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Sammanfattning 
Förändrade förutsättningar på marknaden till följd av ökad 
internationalisering av ekonomi och handel, en hårdnande global 
konkurrens, ny teknologi, förbättrade kommunikationer samt framväxten av 
kunskaps- och tjänstesamhället har resulterat i en flexibiliseringsprocess, 
vars konsekvens är att företagens utveckling numera kännetecknas av en 
ständigt pågående strukturomvandling. Genom denna utveckling har nya 
och mer varierande arbetsformer vuxit fram. En företeelse som blir allt 
vanligare är att företagen skalar bort de funktioner som inte tillhör 
kärnverksamheten för att istället lägga ut dem på en extern part, så kallad 
outsourcing av verksamhet. Begreppet outsourcing innebär således att 
verksamhetsledningen anlitar ett annat företag för utförandet av aktiviteter 
som tidigare utförts i egen regi. Outsourcing av verksamhet förekommer 
såväl inom den privata som den offentliga sektorn.  
 
I samband med att ett företag handlar i strävan mot att förstärka och renodla 
sin egen kärnverksamhet är det viktigt att tillse att den enskilde berörde 
arbetstagaren inte ytterst får stå de negativa konsekvenserna. Syftet med 
denna uppsats är att utreda såväl arbetstagarens som arbetsgivarens 
rättigheter och skyldigheter i samband med outsourcing av verksamhet. I 
fokus för detta arbete står det så kallade överlåtelsedirektivet1, vilket 
innefattar regler om att anställningen automatiskt skall övergå till 
förvärvaren vid en övergång av verksamhet liksom ett förbud mot att säga 
upp en anställd på grund av verksamhetsövergången som sådan. Dessutom 
innebär bestämmelserna att den anställde i regel får behålla sina 
anställningsvillkor efter övergången. Direktivet har implementerats i svensk 
rätt genom ändringar i framförallt anställningsskyddslagen och 
medbestämmandelagen. Överlåtelsedirektivet är utformat i första hand för 
traditionella verksamhetsövergångar, såsom olika sammanslagningar mellan 
större företag och dylikt. En första fråga har varit att utreda 
överlåtelsedirektivets tillämplighet på outsourcing av verksamhet. Denna 
fråga är en av de mest prövade i EG-domstolen, eftersom outsourcing av 
verksamhet ligger i gränslandet för direktivets tillämpningsområde. 
Reglerna på området är komplexa och inrymmer relativt omfattande 
praktiska tillämpningsproblem. En helhetsbedömning mot bakgrund av 
omständigheterna kring verksamhetsövergången får företas i varje enskilt 
fall och det går således inte att ge något entydigt svar på frågan om 
outsourcing av verksamhet omfattas av överlåtelsedirektivets 
tillämpningsområde eller inte. Generellt torde dock kunna sägas att ju 
starkare relationen är mellan parterna som ingått outsourcingavtalet desto 
större är sannolikheten att överlåtelsedirektivet äger tillämplighet. Huruvida 

                                                 
1 Direktiv 77/187/EEG av den 14 februari 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter 
eller delar av företag eller verksamheter. Ändrat genom direktiv 98/50/EG, numera direktiv 
2001/23/EG av den 12 mars 2001 med samma titel. 
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det är offentlig eller privat verksamhet som är föremål för outsourcing 
saknar betydelse för bedömningen. 
 
Om förutsättningarna för överlåtelsedirektivets tillämplighet kan anses vara 
uppfyllda aktualiseras den skyddskatalog som direktivet erbjuder. 
Uppsägningsförbudet är emellertid inte absolut då det medger uppsägningar 
till följd av verksamhetsrelaterade skäl. Övergångar av verksamheter 
innefattar regelmässigt förändringar av ekonomiskt, tekniskt och 
organisatoriskt slag. Detta öppnar möjligheter för överlåtaren att genomföra 
uppsägningar med motiveringen att de grundar sig på arbetsbrist, fastän de 
egentligen är hänförliga till övergången som sådan. Detta begränsar 
uppsägningsförbudets omfattning. Uppsägningsförbudets rättsverkan i 
outsourcingsituationen försvagas även av att arbetsgivaren får säga upp 
arbetstagaren så att uppsägningstiden löper ut samtidigt som avtalstiden, 
även om det då fortfarande inte står klart huruvida outsourcingavtalet 
kommer att förlängas eller inte. Arbetstagaren har rätt att motsätta sig en 
övergång av anställningen till förvärvaren och istället stanna kvar i 
överlåtarens verksamhet. I vissa fall kan detta visa sig vara ett bättre 
alternativ för den enskilde arbetstagaren, inte minst då överlåtaren är en 
jämförelsevis större arbetsgivare med goda omplaceringsmöjligheter. Vad 
gäller skyddet för anställningsvillkoren föreligger en reell skillnad i skyddet 
mellan kollektivt avtalade anställningsvillkor och sådana förmåner som 
följer av det individuella anställningsavtalet. De förstnämnda skyddas i en 
jämförelsevis mer omfattande utsträckning. Ensidigt reglerade förmåner 
omfattas inte av direktivets skyddsregler och arbetstagaren kan således 
förlora dessa i samband med outsourcing av verksamhet. 
 
 

 2



Förord 
Med denna uppsats avslutar jag min tid vid Juridicum i Lund. Min 
studieperiod har förgyllts av mina kursare Sarah Tibell, Lisa Welming och 
Anna Bohlin. 
 
Ett stort tack till min handledare Mia Rönnmar. Hon har verkligen förmågan 
att inspirera sina studenter och hennes engagemang går det inte att ta miste 
på. Likaså vill jag passa på att omnämna Andreas Inghammar som sett till 
att göra specialkurserna i arbetsrätt extra intressanta. 
 
Till min familj och Marcus vill jag rikta mitt varmaste tack för stöd 
uppmuntran under min studietid. 
 
Lund i december 2006 
 
Sophie von Knorring 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 3



Förkortningar 
AD  Arbetsdomstolens domar 
AvtL Lag (1915:218) om avtal och andra 

rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 
Ds Departementsserie 
EFTA European Free Trade Association 
ESA EFTA Surveillance Authority 
JT  Juridisk Tidskrift 
LAS  Lag (1982:80) om anställningsskydd 
MBL Lag (1976:580) om medbestämmande i 

arbetslivet 
Prop.  Proposition 
SFS Svensk författningssamling 
SvJT Svensk Juristtidning 
SOU  Statens offentliga utredningar 

 4



1 Inledning  

1.1 Ämne 
Det utvecklas nya organisationsformer för att möta kraven på flexibilitet på 
marknaden. En företeelse som blir allt vanligare är att företagen skalar bort 
de funktioner som inte tillhör kärnverksamheten för att istället lägga ut dem 
på en extern part, så kallad outsourcing av verksamhet. Begreppet 
outsourcing innebär således att verksamhetsledningen anlitar ett annat 
företag för utförandet av aktiviteter som tidigare utförts i egen regi. Det är 
såväl uppgifter inom design, forskning, utveckling, produktion och leverans 
av tjänster som installation, support och underhåll som blir föremål för 
outsourcing. Om utvecklingen kan sägas att det är mer komplexa funktioner 
som outsourcas och de närmar sig de aktiviteter som faller inom vad man 
normalt betraktar som företagets kärnverksamhet. Det är inte endast inom 
det privata näringslivet som företeelsen outsourcing av verksamhet 
återfinns, utan även inom den offentliga sektorn blir det allt vanligare.2

 
I samband med att företaget handlar i strävan mot att förstärka och renodla 
sin egen kärnverksamhet är det viktigt att tillse att den enskilde berörde 
arbetstagaren inte ytterst får stå de negativa konsekvenserna. Arbetet utgör 
en väsentlig del i de flesta människors liv och den omständigheten att det 
blir känt att verksamhetsledningen överväger att outsourca verksamhet 
föranleder ofta en omfattande oro bland arbetstagarna, och frågorna är 
naturligen många bland de berörda. Har de rätt att få anställning hos 
förvärvaren? Kommer de i så fall att behöva gå ner i lön? Vad händer om 
förvärvaren redan har anställda som kan utföra arbetsuppgifterna ifråga? 
Likaså hur kommer de anställda att påverkas om överlåtaren sedermera 
skulle besluta sig för att byta outsourcingpartner? Detta är endast ett axplock 
av de frågor som kan uppkomma i samband med outsourcing av 
verksamhet.  
 
Mot intresset av att skydda arbetstagare i samband med outsourcing av 
verksamhet står behovet av att ha ett effektivt fungerande näringsliv och 
röster har höjts, inte minst från arbetsgivarorganisationer, för att en 
skyddslagstiftning för de anställda på området hindrar flexibiliteten samt 
möjligheten för företag att finna rationella och konkurrenskraftiga lösningar. 
Arbetstagarorganisationer å sin sida ser en problematik i att företeelsen 
outsourcing av verksamhet blir allt vanligare på marknaden.3

                                                 
2 SIF rapport, Outsourcing & offshoring – en facklig checklista, Stockholm 2006. 
3 Se exempelvis En företagsam arbetsrätt, Svenska arbetsgivareföreningen, 1999 och SIF 
rapport, Trender i industrin, Stockholm 2004. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att utreda överlåtelsedirektivets tillämplighet på 
outsourcing av verksamhet. Vidare skall såväl arbetstagarens som 
arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter i samband med outsourcing av 
verksamhet behandlas. Därutöver avser jag att kritiskt granska regelverket 
på området mot bakgrund av de förändrade förutsättningar som råder på 
marknaden som en följd av bland annat internationalisering, ökad global 
konkurrens samt ny teknologi.  
 
I fokus för detta arbete står alltså det så kallade överlåtelsedirektivet4, vilket 
instiftades efter att det stod klart att det fanns behov av att skydda 
arbetstagarna vid omstruktureringar och företagssammanslagningar inom 
europeiska gemenskapen. Överlåtelsedirektivet innefattar regler om att 
anställningen automatiskt skall övergå till förvärvaren vid en övergång av 
verksamhet, liksom ett förbud mot att säga upp en anställd på grund av 
verksamhetsövergången som sådan. Dessutom innebär bestämmelserna att 
den anställde i regel får behålla sina anställningsvillkor efter övergången. 
Direktivet har implementerats i svensk rätt genom ändringar i framförallt 
anställningsskyddslagen och medbestämmandelagen.5

 
En första fråga blir att utreda överlåtelsedirektivets tillämplighet på 
outsourcing av verksamhet, således vilka kriterier som skall vara uppfyllda 
för att en outsourcing skall anses utgöra en övergång av verksamhet i 
direktivets mening. Denna fråga är en av de mest prövade i EG-domstolen 
eftersom outsourcing av verksamhet ligger i gränslandet för 
överlåtelsedirektivets tillämpningsområde.  
 
Förutsatt att denna fråga kan besvaras jakande är det intressant att undersöka 
skyddsreglernas rättsverkningar i outsourcingsituationen. Härvid är det 
partsväxlingen i anställningsförhållandet som är särskiljande och medför 
särskilda betänkligheter. Uppsatsen syftar till att belysa 
uppsägningsförbudets omfattning samt eventuella tolkningsproblem. Vidare 
skall frågan huruvida arbetstagaren kan göra anspråk på sina tidigare 
anställningsvillkor även hos förvärvaren utredas, en fråga som kan visa sig 
vara komplicerad, inte minst då en anställning kan regleras såväl av 
individuellt avtalade villkor genom det enskilda anställningsavtalet som av 
kollektivt avtalade villkor genom kollektivavtalet.  
 
För att ge uppsatsen en djupare innebörd avser jag att tillämpa teorin om 
arbetslivets flexibilisering på min studie. Flexibilitetsteorin6 är behjälplig 
för att förklara den rättsliga utvecklingen samt rättens funktionalitet i 
förhållande till de förändrade förutsättningarna som råder på marknaden 
                                                 
4 Direktiv 77/187/EEG av den 14 februari 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter 
eller delar av företag eller verksamheter. Ändrat genom direktiv 98/50/EG, numera direktiv 
2001/23/EG av den 12 mars 2001 med samma titel. 
5 SFS 1994:1685 och SFS 1994:1686. 
6 Se avsnitt 1.5 i denna uppsats. 
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som en följd av internationalisering, ökad global konkurrens, ny teknologi 
samt framväxten av kunskaps- och tjänstesamhället. Syftet är att kritiskt 
granska regelverket mot bakgrund av de två intressen som utgör varandras 
motpoler på området, det vill säga å ena sidan marknadsfunktion, 
flexibiliseringsbehov samt arbetsgivarstrategier och å andra sidan det 
nödvändiga i att arbetstagaren åtnjuter ett skydd i samband med outsourcing 
av verksamhet.  

1.3 Avgränsningar 
Jag väljer att begränsa min uppsats till att omfatta endast de typer av 
verksamhetsövergångar som syftar till att avknoppa en viss del av 
verksamheten i ett företag genom att lägga ut denna på ett annat företag, och 
det således sker en förändring i det avseendet att en ny part inträder som 
arbetsgivare, outsourcing. Uppsatsen kommer inte att behandla så kallad 
offshore outsourcing, det vill säga då outsourcing av verksamhet sker till ett 
företag utanför Sveriges gränser. 
 
Vad avser skyddsreglernas rättsverkningar väljer jag att avgränsa mig till 
skyddet för den fortsatta anställningen och anställningsvillkoren. Reglerna 
om information och överläggning kommer således inte att belysas. 

1.4 Metod och material 
I den delen där jag avser att utreda det rättsliga regelverket på området 
kommer jag att tillämpa den klassiska rättsdogmatiska metoden. Syftet är att 
med hjälp av metoden tolka och systematisera gällande rätt. Jag använder 
mig i detta avseende av relevanta rättskällor såsom lagstiftning, förarbeten, 
rättspraxis samt doktrin.7 Det gemenskapsrättsliga regelverket är av central 
betydelse på området, varför framställningen huvudsakligen kommer att 
präglas härav. Eftersom den svenska arbetsrätten är harmoniserad med EG-
rätten kommer någon uppdelning mellan svensk rätt och EG-rätt inte att ske. 
I den mån svensk rätt går längre än EG-rätten kommer detta att framgå.  
 
Övergång av verksamhet har behandlats relativt utförligt i doktrin. 
Outsourcing av verksamhet har dock inte belysts i samma utsträckning. 
Däremot finns det omfattande rättspraxis på området från såväl EG-
domstolen som Arbetsdomstolen. EG-domstolen har i uppgift att tolka 
rätten, medan den nationella domstolen skall tillämpa den. Därför utgör EG-
rättspraxis utgångspunkten för Arbetsdomstolens bedömning. EFTA-
domstolens8 rättstillämpning kompletterar till viss del EG-rättspraxis på 
området, varför denna kommer att ingå som en del i framställningen. 
Materialet för min studie kommer således huvudsakligen att utgöras av 
relevant rättspraxis för området.  
 

                                                 
7 Peczenik, Alexander, Vad är rätt?, Norstedts juridik, Stockholm 1995, s. 312. 
8 Island, Norge och Liechtenstein deltar i processer inför EFTA-domstolen.  
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Den avslutande delen syftar till att analysera rättens utveckling och 
funktionalitet i förhållande till arbetslivets flexibilisering. I denna del 
kommer jag därför inte att tillämpa den traditionella juridiska metoden. I 
denna analys kommer jag att utgå ifrån de slutsatserna som jag kommit fram 
till i min rättsdogmatiska framställning.  

1.5 Arbetslivets flexibilisering 
Förändrade förutsättningar på marknaden som en följd av ökad 
internationalisering av ekonomi och handel, en hårdnande global 
konkurrens, ny teknologi, förbättrade kommunikationer samt framväxten av 
kunskaps- och tjänstesamhället har resulterat i en flexibiliseringsprocess, 
vars konsekvens är att företagens utveckling numera kännetecknas av en 
ständigt pågående strukturomvandling. Genom denna utveckling har nya 
och mer varierande arbetsformer vuxit fram, däribland outsourcing av 
verksamhet.9 Jag kommer inte i närmare utsträckning undersöka de 
bakomliggande orsakerna till arbetslivets flexibilisering.   
 
