolag med större 

omplaceringsmöjligheter för uppsägningshotad personal till skillnad från förvärvarens möj-

ligheter. I det fallet att personalen medföljer till förvärvaren kan det bli fråga om uppsäg-

ning medan det hos överlåtaren hade kunnat räcka med omplacering. Det motsatta förhål-

landet kan givetvis också föreligga. Det beror således på såväl överlåtarens som förvärva-

rens verksamhetssituation ifråga om exempelvis omplaceringsmöjligheter, om det är till 

fördel för arbetstagarna som berörs av verksamhetsövergången.125 

Sammantaget menade arbetskommittén att det är en självklarhet att en uppsägning som 

sker på grund av verksamhetsövergången som sådan, står i strid med uppsägningsförbudet. 

Därutöver har uppsägningsförbudet en förhållandevis begränsad räckvidd. Det ska finnas 

möjlighet för arbetsgivare att vidta uppsägningar som sakligt motiveras av andra skäl än just 

                                                
122 SOU 1994:83, Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar, s. 84.  

123 Se mer om vilka rättsfall som arbetskommittén diskuterar i SOU 1994:83, Övergång av verksamheter och kollek-

tiva uppsägningar, s. 87. 

124 SOU 1994:83, Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar, s. 87. 

125 SOU 1994:83, Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar, s. 86.  
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övergången. Uppsägningar som sker på grund av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska 

skäl får avses utgöra uppsägningar vid en verksamhetsövergång som är hänförliga till verk-

samheten som sådan.126 Utrymmet för detta torde många gånger motsvara vad som i 

svensk rätt utgör saklig grund för uppsägning på grund av arbetsbrist med undantag just för 

övergången som sådan.127 Därigenom ges såväl överlåtare som förvärvare ett visst spelrum 

för att vidta omorganisationer och rationaliseringsförfaranden även i en övergångssituation. 

Kommittén menar att sådana möjligheter är särskilt viktiga när övergången syftar till att 

omorganisera ekonomiskt svaga verksamheter.128  

4.2.1.2 Proposition 1994/95:102 

Det förslag som framgår i arbetsrättskommitténs betänkande, med en snävare tolkning av 

uppsägningsförbudets räckvidd, kom lagstiftaren i viss mån att överge för en annan, vidare 

tolkning i sin slutgiltiga version.129  

I propositionen gör regeringen en delvis annan tolkning av uppsägningsförbudets räckvidd. 

Regeringen utgick bland annat från samma exempel130 som arbetsrättskommittén gjort för 

att bedöma uppsägningsförbudets räckvidd vid verksamhetsövergångar. Liksom arbets-

rättskommittén, menade regeringen att uppsägningsförbudet inte aktualiseras i en situation 

där uppsägningar vidtas av överlåtaren på grund av övertalighet och försäljning av verk-

samheten blir aktuell efter att uppsägningstiden har löpt ut. I en situation där en verksam-

hetsövergång kommer på tal under löpande uppsägningstider, ställer sig regeringen tveksam 

till.131  

Emellertid frångick regeringen helt från arbetskommitténs ståndpunkt beträffande det sista 

exemplet. Regeringen menade att uppsägningsförbudet aktualiseras om diskussioner eller 

                                                
126 SOU 1994:83, Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar, s. 87.  

127 SOU 1994:83, Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar, s. 156.  

128 SOU 1994:83, Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar, s. 87. 

129 Prop. 1994/95:102, Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar, s. 41 ff.  

130 Se avsnitt 4.2.1.1. i uppsatsen.  

131 Prop. 1994/95:102, Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar, s. 42 f.  
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förhandlingar har påbörjats, även om beslut om verksamhetsövergång inte har tagits. Det 

är istället upp till förvärvaren att efter övergången ta hand om den övertalighet som upp-

stått.132  

Vidare diskuterade regeringen huruvida det tidsmässigt ska gälla ett absolut uppsägnings-

förbud för överlåtaren i en situation där planerna för en övergång av verksamhet har tagit 

en relativt fast form.133 Enligt regeringens mening ska uppsägningsförbudet tolkas på så vis 

att överlåtaren inte har möjlighet att vidta uppsägningar på grund av arbetsbrist vid en 

verksamhetsövergång, även om beslut om överlåtelse inte har fattats. Regeringen menade 

att överlåtaren inte ska ha möjlighet att vidta uppsägningar för en förvärvares räkning och 

att övertaligheten istället ska vila på förvärvaren.  Det är således förvärvarens ansvar att 

vidta uppsägningar som anses nödvändiga. Om det förekommer diskussioner eller förhand-

lingar om en verksamhetsövergång och överlåtaren vidtar uppsägningar, tyder det enligt re-

geringen på att uppsägningarna sker på grund av övergången som sådan och inte på grund 

av arbetsbrist grundade på andra skäl. Detta talar för att planerna för en verksamhetsöver-

gång har tagit relativt fast form enligt regeringens mening. 134  

Sammantaget är regeringens ståndpunkt att det tidsmässigt föreligger ett absolut uppsäg-

ningsförbud för arbetsgivare att vidta uppsägningar när planerna för en verksamhetsöver-

gång har tagit relativ fast form. Detta förbud aktualiseras således när diskussioner eller för-

handlngar avseende en verksamhetsövergång har påbörjats mellan överlåtare och förvär-

vare. 

4.2.2 Rättspraxis 

4.2.2.1 AD 1995 nr 97 

Verksamhet A handhade driften samt bemanningen av bostadsplattformar hos verksamhet 

B enligt ett avtal. I och med att verksamhet B överlät plattformarna till verksamhet C, upp-

hörde avtalet att gälla mellan verksamhet B och verksamhet A. Till följd av detta, uppstod 

en arbetsbristsituation hos verksamhet A, vilket medförde uppsägningar hos verksamheten. 

                                                
132 Prop 1994/95:102, Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar, s. 43. 

133 Prop 1994/95:102, Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar, s. 42. 

134 Prop. 1994/95:102, Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar, s. 44 f. 
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Frågan i målet var vilken verkan en uppsägning som vidtagits av överlåtaren har gentemot 

förvärvaren. 

Arbetsdomstolen menade att det finns övervägande skäl för att överlåtarens vidtagande av 

uppsägningar enbart ska kunna åberopas av denne och inte av förvärvaren. Arbetsdomsto-

len gav följande exempel för att illustrera problematiken. En arbetsgivare finner sig tvungen 

att lägga ned sin verksamhet då det visat sig att det inte finns möjlighet att överlåta denna. 

Till följd av detta, vidtar arbetsgivaren uppsägningar på grund av arbetsbrist. Med den ut-

gångspunkten är uppsägningarna sakligt grundade enligt domstolen. Efter en tid finns det 

möjlighet att överlåta verksamheten. I en sådan situation menade domstolen att bestäm-

melserna inte kan syfta till att den tidigare arbetsgivarens uppsägningar ska kunna åberopas 

av den nye arbetsgivaren. Av den anledningen bedömde att uppsägningsförbudet aktuali-

seras om det vid tidpunkten för uppsägningen föreligger en mer eller mindre befogad an-

ledning att anta att en verksamhetsövergång kommer att ske i framtiden. 

4.2.2.2 Målen A 35/97 och 37/97 

Verksamhet A hade ett entreprenadavtal med verksamhet B avseende städning av en bygg-

nad.  Några månader före entreprenadavtalet löpte ut, sade verksamhet A upp arbetstagar-

na som utfört städningen av ifrågavarande byggnad under åberopande av arbetsbrist. Efter 

att entreprenadavtalet löpte ut, fick verksamhet A beskedet att entreprenadavtalet inte 

skulle förlängas. Städningen skulle istället övertas av annan entreprenör. Frågan i målet var 

först och främst huruvida uppsägningarna av arbetstagarna stod i strid med uppsägnings-

förbudet.  

Domstolen slog fast att det vid tidpunkten för ifrågavarande uppsägningar inte gick att av-

göra huruvida en överlåtelse av verksamhet skulle komma att ske. Med andra ord gick det 

inte vid tidpunkten att överblicka om verksamhet A eller om annan verksamhet skulle er-

hålla den nya entreprenaden. Med anledning därav ansåg domstolen att uppsägningarna 

inte stred mot uppsägningsförbudet. 

4.2.2.3 AD 2009 nr 55  

Verksamhet A vidtog uppsägningar på grund av arbetsbrist avseende fyra arbetstagare an-

ställda hos verksamheten. Därefter skedde en verksamhetsövergång enligt 6 b § LAS från 

verksamhet A till verksamhet B. De fyra arbetstagarnas uppsägningstid hade löpt ut före 

verksamhetsövergång. Frågan i målet var huruvida arbetstagarnas anställningsavtal hade 
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övergått till verksamhet B eller om uppsägningarna var sakligt grundade. Tvisten består av 

flera frågor men då det saknar relevans i uppsatsen, lämnas dem därhän.  

Arbetsdomstolen inledde sin bedömning med att klargöra att arbetstagares rättigheter och 

skyldigheter på grund av anställningsavtal och anställningsförhållanden som gäller vid tid-

punkten för övergången ska övergå från överlåtaren till förvärvaren. Vidare tog domstolen 

upp uppsägningsförbudet som föreskriver att en verksamhetsövergång i sig inte utgör sak-

lig grund för uppsägningar. Av undantaget till förbudet följer att uppsägningar som sker av 

ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl vid en verksamhetsövergång utgör saklig 

grund.  