Den nuvarande arbetsrätten har utvecklats utifrån det sätt att organisera 
arbetet som är typiskt för den traditionella industrin. Mot bakgrund av 
flexibiliseringsprocessen har förutsättningarna för arbetets organisering 
emellertid kommit att förändras. Detta innebär nya utmaningar för 
arbetsrätten. Arbetslivets flexibilisering handlar om att öka 
anpassningsförmågan och rörligheten och beskrivs ofta som en övergång 
från den traditionella anställningen10 till nya eller atypiska arbetsformer. En 
utveckling som ofta betraktas som problematisk.11  
 
I min studie väljer jag att tillämpa Numhauser-Hennings teori om 
arbetslivets flexibilisering. Hon har utvecklat denna med inspiration från 
Atkinsons organisationsteori om det flexibla företaget, som i sin tur utgår 
ifrån arbetsgivarens skilda flexibiliseringsbehov. I Atkinsons modell av det 
flexibla företaget delas arbetskraften in i olika grupper utifrån 
verksamhetsanknytning. De tillsvidareanställda arbetstagarna med en 
arbetstid omfattande heltid karaktäriseras som kärnarbetskraft, eftersom de 
antas besitta företagsspecifika kunskaper och därför i princip inte är 
utbytbara. Visstids- samt deltidsanställda arbetstagare befinner sig ett steg ut 
från kärnan och betraktas som perifer arbetskraft. De arbetstagare som anses 
ha minst verksamhetsanknytning återfinns i det yttersta skiktet och utgör så 
kallad extern arbetskraft, eftersom de utför arbete utan att för den skull vara 
anställda i verksamheten. De personer som tillhör de båda sistnämnda 
                                                 
9 Rönnmar, Mia, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet. En komparativ studie av 
kvalitativ flexibilitet i svensk, engelsk och tysk kontext, Juristförlaget i Lund, Lund 2004, s. 
23f., 27. 
10 Den traditionella anställningen brukar definieras som en tillsvidareanställning 
omfattande heltid hos en arbetsgivare på ett arbetsställe som tillhör denne och där 
anställningsvillkoren typiskt sett bestäms kollektivt inom vissa rättsliga ramar. Se 
exempelvis Numhauser-Henning, Ann, Arbetets flexibilisering, i Eklund, Ronnie m.fl. red., 
Studier i arbetsrätt tillägnade Tore Sigeman, Justus förlag, Uppsala 1993, s. 256. 
11 Numhauser-Henning, 1993, s. 256f.   
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kategorierna används i första hand av företaget för att bemöta växlingar i 
arbetskraftbehovet och de anses typiskt sett vara utbytbara, eftersom de 
arbetar med jämförelsevis mindre kvalificerade arbetsuppgifter. Atkinson 
menar att arbetsgivaren använder sig av olika flexibilitetsstrategier i 
förhållande till dessa arbetskraftssegment.12 Om verksamhetsledningen 
väljer att outsourca verksamhet är det en åtgärd som rör den perifera samt 
den externa arbetskraften, eftersom strategin går ut på att skala bort de 
funktioner som inte tillhör kärnverksamheten.  
 
Numhauser-Henning utgår ifrån begreppen löneflexibilitet, kvalitativ 
flexibilitet samt kvantitativ flexibilitet, och anknyter då till det enskilda 
anställningsavtalets funktionssätt.13 Löneflexibiliteten handlar om att 
anpassa lönerna i förhållande till uppnådd vinst eller arbetstagarens 
kunnande och produktivitet. Den kvalitativa flexibiliteten handlar istället om 
rörligheten inom den befintliga organisationen inom ramen för ingångna 
anställningsavtal. Vid en outsourcing av verksamhet är det närmast 
kärnarbetskraften, det vill säga de arbetstagare som i regel inte berörs av 
organisatoriska förändringar till följd av outsourcing, som den kvalitativa 
flexibilitetsteorin är tillämplig på. Den kvantitativa flexibiliteten står istället 
för organisationens anpassningsförmåga i det korta perspektivet genom att 
variera arbetsstyrkan. Vid genomförandet av denna studie kommer jag att ta 
min utgångspunkt i just det kvantitativa flexibilitetsperspektivet, eftersom 
outsourcing av verksamhet som strategi närmast kan iakttas som en tendens 
mot en ökad flexibilisering i den kvantitativa dimensionen.14   

1.6 Begrepp och terminologi – särskilt 
outsourcing 

Inom det arbetsrättsliga området förekommer det två olika svenska begrepp 
för en och samma företeelse, nämligen övergång respektive överlåtelse av 
verksamhet. I den svenska versionen av överlåtelsedirektivet används 
termen överlåtelse, medan det i medbestämmandelagen samt i 
anställningsskyddslagen, vari överlåtelsedirektivet implementerats, istället 
talas om en övergång. Lagstiftaren har dock inte menat att det finns en 
betydelseskillnad mellan de två olika begreppen. Mot bakgrund av att 
begreppet övergång får anses vara det mest inarbetade av de båda, såväl 
inom den arbetsrättsliga lagstiftningen som i juridisk doktrin, är det detta 
begrepp som jag kommer att använda mig av i min framställning.15

 
Outsourcing av verksamhet har behandlats i en tämligen omfattande 
utsträckning i den företagsekonomiska litteraturen. Emellertid är det inte 
möjligt att urskilja någon enhetlig definition av begreppet. Nedan följer en 

                                                 
12 Rönnmar, 2004, s. 24f. 
13 Numhauser-Henning, 1993, s. 266. 
14 Numhauser-Henning, Ann, Den framtida arbetsrättens förutsättningar, Arbetsmarknad & 
Arbetsliv, årg. 3 nr. 2, 1997, s. 101f. 
15 Mulder, Bernard Johann, Anställningen vid verksamhetsövergång, Juristförlaget, Lund 
2004, s. 51f. 
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jämförelsevis detaljerad beskrivning av begreppet outsourcing som får 
illustrera dess innebörd.  
 
“Outsourcing is the act of transferring some of a company’s 
recurring internal activities and decision rights to outside providers, 
as set forth in a contract. Because the activities are recurring and a 
contract is used, outsourcing goes beyond the use of consultants. As a 
matter of practice, not only are the activities transferred, but the 
factors of production and decision rights often are, too. Factors of 
production are the resources that make the activities occur and 
include people, facilities, equipment, technology, and other assets. 
Decision rights are the responsibilities for making decisions over 
certain elements of the activities transferred”.16

 
Begreppet outsourcing är vidsträckt och tolkas i praktiken ofta olika. Såväl i 
juridisk doktrin som bland många företag som erbjuder outsourcing anses 
begreppet outsourcing innefatta entreprenadsituationen, varför jag i min 
framställning kommer att ta min utgångspunkt i denna tolkning.17  
 
Anledningen till att företag väljer att outsourca verksamhet är bland annat 
ökad flexibilitet och lönsamhet samt en möjlighet för företaget att fokusera 
på sin kärnverksamhet för att på så sätt nå ökad specialisering och därmed 
uppnå konkurrensfördelar.18 Som exempel på ett företag som valt att 
tillämpa outsourcing som strategi kan nämnas Ericsson som lagt ut en stor 
del av produktionen samt IT-verksamheten till externa leverantörer.19 Det 
kan även nämnas att Försvarsmakten flexibilitetsanpassar sin 
logistikverksamhet genom att lägga ut delar av den på entreprenad.20

1.7 Disposition 
Uppsatsen är indelad i totalt fem kapitel. Det första utgör en inledning till 
den problematik som uppsatsen syftar till att belysa samt det sätt på vilket 
jag avser att genomföra min studie. I detta kapitel behandlas även begreppet 
outsourcing samt teorin om arbetslivets flexibilisering. Det andra kapitlet 
rör överlåtelsedirektivet i allmänhet och dess implementering i svensk rätt.  
 
I kapitel tre och fyra återfinns den rättsdogmatiska framställningen. 
Överlåtelsedirektivets tillämplighet på outsourcing av verksamhet behandlas 
i kapitel tre. De rättsverkningar som överlåtelsedirektivet ger i 

                                                 
16 Greaver, Maurice F., Strategic outsourcing: a structured approach to outsourcing 
decisions and initiatives, American Management Association, New York 1998, s. 3. 
17 Jfr bl.a. Nyström, Birgitta, Överlåtelsedirektivets tillämpning vid övergång av offentlig 
verksamhet, i Eklund, Ronnie m.fl. red., Festskrift till Hans Stark, Jure, Stockholm 2001, s. 
224 och Barnard, Catherine, EC Employment Law, 3 uppl., Oxford University Press, 
Oxford 2006, s. 630f.  
18 Axelsson, Björn, Företag köper tjänster, SNS Förlag, Stockholm 1998, s. 193. 
19 Från diversifiering till kärnverksamhet. Telekomföretaget Ericssons omvandling i 
Öresund och Norrköping, Arbetslivsrapport nr 2005:32, Arbetslivsinstitutet, s. 5. 
20 Försvaret sparar miljoner med central planering, Tidningen Framsyn, 2006 nr 3. 
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outsourcingsituationen redogörs för i kapitel fyra. I detta kapitel behandlas 
först skyddet för den fortsatta anställningen och därefter skyddet för 
anställningsvillkoren.  
 
I kapitel fem följer en sammanfattning och en analys utifrån ett kvantitativt 
flexibilitetsperspektiv. 
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2 Överlåtelsedirektivet och den 
svenska implementeringen 

2.1 Direktivets bakgrund och syfte 
I artikel 136 i EG-fördraget nämns behovet av att säkerställa arbetstagares 
anställnings- och levnadsvillkor inom gemenskapen.21 Aktiviteten på 
området var emellertid trots detta i begynnelsen låg och det var först under 
1970-talet som det kom att ske förändringar, detta kanske främst genom att 
arbetsrättens inverkan på den gemensamma marknadens funktion kommit 
att uppmärksammas. Arbetsrätten kom att betraktas som ett viktigt ämne 
och år 1974 antogs ett socialt handlingsprogram22 för att utveckla EG-
arbetsrätten. I samband därmed kom uppmärksamhet att riktas mot att 
företagssammanslagningar och verksamhetstransaktioner blivit ett allt 
vanligare inslag på den gemensamma marknaden och det ansågs därvid vara 
väsentligt att trygga berörda arbetstagares situation. Saken formulerades så 
att arbetsgivare inte skall kunna nå konkurrensfördelar genom att eftersätta 
arbetstagares krav på ett grundläggande skydd för sin anställning. Det 
konstaterades att skillnaderna mellan de olika medlemsstaternas 
civilrättsliga lagstiftning på området var påtagliga, och det ansågs vara 
väsentligt med en viss harmonisering i syfte att trygga för den gemensamma 
marknadens funktion. Detta ledde till att rådet antog direktiv 77/187/EEG av 
den 14 februari år 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning 
om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, 
verksamheter eller delar av företag eller verksamheter, det så kallade 
överlåtelsedirektivet. Två andra omstruktureringsdirektiv tillkom även, 
nämligen direktiv 75/129/EEG om kollektiva uppsägningar samt direktiv 
80/987/EEG om löneskydd vid arbetsgivarens obestånd.23

 
Som rättslig grund för överlåtelsedirektivet åberopades artikel 94 (tidigare 
artikel 100) i EG-fördraget, i vilken det framgår att ministerrådet skall 
utfärda direktiv som direkt inverkar på den gemensamma marknadens 
upprättande och funktion. Av detta torde slutsatsen kunna dras att det främst 
var mot bakgrund av att man ville motverka en snedvriden konkurrens på 
den gemensamma marknaden, som en följd av att företagen befarades 
genomföra rationaliseringar i de medlemsländer med högst skyddsnivå, som 
direktivet antogs. Syftet med direktivet var emellertid även att trygga 
arbetstagares anställnings- och levnadsvillkor inom gemenskapen.24  

                                                 
21 Trädde i kraft den 1 januari 1958. 
22 Rådets resolution, Social Action Programme 1974 to 1976, OJ C 13, 12 februari 1974, s. 
1ff. 
23 Kenner, Jeff, EU Employment Law. From Rome to Amsterdam and beyond, Hart 
Publishing, Oxford 2003, s. 26ff., Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, 3 uppl., 
Norstedts juridik, Stockholm 2003, s. 56 och Mulder, 2004, s. 118ff. 
24 Ibid. 
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I EG-domstolens praxis är överlåtelsedirektivets funktion som 
marknadsintegrerande element inte lika påtaglig, utan här har intresset av att 
skydda arbetstagare tillmätts en mer omfattande betydelse. I de senare 
versionerna av direktivet har det också intagits en hänvisning till Stadgan 
om sociala rättigheter för arbetstagare inom gemenskapen, vilken antogs år 
1989, i vilken det bland annat framgår att fullbordandet av den inre 
marknaden måste leda till en förbättring av levnads- och arbetsförhållandena 
för arbetstagare.25

 
Överlåtelsedirektivet har till syfte att säkerställa arbetstagares rättigheter i 
samband med skifte av arbetsgivare till följd av förändringar i 
företagsstrukturer, och därmed också främja den gemensamma marknadens 
funktion. Avsikten har emellertid inte varit att nå en helt enhetlig 
skyddsnivå inom unionen, utan endast en partiell samordning av 
medlemsstaternas lagstiftning har ansetts vara nödvändig i syfte att nå 
önskat resultat. Den partiella samordningen uppnås genom att det skydd 
som arbetstagare har enligt nationella regler sträcks ut till att även gälla vid 
övergång av företag, verksamheter och delar av företag eller 
verksamheter.26

 
Överlåtelsedirektivet tillämpas inte bara av Europeiska unionens 
medlemsstater, utan det gäller även för de tre kvarvarande staterna inom 
Europeiska ekonomins samarbetsområde, det vill säga Norge, Island och 
Liechtenstein. Av direktivet framgår att det tillämpas i den mån företaget 
eller verksamheten eller den delen av företaget eller verksamheten som är 
föremål för transaktionen ligger inom fördragets territoriella räckvidd. 
Verksamheten skall ha sitt säte i detta geografiska område, men även en 
verksamhet som stadigvarande bedrivs inom fördragets tillämpningsområde 
torde omfattas.27  

2.2 Direktivets innehåll 
Direktivet äger tillämplighet vid överlåtelse av ett företag, en verksamhet 
eller en del av ett företag eller en verksamhet till en annan arbetsgivare 
genom lagenlig överlåtelse eller fusion.28 För det fall att förutsättningarna i 
enlighet därmed kan anses vara uppfyllda utgör detta inkörsporten till den 
skyddskatalog som överlåtelsedirektivet erbjuder. 
 
De materiella skyddsbestämmelserna i överlåtelsedirektivet kan 
sammanfattningsvis beskrivas avse tre olika ämnen. För det första skyddas 
arbetstagarens anställning vid en övergång av verksamhet. För det andra 

                                                 
25 Lunning, Lars och Toijer, Gudmund, Anställningsskydd – Kommentarer till 
anställningsskyddslagen, 9 uppl., Norstedts juridik, Stockholm 2006, s. 271 och Malmberg, 
Jonas, Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande företagsövergångar, SvJT, 2004, s. 
794ff. 
26 Prop. 1994/95:102 Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar, s. 24 och 
SOU 1994:83 Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar, s. 46f. 
27 Lunning och Toijer, 2006, s. 270. 
28 Artikel 1.1(a) överlåtelsedirektivet. 
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innehåller direktivet bestämmelser om skydd för anställningsvillkoren samt 
för det tredje regler rörande information och överläggning.  
 
De för denna framställning centrala bestämmelserna utgörs av artiklarna 3 
respektive 4. Enligt den förstnämnda artikeln skall de rättigheter och 
skyldigheter på grund av anställningsavtal och anställningsförhållanden som 
gäller vid tidpunkten för övergången övergå från överlåtaren till 
förvärvaren.29 Detta hindrar emellertid inte medlemsstaterna från att besluta 
om att överlåtaren skall stå solidariskt ansvarig jämte förvärvaren gentemot 
arbetstagaren för ekonomiska förpliktelser hänförliga till tiden före 
övergången. Av artikeln framgår vidare att förvärvaren skall vara bunden av 
villkoren i löpande kollektivavtal på samma sätt som överlåtaren var bunden 
av dem, till dess att avtalets giltighetstid löpt ut eller ett nytt avtal har börjat 
gälla för de övertagna arbetstagarna. Det står emellertid medlemsstaterna 
fritt att begränsa den tid under vilken förvärvaren skall vara bunden av 
kollektivavtalet, dock med den inskränkningen att tiden inte får vara kortare 
än ett år.  
 