Domstolen gjorde följande bedömning i denna fråga. Initialt menade domstolen att det fak-

tum att uppsägningsförbudet inte är knutet till en fixerad punkt under en övergångsprocess 

medför både rättsliga och bevismässiga svårigheter vid bedömningen huruvida en uppsäg-

ning har vidtagits i strid med uppsägningsförbudet. Enligt Arbetsdomstolens mening borde 

tidpunkten för när planerna om en övergång ha tagit en relativt fast form innan uppsäg-

ningsförbudet träder i kraft, för att övergången i sig ska kunna sägas vara orsaken till upp-

sägningen. I målet bedömde domstolen att det inte gick att fastställa att verksamhet A vid 

tidpunkten för uppsägningarna hade för avsikt att överlåta verksamheten till verksamhet B, 

vilket i sin tur innebär att uppsägningarna inte stod i strid med uppsägningsförbudet.  

4.2.2.4 Mål nr A 202/13 

Verksamhet A hade med verksamhet B ett entreprenadavtal om att förstnämnd verksamhet 

skulle utföra vissa servicetjänster. Med anledning av att entreprenadavtalet skulle löpa ut, 

var verksamhet A tvungen att vidta uppsägningar av arbetstagare som utförde ifrågava-

rande servicetjänster. Vid uppsägningstillfället pågick ett anbudsförfarande om ifrågava-

rande servicetjänster. Verksamhet A fick besked om att verksamheten hade vunnit upp-

handlingen efter att arbetstagarna hade sagts upp men innan uppsägningstiden hade löpt ut.  

I första hand var frågan i målet huruvida uppsägningarna har skett ”för säkerhets skull”. I 

andra hand var frågan huruvida uppsägningarna stod i strid med uppsägningsförbudet för 

det fall att verksamhet A hade förlorat upphandlingen och att det istället hade varit fråga 

om en verksamhetsövergång genom att en annan verksamhet hade tagit över arbetsuppgif-

terna.  
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Arbetsdomstolen hänvisar till AD 2009 nr 55 och menade att planerna för en verksam-

hetsövergång ska ha tagit relativt fast form vid uppsägningstillfället för att uppsägningsför-

budet ska bli tillämpligt. Enligt domstolen skulle det stå klart att en övergång av verksam-

het kommer att äga rum under uppsägningstiden eller i anslutning till att denna löper ut, för 

att bedöma huruvida uppsägningsförbudet är tillämpligt. Domstolen exemplifierade med 

att det står klart att en övergång av verksamhet kommer att äga rum om det exempelvis fö-

rekommit kontakter eller förhandlingar mellan överlåtaren och förvärvaren. Likväl kunde 

det stå klart att en verksamhetsövergång kommer att äga rum även om det inte förekommit 

kontakter med en eventuell förvärvare.  

I förevarande mål bedömde Arbetsdomstolen att arbetstagarna har sagts upp på grund av 

arbetsbrist då det vid uppsägningstillfället var oklart huruvida verksamhet A skulle erhålla 

entreprenadavtalet eller, om så inte skulle bli fallet, om det skulle bli fråga om en verksam-

hetsövergång från verksamhet B till en annan verksamhet. Domstolen bedömde därmed att 

arbetstagarna hade sagts upp på grund av arbetsbrist.  

4.3 Avslutande kommentarer   

Tidigare har det inte funnits en reglering avseende verksamhetsövergångar och arbetsgivare 

kunde fritt vidta uppsägningar. På grund av den ekonomiska utvecklingen, uppstod ett be-

hov att reglera verksamhetsövergångar för att arbetstagare ska åtnjuta en likvärdig utveckl-

ing. Denna reglering har därefter implementerats i svensk rätt.  

Uppsägningsförbudet och dess undantag har implementerats ordagrant i svensk rätt. Det 

innebär att den svenska ordalydelsen överensstämmer med överlåtelsedirektivets ordaly-

delse helt och hållet. Det är således inte fråga om en mer förmånlig reglering, till skillnad 

mot vissa andra delar av den svenska regleringen avseende verksamhetsövergångar.  

I arbetskommitténs betänkande SOU 1994:83 diskuteras uppsägningsförbudet och dess 

undantag. Kommittén försöker att klargöra och fastställa den lämpliga tolkningsmetoden 

och tillämpningen av bestämmelserna utifrån direktivets förarbeten jämte EU-domstolens 

uttalanden. Kommittén lägger framför allt stor vikt på EU-domstolens uttalanden för att 

utröna hur uppsägningsförbudet och dess undantag ska tillämpas för att uppfylla syftet med 

direktivet.  
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Enligt arbetskommittén syftar överlåtelsedirektivet inte till att ställa upp ett absolut upp-

sägningsförbud från en viss tidpunkt. Detta innebär att förbudet inte ska förhindra arbets-

givare att vid en verksamhetsövergång vidta uppsägningar hänförliga till verksamheten som 

sådan. Liksom EU-domstolens mening, ska förbudet därmed ha en snäv räckvidd. Upp-

sägningsförbudet ska enbart förhindra uppsägningar som sker på grund av övergången som 

sådan. Det innebär således att undantaget har en tämligen vidsträckt räckvidd. Kommitténs 

uttalanden baseras på en EU-konform tolkning genom att tolka bestämmelserna med hän-

syn till ändamålet.  

I propositionen gör regeringen en annorlunda bedömning än kommittén. Regeringen me-

nar att det tidsmässigt föreligger ett absolut förbud från det att planerna om en verksam-

hetsövergång har tagit fast form. Regeringen torde därför mena att undantaget inte kan till-

lämpas när planerna om en verksamhetsövergång har tagit fast form. Sammantaget kan 

konstateras att undantagsbestämmelsen mister sin funktion vid verksamhetsövergångar. 

Arbetsgivare har ingen som helst möjlighet att vidta omstruktureringar som medför upp-

sägning av personal, även om uppsägningen inte beror på övergången som sådan.   

Arbetsdomstolens uttalanden följer regeringens ståndpunkt. Arbetsdomstolen frångår EU-

domstolens tillämpning och menar istället att tidpunkten för en uppsägning är avgörande 

för att bedöma huruvida uppsägningen strider mot uppsägningsförbudet eller undantas av 

direktivets tillåtna skäl. Arbetsdomstolen beaktar inte arbetsgivares uppsägningsskäl i be-

dömningen. Domstolen har valt att inte heller behandla undantagsbestämmelsen. Istället är 

tidpunkten för uppsägningen en avgörande faktor vid bedömningen.   
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5 Analys 

I det följande ska först och främst ändamålet med överlåtelsedirektivet konkretiseras ef-

tersom ändamålet utgör en essentiell del i uppsatsen för att besvara syftet. I andra hand ska 

rättspraxis från EU-domstolen diskuteras för att utröna hur domstolen tillämpar undan-

tagsbestämmelsen för att uppfylla överlåtelsedirektivets ändamål. Detta med anledning av 

att överlåtelsedirektivet och förarbeten till direktivet är väldigt knapphändiga vad gäller till-

lämpningen av bestämmelsen. Därefter tar analysen sikte på att utreda tillämpningen av be-

stämmelsen i svensk rätt för att kunna besvara syftet. Detta sker med hjälp av att diskutera 

vad som framkommit under utarbetandet av implementeringen i svensk rätt samt genom 

att noggrant studera vad den svenska tillämpningen enligt Arbetsdomstolen innebär i prak-

tiken med beaktande till överlåtelsedirektivets ändamål. Slutligen diskuteras huruvida det 

finns ett behov att ändra den svenska rättstillämpningen för att den ska överensstämma 

med direktivets ändamål.  

5.1 Överlåtelsedirektivets ändamål  

Ändamålet med överlåtelsedirektivet är avgörande för att fastställa tillämpningen av undan-

taget från uppsägningsförbudet. Överlåtelsedirektivets tillkomst har sitt ursprung i det då 

rådande ekonomiska läget som medförde att alltfler verksamheter företog omstrukturering-

ar. Den ekonomiska tillväxten stod inte i linje med en likvärdig utveckling av arbetstagares 

anställningsskydd. Det rådde således ett behov att förstärka arbetstagares anställningsskydd 

för att åtnjuta en likvärdig utveckling som den ekonomiska tillväxten.  

Det finns ett starkt företagsekonomiskt intresse bakom verksamhetsövergångar. Arbetsgi-

vare strävar ständigt efter att sänka personalkostnader genom omstrukturering av verksam-

heten. Problematiken tar sikte på att detta många gånger riskerar att ha en negativ påverkan 

på arbetstagares anställning. Genom att särskilt reglera arbetstagares anställning vid verk-

samhetsövergångar är det möjligt att skydda arbetstagares anställning mot dessa negativa 

effekter. Detta tar främst uttryck i bestämmelserna om den automatiska övergången av ar-

betstagares anställning samt uppsägningsförbudet i direktivet.  

Överlåtelsedirektivet syftar till att säkerställa att arbetstagares anställningsskydd enligt nat-

ionell reglering ska gälla oberoende av övergången som sådan. Direktivet syftar således en-

bart till partiell harmonisering och ska motsvara det skydd som normalt sett gäller för ar-

betstagare på nationell nivå. Med detta sagt kan det konstateras att direktivet ämnar skydda 
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arbetstagares anställning vid just verksamhetsövergångar då det tidigare inte funnits en sär-

skild reglering som skyddar arbetstagares anställning vid verksamhetsövergångar. Direktivet 

syftar emellertid inte till att utgöra ett starkare skydd vid verksamhetsövergångar än vad 

som gäller i andra fall.  

Detta tar även uttryck i kommissionens förslag till det ursprungliga överlåtelsedirektivet. 

Mer konkret uttrycker kommissionen sig enligt följande: ”(…) protection of employees again dis-

missal on the sole ground of transfer of an undertaking or an amalgamation.” Kommissionens uttalan-

den innebär att direktivet ämnar skydda att arbetstagares anställning ska påverkas negativt 

enbart på grund av en verksamhetsövergång. Direktivet ämnar således enbart att förhindra 

arbetsgivare från att vidta uppsägningar av arbetstagare på grund av en verksamhetsöver-

gång.  

Som ovan nämnts, utgör uppsägningsförbudet en central bestämmelse för att skydda ar-

betstagares anställning vid verksamhetsövergångar. Emellertid följer bestämmelsen av ett 

undantag som innebär att arbetsgivaren ska ha möjlighet att vidta uppsägningar vid en 

verksamhetsövergång på grund av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl. Undan-

tagsregeln utgör en väsentlig inskränkning i uppsägningsförbudet då regeln tillåter arbetsgi-

vare att vidta uppsägningar grundade på andra skäl än övergången som sådan. Undantags-

bestämmelsen torde således kunna jämföras135 med uttrycket saklig grund som i vanliga fall 

föreligger i en uppsägningssituation, förutsatt att uppsägningsskälen inte är hänförliga till en 

verksamhetsövergång. Faktumet att undantagsbestämmelsen uttryckligen framgår i överlå-

telsedirektivet, bekräftar kommissionens uttalanden i förslaget till det ursprungliga direkti-

vet. Överlåtelsedirektivet syftar således till att skydda arbetstagares anställning från negativa 

konsekvenser enbart på grund av övergången.  

Med detta sagt, kan det konstateras att bestämmelsen syftar till skydda arbetstagare från att 

bli uppsagda på grund av enbart övergången som sådan. Direktivet tillåter enbart uppsäg-

ningar vid verksamhetsövergångar som är hänförliga till undantaget från uppsägningsför-

budet. Enligt direktivet inskränks således arbetsledningsrätten enbart genom att uppsäg-

ningar inte får ske på grund av en verksamhetsövergång. I övriga fall är det möjligt för ar-

betsgivare att vidta uppsägningar som är hänförliga till verksamheten. Med andra ord erhål-

                                                
135 Med detta menas att undantagsbestämmelsens förutsättningar kan jämföras med förutsättningarna som 

krävs för att saklig grund ska föreligga. Detta innebär dock inte att undantagsbestämmelsen kan likställas vad 
som krävs för att saklig grund ska föreligga. 
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ler arbetsgivare ett tämligen brett handlingsutrymme för omstruktureringar och andra för-

ändringar i en verksamhet.  

Sammantaget kan överlåtelsedirektivets ändamål konkretiseras enligt följande. Direktivet 

syftar till att tillförsäkra arbetstagares anställningsskydd vid verksamhetsövergångar, samti-

digt som arbetsgivares intressen inte ska inskränkas till en orimlig nivå. Arbetstagares an-

ställning ska inte påverkas negativt på grund av övergången som sådan. Direktivet syftar 

alltså inte att skydda arbetstagares anställning från att påverkas på grund av andra skäl som 

är tillåtna enligt direktivet. Genom att reglera ett särskilt skydd för arbetstagares anställning 

vid en verksamhetsövergång är det möjligt att skapa en rimlig balans mellan arbetstagares 

anställningsskydd som riskeras att negativt påverkas vid en verksamhetsövergång, och ar-

betsgivares företagsekonomiska intressen. Denna balansgång synes vara tämligen svår att 

upprätthålla, vilket rimligen bidrar till att överlåtelsedirektivets bestämmelser ständigt står 

inför tolkningssvårigheter och tillämpningsproblem.   

5.2 Rättspraxis från EU-domstolen 

I detta avsnitt diskuteras EU-domstolens uttalanden i rättspraxis för att komma underfund 

med hur direktivets bestämmelser bör tolkas och tillämpas för att uppfylla ändamålet med 

direktivet. I uppsatsens deskriptiva del har fyra rättsfall från EU-domstolen framställts. I 

rättsfallen behandlar EU-domstolen hur undantaget från uppsägningsförbudet ska tilläm-

pas. Följande rättsfall visar på hur undantagsbestämmelsen ska tillämpas med beaktning till 

ändamålet med direktivet. 

5.2.1 Mål C-101/87 

I detta mål vidtog överlåtaren uppsägning av all personal efter att ett arrendeavtal hade löpt 

ut. Vid en verksamhetsövergång återupptog förvärvaren en del av personalen som tidigare 

hade sagts upp. Enligt EU-domstolen ska bedömningen huruvida en uppsägning vid en 

verksamhetsövergång strider mot uppsägningsförbudet eller undantas enligt tillåtna skäl i 

direktivet, fastställas med bakgrund av de objektiva omständigheterna som föreligger när 

uppsägningen vidtogs. En faktor som spelade roll i bedömningen var att en del av den upp-

sagda personalen återupptogs av förvärvaren, vilket talade för att uppsägningarna inte har 

skett enbart på grund av övergången enligt domstolens mening.  

Först och främst kan konstateras att undantagsregeln äger tillämplighet vid en verksam-

hetsövergång. Enligt domstolens uttalanden i målet kan arbetsgivare alltså vidta uppsäg-
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ningar vid en verksamhetsövergång så länge uppsägningarna inte sker enbart på grund av 

övergången som sådan. Regleringen i överlåtelsedirektivet föreskriver således en inskränk-

ning i arbetsledningsrätten i uppsägningssituationer där skälen är hänförliga till övergången. 

Arbetsgivare är således tillåtna att vidta uppsägningar på grund av andra skäl. Undantaget 

från uppsägningsförbudet torde därmed omfatta alla skäl som inte hänför sig till över-

gången som sådan. Detta kan jämföras som kravet på saklig grund, förutsatt att skälet för 

en uppsägning inte hänför sig till övergången. Uppsägningsförbudet hänför sig alltså enbart 

till att omfatta uppsägningar som sker just på grund av övergången som sådan. Undantags-

bestämmelsen utgör enbart ett förtydligande av arbetsledningsrätten som inte ska inskrän-

kas i fråga om uppsägningar som är hänförliga till verksamheten och inte övergången. 

Detta talar för att uppsägningsförbudet ska tolkas och tillämpas tämligen restriktivt medan 

undantagsbestämmelsen ska ha ett tämligen brett tillämpningsområde. 

Enligt EU-domstolens uttalanden ska bedömningen ske utifrån objektiva omständigheter som 

föreligger när en uppsägning vidtas. Bedömningen ska således ske utifrån de objektiva om-

ständigheterna som motiverat en uppsägning. Detta torde följaktligen innebära att uppsäg-

ningsskälen är avgörande för att fastställa huruvida uppsägningarna strider mot uppsägnings-

förbudet eller faller inom ramarna för undantagsbestämmelsen. I målet exemplifierade 

domstolen att en objektiv omständighet kan vara omständigheten att en del av personalen 

återupptogs hos förvärvaren. Domstolen gav emellertid ingen ytterligare vägledning för vad 

som inbegriper i uttrycket ”objektiva omständigheter”. I detta hänseende var domstolen 

tämligen vag i sitt resonemang och menade att denna omständighet kan utgöra en bety-

dande faktor i bedömningen. Detta torde innebära att det inte finns en uttömmande lista på 

faktorer som spelar in i bedömningen, utan att det istället beror på de rådande omständig-

heterna i varje mål.  

Värt att nämna är att domstolens bedömning sker med utgångspunkt i att avgöra huruvida 

uppsägningarna sker på grund av övergången som sådan och därigenom fastställer att upp-

sägningarna skett på grund av andra skäl som är tillåtna enligt undantagsbestämmelsen. 

Domstolens resonemang talar för att det är skälen för uppsägningarna som är avgörande 

för att bedöma huruvida uppsägningarna står i strid med uppsägningsförbudet eller undan-

tas på grund av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl. Det är således uppsägnings-

förbudets tillämpningsutrymme som avgöra undantagets tillämpning.  
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Sammantaget kan konstateras att domstolens bedömning innebär att undantaget från upp-

sägningsförbudet äger tillämplighet vid verksamhetsövergångar. Arbetsledningsrätten in-

skränks enbart i den mån att arbetsgivare inte har möjlighet att vidta uppsägningar grun-

dade på övergången som sådan. I annat fall har arbetsgivaren möjlighet att vidta uppsäg-

ningar enligt undantagsbestämmelsen. Undantagsbestämmelsen har således ett brett till-

lämpningsområde. Vid bedömningen ska objektiva omständigheter beaktas för att avgöra 

om en uppsägning står i strid med uppsägningsförbudet. Bedömningen kan se annorlunda 

ut eftersom utgångpunkten är omständigheterna i varje enskilt mål. Däremot kan konstate-

ras att uppsägningsskälen är avgörande i bedömningen. Domstolens uttalanden torde såle-

des innebära att uppsägningsförbudet saknar tillämplighet så länge omständigheterna inte 

talar för att skälen för uppsägningarna är verksamhetsövergången. 

5.2.2 Målen C-171/94 och C-172/94 

I förenade målen C-171/94 och C-172/94 sades en del av arbetstagarna upp av överlåtaren. 

Resterande del övertogs av förvärvaren vid verksamhetsövergången. Initialt betonade dom-

stolen att huvudregeln är att arbetstagare automatiskt ska övergå till förvärvaren vid en 

verksamhetsövergång. Likväl sade domstolen att arbetsgivare ska ha möjlighet att vidta 

uppsägningar av arbetstagare på grund av andra skäl än övergången.  

I målet klargör domstolen att direktivet syftar till att skydda arbetstagare från att negativt 

påverkas av en verksamhetsövergång genom regleringen om den automatiska övergången. 

Av den anledningen spelar uppsägningsförbudet en väsentlig roll vid verksamhetsöver-

gångar. Uppsägningsförbudet tar emellertid enbart sikte på att förhindra uppsägningar som 

sker på grund av övergången som sådan och inte andra situationer som kan uppstå vid en 

verksamhetsövergång men som inte beror på övergången i sig. Uppsägningsförbudets till-

lämplighet förutsätter således att en arbetsgivare vidtagit en uppsägning på grund av enbart 

övergången och inte andra skäl.  