Av artikel 4 framgår att en övergång av ett företag, en verksamhet eller en 
del av ett företag eller en verksamhet inte får läggas till grund för en 
uppsägning från överlåtarens eller förvärvarens sida. Detta hindrar 
emellertid inte en uppsägning av arbetstagaren om den, oberoende av 
verksamhetsövergången, sker med anledning av ekonomiska, tekniska eller 
organisatoriska skäl där förändringar i arbetsstyrkan ingår. Vidare följer av 
artikeln att för det fall att anställningen upphör som en följd av väsentliga 
förändringar i anställningsavtalet eller anställningsförhållandet, till nackdel 
för den anställde, skall arbetsgivaren anses vara ansvarig för upphörandet, 
även om det skett på arbetstagarens initiativ. 
 
Genom att överlåtelsedirektivet är ett minimidirektiv kan medlemsstaterna i 
sin nationella lagstiftning välja att tillämpa, införa lagar eller tillåta 
kollektivavtal som är mer gynnsamma för arbetstagarna. Vidare är 
överlåtelsedirektivet tvingande till arbetstagarens fördel. Skyddsreglerna får 
därmed inte åsidosättas ens med arbetstagarens medgivande.30  

2.3 Implementeringen i svensk rätt 
Genom EES-avtalet, som trädde i kraft den 1 januari 1994, åtog Sverige sig 
att införliva bland annat överlåtelsedirektivet i svensk rätt. 
Implementeringen av överlåtelsedirektivet kom emellertid att dröja av den 
anledningen att man i den så kallade EES-propositionen31 kom fram till att 
svensk rätt i dess dåvarande utformning uppfyllde direktivets krav. 
Bakgrunden till detta torde vara att lagstiftaren ansåg att det svenska 

                                                 
29 Villkor rörande ålders-, invaliditets- eller efterlevandeförmåner på grund av 
kompletterande pensionssystem utöver nationell socialförsäkringslagstiftning omfattas inte 
av skyddsreglerna. 
30 Artikel 8 överlåtelsedirektivet, Lunning och Toijer, 2006, s. 287f. 
31 Prop. 1991/92:170, Bilaga 9, s. 25. 
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regelverket erbjöd arbetstagaren ett i stort sett likvärdigt skydd som 
överlåtelsedirektivets bestämmelser, även om den rättsliga konstruktionen 
inte var densamma.32 Detta resulterade i att 1992 års arbetsrättsutrednings 
majoritet inte föreslog några ändringar av svensk rätt i dessa avseenden, när 
den våren 1993 framlade sitt förslag till ny anställningsskyddslag. 
Utredningens ordförande Åke Bouvin och professorn i arbetsrätt Tore 
Sigeman reserverade sig emellertid mot detta ställningstagande. EFTA: s 
övervakningsorgan ESA var också av uppfattningen att svensk rätt inte 
uppfyllde kraven enligt direktivet och påpekade detta genom en formell 
underrättelse33, varefter utredningen återupptogs. Det visade sig då att den 
europeiska rättens inverkan på den svenska arbetsrätten var större än vad 
som tidigare antagits. Utredningen kom sedermera att resultera i de 
lagändringar som företogs på området den 1 januari 1995.34  
 
De svenska reglerna rörande verksamhetsövergång och dess betydelse för 
anställningsavtal och anställningsförhållanden har ändrats på ett ingripande 
sätt genom implementeringen av direktivet. Tidigare fanns det ingen 
generell reglering i svensk rätt på området. Utöver bestämmelser om 
företrädesrätt till återanställning samt tillgodoräknande av arbetstid i 
samband med en verksamhetsövergång tillämpades istället allmänna 
avtalsrättsliga regler och synsättet att partsbyte kräver medgivande från de 
berörda.35 Numera gäller enligt 6 b § första stycket i 
anställningsskyddslagen att de rättigheter och skyldigheter som följer av 
anställningsavtal och anställningsförhållanden vid tidpunkten för 
övergången automatiskt skall övergå från överlåtaren till förvärvaren. 
Förvärvaren tar emellertid inte över ansvaret för åldersförmåner och dylikt 
som anges i 6 b § tredje stycket. Överlåtaren står emellertid även efter det 
att verksamhetsövergången ägt rum solidariskt ansvarig jämte förvärvaren 
för ekonomiska förpliktelser gentemot arbetstagaren hänförliga till tiden 
före övergången. Genom 6 b § fjärde stycket har emellertid arbetstagaren 
givits rätt att frivilligt avstå från att medfölja till förvärvaren. Därutöver 
följer av 7 § tredje stycket i anställningsskyddslagen att en övergång i sig 
inte utgör saklig grund för uppsägning. Det tilläggs dock i lagtexten att 
förbudet inte skall hindra uppsägningar som sker av ekonomiska, tekniska 
eller organisatoriska skäl där förändringar i arbetsstyrkan ingår.  
Övrig reglering som är relevant för framställningen är 28 § i 
medbestämmandelagen, av vilken det framgår att överlåtarens kollektivavtal 
övergår på förvärvaren om denne själv saknar en sådan bundenhet. Om 
förvärvaren redan är bunden av ett annat kollektivavtal som kan tillämpas på 
de övertagna arbetstagarna gäller dock inte detta. Förvärvaren är trots det 
skyldig att tillämpa anställningsvillkoren som följer av överlåtarens 
kollektivavtal på arbetstagarna som omfattas av verksamhetsövergången 
under ett år från övergången, förutsatt att kollektivavtalets giltighetstid inte 

                                                 
32 Jfr AD 1995 nr 97. 
33 Se skrivelse från organets chef Nic Grönvall från den 2 maj 1994, återgiven i SOU 
1994:83, bilaga 2. 
34 SOU 1993:32, s. 943ff., 1027, Prop. 1994/95:102, s. 23, SFS 1994:1685 och SFS 
1994:1686. 
35 SOU 1994:83, s. 65f. 
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löpt ut dessförinnan eller att ett nytt kollektivavtal börjat gälla för de 
övertagna arbetstagarna. 
 
Implementeringsbestämmelserna har gjorts EG-dispositiva, det vill säga 
kollektivavtal med avvikelser från lagens regler får inte leda till 
bestämmelser som är mindre förmånliga för arbetstagarna än vad som följer 
av EG-rätten.36

2.4 Direktivets utveckling över tiden 
Direktivet, i dess utformning såsom det antogs år 1977, har givit upphov till 
tolkningsproblem och det har med tiden blivit en av de mest prövade 
rättsakterna i EG-domstolen.37 Mot bakgrund av detta ansågs det behövligt 
att klargöra ett flertal punkter i direktivet. Detta särskilt vad avsåg 
begreppen ”överlåtelse” och ”arbetstagare”. Det ansågs även bland annat 
vara nödvändigt att uttryckligen utvidga dess tillämpningsområde till att 
omfatta offentlig verksamhet, och inte endast privat såsom tidigare. Detta 
har skett genom ett ändringsdirektiv, 98/50/EG, som antogs år 1998. 
Ändringsdirektivet innehåller föreskrifter som i viss utsträckning kodifierar 
EG-domstolens tidigare avgöranden. Såsom tidigare nämnts har det även i 
ändringsdirektivet intagits en hänvisning till 1989 års sociala stadga.  
För att skapa klarhet och överskådlighet i 1998 års överlåtelsedirektiv kom 
en omarbetad version av direktivet, 2001/23/EG, att antas under våren 2001. 
2001 års överlåtelsedirektiv medför inga ändringar i sak i förhållande till 
1998 års direktiv, men väl i form. Det har dock resulterat i att 
överlåtelsedirektivet befästs ytterligare. De senare versionerna av direktivet 
har inte blivit föremål för någon uttrycklig implementering i svensk rätt. 
Detta har inte ansetts vara nödvändigt eftersom den alltjämt anses uppfylla 
de krav som ställs i enlighet med EG-rätten.38   

                                                 
36 Nyström, 2003, s. 294. 
37 Ibid, s. 255. 
38 Mulder, 2004, s. 145f. 
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3 Överlåtelsedirektivets 
tillämplighet på outsourcing 

3.1 Inledning 
Av motiven till 6 b § i anställningsskyddslagen framgår att tolkningen av 
paragrafen skall ske EG-konformt.39 Bestämmelsen är således avsedd att 
tolkas i enlighet med överlåtelsedirektivets innebörd samt de 
tolkningsbesked som EG-domstolen avgivit i sina domar. Direktivet stadgar 
att det äger tillämplighet vid en överlåtelse av ett företag, en verksamhet 
eller en del av ett företag eller en verksamhet till en annan arbetsgivare 
genom lagenlig överlåtelse eller fusion.40 Prövningen av 
överlåtelsedirektivets tillämplighet på en verksamhetstransaktion skall enligt 
EG-domstolen ske i två led.41 För det första skall det avgöras om 
transaktionen kan anses utgöra en lagenlig överlåtelse, varmed förstås 
formen för övergången. Det andra ledet i bedömningen inriktar sig istället 
på föremålet för övergången, det vill säga om det rör sig om ett företag, en 
verksamhet eller en del av ett företag eller en verksamhet. För det fall att de 
båda rekvisiten kan anses vara uppfyllda utgör det inkörsporten till den 
skyddskatalog som överlåtelsedirektivet erbjuder.42  

3.2 Lagenlig överlåtelse 
Med begreppet lagenlig överlåtelse åsyftas formen för övergången. Sättet på 
vilket övergången sker måste således vara lagenligt i direktivets mening för 
att överlåtelsedirektivet skall äga tillämplighet. Såsom bland annat den 
tyska, franska, italienska och spanska språkversionen av direktivet antyder 
omfattar det endast den situationen då ett direkt rättsligt samband föreligger 
mellan överlåtaren och förvärvaren. Däremot låter den engelska versionen 
med formuleringen legal transfer och den danska, med översättningen 
overdragelsen, förstå att direktivet även omfattar de övergångar som inte 
nödvändigtvis uppkommit till följd av avtal.43 Mot denna bakgrund kom 
begreppet att definieras olika i de nationella lagstiftningarna. EG-domstolen 
har emellertid valt att tolka begreppet lagenlig överlåtelse extensivt och 
därför omfattas samtliga nationella tolkningar av begreppets innebörd. En 
sådan vidsträckt tolkning har möjliggjorts genom att EG-domstolen gått 
tillbaka på direktivets skyddssyfte och funnit stöd för den däri.44  

                                                 
39 Prop. 1994/95:102, s. 80. 
40 Artikel 1.1(a) överlåtelsedirektivet. 
41 de Groot, C., The Council Directive on the Safeguarding of Employees´ Rights in the 
Event of Transfers of Undertakings. An Overview of the Case Law. Common Market Law 
Review, 30, 1993, s. 344f.  
42 Kenner, 2003, s. 36. 
43 Barnard, 2006, s. 628. 
44 Se bland annat mål 135/83 Abels ECR 1985 s. 469. 
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Överlåtelsedirektivet kan i första hand sägas vara utformat för mer 
traditionella verksamhetsövergångar, såsom olika sammanslagningar mellan 
större företag och dylikt. Rena aktieöverlåtelser omfattas dock inte.45 Efter 
direktivets tillkomst har emellertid mer komplexa verksamhetstransaktioner 
dykt upp på marknaden och mot denna bakgrund har EG-domstolen genom 
sin rättstillämpning valt att vidga direktivets tillämpningsområde. Det är 
därför inte längre endast mer renodlade verksamhetstransaktioner som 
omfattas av dess räckvidd.46

 
Målet Rask47 rörde situationen då en verksamhet för första gången lagts ut 
till en extern leverantör. Ett företag, Philips, hade valt att outsourca driften 
av sina fyra personalmatsalar till ISS. Enligt avtalet skulle ISS sköta bland 
annat planering av menyer, inköp och tillagning av mat samt administrativa 
funktioner. Vidare skulle ISS överta arbetsgivaransvaret över de anställda i 
verksamheten med oförändrade anställningsvillkor, däribland Rask. Philips 
upplät sina lokaler samt nyttjanderätten till andra tillgångar kostnadsfritt till 
ISS, och enligt överenskommelsen skulle Philips betala ISS månadsvis. ISS 
kom dock sedermera att ensidigt ändra dagen för löneutbetalning, varför 
fråga uppkom om direktivets skyddsregler var tillämpliga. Vid prövningen 
av om transaktionen kunde anses utgöra en laglig överlåtelse uttalade EG-
domstolen att direktivet är tillämpligt i samtliga fall då det som ett led i ett 
avtalsförhållande sker ett byte av den fysiska eller juridiska personen som är 
ansvarig för verksamhetens drift och som därav även innehar 
arbetsgivaransvaret för de anställda i verksamheten, och att det därvid 
saknar betydelse om äganderätten till verksamheten har övergått eller inte. 
En lagenlig överlåtelse ansågs vara för handen. Av avgörandet kan utläsas 
att övergången måste ske som ett led i ett avtalsförhållande för att direktivet 
skall äga tillämplighet. EG-domstolen har valt att inte ge frågan om 
äganderättsövergång någon betydelse vid bedömningen av om en lagenlig 
överlåtelse ägt rum eller inte. Istället är det avgörande att det skett ett byte 
av arbetsgivare. I och med avgörandet omfattas situationen då 
verksamhetsledningen för första gången väljer att lägga ut aktiviteter till 
extern part av begreppet lagenlig överlåtelse. Detta eftersom 
verksamhetsövergången då äger rum inom ramen för ett avtal samtidigt som 
det i outsourcingsituationen i regel inte sker ett ägarbyte, utan endast ett 
skifte av arbetsgivare.   
 
Outsourcingsituationen innefattar emellertid inte endast den situationen då 
verksamhetsledningen för första gången väljer att lägga ut 
verksamhetskritiska funktioner på extern part, utan även följdsituationer kan 
uppkomma. För det första kan verksamhetsledningen av olika anledningar 
vilja byta outsourcingpartner, genom att låta driften av verksamheten övergå 

                                                 
45 Mål 144/87 och 145/87 Berg och Busschers mot Besselsen, ECR 1988 s. 2559. 
46 de Groot, C., The Council Directive on the Safeguarding of Employees´ Rights in the 
Event of Transfers of Undertakings. An Overview of the Case Law. Common Market Law 
Review, 30, 1993, s. 337-344 och de Groot, C., The Council Directive on the Safeguarding 
of Employees´ Rights in the Event of Transfers of Undertakings. An Overview of Recent 
Case Law, Common Market Law Review, 35, 1998, s. 713ff. 
47 Mål C-209/91 Watson Rask ECR 1992 s. I-5755. 
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till att utövas i ett annat företags regi. För det andra kan 
verksamhetsledningen på grund av missnöje med sin outsourcingstrategi 
välja att låta verksamheten återgå till att på nytt utövas i egen regi. Frågan är 
emellertid om även de båda sistnämnda situationerna konstituerar en 
lagenlig överlåtelse i direktivets mening.  
 
I målet Ny Mølle Kro48 hade ägaren till ett värdshus upplåtit driften av 
detsamma till ett företag. Då företaget sedermera bröt mot upplåtelseavtalet 
valde ägaren att häva avtalet och därefter bedriva verksamheten i egen regi. 
Under samma motivering som i det ovan redovisade målet fastslog EG-
domstolen att en lagenlig överlåtelse var för handen.  
 
Situationen då en ägare av en verksamhet väljer att byta 
uppdragsavtalspartner prövades i målet Daddy’s Dance Hall49. Bakgrunden 
var att en teaterrestaurang hade blivit utarrenderad till Irma Catering. Då 
arrendatorn inte erhöll förutsatt utskänkningstillstånd upplöstes emellertid 
avtalet och personalen sades upp. Restaurangen kom då istället att hyras av 
Daddy´s Dance Hall, som återanställde den personal som tidigare hade blivit 
uppsagd. Frågan i målet var om denna verksamhetstransaktion kunde 
betraktas som en lagenlig överlåtelse enligt direktivets mening, trots att det 
saknades ett direkt avtalsförhållande mellan överlåtaren och förvärvaren. 
EG-domstolen uttalade att det för direktivets tillämplighet krävs att 
övergången sker som ett led i ett avtalsförhållande, men att det därvid 
saknar betydelse om avtalsförhållandet mellan överlåtaren och förvärvaren 
är direkt eller indirekt. Direktivet kan således vara tillämpligt även för det 
fall att ett avtal upphör och uppdragstagaren som en konsekvens därav inte 
längre är arbetsgivare och en tredje part istället intar rollen som 
arbetsgivare, efter det att ett nytt avtal träffats med ägaren angående 
utförandet av samma arbete, och övergången således sker i två led. I målet 
slog således EG-domstolen fast att det inte behöver föreligga ett direkt 
avtalsförhållande mellan överlåtaren och förvärvaren för att rekvisitet 
lagenlig överlåtelse skall kunna anses vara uppfyllt, men att det för 
direktivets tillämplighet ändå krävs att det föreligger ett indirekt 
avtalsförhållande eller en rättslig förbindelse i övrigt mellan överlåtaren och 
förvärvaren.  
 
I Süzen-målet50 (se vidare nedan) valde också verksamhetsledningen att 
byta outsourcingpartner. EG-domstolen anförde, likt i det sist redovisade 
fallet, att det inte är avgörande för bedömningen av begreppet lagenlig 
överlåtelse att det föreligger ett direkt avtalsförhållande mellan överlåtaren 
och förvärvaren. EG-domstolen uttalade dock att en sådan avsaknad kan 
indikera på att överlåtelsedirektivet saknar tillämplighet på situationen 
ifråga. Detta kommer i så fall först att visa sig vid prövningen av det andra 
ledet i bedömningen.51  
 
                                                 
48 Mål 287/86 Ny Mølle Kro ECR 1987 s. 5465. 
49 Mål 324/86 Daddy’s Dance Hall ECR 1988 s. 739. 
50 Mål C-13/95 Süzen REG 1997 s. I-1259. 
51 Melin, Mats, Fru Süzen och direktivet, Förvaltningsrättslig tidskrift, 1998, s. 121ff.  

 19



Av redovisad praxis kan slutsatsen dras att EG-domstolen valt att inte 
tillmäta formen för övergången någon avgörande betydelse. Därför omfattas 
i princip alla olika former av outsourcing av verksamhet som förekommer 
på marknaden av begreppet lagenlig överlåtelse.52    
 
Det finns en relativt omfattande rättspraxis från Arbetsdomstolen rörande 
överlåtelsedirektivets tillämplighet på outsourcing av verksamhet. 
Bedömningen av om en verksamhetstransaktion utgör en lagenlig 
överlåtelse föranleder dock i regel inte några praktiska 
tillämpningssvårigheter. Därför tvistas det sällan härom, utan prövningen i 
domstol inriktar sig vanligen istället på det andra ledet i bedömningen av 
direktivets tillämplighet. Vad gäller bedömningen av begreppet lagenlig 
överlåtelse kan sägas att Arbetsdomstolen i sina avgöranden i all 
väsentlighet följt EG-rättspraxis. I AD 1995 nr 163 hade en entreprenör 
avtal med Länstrafiken i Malmöhus län angående linjetrafik med buss. 
Uppdragsgivaren beslutade dock om att byta entreprenör och lät därför 
avtalet övergå till två andra företag. Arbetsdomstolen fann att det var fråga 
om en lagenlig överlåtelse enligt överlåtelsedirektivet. Arbetsdomstolen 
hänvisade bland annat till Daddy´s Dance Hall-målet och konstaterade att 
det enligt EG-domstolens praxis inte måste röra sig om någon sedvanlig 
verksamhetsövergång med ett direkt rättsligt samband mellan överlåtaren 
och förvärvaren. En överlåtelse kan således ske i två steg, såsom exempelvis 
då den verksamhet som en entreprenör har drivit tas tillbaka av 
uppdragsgivaren och sedermera övergår från denna till en ny entreprenör.53

3.3 Ekonomisk enhet och bibehållen 
identitet 

Det andra ledet i bedömningen av överlåtelsedirektivets tillämplighet på 
outsourcing av verksamhet rör föremålet för övergången. EG-domstolen har 
bestämt innehållet i begreppen företag, verksamhet och del av företag eller 
verksamhet och därmed överlåtelsedirektivets tillämpningsområde genom 
samlingsbegreppet ekonomisk enhet. I och med detta är det inte 
meningsfullt att söka särskilja begreppen företag respektive verksamhet, 
utan den uppräkning som sker i direktivtexten torde endast utgöra exempel 
på vilka föremål som kan omfattas av direktivets tillämpningsområde.54  
 
För att direktivet skall äga tillämplighet skall föremålet för övergången 
utgöra ”en ekonomisk enhet som behåller sin identitet och varmed förstås en 
organiserad gruppering av tillgångar vars syfte är att bedriva ekonomisk 
verksamhet, vare sig denna utgör huvud- eller sidoverksamhet”.55 Denna 
definition utgör en kodifiering av EG-domstolens praxis på området.  
 

                                                 
52 Kenner, 2003, s. 37. 
53 Se även t. ex. AD 1997 nr 67, AD 1997 nr 81, AD 1998 nr 44 och AD 2001 nr 101. 
54 Mulder, 2004, s. 174f. 
55 Artikel 1.1(b) överlåtelsedirektivet. Definitionen intogs i 1998 års ändringsdirektiv. 
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I enlighet med det synsätt som EG-domstolen anlade i Spijkers-målet56 är 
det avgörande att den ekonomiska enheten bevarat sin identitet efter 
övergången. Föremålet för övergången skall kunna beskrivas som en 
bestående ekonomisk enhet eller enligt engelskt språkbruk en going 
concern. En indikation därpå är att den nya arbetsgivaren fortsätter eller 
återupptar driften med samma eller liknande innehåll efter övergången. Det 
är dock även nödvändigt att beakta övriga omständigheter som 
karaktäriserar transaktionen. Vid avgörandet får, enligt EG-domstolen, vissa 
förhållanden särskild betydelse,  
 
1. arten av företaget eller verksamheten, 
2. frågan om företagets materiella tillgångar, såsom byggnader och lösöre, 

överlåtits eller inte, 
3. värdet av immateriella tillgångar vid överlåtelsetidpunkten, 
4. om majoriteten av de anställda tagits över av den nya arbetsgivaren eller 

inte, 
5. om kunderna tagits över eller inte, 
6. graden av likhet mellan verksamheten före och efter överlåtelsen, och 
7. i förekommande fall den tidsperiod under vilken verksamheten legat 

nere. 
 
De fem första punkterna är av betydelse för bedömningen av huruvida det 
rör sig om en ekonomisk enhet som har övergått eller inte, medan de två 
sista punkterna istället är hänförliga till frågan om den ekonomiska enheten 
bibehållit sin identitet efter övergången.57 EG-domstolen uttalade att de nu 
angivna omständigheterna inte får ses isolerade var för sig, utan det skall 
ske en samlad bedömning mot bakgrund av alla förhållanden kring 
transaktionen. EG-domstolen har dock senare uttalat att den vikt som skall 
tillmätas de olika kriterierna varierar med hänsyn till vilken slags 
verksamhet som bedrivs samt vilka produktions- eller driftsmetoder som 
används.58 EG-domstolen menade att det är den nationella domstolen som 
med ledning av dessa kriterier skall avgöra om det skett en övergång av 
verksamhet enligt överlåtelsedirektivets mening eller inte.59

 
Den vägledning som EG-domstolen gav de nationella domstolarna genom 
Spijkers-målet var emellertid inte tillräcklig, utan avgörandet föranledde 
istället en strid ström av frågeställningar från de nationella domstolarna 
rörande överlåtelsedirektivets tillämplighet under specifika faktiska 
omständigheter. Detta särskilt beträffande outsourcingsituationen, eftersom 
de sju kriterierna ansågs vara särskilt svåra att tillämpa vid denna 
bedömning.60 Spijkers kriterierna är alltjämt gällande. EG-domstolen har 
emellertid i senare avgöranden ytterligare preciserat vad som skall förstås 

                                                 
56 Mål 24/85 Spijkers ECR 1986 s. 1119. 
57 Mulder, 2004, s. 144. 
58 Mål C-13/95 Süzen REG 1997 s. I-1259. 
59 Mulder, 2004, s. 156. 
60 Ibid, s. 144. 
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med ekonomisk enhet och bibehållen identitet.61 Tre mål är av särskilt 
intresse och betydelse vid avgörandet om outsourcingsituationen skall anses 
omfattas av överlåtelsedirektivet eller inte, nämligen Schmidt-målet62, 
Rygaard-målet63 samt Süzen-målet64. I de båda senare avgörandena intog 
EG-domstolen en mer restriktiv hållning i förhållande till det förstnämnda 
rörande överlåtelsedirektivets tillämplighet på outsourcing av verksamhet.   
 
I Schmidt-målet65 hade en bank beslutat om att lägga ut lokalvården till ett 
städföretag och i samband därmed sagt upp den anställda kvinnan som 
tidigare ombesörjde städningen av lokalerna. Städerskan erbjöds emellertid 
återanställning i företaget som övertog lokalvården, men med delvis 
förändrade anställningsvillkor. EG-domstolen uttalade att det förhållandet 
att den överlåtna verksamheten endast utgjorde en underordnad verksamhet 
saknade betydelse för bedömningen av direktivets tillämplighet. Inte heller 
den omständigheten att arbetet ifråga före verksamhetsövergången endast 
utfördes av en enda anställd var av betydelse, då direktivets tillämplighet 
inte ansågs vara avhängigt antalet anställda som överfördes. EG-domstolen 
fäste i målet avgörande hänseende vid att själva aktiviteten var densamma 
såväl innan som efter verksamhetstransaktionen. Den omständigheten att 
några betydande materiella tillgångar inte omfattades av övergången uteslöt 
enligt EG-domstolens uppfattning inte tillämpligheten av direktivet. Således 
ansågs en verksamhetsövergång i direktivets mening vara för handen.  
Av Schmidt-målet framgår att EG-domstolen inte längre gör någon 
distinktion mellan aktivitet, det vill säga själva arbetsuppgifter ifråga, och 
ekonomisk enhet. Överlåtelsedirektivets skyddsregler kan i enlighet med 
denna tolkning således aktualiseras även för det fall att det endast är själva 
arbetsuppgifterna i sig som har övergått från överlåtaren till förvärvaren. 
Anmärkningsvärt är att EG-domstolen vid avgörandet valt att underlåta att 
företa en helhetsbedömning med ledning av Spijkers kriterierna och istället 
fokuserat på aktivitetslikhet som ensamt avgörande kriterium. Denna 
tolkning innebar i princip att alla de olika former av outsourcing av 
verksamhet som förekommer på marknaden kom att omfattas av direktivets 
tillämpningsområde.66

 
Avgörandet blev emellertid hårt kritiserat, inte minst från Tysklands, 
Frankrikes och Storbritanniens regeringar, eftersom det ansågs innebära ett 
eftersättande av det kommersiella intresset i en alltför stor utsträckning i 
förhållande till intresset av att skydda kontinuiteten i anställningen för 
anställda vid verksamhetsövergång. EG-domstolens hållning i Schmidt-
målet jämfördes med äldre fransk rätt från tiden före överlåtelsedirektivet 

                                                 
61 Jfr bl.a. mål C-29/91 Redmond Stichting ECR 1992 s. I-3189, mål C-392/92 Schmidt 
ECR 1994 s. I-1311, mål C-48/94 Rygaard REG 1995 s. I-2745 och mål C-13/95 Süzen 
REG 1997 s. I-1259. 
62 Mål C-392/92 Schmidt ECR 1994 s. I-1311. 
63 Mål C-48/94 Rygaard REG 1995 s. I-2745. 
64 Mål C-13/95 Süzen REG 1997 s. I-1259. 
65 Mål C-392/92 Schmidt ECR 1994 s. I-1311. 
66 Barnard, 2006, s. 638f. och Mulder, 2004, s. 147f. 
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antogs, en inställning som till och med franska Court de cassation tog 
avstånd ifrån.67  
 
Av de båda senare avgörandena, Rygaard-målet samt Süzen-målet, kan 
utläsas att EG-domstolen kom att ta åt sig av kritiken, då EG-domstolen i de 
båda målen intar en mer restriktiv hållning vid tolkningen av begreppen 
ekonomisk enhet och bibehållen identitet, till förmån för intresset av ett 
effektivt fungerande näringsliv.68 Vidare förefaller det som om EG-
domstolens avsteg i Schmidt-målet från att företa en helhetsbedömning med 
ledning av Spijkers kriterierna var en engångsföreteelse.69 Schmidt-målet är 
emellertid alltjämt gällande vad avser EG-domstolens uttalanden angående 
att det för direktivets tillämplighet saknar betydelse att föremålet för 
övergången endast utgör en underordnad verksamhet70 samt att det inte 
heller är avgörande för bedömningen hur stort antal arbetstagare som 
överförs. 
 
Bakgrunden i Rygaard-målet71 var att bolaget SAS i egenskap av byggherre 
anlitat ett företag A, i vilket Rygaard var anställd, för uppförandet av en 
byggnad på Kastrups flygplats. Företaget A önskade emellertid att en del av 
entreprenaden, nämligen innertaks- och snickeriarbeten, skulle färdigställas 
av bolaget B. Denna del av entreprenaden kom därför att överföras av SAS 
till bolaget B, som utöver själva verksamheten även övertog ett par lärlingar 
samt visst byggmaterial från företaget A. Emellertid kom Rygaard att sägas 
upp i samband därmed och i enlighet med Schmidt-målet argumenterade han 
för att transaktionen skulle anses utgöra en övergång av verksamhet i 
direktivets mening. EG-domstolen valde emellertid att inte gå på Rygaards 
linje, utan anförde istället att förutsättningen för direktivets tillämplighet är 
att föremålet för övergången kan anses utgöra en stabilt organiserad 
ekonomisk enhet, vars verksamhet inte är begränsad till utförandet av ett 
visst arbete. EG-domstolen konstaterade att det i förevarande situation 
endast var fråga om en övergång av ett tidsbegränsat uppdrag för utförande 
av visst arbete. Vidare uttalade EG-domstolen att en verksamhetsövergång 
endast skulle kunna omfattas av direktivet om den åtföljdes av en 
organisatorisk helhet av beståndsdelar som gör det möjligt att stadigvarande 
fortsätta överlåtarens verksamhet eller viss del av denna. Direktivet ansågs 
inte tillämpligt då endast visst byggmaterial och två lärlingar kommit att 
övertas, förutom själva aktiviteten ifråga. Av utgången i Rygaard-målet att 
döma är det inte längre tillräckligt för att direktivet skall äga tillämplighet 
att det endast är själva arbetsuppgifterna i sig som övergår från överlåtaren 
till förvärvaren. Att notera är emellertid att aktivitetslikhetskriteriet alltjämt, 
såsom angivits i Spijkers-målet, förefaller vara en indikation på att 
verksamheten bevarat sin identitet, men det är inte längre ett ensamt 
avgörande kriterium, såsom kan utläsas av Schmidt-målet.72 EG-domstolen 

                                                 
67 Nielsen, 2003, 275f. 
68 Kenner, 2003, 344f. 
69 Mulder, 2004, s. 147f. 
70 Jfr mål C-209/91 Watson Rask ECR 1992 s. I-5755. 
71 Mål C-48/94 Rygaard REG 1995 s. I-2745. 
72 Mål C-171/94 och C-172/94 Merckx REG 1996 s. I-1253. 
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inskränker också direktivets tillämplighet på outsourcingsituationen genom 
att uppställa krav på varaktighet i tiden. Detta genom att föremålet för 
övergången skall utgöra en stabilt organiserad ekonomisk enhet, vars 
verksamhet inte begränsar sig till utförandet av ett visst arbete.73 Genom 
denna tolkning är det endast mer ”gedigna” former av outsourcing av 
verksamhet som omfattas av direktivets tillämpningsområde i och med att 
det krävs att outsourcingavtalet löper under en förhållandevis lång tid och 
således avser funktioner som är återkommande i uppdragsgivarens 
verksamhet. 
 