Även i detta fall talar det för att uppsägningsförbudet tolkningsområde bör ha en snäv 

räckvidd för att vara förenligt med överlåtelsedirektivets ändamål. Arbetsgivare ska alltså 

inte fråntas möjligheten att företa omstruktureringar eller dylikt vid en verksamhetsöver-

gång. Arbetsledningsrätten begränsas således enligt direktivet endast genom att arbetsgivare 

inte får vidta uppsägningar grundade på verksamhetsövergången som sådan. I övriga fall är 

det möjligt för arbetsgivare att vidta uppsägningar som kan motiveras av skälen enligt un-

dantagsbestämmelsen. Undantagsbestämmelsen kan sägas utgöra ett förtydligande av upp-
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sägningsförbudets omfattning.  

I förevarande situation sades merparten av personalen upp i nära anslutning till verksam-

hetsövergången. EU-domstolens resonemang tyder emellertid på att det är uppsägningskälen 

som utgör grunden vid bedömningen huruvida uppsägningarna står i strid med förbudet el-

ler faller inom ramen för undantaget. Det spelar alltså ingen roll om merparten av persona-

len sägs upp, utan skälen till uppsägningarna är avgörande. Det är således inte tillräckligt att 

en verksamhetsövergång föreligger för att uppsägningsförbudet ska gälla. Domstolens utta-

landen talar för att det inte ska föreligga ett absolut uppsägningsförbud enbart för att en 

verksamhetsövergång är för handen. Undantagsbestämmelsen äger således tillämplighet vid 

en verksamhetsövergång.  

Av intresse är att domstolen i förevarande mål inte beaktade omständigheten att vissa ar-

betstagare återupptogs av förvärvaren som i mål C-319/94. I förevarande mål har domsto-

len istället enbart diskuterat huruvida uppsägningsförbudet aktualiseras på grund av att 

merparten av arbetstagarna blir uppsagda vid en verksamhetsövergång. Domstolen är såle-

des inkonsekvent i sitt resonemang i jämförelse med domstolens resonemang i föregående 

mål. Detta torde skapa oklarhet för vad som faktiskt ska beaktas vid bedömningen av 

huruvida en uppsägning vid verksamhetsövergångar strider mot uppsägningsförbudet eller 

inte. Förutsägbarheten påverkas negativt då det är ytterst svårt att bedöma en uppsägning i 

samband med en verksamhetsövergång utan några direkta riktlinjer från EU-domstolen. 

Det ska dock framhållas att domstolen uttalanden i förevarande mål ändå talar för att be-

dömningen ska ske med beaktande till uppsägningsskälen.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att domstolens resonemang innebär att uppsägnings-

förbudet enbart aktualiseras om en uppsägning sker på grund av verksamhetsövergången. I 

annat fall anses uppsägningen motiverad av undantaget från uppsägningsförbudet. Undan-

taget kan sägas utgöra ett förtydligande på att arbetsledningsrätten inte ska inskränkas så 

länge uppsägningsskälen inte är grundande på övergången som sådan. I förevarande mål 

har domstolen varit inkonsekvent i sitt resonemang, vilket påverkar förutsägbarheten nega-

tivt för såväl arbetstagare som arbetsgivare. Domstolens resonemang bygger emellertid 

fortfarande på att uppsägningsförbudet ska tolkas och tillämpas tämligen snävt, vilket inne-

bär att undantagsbestämmelsen ska ha ett tämligen vittgående tillämpningsområde.  
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5.2.3 Mål C-219/94 

EU-domstolens uttalanden i målet innebär att den automatiska övergången av arbetstagares 

anställning vid en verksamhetsövergång inte ska hindra arbetsgivare från att vidta uppsäg-

ningar som sker på grund av andra skäl än övergången som sådan. Uppsägningsförbudet 

syftar således enbart att förhindra uppsägningar som sker enbart på grund av övergången.  

Domstolens uttalanden talar således för att uppsägningsförbudet bör tolkas och tillämpas 

snävt då förbudet ska hindra uppsägningar enbart på grund av övergången. Det innebär så-

ledes att uppsägningsförbudet enbart aktualiseras i det fallet att arbetsgivare vidtar uppsäg-

ningar på grund av övergången i sig. Det torde innebära att arbetsgivare har möjlighet att 

vidta uppsägningar av personal på grund av alla andra omständigheter som inte är direkt 

hänförliga enbart till verksamhetsövergången. Således kan sägas att undantaget utgör en 

uppsamling av skäl som tillåter uppsägningar vid en verksamhetsövergång. 

Enligt domstolens tolkning av bestämmelserna i förevarande situation, kan det sägas att en 

explicit bestämmelse av undantaget från uppsägningsförbudet utgör ett förtydligande av ar-

betsgivares möjligheter att vidta omstruktureringar i en verksamhet i samband med en 

verksamhetsövergång utan att träffas av uppsägningsförbudet. Eftersom undantaget och 

uppsägningsförbudet går hand i hand, bör en snäv tolkning av förbudet därmed innebära 

att undantaget bör ha en tämligen vidsträckt tolkning.  

Sammantaget kan framhållas att EU-domstolens tolkning av uppsägningsförbudet och dess 

undantag ger för handen att direktivet inte enbart syftar att stärka arbetstagares anställ-

ningsskydd, utan även att tillfredsställa arbetsgivares företagsekonomiska intressen. Enligt 

domstolens tolkning är således inte syftet med direktivet att arbetsgivare ska fråntas möjlig-

heten att vidta uppsägningar på grund av andra skäl än övergången som sådan. 

Det bör påpekas att frågan i målet var huruvida både överlåtaren och förvärvaren har möj-

lighet att vidta uppsägningar vid en verksamhetsövergång. Av den anledningen har domsto-

len inte beaktat uppsägningskälen i målet. Målet är ändock av betydelse för att påvisa dom-

stolens resonemang avseende undantagets tillämpning.   

Vidare bör det noteras att det hittills i nämnda mål136 inte tycks föreligga en särskild bevis-

börda på varken arbetstagaren eller arbetsgivaren. EU-domstolen har istället enbart bedömt 

                                                
136 Mål C-101/87, förenade målen C-171/94 och 172/94 samt mål C-319/94.  
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frågan utifrån samtliga objektiva omständigheter i varje enskilt mål för att fastställa uppsäg-

ningsskälen.  

5.2.4 Mål C-51/00 

I mål C-51/00 var omständigheterna liknande de i mål C-101/87. Överlåtaren vidtog upp-

sägningarna av personal och därefter återupptogs en del av personalen av förvärvaren vid 

verksamhetsövergången. Utfallet skiljer sig dock i detta mål och domstolen dömde till ar-

betstagarnas fördel. Till att börja med sade domstolen att de objektiva omständigheterna 

som föreligger vid övergången ska beaktas för att bedöma huruvida uppsägningarna strider 

mot uppsägningsförbudet eller undantas på grund av ekonomiska, tekniska eller organisato-

riska skäl.  

I förevarande mål tog domstolen hänsyn till, dels omständigheten att en del av den upp-

sagda personalen återupptogs av förvärvaren vid verksamhetsövergången, dels omständig-

heten att personalen sades upp ett fåtal dagar innan verksamhetsövergången skulle ske. Ef-

ter en samlad bedömning ansåg domstolen att det av omständigheterna inte kunde uteslu-

tas att uppsägningarna inte skett på grund av övergången. 

Först och främst kan konstateras att domstolen hänvisade till mål C-101/87 i fråga om att 

bedömningen ska ske utifrån de objektiva omständigheter som föreligger vid tidpunkten 

för verksamhetsövergången. Vidare beaktade domstolen även i detta fall huruvida förvärva-

ren återupptog personal eller inte. Det som skiljer sig från förevarande mål är att domstolen 

även beaktar tidsaspekten. Faktum att överlåtaren valde att säga upp samtliga arbetstagare 

enbart några dagar innan verksamhetsövergången antydde på att skälen grundade sig på 

övergången.  

Domstolens uttalanden i målet talar för att det tidsmässigt inte föreligger ett absolut upp-

sägningsförbud. Bedömningen ska ske utifrån samtliga omständigheter i varje enskilt mål, 

varav tidsaspekten utgör en faktor som ingår i bedömningen. Det är emellertid inget i dom-

stolens resonemang som talar för att tidsaspekten utgör en avgörande faktor för huruvida 

överlåtaren och förvärvaren har möjlighet att vidta uppsägningar enligt undantagsregeln el-

ler hindras på grund av uppsägningsförbudet.  

Domstolens uttalanden tyder på att arbetsgivaren besitter bevisbördan i en situation där 

uppsägningar sker i väldigt nära anslutning till verksamhetsövergången. Om arbetsgivaren 
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kan bevisa att uppsägningarna vidtagits på grund av andra skäl än övergången som sådan, 

strider uppsägningarna inte mot uppsägningsförbudet. I förevarande situation talade dock 

inget för att uppsägningarna ska ha skett på grund av andra skäl än just övergången. I en 

sådan situation är det troligtvis lättare för arbetsgivare att bevisa att uppsägningar hänför 

sig till andra skäl än övergången än för arbetstagare att bevisa att uppsägningarna sker på 

grund av övergången. Arbetsgivare har mer insikt i verksamheten och kan således lättare 

styrka uppsägningarna. I förevarande mål framgår emellertid inte att arbetsgivaren framfört 

några andra skäl för uppsägningarna. Av den anledningen anses det rimligt att EU-

domstolen dömde till arbetstagarnas fördel.  