EG-domstolen fortsatte på det inslagna spåret i Rygaard-målet även i Süzen-
målet74, som även det rörde byte av outsourcingpartner. Bakgrunden var att 
en skola hade slutit avtal med ett företag A rörande städning av skolans 
lokaler. Skolan valde dock sedermera att säga upp detta avtal för att istället 
ge städuppdraget till företaget B. I samband därmed sades de anställda, som 
tidigare hade i uppdrag att underhålla lokalerna, upp av företaget A, 
däribland Süzen. EG-domstolen företog med ledning av Spijkers kriterierna 
en helhetsbedömning av omständigheterna kring transaktionen och uttalade, 
liksom i Rygaard-målet, att den ekonomiska enheten inte kan reduceras till 
att innebära den aktivitet som utförs. Dess identitet följer även av andra 
omständigheter såsom dess personal, arbetsledning, organisation av arbetet, 
driftsmetoder och, i förekommande fall, det driftskapital som den förfogar 
över. Således kan förlusten av ett tjänsteavtal till en konkurrent följaktligen 
inte i sig självt påvisa att det rör sig om en övergång av verksamhet i 
direktivets mening. Som motivering därtill anförde EG-domstolen att det 
tjänsteföretag som tidigare innehade avtalet och som förlorat en kund likväl 
därefter består i sin helhet. EG-domstolen uttalade vidare att det med 
begreppet ekonomisk enhet skall förstås en sådan organisation av personer 
och tillgångar som kan bedriva en ekonomisk verksamhet genom vilken ett 
särskilt syfte eftersträvas. Enheten som sådan måste således vara tillräckligt 
strukturerad och oberoende, men det är emellertid inget oundgängligt villkor 
att betydande materiella eller immateriella tillgångar har överförts, för att en 
övergång av verksamhet skall anses ha ägt rum. Detta eftersom 
verksamheter på vissa områden kan fungera utan betydande sådana 
tillgångar. Då det är fråga om en verksamhet som i huvudsak baserar sig på 
arbetskraft kan den ekonomiska enheten istället anses utgöras av ett 
kollektiv av arbetstagare som varaktigt förenas i denna verksamhet. Den 
arbetskraftbaserade verksamheten bibehåller emellertid sin identitet efter en 
övergång endast för det fall att den nya arbetsgivaren övertar en huvuddel av 
personalstyrkan, räknat både i förhållande till antal och kompetens, av den 
som avdelats av överlåtaren för fullgörandet av uppdragsavtalet. I det 
förevarande fallet hade emellertid ingenting förutom själva aktiviteten 
övergått på förvärvaren, varför direktivet inte ansågs vara tillämpligt.  
Av avgörandet följer, liksom av Rygaard-målet, att det inte är ensamt 
avgörande för direktivets tillämplighet att det föreligger aktivitetslikhet 
såväl innan som efter transaktionen. Vidare utvecklar EG-domstolen 
begreppen ekonomisk enhet och bibehållen identitet ytterligare genom att 
                                                 
73 Barnard, 2006, s. 640. 
74 Mål C-13/95 Süzen REG 1997 s. I-1259. 
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tillföra kriterier, utöver de som följer av Spijkers-målet, som skall tas i 
beaktande och som har betydelse för bedömningen av direktivets 
tillämplighet. Det skall även röra sig om en tillräckligt strukturerad och 
oberoende verksamhet, med vilken ett särskilt syfte eftersträvas. Det kanske 
mest intressanta i målet är emellertid att EG-domstolen gör en distinktion 
mellan verksamheter som är tillgångsbaserade och verksamheter som i 
huvudsak baserar sig på arbetskraft. Avgörandet ger vid handen att 
överlåtelsedirektivet kan vara tillämpligt när de anställda utgör 
verksamhetens enda tillgång. Förutsättningen för att en outsourcing av en 
sådan verksamhet skall omfattas av direktivet är emellertid att förvärvaren 
övertar en huvuddel av arbetsstyrkan, både räknat i förhållande till antal och 
kompetens. Härigenom utvidgas direktivets tillämpningsområde till att även 
omfatta moderna tjänsteproducerande företag som erbjuder outsourcing.75     
 
Det finns i detta sammanhang även anledning att belysa ett avgörande från 
EFTA-domstolen, vars rättspraxis står mycket nära EG-domstolens. Av 
EFTA-domstolens avgörande i Eidesund-målet76 framgår att en åtskillnad 
bör göras mellan den EG-rättspraxis som rör situationen då ägaren av en 
verksamhet för första gången väljer att lägga ut verksamhetskritiska 
aktiviteter till en extern leverantör och de fallen som rör förhållandet då 
verksamhetsledningen väljer att byta outsourcingpartner. Detta eftersom 
presumtionen för tillämpningen av direktivet torde vara svagare i den 
sistnämnda situationen. Arbetsdomstolen fann emellertid i AD 1997 nr 81 
att det inte fanns skäl att göra någon sådan distinktion. Vad gäller 
övertagande av personalstyrkan framhåller EFTA-domstolen i Eidesund-
målet särskilt att det vid bedömningen inte endast skall tillmätas betydelse 
vid antalet arbetstagare som övertas, utan även vid arbetstagarnas 
kompetens. Kan verksamheten som är föremål för övergången kännetecknas 
av en hög grad av sakkunnighet bland de anställda är detta särskilt viktigt, 
eftersom det får anses vara ett tecken på bevarad identitet att dessa anställda 
övertas. För det fall att arbetet inte kräver någon särskild kompetens eller 
sker övertagandet av personal av praktiska skäl är detta enligt EFTA-
domstolen inte samma tecken på att en verksamhets identitet bevarats. Viss 
kritik kan dock riktas mot detta resonemang eftersom det torde resultera i att 
arbetstagare som besitter kunskap skyddas i en mer omfattande utsträckning 
i jämförelse med arbetstagare som saknar sådan kompetens. 
 
Av den samlade rättspraxisen framgår att det ställs relativt omfattande krav 
för att en verksamhet som är föremål för en outsourcingåtgärd skall anses 
utgöra en ekonomisk enhet som bibehållit sin identitet i enlighet med 
överlåtelsedirektivet, och således omfattas av dess tillämpningsområde. En 
helhetsbedömning skall företas mot bakgrund av de kriterier som anges i 
Spijkers-målet, men även de omständigheter som anges i Süzen-målet skall 
ingå som ett led i bedömningen, det vill säga identiteten följer också av dess 
personal, arbetsledning, organisation av arbetet, driftsmetoder och, i 
förekommande fall, det driftskapital som verksamheten förfogar över. Den 
vikt som skall tillmätas de olika kriterierna varierar emellertid med hänsyn 
                                                 
75 Melin, 1998, s. 121ff. 
76 Mål E-2/95 Eilert Eidesund mot Stavanger Catering A/S.  
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till vilken slags verksamhet som bedrivs samt beroende på vilka 
produktions- eller driftsmetoder som används. Särskilt påtagligt blir detta 
när bedömningen rör verksamheter som i huvudsak baserar sig på 
arbetskraft, då det för direktivets tillämplighet är avgörande att huvuddelen 
av arbetsstyrkan, räknat både i förhållande till antal och kompetens, har 
övergått och det saknas därvid relevans om materiella eller immateriella 
tillgångar övertagits av förvärvaren. Sammanfattningsvis kan sägas att ju 
fler kriterier som kan anses vara uppfyllda desto större är sannolikheten att 
outsourcingen omfattas av direktivets tillämpningsområde.77 För att 
överlåtelsedirektivet skall äga tillämplighet krävs det att föremålet för 
övergången utgörs av en stabilt organiserad gruppering av personer och 
tillgångar, genom vilka det är möjligt att bedriva en ekonomisk verksamhet, 
med vilken ett särskilt syfte eftersträvas. Aktiviteter som blir föremål för 
outsourcing av verksamhet är vanligen sådana som inte är hänförliga till vad 
som kan sägas utgöra företagets kärnverksamhet. Detta saknar betydelse då 
det inte är avgörande för bedömningen om verksamheten som är föremål för 
övergången utgör en huvud- eller sidoverksamhet. Vidare skall 
verksamheten vara varaktigt organiserad och inte begränsa sig till utförandet 
av ett visst arbete. Klart är således att inte endast ett byte av 
outsourcingpartner för utförandet av ett visst uppdrag som löper under 
begränsad tid omfattas av direktivets tillämpningsområde. Följaktligen är 
det endast mer ”gedigna” former av outsourcing som omfattas av direktivets 
räckvidd genom att det måste vara fråga om aktiviteter som löper under en 
förhållandevis lång tid samtidigt som verksamhetsledningen måste ha för 
avsikt att mer kontinuerligt arbeta med outsourcing som strategi. 
 
Arbetsdomstolen har i all väsentlighet företagit sina bedömningar i enlighet 
med EG-domstolens praxis på området. I målet AD 1997 nr 81 hade ett 
fastighetsbolag lagt ut fastighetsskötseln på entreprenad. I samband därmed 
sade fastighetsbolaget upp de båda arbetstagarna som tidigare hade haft i 
uppdrag att ombesörja fastighetsskötseln, och fråga uppkom huruvida 
direktivets skyddsregler var tillämpliga. Arbetsdomstolen konstaterade att 
entreprenören vare sig hade övertagit arbetskraft eller några materiella 
tillgångar av betydelse från fastighetsbolaget. Inte heller omfattades några 
immateriella tillgångar av transaktionen. Under beaktande av verksamhetens 
natur hade som en följd därav inte heller några kunder kommit att övertas. 
Det enda som föreföll ha övergått var själva arbetsuppgifterna ifråga. Med 
hänvisning till Süzen-målet fann Arbetsdomstolen att enbart den 
omständigheten att arbetsuppgifterna som sådana hade övergått inte i sig var 
tillräckligt för att konstituera en övergång av verksamhet, varför 
skyddsreglerna inte ansågs vara tillämpliga.  
 
I det ovan nämnda målet AD 1995 nr 163 var frågan om ett byte av 
entreprenör kunde anses utgöra en övergång av verksamhet. 
Arbetsdomstolen konstaterade att förvärvaren inte hade övertagit vare sig 
arbetskraft, administration, fordon, fastigheter eller andra materiella 
tillgångar från den tidigare arbetsgivaren. Mot bakgrund av detta fann 

                                                 
77 Nyström, 2003, s. 261. 

 26



Arbetsdomstolen att verksamheten inte bevarat sin identitet. Omständigheter 
såsom att arbetsuppgifterna var desamma såväl innan som efter 
transaktionen och att ägaren till verksamheten behållit viss kontroll över hur 
uppgifterna utfördes, förändrade inte denna bedömning. Att förvärvaren av 
verksamheten betjänade samma allmänhet samt bedrev sin verksamhet inom 
samma geografiska område som överlåtaren tillmättes inte heller avgörande 
betydelse, då Arbetsdomstolen ansåg att detta mer rörde arbetsuppgifterna 
som sådana än den rörelse som bedrevs. Arbetsdomstolen konstaterade 
också att entreprenadavtalen avlöst varandra utan avbrott och löpt under en 
förhållandevis lång tid. Vid en samlad bedömning fann emellertid 
Arbetsdomstolen att det inte förelåg en övergång av verksamhet i 
anställningsskyddslagens mening.     
 
I AD 2001 nr 101 hade företaget A, som gav ut ett TV-magasin, lagt ut 
produktionen av TV-magasinet till ett annat företag, B. Sedermera valde 
företaget A att återta produktionen till att utövas i egen regi.  
Arbetsdomstolen konstaterade att produktionen hade fortgått utan avbrott 
och att det, förutom att ett par anställda hade övergått, i huvudsak endast var 
arbetsuppgifterna i sig som övertogs av företaget A. Mot bakgrund av den 
helhetsbedömning som företogs med ledning av Spijkers kriterierna samt de 
i Süzen-målet uppräknade omständigheterna kom Arbetsdomstolen fram till 
att vad som övergått i det aktuella fallet inte kunde beskrivas som en 
bestående ekonomisk enhet, varför en övergång av verksamhet i enlighet 
med anställningsskyddslagen inte ansågs föreligga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 27



3.4 Outsourcing av offentlig verksamhet  
Såsom tidigare nämnts outsourcas idag även offentligt finansierad 
verksamhet genom offentligt upphandlingsförfarande. Externa entreprenörer 
har sedan länge nyttjats för såväl skötsel av vägar, renhållning och 
skolskjutsar som andra tekniska tjänster. Upphandling på entreprenad 
förekommer även vad avser sociala tjänster, såsom vård, omsorg och 
skola.78

 
Överlåtelsedirektivet är tillämpligt på såväl offentlig som privat verksamhet 
som bedriver ekonomisk verksamhet, med eller utan vinstsyfte.79 På 
motsvarande sätt har det i de svenska implementeringsbestämmelserna inte 
gjorts någon åtskillnad mellan privat och offentlig sektor.80

 
De förenade målen Hidalgo och Ziemann81 rörde frågan om 
överlåtelsedirektivet äger tillämplighet på outsourcing av offentlig 
verksamhet. Det var dels fråga om en kommunal verksamhet i form av 
hemtjänst som lagts ut till ett privat företag. Efter det att kontraktstiden löpt 
ut valde emellertid kommunen att låta avtalet övergå till ett annat privat 
företag. Förvärvaren övertog inte några materiella tillgångar, men väl de 
anställda med delvis förändrade anställningsvillkor. Dels var det fråga om 
bevakning av förbundförsvarsmaktens sjukförråd som lagts ut till ett privat 
företag. Även i detta fall hade uppdragsgivaren låtit avtalet övergå till en 
annan entreprenör. I samband därmed övertogs vissa anställda, dock inte 
samtliga. I de båda fallen saknades det ett direkt avtalsförhållande mellan 
överlåtaren och förvärvaren, vilket emellertid EG-domstolen inte fäste 
avseende vid i enlighet med dess tidigare avgöranden rörande outsourcing 
inom den privata sektorn. EG-domstolen uttalade även att det saknar 
betydelse att uppdragsgivaren utgörs av ett offentligt organ, och kom fram 
till att det förelåg en lagenlig överlåtelse i de båda fallen. Vidare framhöll 
EG-domstolen att samma bedömning av begreppen ekonomisk enhet och 
bibehållen identitet som skall företas ifråga om outsourcing inom den 
privata sektorn även skall göras vid outsourcing av offentlig verksamhet, 
även att bedömningskriterierna får anpassas än mer i förhållande till den 
sistnämnda situationen. Emellertid företog EG-domstolen inte någon sådan 
prövning i det aktuella målet, utan hänvisade istället frågan vidare till den 
nationella domstolen för avgörande.  
 
Förhållandet mellan offentlig upphandling och överlåtelsedirektivet blev 
föremål för prövning i Oy Liikenne-målet82. Bakgrunden var att 
huvudstadens samarbetsdelegation, efter ett anbudsförfarande, genom avtal 
tilldelade driften av lokala busslinjer till företaget A. Denna verksamhet 
bedrevs tidigare av företaget B. Företaget A övertog 33 arbetstagare av de 

                                                 
78 SOU 2006:1, Skola &  Samhälle, s. 63. 
79 Artikel 1.1(c) överlåtelsedirektivet. 
80 6 b § LAS. 
81 C-173/96 och C-247/96 Sánchez Hidalgo och Ziemann REG 1998 s. I-8237. 
82 Mål C-172/99 Oy Liikenne REG 2001 I-745. 
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totalt sett 45 anställda. EG-domstolen anförde i målet att det för 
bedömningen saknar betydelse att övergången skett genom en offentlig 
upphandling i enlighet med upphandlingsdirektivet83, varför en lagenlig 
överlåtelse ansågs vara för handen. Emellertid ansågs direktivet inte vara 
tillämpligt i den aktuella situationen, eftersom betydande materiella 
tillgångar inte övergått.  
 
I Redmond Stichting-målet84 hade en stiftelse för missbrukarvård erhållit ett 
kommunalt bidrag. Kommunen beslutade om att bidraget istället skulle 
överföras till Sigma, som hade samma verksamhetsinriktning som den 
stiftelse som tidigare uppbar bidraget. Utöver bidraget övertog Sigma även 
stiftelsens lokaler, vissa patienter samt en del av de anställda. EG-domstolen 
slog fast att en lagenlig överlåtelse ägt rum och uttalade att det är utan 
betydelse att en offentlig myndighet ensidigt beslutar om att överföra 
verksamhet och därigenom förorsakar att den som tidigare uppbar bidraget 
upphör helt med sin verksamhet. Vidare menade EG-domstolen att det 
saknar betydelse huruvida verksamheten är vinstdrivande eller inte. Även i 
detta mål hänsköt EG-domstolen det andra ledet i bedömningen till den 
nationella domstolen för avgörande. Av avgörandet följer att begreppet 
ekonomisk aktivitet skall tolkas vidsträckt. För att direktivet skall äga 
tillämplighet krävs dock att det är fråga om en aktivitet som utövas mot 
ersättning, och om den därvid genererar vinst eller inte är ovidkommande.85  
 
I Mayeur-målet86 konstaterade EG-domstolen att överlåtelsedirektivet är 
tillämpligt när en kommun tar över en verksamhet som tidigare bedrivits av 
en privat förening i kommunens intresse. EG-domstolen anförde att det 
utöver de bedömningskriterier som följer av Spijkers-målet samt Süzen-
målet skall fästas avseende vid verksamhetens organisation, drift, 
finansiering, förvaltning samt tillämpliga rättsregler, eftersom även detta får 
anses vara omständigheter som skapar identitet i fråga om outsourcing av 
offentlig verksamhet.  
 
En övergång av en verksamhet innefattande myndighetsutövning föranleder 
särskilda problem. Sådan verksamhet utgör i regel inte ekonomisk 
verksamhet, varför övergången då inte omfattas av direktivets 
tillämpningsområde. Emellertid förefaller EG-rätten under vissa 
förutsättningar, det vill säga då myndighetsutövningen innefattar viss grad 
av ekonomisk aktivitet och denna inte kan anses vara av underordnad 
betydelse, omfatta situationen ifråga. I samband med företagandet av denna 
bedömning torde det dock oftast uppkomma svåra 
gränsdragningsproblem.87 Detta vad avser hur gränsen mellan offentliga 
förvaltningsmyndigheters administrativa och ekonomiska verksamheter 

                                                 
83 Rådets direktiv 92/50/EG om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av 
tjänster. 
84 Mål C-29/91 Redmond Stichting REG 1992 s. I-3189. 
85 Nyström, 2001, s. 226. 
86 Mål C-175/99 Mayeur ECR 2000 s. I-7755. 
87 Jfr mål C-382/92 Kommissionen mot Storbritannien ECR 1994 s. I-2435 och mål C-
298/94 Henke REG 1996 s. I-4989. Nyström, 2001, s. 224f. 
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skall dras samt hur omfattande den myndighetsutövande verksamheten skall 
vara för att undanta en överlåtelse från direktivets räckvidd. Svensk rätt går 
dock längre än EG-rätten i detta avseendet, vilket förenklar denna 
bedömning, då alla offentligt anställda som omfattas av 
anställningsskyddslagen skyddas i enlighet med 6 b § i samma lag. Således 
har det svenska övergångsbegreppet i detta avseende gjorts mer vidsträckt i 
jämförelse med det som följer av EG-rätten, i och med att svensk rätt även 
omfattar verksamhet innefattande myndighetsutövning.88 Arbetsdomstolen 
uttalade i AD 1999 nr 21 att det inte finns någon motsättning i att svensk rätt 
omfattar all offentlig verksamhet till skillnad från EG-rätten, eftersom 
överlåtelsedirektivet är ett minimidirektiv. Enligt Arbetsdomstolen skall 
dock denna skillnad tas i beaktande vid den helhetsbedömning av 
omständigheterna som skall företas i enlighet med bland annat Spijkers-
målet. De av EG-domstolen angivna kriterierna som särskilt tar sikte på 
förhållanden av ekonomisk natur skall enligt Arbetsdomstolen vid denna 
bedömning tillmätas mindre betydelse.89  
 
Av de ovan redovisade avgörandena kan utläsas att det saknar betydelse för 
bedömningen av om det föreligger en lagenlig överlåtelse att det är en 
offentlig verksamhet som outsourcas. Det är inte heller avgörande vid 
prövningen att det är en offentlig myndighet som ensidigt beslutar om att 
överföra outsourcad verksamhet från ett företag till ett annat. Irrelevant är 
även att beslutet om att byta outsourcingpartner företas efter en offentlig 
upphandling i enlighet med upphandlingsdirektivet. Vad avser frågan 
huruvida föremålet för övergången utgör en ekonomisk enhet som bibehållit 
sin identitet efter transaktionen saknar det betydelse om verksamheten är 
vinstgenererande eller inte, förutsatt att det ändå kan anses röra sig om en 
ekonomisk verksamhet, det vill säga att verksamheten består i en aktivitet 
som utövas mot ersättning. Samma prövning som skall företas vid en 
övergång inom den privata sektorn, såsom redovisad ovan, skall även göras 
i mål om övergång av offentlig verksamhet. Detta trots att Spijkers 
kriterierna i första hand förefaller vara utformade för 
verksamhetsövergångar som sker inom den privata sektorn där 
verksamheten som är föremål för transaktionen har till syfte att generera 
vinst. EG-domstolen har uttalat att den vikt som skall tillmätas Spijkers 
kriterierna och de kompletteringskriterier som EG-domstolen angett i Süzen-
målet varierar med hänsyn till vilken slags verksamhet som bedrivs. 
Bedömningen skall därför anpassas till de särskilda förhållanden som råder 
vid en övergång av offentlig verksamhet. Därutöver följer av Mayeur-målet 
ytterligare kriterier som anses vara identitetsskapande vad gäller övergång 
av offentlig verksamhet. 
 
I AD 1997 nr 67 bedrev ett privat bolag, Trafikresurs, på uppdrag av ett 
landsting och tre kommuner, en beställningscentral för färdtjänst och 
sjukresor. Vid ett upphandlingsförfarande förlorade emellertid Trafikresurs 
uppdraget till ett annat privat bolag, Segersta. Fråga var om transaktionen 
kunde anses utgöra en övergång av verksamhet i enlighet med 
                                                 
88 Prop. 1994/95:102, s. 49 och Nyström, 2001, s. 229ff. 
89 Jfr även AD 1998 nr 121. 

 30



anställningsskyddslagen. Arbetsdomstolen uttalade att en lagenlig 
överlåtelse var för handen, då det ansågs sakna betydelse att det inte förelåg 
ett direkt rättsligt samband mellan överlåtaren och förvärvaren. 
Arbetsdomstolen fäste inte heller något hänseende vid att övergången av 
verksamheten föregåtts av en offentlig upphandling samt det förhållande att 
uppdragsgivaren utgjordes av ett offentligt organ.90 Avgörande för utgången 
var istället frågan om det rörde sig om en ekonomisk enhet som bevarat sin 
identitet vid övergången. Av utredningen framgick att Segersta inte 
övertagit vare sig några materiella eller immateriella tillgångar såväl som 
någon arbetskraft eller administration från Trafikresurs. Det enda som hade 
överförts var arbetsuppgifterna ifråga. Vid en samlad bedömning med 
ledning av identitetskriterierna kom Arbetsdomstolen fram till att det inte 
förelåg en övergång av verksamhet i anställningsskyddslagens mening. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
90 Se även exempelvis AD 1995 nr 163 och AD 1998 nr 121. 
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3.5 Arbetstagarbegreppet och direktivets 
tillämpningsområde 

I samband med frågan om överlåtelsedirektivets tillämpningsområde är det 
av intresse att beröra vilka arbetstagare som omfattas av 
överlåtelsedirektivet. Genom 1998 års ändringsdirektiv infördes en 
definition av begreppet arbetstagare i direktivtexten, ”varje person som i den 
berörda medlemsstaten åtnjuter skydd som arbetstagare enligt den nationella 
lagstiftningen rörande anställningsförhållandet”91. Det är således härvid 
endast det civilrättsliga arbetstagarbegreppet, såsom det kommer till uttryck 
vid tillämpningen av arbetsrättslig lagstiftning, som är tillämpligt vid 
bestämmandet av om en person skall anses omfattas av direktivets 
skyddsregler eller inte. Direktivet skall dock inte påverka nationell 
lagstiftning rörande definitionen av anställningsavtal eller 
anställningsförhållanden. Detta gäller med den begränsningen att 
medlemsstaterna inte får exkludera anställningsavtal eller 
anställningsförhållanden från direktivets räckvidd enbart på grund av antalet 
arbetstimmar som utförs, eller att det rör sig om deltids- eller 
visstidsanställningar eller anställningar vid uthyrningsföretag. Annorlunda 
uttryckt så omfattas också atypiska anställningar av direktivets 
tillämpningsområde.92  
 
Sålunda är det den svenska definitionen av begreppet arbetstagare som, för 
den här framställningen, är tillämplig vid bestämmandet av direktivets 
personella räckvidd. I svensk rätt saknas ett enhetligt arbetstagarbegrepp, 
men enligt förarbetena till implementeringsbestämmelserna är det 
arbetstagarbegreppet såsom det är utformat i anställningsskyddslagen som 
skall utgöra utgångspunkten vid bestämmandet av om en person skall anses 
omfattas av överlåtelsedirektivet eller inte.93 I enlighet med 
anställningsskyddslagen betraktas en person som ingått avtal om utförande 
av arbete mot betalning för annans räkning som en arbetstagare. I och med 
detta blir arbetspresterande part i någon mån underställd sin motpart socialt 
samt ekonomiskt beroende av denne. Anställningsskyddslagens 
arbetstagarbegrepp bygger på det civilrättsliga begreppet och är tvingande 
till sin karaktär. Detta innebär att det är domstolen som vid en eventuell 
prövning bestämmer huruvida den arbetspresterande parten skall betraktas 
som en arbetstagare eller inte, oberoende av parternas egna uppfattningar i 
frågan.94 Medbestämmandelagens arbetstagarbegrepp är mer vidsträckt då 
det även omfattar en person som utför arbete åt annan utan att för den skull 
vara anställd av denne, men som ändå får anses ha en ställning som i stort 
sett är likvärdig med den anställdes. Trots den omständigheten att 
implementeringsbestämmelser återfinns i medbestämmandelagen är det 

                                                 
91 Artikel 2.1, jfr mål 105/84 Danmols Inventar ECR 1985 s. 2639. 
92 Artikel 2.2, jfr mål 19/83 Wendelboe v L.J. Music ECR 1985 s. 457, mål C-343/98 
Renato Collino och Lusiella Chiappero mot Telecom Italia SpA REG 2000 s. I-6659.  
93 Prop. 1994/95:102, s. 1. 
94 AD 1982 nr 105, AD 1994 nr 130 och AD 1989 nr 39. Rönnmar, 2004, s. 258. 
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ändå anställningsskyddslagens arbetstagarbegrepp som är tillämpligt i fråga 
om överlåtelsedirektivets personella räckvidd.95

 
Emellertid kan det uppkomma tolkningsproblem rörande vilka anställda 
som skall hänföras till den verksamhet som är föremål för outsourcingen.  
I målet Botzen96 klargjorde EG-domstolen att direktivet saknar tillämplighet 
på arbetstagare som inte tillhör den överlåtna delen av verksamheten, även 
om sådana arbetstagare utför visst arbete i den överlåtna delen. Således 
krävs det att arbetstagaren huvudsakligen utför sina arbetsuppgifter i den 
delen av verksamheten som är föremål för transaktionen, för att 
arbetstagaren ifråga skall kunna ta del av de rättigheter som följer av 
överlåtelsedirektivet. Om en anställd utför arbete i flera olika 
verksamhetsdelar, såsom exempelvis administrativ personal, bör 
arbetstagaren hänföras till den del i vilken denna huvudsakligen utför sitt 
arbete. För det fall att detta omöjligen låter sig göras omfattas arbetstagaren 
ifråga inte av överlåtelsedirektivets skyddsregler. Vid bedömningen av till 
vilken del av verksamheten en arbetstagare hör måste en prövning företas i 
varje enskilt fall mot bakgrund av de omständigheter som föreligger. Att 
därvid endast beakta antalet arbetstimmar som utförs är således inte ensamt 
avgörande för bedömningen.97

 
En fråga som ytterligare kan aktualiseras är vid vilken tidpunkt en 
arbetstagare skall vara anställd i förhållande till verksamhetsövergången för 
att denne skall omfattas av direktivets skyddsregler. Härvid är det avgörande 
att arbetstagaren är anställd vid tidpunkten för övergången, det vill säga vid 
datumet då verksamhetstransaktionen äger rum.98

 
 

                                                 
95 Prop. 1994/95:102, s. 41 och Mulder, 2004, s. 342. 
96 Mål 186/83 Botzen ECR 1985 s. 519. 
97 Hemberg, Maria, EG-anpassning av LAS – vad har hänt sedan reglerna om övergång av 
verksamhet trädde i kraft?, JT, 1997-98: 3, s. 679. 
98 Mål 19/83 Wendelboe ECR 1985 s. 457 samt mål 287/86 Ny Mølle Kro ECR 1987 s. 
5465. 
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4 Outsourcing och 
skyddsreglernas 
rättsverkningar 

4.1 Inledning 
För det fall att en outsourcing av verksamhet kan anses utgöra en övergång 
av verksamhet i enlighet med anställningsskyddslagen blir det aktuellt att 
undersöka skyddsreglernas rättsverkningar. Alltjämt gäller härvid att 
tolkningen av implementeringsbestämmelserna skall ske i 
överensstämmelse med EG-rätten på området.99

 
Vid en övergång av verksamhet skall de rättigheter och skyldigheter på 
grund av anställningsavtal och anställningsförhållanden som gäller vid 
tidpunkten för övergången övergå från överlåtaren till förvärvaren.100  
EG-domstolen formulerar saken såsom att anställningsavtalen ”are 
automatically transferred to the transferee by the mere fact of the 
transfer”.101 Den tidigare arbetsgivaren står dock solidariskt ansvarig jämte 
förvärvaren gentemot arbetstagaren för ekonomiska förpliktelser hänförliga 
till tiden före övergången.102 Undantag från regeln om automatisk övergång 
av anställningsvillkoren görs emellertid för ålders-, invaliditets- och 
efterlevandeförmåner som går utöver det allmänna 
socialförsäkringssystemet.103 Även kollektivt avtalade anställningsvillkor 
övergår på förvärvaren för det fall att överlåtaren är bunden av ett 
kollektivavtal. Förvärvaren är emellertid inte skyldig att överta överlåtarens 
kollektivavtal om denne redan är bunden av ett annat kollektivavtal som är 
tillämpligt på de arbetstagare som omfattas av övergången. Trots det är 
förvärvaren skyldig att tillämpa anställningsvillkoren som följer av 
överlåtarens kollektivavtal på de övertagna arbetstagarna under ett år från 
tidpunkten för övergången, förutsatt att inte giltighetstiden dess för innan 
löpt ut eller ett nytt kollektivavtal börjat gälla för övertagna arbetstagare.104  
Regeln om automatisk övergång av anställningen till den nye arbetsgivaren 
kompletteras med ett förbud mot uppsägning på grund av övergången av 
verksamheten som sådan. Uppsägningar får dock företas, om de oaktat 
själva verksamhetsövergången, sker av ekonomiska, tekniska eller 
organisatoriska skäl där förändringar i arbetsstyrkan ingår.105 Det står 
emellertid arbetstagaren fritt att motsätta sig en övergång av 
anställningsavtalet till förvärvaren. Förvärvarens skyldigheter utgör däremot 

                                                 
99 Prop. 1994/95:102, s. 80. 
100 Gäller även för arbetstagare i allmän tjänst och på sjögående fartyg. 
101 Mål C-362/89 d´Urso ECR 1991 s. I-4105. 
102 Artikel 3.1 överlåtelsedirektivet, implementerad genom 6 b § första stycket LAS. 
103 Artikel 3.3 överlåtelsedirektivet, implementerad genom 6 b § tredje stycket LAS. 
104 Artikel 3.2 överlåtelsedirektivet, implementerad genom 28 § MBL. 
105 Artikel 4.1 överlåtelsedirektivet, implementerad genom 7 § tredje stycket LAS. 
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tvingande rätt och de får inte avtalas bort ens om arbetstagaren själv skulle 
kompenseras i motsvarande mån.106

4.2 Partsväxlingen i 
anställningsförhållandet 

Före implementeringen av överlåtelsedirektivet saknades generella regler i 
svensk rätt på området. Istället tillämpades allmänna avtalsrättsliga regler 
och synsättet att partsbyte kräver samtycke från de berörda, den så kallade 
individualmodellen.107 Således kunde endera part i ett 
anställningsförhållande inte utan den andres samtycke sätta annan i sitt 
ställe.108 Denna rättsliga konstruktion ansågs vara särskilt viktig i fråga om 
anställningsavtal, eftersom det uppvisar särdrag i jämförelse med andra 
kontraktsförhållanden. Anställningsavtal skiljer sig eftersom de avslutas 
genom ett upphörande av avtalet och inte genom att parterna fullgjort 
föreskrivna prestationer. Vidare är avtalsparterna i regel inte jämbördiga, 
eftersom arbetstagaren oftast är underställd arbetsgivarparten, till skillnad 
från andra avtalsförhållanden.109 Regleringen innebar att förvärvaren kunde 
förvägra överlåtarens anställda fortsatt anställning i den övertagna 
verksamheten, eller neka dem anställningsvillkor med samma innehåll som 
hos överlåtaren. För det fall att förvärvaren valde att inte överta överlåtarens 
personal ansågs det uppkomma en övertalighetssituation i överlåtarens 
verksamhet, varför denne ansågs ha rätt att säga upp berörda arbetstagare 
med arbetsbrist som motivering. Skyddet för arbetstagarna i enlighet med 
denna reglering bestod i att uppsagda arbetstagare hade företrädesrätt till 
återanställning i förvärvarens verksamhet, vilket begränsade den nye 
arbetsgivarens handlingsutrymme.110 Reglerna ansågs emellertid inte 
tillförsäkra arbetstagare ett fullgott skydd, varför förändringar genomfördes 
i syfte att de skulle motsvara de krav som uppställs i enlighet med 
överlåtelsedirektivet.111