För att summera domstolens bedömning kan följande konstateras. Bedömningen ska ske 

med beaktande till objektiva omständigheter i varje enskilt mål. I förevarande mål har dom-

stolen även beaktat tidsaspekten i sin bedömning för att avgöra huruvida uppsägningarna 

står i strid med uppsägningsförbudet eller faller inom undantagets ramar. Då uppsägning-

arna vidtogs i väldigt nära anslutning till verksamhetsövergången, torde arbetsgivaren belas-

tas av en starkare bevisbörda än vad som vanligtvis gäller vid en övergångssituation. Detta 

anses dock utgöra en rimlig förutsättning eftersom arbetsgivare har bättre insikt i verksam-

heten och har därmed lättare att motivera uppsägningarna.  

5.2.5 Slutsatser 

I samtliga mål har EU-domstolen redogjort för att direktivet syftar till att inskränka arbets-

ledningsrätten i viss mån för att skydda arbetstagares anställning. Uppsägningsförbudet tjä-

nar således detta syfte. Emellertid ska arbetsledningsrätten inte inskränkas i den mån att ar-

betsgivare inte ska få vidta uppsägningar grundade på andra skäl än övergången som sådan. 

Undantaget från uppsägningsförbudet utgör således en central bestämmelse i direktivet 

som syftar till att förhindra en orimlig inskränkning av arbetsledningsrätten.  

I målen har EU-domstolen utgått från uppsägningsskälen vid en verksamhetsövergång. Tid-

punkten för uppsägningarna vid en verksamhetsövergång har betydelse i bedömningen 

men är inte avgörande. I två av målen137 har domstolen uttryckligen sagt att bedömningen 

ska ske utifrån de objektiva omständigheter som föreligger vid tidpunkten för verksam-

hetsövergången.  

                                                
137 Mål C-101/87 och mål 51/00.   
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Domstolen har valt att inte gå in djupare på vad objektiva omständigheter inbegriper i fö-

revarande mål, vilket är förståeligt. De objektiva omständigheterna baseras på specifika om-

ständigheter i varje enskilt mål, det är således omöjligt att ge en uttömmande lista på vilka 

omständigheter som inbegrips. Visserligen är det problematiskt eftersom det är svårbedömt 

att avgöra när en uppsägning står i strid med uppsägningsförbudet eller undantas på grund 

av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska anledningar. Domstolen har inte heller varit 

konsekvent i sin bedömning, vilket också är problematiskt. Det försämrar förutsägbarheten 

för både arbetsgivaren och arbetstagaren. Emellertid har domstolen givit exempel på såd-

ana omständigheter och förhoppningsvis kommer fler klargöranden att framgå i framtida 

uttalanden från EU-domstolen.  

Vad som utgör ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl har EU-domstolen också 

valt att inte utveckla något ytterligare. Enligt domstolens uttalanden i målen har enbart be-

aktning tagits till huruvida skälen baseras på övergången som sådan eller andra skäl – eko-

nomiska, tekniska eller organisatoriska – och därigenom fastslagit huruvida uppsägningen 

står i strid med uppsägningsförbudet. Med andra ord fokuserar domstolen mer på om det 

finns omständigheter som talar för att uppsägningarna har skett på grund av övergången 

och därigenom fastställer huruvida det strider mot förbudet eller kan godtas med undan-

tagsbestämmelsen. Domstolen har inte heller givit några exempel på vad som kan utgöra 

ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl i målen mer än att arbetsgivaren är berätti-

gad att vidta uppsägningarna grundande på dessa skäl vid en verksamhetsövergång. Det 

vore därför önskvärt om domstolen i framtiden kunde förklara mer konkret vad undanta-

get innefattar.  

Domstolen har alltså utgått från att bedöma om uppsägningarna strider mot uppsägnings-

förbudet genom att utreda huruvida övergången utgör det bakomliggande skälet för upp-

sägningarna. Är svaret jakande, behandlas inte undantaget från uppsägningsförbudet. Är 

svaret nekande, har domstolen enbart sagt att uppsägningarna kan ha skett på grund av 

ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl. Med detta sagt, kan framhållas att domsto-

lens bedömning sker med utgångspunkt i att bedöma huruvida övergången utgör skälen till 

uppsägningarna och därigenom står i strid med uppsägningsförbudet. Om en uppsägning 

sker i nära anslutning till en verksamhetsövergång, förefaller det som att domstolen sätter 

högre krav på att arbetsgivaren ska motivera uppsägningen. I en sådan situation talar om-

ständigheterna mer för att uppsägningen vidtagits på grund av övergången. Detta får såle-

des anses skäligt med bakgrund till att arbetsgivaren har bättre förutsättningar att bevisa att 
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uppsägningarna har skett på grund av andra skäl än övergången som sådan. 

5.3 Tillämpning av undantaget från uppsägningsförbudet enligt 

svensk rätt 

För att kunna besvara syftet huruvida tillämpningen av undantaget från uppsägningsförbu-

det överensstämmer med överlåtelsedirektivets ändamål, är nästa steg att utreda hur till-

lämpningen ser ut i svensk rätt. I första hand bör således diskuteras vad som framgått i för-

arbeten för att förstå motiveringen till den svenska tillämpningen. I uppsatsens deskriptiva 

del har det framgått att det föreligger skiljaktiga meningar mellan arbetskommitténs och re-

geringens åsikter, vilket kommer att diskuteras härnäst.  

5.3.1 SOU 1994/83 

Arbetskommittén diskuterade överlåtelsedirektivet och dess tillämpning. Uppsägningsför-

budet och dess undantag var en mycket omdebatterad tolkningsfråga inför implemente-

ringen av överlåtelsedirektivet. Kommittén analyserade i betänkande främst uttalandet i 

domar från EU-domstolen för att fastställa hur uppsägningsförbudet och dess undantag 

ska tillämpas för att överensstämma med överlåtelsedirektivets ändamål.  

Enligt arbetskommittén syftar uppsägningsförbudet inte till att förhindra förändringar i ar-

betsstyrkan som kan komma att ske på grund av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska 

skäl. Uppsägningsförbudet ska alltså inte hindra arbetsgivare att vidta uppsägningar grun-

dade på andra skäl än övergången som sådan.  

Kommittén bedömer frågan huruvida det tidsmässigt ska föreligga ett absolut förbud för 

arbetsgivare att vidta uppsägningar. Ett tidsmässigt förbud skulle innebära att undantaget 

saknar tillämplighet från en viss tidpunkt vid en verksamhetsövergång. Frågan som uppstår 

är huruvida överlåtelsedirektivet faktiskt syftar till att begränsa undantaget till att enbart 

vara tillämpligt vid en viss tidpunkt. Enligt arbetskommitténs bedömning bör uppsägnings-

förbudet ha en förhållandevis begränsad räckvidd. Enligt direktivets mening bör förbudet 

enbart hindra uppsägningar som sker på grund av övergången som sådan. Det finns således 

utrymme för arbetsgivare vid en verksamhetsövergång att vidta uppsägningar som är hän-

förliga till verksamheten som sådan. Utrymmet bör motsvara vad som i svensk rätt utgör 

saklig grund för uppsägning på grund av arbetsbrist med undantag just för övergången som 

sådan.  
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Kommitténs ståndpunkt överensstämmer med överlåtelsedirektivets ändamål och bekräftar 

vad som framgått av EU-domstolens uttalanden. Överlåtelsedirektivet syftar alltså inte till 

att förhindra arbetsgivare att vidta uppsägningar vid en verksamhetsövergång som inte be-

ror på övergången. Arbetsgivare bör således ges ett visst spelrum för att vidta omorganisat-

ioner och dylikt för att kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden, såvida arbetsgivare 

inte vidtar en uppsägning på grund av enbart övergången.  

Det bör inte råda ett absolut uppsägningsförbud från en viss tidpunkt för att tillämpningen 

ska överensstämma med överlåtelsedirektivets ändamål. Överlåtelsedirektivet syftar till att 

skydda arbetstagares anställningsskydd, det innebär dock inte att arbetsgivare ska fråntas 

möjligheten att vidta uppsägningar på grund av andra skäl än övergången. Detta bekräftar 

även att överlåtelsedirektivet syftar till att balansera arbetstagares anställningsskydd mot ar-

betsledningsrätten. Det finns således inget som talar för att undantaget ska sakna tillämp-

lighet från en viss tidpunkt.   

5.3.2 Proposition 1994/95:102 

I proposition gör regeringen en egen tolkning av uppsägningsförbudet och dess undantag. 

Regeringen anser att det tidsmässigt ska råda ett absolut uppsägningsförbud. Detta absoluta 

uppsägningsförbud aktualiseras från det att diskussioner eller förhandlingar om en verk-

samhetsövergång har påbörjats, vilket regeringen likställer med att planerna för en verk-

samhetsövergång har tagit relativ fast form. Med andra ord saknar undantaget från förbu-

det tillämplighet från den tidpunkten.  

Enligt regeringens ståndpunkt ska det inte finnas en möjlighet för arbetsgivare att vidta 

uppsägningar på grund av arbetsbrist vid en verksamhetsövergång, även om beslut om 

överlåtelse inte har fattats. Det saknar således betydelse att lagen faktiskt föreskriver en 

möjlighet för arbetsgivare att vidta uppsägningar vid en verksamhetsövergång grundade på 

andra skäl än övergången eftersom bestämmelsen saknar verkan enligt regeringens tolk-

ning. Det är uppenbart att regeringen ståndpunkt skiljer åt enormt från arbetskommitténs 

beträffande tillämpningen av undantaget från uppsägningsförbudet. Frågan som återstår är 

hur tillämpningen faktiskt ser ut, vilket får fastställas genom att diskutera Arbetsdomstolens 

uttalanden i rättspraxis nedan. 