 
Genom implementeringen av överlåtelsedirektivet har en ny 
partsavlösningsmodell introducerats i svensk arbetsrätt. Emellertid gäller 
alltjämt den ovan redovisade partsväxlingsmodellen i fråga om outsourcing 
av verksamhet som faller utom tillämpningsområdet för 6 b § i 
anställningsskyddslagen.112

                                                 
106 6 b § fjärde stycket LAS. 
107 Eklund, Ronnie, Anställningsförhållandet vid företagsöverlåtelse, Nordstedts, 
Stockholm 1983, s. 132, 137f. 
108 Prop. 1994/95:102, s. 39. AD 1984 nr 14 och AD 1985 nr 35. 
109 Prop. 1973:129 med förslag om lag om anställningsskydd, s. 109ff. 
110 Prop. 1994/95:102, s. 40 och AD 1986 nr 144.  
111 Se avsnitt 2.3 i denna uppsats.  
112 Se kapitel 3 i denna uppsats. Företrädesrätten till återanställning enligt 25 § i 
anställningsskyddslagen är emellertid knuten till överlåtelsebegreppet i 
överlåtelsedirektivet, varför denna inte längre gäller för de arbetstagare som är föremål för 
en outsourcingåtgärd som faller utanför tillämpningsområdet för 6 b § i 
anställningsskyddslagen. Källström, Kent och Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet. 
Inledning till den individuella arbetsrätten, Iustus förlag, Uppsala 2006, s. 281 och Mulder, 
2004, s. 281. 
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Kärnan i direktivets materiella skyddsbestämmelser ligger i att de rättigheter 
och skyldigheter som följer av anställningsavtal och 
anställningsförhållanden med automatik övergår från överlåtaren till 
förvärvaren med oförändrat innehåll. Det är således inte fråga om att något 
nytt avtal ingås mellan arbetstagaren och förvärvaren. Arbetstagarparten har 
emellertid givits rätt att motsätta sig en sådan automatisk övergång. Den nya 
rättsliga konstruktionen utgörs av en så kallad ensidig substitutionsmodell, 
vilken innebär att det är arbetsgivarsidan som åläggs förpliktelser i enlighet 
med denna modell, medan det för arbetstagarparten inte finns några 
särskilda skyldigheter kopplade härtill. Detta förhållande möjliggörs genom 
att partsväxlingen bestäms genom lag och inte som tidigare genom avtal.113 
Detta innebär ett utökat skydd för arbetstagarparten. Syftet är att skydda 
arbetstagare vid övergång av verksamhet genom att trygga kontinuiteten i 
anställningen samt tillse att anställningsvillkoren förblir desamma såväl 
innan som efter övergången. 

4.3 Skyddet för den fortsatta 
anställningen 

Vid en övergång av verksamhet övergår anställningen automatiskt till 
förvärvaren och arbetstagaren har således rätt till fortsatt arbete hos den nye 
arbetsgivaren. Det har emellertid ansetts vara nödvändigt att komplettera 
denna bestämmelse med ett förbud mot uppsägning till följd av 
verksamhetsövergången som sådan. Förbudet mot uppsägning vid övergång 
av verksamhet är emellertid inte absolut, då en uppsägning får företas om 
den, oaktat själva övergången, sker av ekonomiska, tekniska eller 
organisatoriska skäl där förändringar i arbetsstyrkan ingår.114   
 
För att uppsägningsförbudet inte skall aktualiseras krävs att arbetsbrist i 
realiteten har uppstått i överlåtarens verksamhet och att uppsägningarna 
således skulle ha vidtagits oavsett om en övergång ägt rum eller inte.  
Det är ytterst arbetsgivarens bedömning av behovet av att genomföra 
uppsägningar som en följd av verksamhetsrelaterade skäl som är avgörande 
för huruvida arbetsbrist föreligger i anställningsskyddslagens mening. Det 
innebär att domstolen inte närmare kan gå in och pröva om uppsägningarna 
kan anses vara berättigade sett utifrån ett ekonomiskt-, organisatoriskt- eller 
därmed jämförbart perspektiv.115 Övergångar av verksamheter innefattar 
regelmässigt förändringar av ekonomiskt, tekniskt och organisatoriskt slag, 
vilket öppnar möjligheter för överlåtaren att genomföra uppsägningar under 
motiveringen att de grundar sig på arbetsbrist, men då de istället är 
hänförliga till övergången som sådan. Detta begränsar uppsägningsförbudets 
praktiska tillämpningsområde. I syfte att motverka detta har det i motiven 
framhållits att avseende skall fästas vid det tidsmässiga sambandet mellan 

                                                 
113 Eklund, 1983, s. 104ff. 
114 7 § tredje stycket LAS, artikel 4.1 överlåtelsedirektivet. Beakta även eventuella 
trygghetsavtal, vilka instiftas i syfte att erbjuda arbetstagaren ett utökat anställningsskydd. 
115 Prop. 1973:129, s. 123 och Prop. 1981/82:71 Ny anställningsskyddslag, s. 65 och AD 
1993 nr 101. 
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uppsägningen och verksamhetsövergången. Överlåtaren skall inte kunna 
säga upp arbetstagare på grund av arbetsbrist efter det att beslut om 
verksamhetsövergång fattats.116 117 Arbetsgivaren får dock inte planera 
ordningen i vilken besluten tas så att den möjliggör ett kringgående av 
implementeringsbestämmelserna, även om vissa bevissvårigheter naturligen 
härvid gör sig gällande. Det kan dock tilläggas att bevisbördan för att 
uppsägningarna har företagits mot bakgrund av verksamhetsrelaterade skäl 
och alltså inte på grund av övergången som sådan ligger på överlåtaren.118

 
Arbetsdomstolen behandlade uppsägningsförbudets innebörd i 
outsourcingsituationen i ett interimistiskt beslut den 15 april 1997 i målen A 
35/97 och 37/97. Stockholms läns landsting hade lagt ut städningen av 
Huddinge sjukhus till Reform Städ AB. Sex månader före det att avtalet 
löpte ut, och cirka tre månader före tidpunkten då företaget fick besked om 
huruvida avtalet skulle komma att förlängas eller inte, företog Reform Städ 
AB uppsägningar av de arbetstagare som utförde städuppgifterna ifråga, 
under motiveringen arbetsbrist.119 Efter den offentliga upphandlingen kom 
Reform Städ AB att förlora städuppdraget till ett annat bolag. De uppsagda 
arbetstagarna gjorde gällande att uppsägningarna stred mot 
uppsägningsförbudet. Arbetsdomstolen uttalade att det vid tidpunkten för 
uppsägningarna var oklart om en verksamhetsövergång skulle komma att 
ske eller inte, varför uppsägningarna inte ansågs vara hänförliga till 
övergången som sådan. Av avgörandet framgår att ett beslut om 
verksamhetsövergång inte anses vara fattat då outsourcingavtalet snart löper 
ut, men då det fortfarande är osäkert om avtalstiden kommer att förlängas 
eller inte. Detta medför att uppsägningsförbudet inte aktualiseras. 
Överlåtaren har således i denna situation möjlighet att säga upp arbetstagare 
till utgången av avtalstiden, varför uppsägningsförbudets rättsverkan i denna 
situation får anses vara relativt svag.  
 

                                                 
116 Arbetsdomstolen förefaller dock i ett obiter dictum i AD 1995 nr 97 mena att 
tidsperioden skall vidgas till att även omfatta uppsägningar som företagits innan det att 
beslut om övergång fattats. En sådan tolkning kan dock inte sägas vara förenlig med 
förarbetena till implementeringsbestämmelserna. Avgörandet har även kritiserats av doktrin 
(Mulder, 2004, s. 319 och Nordström, 2001, s. 203f.). Mot bakgrund av detta får 
avgörandet ifråga anses ha ett tämligen lågt prejudikatsvärde. 
117 Prop. 1994/95:102, s. 44f., se mål C-51/00 Temco REG 2002 s. I-969 samt mål 101/87 
Bork International ECR 1988 s. 3057. Källström och Malmberg, 2006, s. 282. 
118 Nordström, Anders, Förbudet mot uppsägning vid övergång av verksamhet, i Eklund, 
Ronnie m.fl. red., Festskrift till Hans Stark, Jure, Stockholm 2001, s. 197ff. och Mulder, 
2004, s. 317. 
119 I AD 2006 nr 92 prövade Arbetsdomstolen frågan om arbetsgivaren har rätt att säga upp 
arbetstagare så att uppsägningstiden löper ut samtidigt som arbetsbrist uppstår i 
verksamheten. Arbetsdomstolen fann att arbetsgivaren har rätt till detta, och att det således 
inte krävs att arbetsbrist har uppkommit för att en uppsägning skall få genomföras. Dock 
räcker det inte som underlag för ett sådant beslut att det är mer eller mindre sannolikt att en 
övertalighetssituation kommer att uppkomma vid tidpunkten då uppsägningstiden löper ut, 
utan detta måste framgå av en bedömning genomförd mot bakgrund av de förhållanden som 
med säkerhet kan överblickas.  
 

 37



Om överlåtaren väljer att säga upp arbetstagare på grund av arbetsbrist och 
övergången av verksamheten äger rum under tiden då de uppsagda 
arbetstagarnas uppsägningstid löper, skall arbetstagarna ifråga som regel 
följa med till förvärvaren på grund av regeln om automatisk övergång av 
gällande anställningsavtal. Någon rätt till omplacering i förvärvarens 
verksamhet i syfte att anställningarna skall bestå även efter utgången av 
uppsägningstiden kan dock inte arbetstagarna göra anspråk på. Emellertid 
har de företrädesrätt till återanställning i förvärvarens verksamhet.120  
 
Även om uppsägningsförbudet hindrar överlåtaren från att genomföra 
uppsägningar så har förvärvaren å sin sida rätt att inleda ett sådant 
förfarande omedelbart efter det att övergången har ägt rum.121 Ett inte 
otänkbart scenario är att förvärvaren redan har arbetstagare som kan utföra 
arbetsuppgifterna i den övertagna verksamheten och att det genom att 
förvärvaren tvingas överta överlåtarens anställda uppstår en dubblering av 
arbetsstyrkan. Vilka arbetstagare som får gå och vilka arbetstagare som 
stannar kvar skall då bestämmas i enlighet med gällande turordningsregler. 
Turordningskretsarna kommer till följd av att det är förvärvaren som företar 
uppsägningarna bestämmas hos denne och således inte hos överlåtaren. 
Såväl överlåtarens personal som förvärvarens anställda kommer därvid att 
ingå i samma turordningskrets. Till följd av reglerna om automatisk 
övergång gäller att övertagen personal får tillgodoräkna sig sin 
anställningstid hos överlåtaren, vilket kan resultera i att övertagna 
arbetstagare slår ut förvärvarens egen personal, om de sistnämnda har 
kortare anställningstid. För det fall att det är överlåtarens personal som får 
gå åtnjuter emellertid de uppsagda arbetstagarna i enlighet med regeln om 
automatisk övergång dock företrädesrätt till återanställning i förvärvarens 
verksamhet.122

 
I Bork-målet123 prövade EG-domstolen frågan om vilken verkan en otillåten 
uppsägning har för uppsägningens bestånd. EG-domstolen uttalade härvid 
att en arbetsgivares förpliktelser automatiskt övergår på förvärvaren även i 
förhållande till arbetstagare som blivit uppsagda i strid med 
uppsägningsförbudet. Arbetsdomstolen prövade frågan i AD 1995 nr 60 och 
fastslog att en sådan uppsägning är angriplig såsom inte sakligt grundad, 
men att uppsägningen inte utan vidare är verkningslös. För att arbetstagaren 
skall få uppsägningen undanröjd krävs det att denne för en ogiltighetstalan 
därom och därvid även iakttar anställningsskyddslagens bestämmelser 
rörande preskriptionstid. En arbetstagare som sagts upp i strid med 
uppsägningsförbudet kan väcka talan mot såväl överlåtaren som 
förvärvaren.124

                                                 
120 25 § LAS, Lunning och Toijer, 2006, s. 295. 
121 Prop. 1994/95:102, s. 45. 
122 Lunning och Toijer, 2006, s. 295. 
123 Mål 101/87 Bork International ECR 1988 s. 3057. 
124 Mål C-319/94 Dethier Équipment REG 1996 s. I-1061. 
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4.4 Rätten att stanna kvar hos överlåtaren 
I Katsikas-målen125 prövade EG-domstolen frågan om arbetstagare har rätt 
att motsätta sig en övergång av anställningen till förvärvaren. EG-domstolen 
uttalade att arbetstagaren har rätt att välja sin motpart i ett 
anställningsförhållande och därmed kan arbetstagaren välja att avstå från att 
medfölja till förvärvaren. Fråga i målet var även om arbetstagaren, för det 
fall att denne valt att motsätta sig en automatisk övergång av anställningen, 
har rätt till fortsatt anställning i överlåtarens verksamhet. EG-domstolen 
fastslog att det var upp till den enskilda medlemsstaten att reglera detta 
förhållande. Svensk rätt stadgar att arbetstagaren har rätt till fortsatt 
anställning i överlåtarens verksamhet, och överlåtaren har därvid en 
skyldighet att omplacera arbetstagaren. För det fall att det då uppstår en 
övertalighetssituation hos överlåtaren skall denna lösas enligt tillämpliga 
regler om uppsägning på grund av arbetsbrist.126  
 
Vid en outsourcing av verksamhet kan det i vissa fall visa sig vara ett bättre 
alternativ sett ur arbetstagarens synvinkel att motsätta sig en övergång av 
anställningen. Detta särskilt då överlåtaren är en stor arbetsgivare med goda 
omplaceringsmöjligheter, till skillnad från förvärvaren, och arbetstagaren 
ifråga har en lång anställningstid hos överlåtaren att tillgodoräkna sig i 
turordningshänseende.127 Konsekvensen av att arbetstagaren väljer att 
stanna kvar hos överlåtaren kan då bli att verksamhetsförändringen får 
effekter även på andra enheter än den som är föremål för outsourcing samt 
att arbetstagare som annars inte alls skulle komma att beröras av 
förändringen istället är de som får gå. 
 