5.3.3 AD 1995 nr 97  

I målet behandlade Arbetsdomstolen uppsägningsförbudet. Arbetsdomstolens uttalande i 
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förevarande mål innebär att det i svensk rätt föreligger ett absolut förbud för arbetsgivare 

att vidta uppsägningar om det föreligger en ”mer eller mindre befogad anledning”138 att anta att 

en verksamhetsövergång kommer att ske. Domstolen beaktar inte huruvida uppsägningarna 

har skett på grund av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl överhuvudtaget.  

Arbetsdomstolens tolkning står i linje med regeringens ståndpunkt om att det tidsmässigt 

råder ett absolut uppsägningsförbud. Arbetsdomstolens bedömning sker uteslutande med 

beaktning till tidpunkten för en uppsägning. Undantaget saknar således verkan från det att 

det finns en mer eller mindre befogad anledning att anta att en verksamhetsövergång 

kommer att ske. Uttrycket mer eller mindre befogad anledning kan sägas utgöra en måttstock för 

att bedöma huruvida en uppsägning står i strid med uppsägningsförbudet eller undantas av 

andra tillåtna skäl enligt direktivet. Arbetsdomstolen har i målet inte förklarat vad uttrycket 

hänför sig till, vilket anses vara ytterst problematiskt då det skapar svårigheter att fastställa 

från vilken exakt tidpunkt detta absoluta förbud ska börja gälla enligt domstolens mening. 

Domstolens uttalanden är således väldigt diffust och det är svårt att avgöra från vilken tid-

punkt uppsägningsförbudet faktiskt ska aktualiseras enligt domstolen. Av intresse är att 

domstolen i förevarande mål uttrycker sig annorlunda från regeringen. Frågan som kvarstår 

är om tidpunkten är densamma eller om Arbetsdomstolen valt att frångå regeringens 

ståndpunkt.  

Om domstolen exempelvis menar att det absoluta förbudet ska gälla från det att en överlå-

tare planerar en verksamhetsövergång kan detta innebära att situationen hamnar utanför di-

rektivets räckvidd. I en situation där överlåtaren planerar en verksamhetsövergång men ald-

rig genomför den, är överlåtelsedirektivet inte tillämpligt. Detta torde följaktligen tala för 

att Arbetsdomstolens tolkning av uppsägningsförbudet är alldeles för långtgående till att 

gälla situationer i vilken en verksamhetsövergång kanske inte ens genomförs.  

Sammanfattningsvis kan fastställas att Arbetsdomstolens resonemang innebär att det ska 

föreligga ett absolut uppsägningsförbud. Detta innebär en enorm inskränkning i arbetsled-

ningsrätten då arbetsgivare inte har någon som helst möjlighet att vidta uppsägningar i en 

sådan situation, även om en uppsägning inte beror på övergången som sådan. Vidare före-

ligger ett tidsmässigt uppsägningsförbud från tidpunkten att det mer eller mindre finns en 

befogad anledning att anta att en verksamhetsövergång kommer att ske. Det är dock fortfa-

                                                
138 Enligt domstolens uttalanden i målet. Notera dock att det är min kursivering.    
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rande oklart från vilken exakt tidpunkt detta absoluta förbud föreligger enligt domstolens 

mening. Domstolen har inte alls beaktat undantaget från uppsägningsförbudet då bestäm-

melsen saknar verkan från en viss tidpunkt enligt domstolen.  

5.3.4 Målen A 35 och 37/97 

I förenade målen berörde Arbetsdomstolen uppsägningsförbudets innebörd. Förevarande 

mål handlade om ett entreprenadavtal som snart skulle löpa ut. Arbetsgivaren vidtog upp-

sägningar av arbetstagare före avtalet löpte ut.  Frågan som uppstod var huruvida uppsäg-

ningarna stod i strid med uppsägningsförbudet. Arbetsdomstolen bedömde att det vid tid-

punkten för uppsägningarna inte gick att överblicka vilken verksamhet som skulle erhålla 

den nya entreprenaden.  

Enligt Arbetsdomstolens mening ska uppsägningsförbudet aktualiseras från en viss tid-

punkt. Domstolen beaktade inte överhuvudtaget huruvida uppsägningarna vidtogs på 

grund av skäl som är tillåtna enligt undantagsbestämmelsen. Uppsägningsskälen beaktades 

alltså inte i bedömningen, utan istället var det tidpunkten som var avgörande för att fast-

ställa huruvida uppsägningarna stod i strid med förbudet. Detta torde innebära att undan-

tagsregeln saknar tillämpning från det att uppsägningsförbudet aktualiseras. Följaktligen in-

nebär en sådan tolkning att det tidsmässigt föreligger ett absolut uppsägningsförbud. Från 

den tidpunkten finns det ingen möjlighet för arbetsgivare att vidta uppsägningar på grund 

av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl.  

Denna tolkning av direktivet betyder att undantagsbestämmelsen saknar verkan från tid-

punkten att det går att överblicka om huruvida en verksamhetsövergång kommer att ge-

nomföras eller inte. I målet använder domstolen uttrycket ”överblicka” vilket torde användas 

som en måttstock för att avgöra tidpunkten för uppsägningsförbudets tillämpningsområde. 

En intressant fråga är huruvida detta uttryck kan likställas med uttrycket i föregående mål139 

i vilken domstolen uttrycker att en uppsägning strider mot uppsägningsförbudet om det fö-

religger en ”mer eller mindre befogad anledning” att anta en verksamhetsövergång kommer att 

genomföras. Varken något av uttrycken talar för att omständigheterna i ett mål måste inne-

bära att en verksamhetsövergång faktiskt ska genomföras. Istället innebär både uttrycken 

att arbetsgivare inte får vidta uppsägningar redan i ett tidigare skede. Den exakta tidpunkten 

för uppsägningsförbudet är dock fortfarande oklar. 

                                                
139 AD 1995 nr 97.  
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Av det nu sagda kan fastställas att Arbetsdomstolen valt att beakta enbart tidsaspekten i 

bedömningen om uppsägningarna strider mot uppsägningsförbudet. Domstolen har helt 

uteslutit arbetsgivarens uppsägningsskäl utifrån objektiva omständigheter. I förevarande 

mål bedömer domstolen frågan utifrån faktumet att det inte gick att överblicka huruvida en 

verksamhetsövergång skulle ske. Liksom uttrycket i föregående mål140, tar detta ordvalet 

sikte på att uppsägningsförbudet blir tillämpligt innan det ens är bestämt att en verksam-

hetsövergång ska genomföras. Det är dock fortfarande oklart från exakt vilken tidpunkt 

detta förbud gäller och ytterligare klarhet går inte att finna i domstolens resonemang.  

5.3.5 AD 2009 nr 55  

Omständigheterna i detta mål liknar omständigheterna i AD 1995 nr 97. I förevarande mål 

hade emellertid uppsägningstiden för de uppsagda arbetstagarna löpt ut före verksamhets-

övergången. Arbetsdomstolen bedömde att arbetsgivare inte får vidta uppsägningar från 

tidpunkten att planerna om en verksamhetsövergång har tagit ”relativ fast form”141. Detta ut-

talande överensstämmer med regeringens ståndpunkt. Domstolen beaktade inte undantaget 

från uppsägningsförbudet i bedömningen. 

Först och främst kan konstateras att det enligt domstolens bedömning ska föreligga ett ab-

solut uppsägningsförbud från en viss tidpunkt. Från denna tidpunkt saknar således undan-

taget från uppsägningsförbudet verkan. Denna tidpunkt hänför sig mer specifikt till när 

planerna om en verksamhetsövergång har tagit relativt fast form. Domstolen utvecklar 

emellertid inte detta resonemang något ytterligare. Då regeringen menade att diskussioner 

eller förhandlingar bör vara för handen, torde detta vara en förutsättning även i föreva-

rande mål för att det absoluta uppsägningsförbudet ska råda.  

Det är av intresse att jämföra domstolens uttalanden i förevarande mål med domstolens ti-

digare uttalanden142. Domstolen har uttryckt sig olika i varje mål som hittills har framställts. 

Det är således fortfarande oklart från vilken tidpunkt detta absoluta uppsägningsförbud 

faktiskt börja gälla. Likväl ska det inte förbises att domstolen i detta mål fastslår att det från 

en viss tidpunkt ska finnas ett absolut uppsägningsförbud och att undantaget från den tid-

punkten saknar verkan. Domstolen har alltså enbart utgått från tidpunkten för uppsägning-

                                                
140 AD 1995 nr 97.  

141 Enligt domstolens uttalanden i målet. Notera dock att det är min kursivering.    

142 AD 1995 nr 97 och mål A 35/97 och 37/97.   
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arna för att bedöma huruvida ifrågavarande uppsägningar strider mot förbudet utan någon 

beaktning till uppsägningsskälen.  

Av intresse är att Arbetsdomstolen uttryckligen sade att uppsägningsförbudet inte är knutet 

till en fixerad tidpunkt, vilket enligt domstolen ansågs som problematiskt eftersom det 

medför rättsliga och bevismässiga svårigheter. Ändock har domstolen valt att självständigt 

fastställa ett absolut förbud från en särskild tidpunkt. Det kan således konstateras att Ar-

betsdomstolen medvetet valt att överge den EU-rättsliga tolkningen för en självständig 

tolkning.  

Följaktligen kan konstateras att Arbetsdomstolen menar att ett absolut uppsägningsförbud 

ska föreligga från en viss tidpunkt. Detta förbud startar från det att planerna för en verk-

samhetsövergång har tagit relativt fast form. Vad detta innebär mer konkret i praktiken 

förklarar dessvärre domstolen inte. Likväl innebär domstolens tolkning att uppsägningsför-

budet ska ha ett vittgående tillämpningsområde i jämförelse med den EU-rättsliga tolkning-

en av bestämmelsen. Till följd därav, är tillämpningen av undantagsbestämmelsen extremt 

snävt och i vissa fall kan undantaget inte tillämpas alls enligt domstolens mening. Arbets-

domstolen gör medvetet en självständig tolkning av direktivets bestämmelser utan någon 

beaktning till att bestämmelserna ordagrant implementerats i svensk rätt.    

5.3.6 Mål nr A 202/13 

I förevarande mål har Arbetsdomstolen valt att konkretisera när planerna för en verksam-

hetsövergång har tagit en relativt fast form. Ett exempel på en sådan situation är om det 

överlåtaren och förvärvaren har haft kontakt och diskuterat en verksamhetsövergång eller 

om förhandlingar förekommit mellan parterna. Detta överensstämmer med regeringens 

ståndpunkt. Likväl uttryckte domstolen att det ändock kan stå klart att en verksamhetsö-

vergång kommer att äga rum även om det av omständigheterna inte framgår att överlåtaren 

haft kontakt med en eventuell förvärvare vid tidpunkten för uppsägningarna. 

Arbetsdomstolens bedömning i målet är tämligen oklart enligt min mening. Först och 

främst har domstolen konkretiserat uppsägningsförbudets tillämpningsområde genom att 

exemplifiera. Normalt sett torde det inte föreligga några svårigheter med att fastställa 

huruvida överlåtaren har kontakt eller förhandlat med förvärvaren. Hittills står det därför 

klart från vilken tidpunkt det absoluta uppsägningsförbudet ska gälla enligt domstolens re-

sonemang i förevarande mål. Emellertid uppstår svårigheter när domstolen menar att upp-
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sägningsförbudet kan komma att aktualiseras även innan sådana omständigheter föreligger. 

Domstolens uttalanden är ytterst förvirrande. Å ena sidan ges uppsägningsförbudet en snä-

vare143 tolkning då exempelvis förhandlingar mellan parterna ska vara för handen. Å andra 

sidan ges uppsägningsförbudet en vidare tolkning då domstolen menar att uppsägningsför-

budet kan sträcka sig att gälla från en tidigare tidpunkt.  

Av det nu sagda kan följande fastställas. Enligt Arbetsdomstolens tillämpning föreligger ett 

absolut uppsägningsförbud från en viss tidpunkt. Det är dock oklart från vilken tidpunkt 

förbudet faktiskt råder, särskilt med beaktande till att uppsägningsförbudet kan komma att 

aktualiseras även om kontakter med en eventuell förvärvare inte varit för handen. Det är 

därför berättigat att fråga hur långt det absoluta uppsägningsförbudet ska sträcka sig tids-

mässigt enligt domstolen. Tillämpningen av uppsägningsförbudet innebär likväl att undan-

taget från förbudet saknar tillämpning från en viss tidpunkt. Arbetsgivare har således inte 

möjlighet att vidta uppsägningarna i samband med en verksamhetsövergång, även om upp-

sägningarna är grundade på andra skäl än övergången som sådan.  

5.3.7 Slutsatser 

Sammantaget kan det konstateras att Arbetsdomstolens tolkning och tillämpning av undan-

taget från uppsägningsförbudet i stort sett baseras på regeringens uttalanden. Emellertid 

har Arbetsdomstolen varit inkonsekvent i sina uttalanden, vilket skapar oklarhet. Enligt 

Arbetsdomstolen är tidpunkten för en uppsägning avgörande i bedömningen huruvida en 

uppsägning står i strid med uppsägningsförbudet. Domstolen beaktar inte uppsägningsskä-

len överhuvudtaget och nämner inte undantagsbestämmelsen i bedömningen. Domstolen 

beaktar alltså inte huruvida en arbetsgivare vidtagit uppsägningar grundade på ekonomiska, 

tekniska eller organisatoriska skäl.  

Enligt Arbetsdomstolen ska det tidsmässigt föreligga ett absolut uppsägningsförbud. Från 

den tidpunkten saknar undantagsbestämmelsen tillämplighet. Undantaget från uppsäg-

ningsförbudet ska sålunda tillämpas ytterst snävt. Denna tillämpning innebär att det knappt 

finns något utrymme för arbetsgivare att vidta uppsägningar före en verksamhetsövergång, 

och inget utrymme alls vid en verksamhetsövergång, även om uppsägningarna är grundade 

på andra skäl än övergången. Domstolens tolkning torde innebära att arbetsgivare inte ens 

                                                
143 Snävare i den mening att uppsägningsförbudet tolkas snävare i jämförelse med andra uttalanden av Ar-

betsdomstolen som tidigare nämnts och inte i jämförelse med den EU-rättsliga tolkningen av bestämmel-
sen. 
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har möjlighet att vidta uppsägningar som är sakligt grundande, vilket uppenbarligen inte är 

förenligt med svensk rätt.144  

Genom att ha fastställt ett absolut uppsägningsförbud uppstår frågan från vilken tidpunkt 

detta förbud råder. Arbetsdomstolen inkonsekventa resonemang i de framställda målen gör 

det svårt att fastställa en specifik tidpunkt för det absoluta uppsägningsförbudet att äga till-

lämplighet.  

5.4 Jämförelse mellan EU-rättslig tillämpning och tillämpning i 

svensk rätt  

EU-domstolen har fastslagit att undantaget från uppsägningsförbudet ska ha ett vidsträckt 

tillämpningsområde. Syftet med uppsägningsförbudet är inte att frånta arbetsgivare möjlig-

heten att vidta uppsägningar på grund av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl. 

Bedömningen huruvida en uppsägning står i strid med uppsägningsförbudet ska ske utifrån 

objektiva omständigheter som föreligger vid tidpunkten för uppsägningen och det är upp-

sägningsskälen som är avgörande i bedömningen. Enligt domstolen kan tidsaspekten ut-

göra en faktor i bedömningen, emellertid är den inte avgörande för huruvida uppsägningen 

strider mot förbudet.  

Arbetskommittén har framfört ett liknande resonemang och menar att överlåtelsedirektivet 

syftar till att undantaget från uppsägningsförbudet ska äga tillämplighet även om en verk-

samhetsövergång är för handen. Det råder således inget absolut uppsägningsförbud enligt 

kommittén. I propositionen gjorde regeringen en annorlunda bedömning än arbetskommit-

tén. Regeringen menade att det ska råda ett absolut uppsägningsförbud från tidpunkten att 

planerna för en verksamhetsövergång tagit en relativ fast form. Med detta sagt, menar rege-

ringen att diskussioner eller förhandlingar mellan överlåtare och förvärvare ska vara för 

handen.  

Arbetsdomstolens uttalanden följer den av regeringens ståndpunkt som säger att tidsa-

spekten är avgörande för huruvida en uppsägning i samband med verksamhetsövergång 

strider mot uppsägningsförbudet eller inte. Arbetsdomstolen beaktar inte undantaget från 

                                                
144 Detta utgör en väldigt intressant aspekt som kan diskuteras ytterligare. Det anses dock falla utanför ana-

lysens ramar för att besvara syftet och lämnas således därhän. Det bör dock poängteras att saklig grund i 

detta sammanhang innebär skäl som inte är hänförliga till övergången.  
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förbudet vid bedömningen alls. Arbetsdomstolens tillämpning anknyter således till en viss 

tidsperiod medan EU-domstolens tillämpning anknyter till arbetsgivares uppsägningsskäl. Det 

är emellertid oklart från vilken tidpunkt det absoluta uppsägningsförbudet ska gälla från 

med hänsyn till Arbetsdomstolens inkonsekventa resonemang. Det uppstår således svårig-

heter med att fastställa när det absoluta uppsägningsförbudet ska äga tillämplighet. Rege-

ringens och Arbetsdomstolens ställningstaganden gjordes självständigt och bygger således 

inte på en EU-rättslig tolkning och tillämpning. Det går således att konstatera att den 

svenska tillämpningen inte överensstämmer den EU-rättsliga tillämpningen. Frågan som nu 

uppstår är huruvida den svenska tillämpningen överensstämmer med överlåtelsedirektivets 

ändamål eller om det finns behov av att ändra tillämpningen i svensk rätt.  

5.5 De sententia ferenda   

Den svenska tillämpningen ställer upp ett mer långtgående skydd för arbetstagare vid en 

verksamhetsövergång. Dessutom ska det enligt den svenska tillämpningen råda ett absolut 

uppsägningsförbud från en viss tidpunkt. Det ska inte finnas någon möjlighet för arbetsgi-

vare att vidta uppsägningar vid en verksamhetsövergång från en viss tidpunkt, vilket inne-

bär att undantagsbestämmelsen saknar tillämplighet från denna tidpunkt.  

Visserligen finns det möjlighet att implementera en mer förmånlig reglering för arbetstagare 

i svensk rätt eftersom överlåtelsedirektivet utgör ett minimidirektiv. Detta innebär således 

att den svenska tillämpningen inte nödvändigtvis måste motsvara den EU-rättsliga tillämp-

ningen. Likväl måste den svenska tillämpningen överensstämma med överlåtelsedirektivets 

ändamål. Den svenska tillämpningen av undantagsbestämmelsen innebär att arbetsgivares 

intressen inte tillgodoses överhuvudtaget. Arbetsgivare har ingen möjlighet att vidta upp-

sägningar på grund av andra skäl hänförliga till verksamheten som sådan från en viss tid-

punkt enligt den svenska tillämpningen. Den svenska tillämpningen inskränker således ar-

betsgivares rättighet som tillgetts enligt undantagsbestämmelsen i direktivet. Överlåtelsedi-

rektiv syftar till att även tillgodose arbetsgivares intressen i viss mån, vilket har skett genom 

att föreskriva en möjlighet för arbetsgivare att vidta uppsägningar hänförliga till verksam-

heten oavsett om en verksamhetsövergång är för handen eller inte. Undantagsbestämmel-

sen utgör således en del av arbetsledningsrätten som inte ska inskränkas vid en verksam-

hetsövergång. Den svenska tillämpningen av undantagsbestämmelsen innebär emellertid en 

märkbar inskränkning av arbetsledningsrätten. Av den anledningen kan konstateras att den 

svenska tillämpningen inte överensstämmer med överlåtelsedirektivets ändamål.  
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Den svenska tillämpningen hade kunnat motiveras om det i svensk rätt implementerats en 

mer förmånlig reglering för arbetstagare som samtidigt såg till att arbetsledningsrätten inte 

inskränks märkbart. Detta har emellertid inte skett i svensk rätt, utan den svenska imple-

menteringen har ordagrant implementerats i svensk rätt. Det kan således ifrågasättas varför 

undantagsbestämmelsen ordagrant har implementerats i svensk rätt när bestämmelsen sak-

nar verkan från en viss tidpunkt enligt den svenska tillämpningen. I detta avseende bör det 

understrykas att det finns ett gemenskapsrättsligt intresse av en enhetlig tolkning och till-

lämpning av bestämmelserna, utan hänsyn till omständigheterna i det enskilda målet. Då 

undantaget från uppsägningsförbudet implementerats ordagrant i svensk rätt, är det lämp-

ligt om tillämpningen överensstämmer med den EU-rättsliga tillämpningen för att uppfylla 

överlåtelsedirektivets ändamål.  

Faktumet att den svenska tillämpningen inte överensstämmer med den EU-rättsliga till-

lämpningen, påverkar förutsägbarheten negativt. Det är uppenbarligen svårt att förutse hur 

en situation ska bedömas när Arbetsdomstolens resonemang inte är förenlig med den av 

EU-domstolen. Vidare påverkas förutsägbarheten även av den ovisshet som råder avseende 

tidsaspekten i svensk rätt. Det är i princip omöjligt att förutse huruvida en uppsägningssitu-

ation som strider mot uppsägningsförbudet eller inte. Arbetsdomstolen har inte lyckats att 

tydliggöra från vilken tidpunkt förbudet faktiskt råder. På grund därav är det svårt att för-

utse vilket skydd arbetstagare har i samband med en verksamhetsövergång. Likväl är det 

omöjligt att förutse när arbetsgivare har möjlighet att vidta uppsägningar grundande på 

ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl.   

Sammantaget kan fastställas att den svenska tillämpningen av undantagsregeln inte över-

ensstämmer med överlåtelsedirektivets ändamål. Det finns således ett behov att ändra den 

svenska tillämpningen av undantaget från uppsägningsförbudet. Detta bör särskilt ske med 

beaktning till EU-domstolens tillämpning för att överensstämma med överlåtelsedirektivets 

ändamål.  

I detta hänseende bör det emellertid betonas att den EU-rättsliga tillämpningen av undan-

tagsbestämmelsen fortfarande är en aning oklar. Bedömningen får emellertid ske utifrån 

omständigheterna från varje enskilt mål, varför det finns ett behov av ytterligare klargöran-

den från EU-domstolen i framtiden för att få en bättre förståelse för tillämpningen av un-

dantagsbestämmelsen. Detta bidrar även till att uppsägningssituationer vid verksamhetsö-

vergångar blir förutsägbara. Arbetsgivare har därmed bättre möjlighet att avgöra huruvida 

en uppsägning strider mot uppsägningsförbudet eller inte vid en verksamhetsövergång, och 



 

 
62 

arbetstagare kan bättre förutse anställningsskyddets omfattning vid en verksamhetsöver-

gång.  
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6 Slutsatser 

Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida den svenska tillämpningen av undantaget från 

uppsägningsförbudet strider mot överlåtelsedirektivets ändamål. Undersökningen visade att 

den svenska tillämpningen inte överensstämmer med ändamålet samt att den svenska till-

lämpningen behöver genomgå en förändring.  

Överlåtelsedirektivets ändamål är att skydda arbetstagares anställning vid verksamhetsöver-

gångar. Uppsägningsförbudet utgör en central bestämmelse i överlåtelsedirektivet som 

skyddar arbetstagare från att bli uppsagda på grund av övergången som sådan. Överlåtelse-

direktivet syftar även till att tillgodose arbetsgivares intressen till viss mån. Uppsägnings-

förbudet följer således av ett undantag som föreskriver att arbetsgivare ska ha möjlighet att 

vidta uppsägningar på grund av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl. Direktivet 

syftar inte att förhindra arbetsgivare från att vidta uppsägningar av arbetstagare som hade 

skett oavsett om en verksamhetsövergång är för handen eller inte, det vill säga när uppsäg-

ningarna är hänförliga till undantagsbestämmelsen. Ändamålet med överlåtelsedirektivet är 

således att skydda arbetstagare från att bli uppsagda på grund av övergången som sådan och 

inte att förhindra arbetsgivare från att vidta uppsägningar på grund av ekonomiska, tek-

niska eller organisatoriska skäl vid en verksamhetsövergång.  

Tillämpningen av undantaget från uppsägningsförbudet i svensk rätt skiljer sig åt från den 

EU-rättsliga tillämpningen. Bedömningen i svensk rätt anknyter enbart till en viss tidsperiod 

medan bedömningen i EU-rätt anknyter till arbetsgivares uppsägningsskäl. Den svenska till-

lämpningen överensstämmer inte med överlåtelsedirektivets ändamål eftersom det enligt 

svensk rätt föreligger ett absolut uppsägningsförbud från en viss tidpunkt. Undantagsbe-

stämmelsen saknar således verkan från en viss tidpunkt. Detta innebär att arbetsgivare från-

tas möjligheten att vidta uppsägningar av arbetstagare grundade på skäl tillåtna i direktivet 

från en viss tidpunkt. Följaktligen sker en märkbar inskränkning i arbetsledningsrätten som 

inte är motiverad med hänsyn till överlåtelsedirektivets ändamål. Den svenska tillämpning-

en anses således inte försvarbar eftersom den inte uppfyller syftet med överlåtelsedirektivet. 

Det är oklart från vilken tidpunkt det absoluta uppsägningsförbudet gäller enligt den 

svenska tillämpningen. Arbetsdomstolen har varit inkonsekvent i sina uttalanden, vilket 

medför svårigheter att fastställa en fixerad tidpunkt från vilken det absoluta uppsägnings-

förbudet ska råda. Det föreligger därmed även svårigheter att fastställa från vilken tidpunkt 
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undantagsbestämmelsen saknar tillämplighet enligt den svenska tillämpningen. Detta på-

verkar förutsägbarheten negativt då det föreligger svårigheter att förutse vad den svenska 

tillämpningen innebär i praktiken. Detta har en negativ inverkan på både arbetstagare och 

arbetsgivare i uppsägningssituationer vid en verksamhetsövergång. Då tidpunkten för upp-

sägningsförbudet är tämligen oklart är det svårt att avgöra omfattningen av arbetstagares 

anställningsskydd. Det är således svårt att förutse under vilka förutsättningar en arbetsta-

gare kan motsätta sig en uppsägning vid en verksamhetsövergång. Likväl finns det ett be-

hov att förutse vilka möjligheter en arbetsgivare har att vidta uppsägningar vid en verksam-

hetsövergång utan att träffas av uppsägningsförbudet.  

Undantaget från uppsägningsförbudet har implementerats ordagrant i svensk rätt. Det är 

alltså inte fråga om en mer förmånlig reglering för arbetstagare i detta fall. Den svenska till-

lämpningen hade kunnat motiveras om det i svensk rätt uttryckligen implementerats en mer 

förmånlig reglering för arbetstagare som samtidigt tillgodoser arbetsgivares intressen. Detta 

har emellertid inte skett i svensk rätt. Det bör således ifrågasättas varför undantaget från 

uppsägningsförbudet undantagsbestämmelsen ordagrant har implementerats i svensk rätt 

när bestämmelsen saknar verkan från en viss tidpunkt enligt den svenska tillämpningen. 

Dessutom finns det ett gemenskapsrättsligt intresse av en enhetlig tolkning och tillämpning 

av bestämmelserna. För att den svenska tillämpningen av undantagsbestämmelsen ska 

överensstämma med överlåtelsedirektivets ändamål vore det således lämpligt om tillämp-

ningen överensstämmer med den EU-rättsliga tillämpningen.  

Det kan konstateras att det finns ett behov att ändra den svenska tillämpningen av undan-

taget från uppsägningsförbudet. Det vore önskvärt om den svenska tillämpningen överens-

stämmer med den EU-rättsliga tillämpningen för att skapa förutsägbarhet för både arbets-

tagare och arbetsgivare. Den svenska tillämpningen ska inte innebära att arbetsgivare från-

tas möjligheten att vidta uppsägningar grundade på andra skäl än övergången som sådan. 

Det väsentliga är således att undantagsbestämmelsen tillämpningsområde ges en bredare 

räckvidd. Detta får ske med utgångspunkt i uppsägningsförbudet. Det ska inte föreligga ett 

absolut uppsägningsförbud från en viss tidpunkt. Med ändringsförslaget kan en rimlig ba-

lans mellan arbetstagares anställningsskydd och arbetsgivares arbetsledningsrätt upprätthål-

las.  

Avslutningsvis ska framhållas att det fortfarande råder osäkerhet om hur den EU-rättsliga 

bedömningen av undantagsbestämmelsen lämpligen bör se ut. Det kan däremot konstate-
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ras att bedömningen ska ske utifrån omständigheterna i varje enskild situation och att upp-

sägningsskälen är avgörande. Det finns emellertid en önskan om ytterligare klargöranden 

från EU-domstolen i framtiden för att skapa fullständig klarhet och förutsägbarhet. 
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