För det fall att arbetstagaren vill utnyttja rätten att stanna kvar hos 
överlåtaren skall denne ge meddelande om detta innan tidpunkten för 
övergången. Om arbetstagaren fått kännedom om övergången först i 
efterhand gäller emellertid att denne inom skälig tid efter underrättelsen om 
verksamhetsövergången ger sin avsikt till känna. Om arbetstagaren 
underlåter att iaktta tidsfristen kommer anställningen automatiskt att övergå 
till förvärvaren. Arbetstagaren kan emellertid därefter välja att säga upp sig, 
men måste då iaktta reglerna om uppsägningstid, vilket innebär att 
arbetstagaren kan tvingas att arbeta i förvärvarens verksamhet till dess att 
uppsägningstiden löper ut.128  
 
Genom att utnyttja rätten att stanna kvar hos överlåtaren vid en övergång av 
verksamhet avsäger sig arbetstagaren sina rättigheter i enlighet med 
implementeringsbestämmelserna. Vederbörande torde därför inte i efterhand 
kunna åberopa dem gentemot förvärvaren för det fall att arbetstagaren ifråga 
blivit uppsagd av överlåtaren på grund av arbetsbrist. Genom handlandet 

                                                 
125 De förenade målen C-132/91, C-138/91 och C-139/91 Katsikas m.fl. ECR 1992 s. I-
6577.  
126 Prop. 1994/95:102, s. 45f. 
127 Jfr AD 1998 nr 144. 
128 Prop. 1994/95:102, s. 46. 
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anses arbetstagaren även ha avsagt sig företrädesrätten till återanställning i 
förvärvarens verksamhet.129  
 
I AD 1998 nr 144 prövade Arbetsdomstolen frågan om arbetstagare har rätt 
att motsätta sig en övergång av anställningen och istället bli kvar hos 
överlåtaren. Arbetsdomstolen uttalade att rätten att stanna kvar hos 
överlåtaren endast är en rättighet som tillkommer arbetstagaren och som 
enbart denne själv har rätt att disponera över. Därför kan inte överlåtaren 
och förvärvaren med bindande verkan för arbetstagaren komma överens om 
att arbetstagaren skall utnyttja sin rätt till detta. Om en arbetstagare 
meddelar att han eller hon motsätter sig en övergång skall detta enligt 
Arbetsdomstolen ses som en ensidig rättshandling. Beskedet om att 
arbetstagaren avser att utnyttja denna rättighet skall lämnas, antingen 
uttryckligen eller genom konkludent handlande, till överlåtaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
129 Lunning och Toijer, 2006, s. 296f. 
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4.5 Skyddet för anställningsvillkoren 

4.5.1 Allmänt om anställningsavtalets reglering 
Anställningen hämtar sitt innehåll från i huvudsak tre olika källor, det vill 
säga lagstiftning130, kollektivavtal samt individuella avtal. Den civilrättsliga 
utgångspunkten är att avtalsfrihet råder, såvitt annat inte framgår av lag.  
 
Individuellt avtalade anställningsvillkor tillkommer genom att arbetsgivaren 
och arbetstagaren kommer överens om sådana villkor, antingen skriftligen, 
muntligen eller genom konkludent handlande.131 Möjligheterna därtill 
begränsas emellertid genom lagstiftning och kollektivavtal, då arbetsgivaren 
och arbetstagaren inte får komma överens om individuella 
anställningsvillkor i strid med de båda rättskällorna. Kollektivavtalet kan 
därför beskrivas som en alternativ form av lagreglering.132

 
Med ett kollektivavtal avses ett skriftligt avtal rörande anställningsvillkor 
eller förhållandet i övrigt mellan de bundna parterna, det vill säga å ena 
sidan en arbetsgivare eller en arbetsgivarorganisation och å andra sidan en 
arbetstagarorganisation. Kollektivavtalet är bindande inte bara för de 
avtalsslutande parterna, utan även för medlemmar i avtalsslutande 
organisation. Arbetstagaren upphör inte att vara bunden av kollektivavtalet 
genom att denne av olika anledningar väljer att avsluta sitt medlemskap i 
den avtalsslutande arbetstagarorganisationen.133  
 
Den kollektivavtalsbundna arbetstagaren respektive arbetsgivaren kan i och 
med kollektivavtalets tvingande verkan inte komma överens om individuella 
anställningsvillkor i strid med avtalet.134 Kollektivavtalsbestämmelser är till 
sin karaktär antingen tvingande eller dispositiva. Tvingande 
kollektivavtalsbestämmelser står fast och kan inte avtalas bort genom 
individuella avtal, till skillnad från dispositiva kollektivavtalsregler som 
medger att individuella avtal ingås i frågan. Vilken rättslig status en 
kollektivavtalsbestämmelse har i detta avseende får avgöras genom en 
tolkning av kollektivavtalet, varvid sedvanliga tolkningsmetoder är 
tillämpliga. Generellt sett kan dock sägas att ju mer fördelaktiga 

                                                 
130 Se exempelvis semesterlagen (1977:480), som tillförsäkrar arbetstagaren betald 
semester, eller lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. 
Lagstiftningen på området är dock av en relativt ringa omfattning då lagstiftaren valt att 
avstå från att ange riktlinjerna för hur regleringen av anställningsvillkoren närmare skall 
ske. Jfr AD 1983 nr 184. 
131 Arbetsgivaren skall emellertid skriftligen lämna information till arbetstagaren om villkor 
av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet, i enlighet med 6 
c § LAS. 
132 Adlercreutz, Axel, Kollektivavtalet som avtalsform och avtalstyp, Liber Amicorum 
Reinhold Fahlbeck, Juristförlaget i Lund, Lund 2005, s. 12 och Rönnmar, 2004, s. 175. 
133 23, 26 och 27 §§ MBL. Adlercreutz, 2005, s. 12, 20.  
134 En sådan överenskommelse är ogiltig och kan medföra ekonomiskt och allmänt 
skadestånd i den mån skada uppkommit enligt 54 och 55 §§ medbestämmandelagen. Jfr AD 
1989 nr 112 och AD 2000 nr 29. 
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kollektivavtalsbestämmelserna är sett ur arbetstagarens perspektiv desto 
större är sannolikheten att de anses vara av tvingande karaktär.135   
 
Anställningsavtalets innehåll kan således utgöra en kombination av såväl 
kollektivt avtalade villkor genom kollektivavtalet som av individuellt 
avtalade villkor genom det individuella anställningsavtalet. I vad mån 
anställningsavtalet regleras genom kollektivt avtalade villkor eller genom 
individuellt avtalade villkor skiljer sig beroende på tjänstesektor. Generellt 
sett kan dock sägas att det är kollektivt avtalade villkor som dominerar 
regleringen av anställningsvillkoren på den svenska marknaden, även om 
utvecklingen går i riktning mot att det individuella avtalet som 
regleringsform blir allt vanligare.136  
 
Arbetsgivarens kollektivavtal ger en indirekt begränsning av avtalsfriheten 
för oorganiserade arbetstagare eller arbetstagare som är medlemmar i en 
annan organisation än den avtalsslutande, så kallade utomstående 
arbetstagare. Detta eftersom Arbetsdomstolen slagit fast att arbetsgivaren 
har en skyldighet gentemot den avtalsslutande organisationen att även 
tillämpa kollektivavtalet på utomstående arbetstagare som arbetar inom 
kollektivavtalets tillämpningsområde, såvitt annat inte uttryckligen framgår 
av kollektivavtalet ifråga. Detta då kollektivavtalet enligt det rådande 
synsättet på arbetsmarknaden får verkan som bruk och sedvänja på 
arbetsplatsen och därför en utfyllande verkan på utomstående arbetstagares 
individuella anställningsavtal, så kallad normerande verkan. Detta grundar 
emellertid inte någon rätt för den utomstående arbetstagaren, då ett sådant 
kollektivavtalsbrott endast kan påtalas av den avtalsslutande 
arbetstagarorganisationen. I förhållandet mellan den kollektivavtalsbundna 
arbetsgivaren och den utomstående arbetstagaren anses således 
anställningsvillkoren alltjämt vara individuellt avtalade, även att de hämtat 
sitt innehåll från kollektivavtalet.137

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
135 Jfr AD 1931 nr 32. Rönnmar, 2004, s. 175 och Malmberg, Jonas, Anställningsavtalet. 
Om anställningsförhållandets individuella reglering, Iustus förlag, Uppsala 1997, s. 125f.  
136 Glavå, Mats, Arbetsrätt, Studentlitteratur, Lund 2001, s. 390ff.  
137Malmberg, 1997, s. 151, se även AD 1977 nr 49 och AD 2001 nr 82. 
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4.5.2 Anställningsvillkoren vid 
verksamhetsövergång 

Anställningsvillkor skiljer sig åt beroende på vilken rättslig grund de vilar 
på. Detta har betydelse för vad som sker med anställningsvillkoren i 
samband med en övergång av verksamhet. Lagstadgade 
anställningsförmåner tillförsäkrar arbetstagaren en viss miniminivå och 
karaktäriseras av att de tillkommer arbetstagaren oavsett vem som är 
arbetsgivare. Således skall de utgå såväl före som efter en 
verksamhetsövergång.138 Vad gäller kollektivt samt individuellt avtalade 
anställningsvillkor kan rättsläget dock sägas vara mer komplicerat. Ytterst 
kan fem typsituationer identifieras vad avser övergång av avtalade 
anställningsvillkor. För det första att varken överlåtaren eller förvärvaren är 
bunden av något kollektivavtal. För det andra att förvärvaren är bunden av 
ett kollektivavtal som kan tillämpas på de övertagna arbetstagarna medan 
överlåtaren saknar kollektivavtal. I de båda situationerna bestäms 
avtalsinnehållet i dess utformning såsom det övergår på förvärvaren av 
individuellt avtalade anställningsvillkor. För det tredje att både överlåtaren 
och förvärvaren är bundna av ett och samma kollektivavtal. En fjärde 
situation är då överlåtaren är bunden av ett kollektivavtal medan förvärvaren 
inte är det. Den femte och sista rör det förhållandet då överlåtaren och 
förvärvaren är bundna av olika kollektivavtal, som var och ett för sig kan 
tillämpas på de övertagna arbetstagarna. I de tre sistnämnda situationerna 
övergår kollektivt avtalade villkor på förvärvaren. 
 

4.5.2.1 Individuellt avtalade anställningsvillkor  
Om varken överlåtaren eller förvärvaren är bunden av något kollektivavtal 
eller om situationen istället är den att förvärvaren är bunden av ett 
kollektivavtal som kan tillämpas på de övertagna arbetstagarna medan 
överlåtaren saknar kollektivavtal, bestäms avtalsinnehållet uteslutande 
genom individuellt avtalade villkor. I enlighet med anställningsskyddslagen 
övergår anställningsvillkoren, i dess utformning vid tidpunkten för 
verksamhetsövergången, från överlåtaren till förvärvaren.139 Den nye 
arbetsgivaren har samma möjligheter och restriktioner som överlåtaren hade 
vad gäller rätten att ändra anställningsvillkoren. För det fall att förvärvaren 
vill omreglera villkoren kan detta ske först efter medgivande från 
arbetstagaren. En omförhandling av anställningsvillkoren kan inledas 
tidigast efter det att övergången av verksamheten ägt rum, och det finns 
därvid inte heller någon regel som stadgar att den nya arbetsgivaren är 
skyldig att tillämpa anställningsvillkoren med oförändrat innehåll under en 
viss tid efter övergången. Om arbetstagaren motsätter sig förändrade 
anställningsvillkor kan dock arbetsgivaren ensidigt söka få till stånd en 
ändring av villkoren genom att säga upp arbetstagaren på grund av 
arbetsbrist, under motiveringen att det saknas ekonomiska förutsättningar 
för arbete med motsvarande anställningsvillkor i verksamheten. Därefter 

                                                 
138 Malmberg, 1997, s. 293. 
139 6 b § LAS. 
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kan arbetsgivaren erbjuda arbetstagaren återanställning i verksamheten på 
de villkor som arbetsgivaren finner vara skäliga.140 Reglerna som 
aktualiseras vid en uppsägning på grund av arbetsbrist måste därvid iakttas, 
vilket begränsar arbetsgivarens handlingsutrymme i detta avseende. Att 
uppmärksamma är också att de ursprungliga anställningsvillkoren alltjämt 
löper under uppsägningstiden. Arbetstagaren kan dock angripa en sådan 
förändring av anställningsvillkoren om den framstår som oskälig i 
jämförelse med ett kollektivavtal som hade kunnat tillämpas på 
arbetstagaren, vilket även gäller för utomstående arbetstagare.141 Värt att 
notera är dock att om anställningsavtalet upphör på arbetstagaren initiativ 
till följd av att verksamhetsövergången innebär en väsentlig förändring av 
anställningsvillkoren, till nackdel för arbetstagaren, jämställs det med 
uppsägning från förvärvarens sida.142  
 
Det ovan redovisade förfarandet kan förvärvaren även tillämpa i syfte att få 
till stånd partiella ändringar i anställningsavtalet avseende de villkor som 
inte regleras genom kollektivavtal.143

 
Då förvärvaren är bunden av ett kollektivavtal medan överlåtaren inte är det 
skall förvärvarens kollektivavtal efter verksamhetsövergången tillämpas på 
övertagna arbetstagare som är medlemmar i avtalsslutande organisation. 
Beträffande övertagna utomstående arbetstagare får kollektivavtalet 
utfyllande verkan på det individuella anställningsavtalet.144   
 

4.5.2.2 Kollektivt avtalade anställningsvillkor 
Överlåtelsedirektivet stadgar att förvärvaren efter verksamhetsövergången 
skall vara bunden av villkoren i löpande kollektivavtal på samma sätt som 
överlåtaren.145 Genom att jämföra direktivet i dess olika språkversioner kan 
utläsas att det endast är de kollektivavtalsbestämmelser som skapar 
rättigheter och skyldigheter för enskilda arbetstagare som övergår på 
förvärvaren.146 Sådana villkor i kollektivavtalet som i övrigt reglerar 
förhållandet mellan de bundna parterna omfattas således inte av övergången. 
Svensk rätt går emellertid jämförelsevis längre i detta avseende då 
förvärvaren i enlighet med medbestämmandelagen blir bunden av 
kollektivavtalet på samma sätt som om denne själv skulle ha tecknat avtalet 
ifråga. Således övergår kollektivavtalet i alla dess delar på förvärvaren.147 
                                                 
140 AD 1993 nr 61 (Thorn). Vid genomförandet av en uppsägning för omreglering av 
anställningsvillkoren måste arbetsgivaren iaktta gängse regler som aktualiseras vid en 
uppsägning på grund av arbetsbrist.  
141 36 § AvtL, jfr AD 1994 nr 122. 
142 Artikel 4.2 i överlåtelsedirektivet, Prop. 1994/95:102, s. 48. Svensk rätt ansågs uppfylla 
direktivets krav i detta hänseende genom reglerna om provocerade uppsägningar samt 
Arbetsdomstolens domar rörande förändringar i arbetsskyldighetens omfattning i strid med 
anställningsavtalet (se exempelvis AD 1978 nr 89 och AD 2003 nr 82). 
143 Prop. 1994/95:102, s. 51f. och Mulder, 2004, s. 327. 
144 Källström och Malmberg, 2006, s. 287f.  
145 Artikel 3.2 överlåtelsedirektivet. 
146 SOU 1994:83, s. 56. 
147 Detta gällde även innan det att överlåtelsedirektivet implementerades i svensk rätt i 
enlighet med den dåvarande utformningen av 28 § i medbestämmandelagen. 
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Detta gäller i situationen då överlåtaren är bunden av ett kollektivavtal 
medan förvärvaren saknar kollektivavtal.148 Förvärvaren blir i detta fall 
bunden av kollektivavtalet till dess att kollektivavtalet löper ut om inte 
arbetstagarorganisationen eller överlåtaren dess för innan säger upp 
kollektivavtalet som en följd av verksamhetsövergången.149  
Om kollektivavtalet sägs upp är emellertid förvärvaren ändå skyldig att 
tillämpa överlåtarens kollektivavtal på de övertagna arbetstagarna under ett 
år från övergången.150  
 
Vad gäller övertagna utomstående arbetstagare i den förevarande situationen 
skall kollektivavtalet tillämpas även på dem, i och med avtalets normerande 
verkan. Detta gäller dock inte om mer förmånliga villkor i jämförelse med 
kollektivavtalet följer av de utomstående arbetstagarnas individuella 
anställningsavtal, då förvärvaren istället torde vara skyldig att tillämpa 
dessa. Om så är fallet kan dock förvärvaren välja att omreglera de 
utomstående arbetstagarnas individuella anställningsvillkor och 
arbetstagaren kan då inte sedermera åberopa kollektivavtalets normerande 
verkan eftersom denna redan är bortavtalad.151

 
Om både överlåtaren och förvärvaren är bundna av ett och samma 
kollektivavtal gäller att avtalet skall tillämpas av förvärvaren på de 
övertagna arbetstagarna på samma sätt som för övriga anställda i 
verksamheten. Detta gäller även för övertagna utomstående arbetstagare 
som en följd av kollektivavtalets normerande verkan.152  
 
För det fall att både överlåtaren och förvärvaren är bundna av olika 
kollektivavtal, som var och ett för sig kan tillämpas på de övertagna 
arbetstagarna, övergår visserligen inte överlåtarens kollektivavtal på den nye 
arbetsgivaren, men trots det är förvärvaren skyldig att under en viss 
övergångsperiod tillämpa överlåtarens kollektivavtal på den övertagna 
personalen. Detta gäller under ett år från övergången, förutsatt att inte 
överlåtarens kollektivavtal dess för innan löpt ut eller ett nytt avtal börjar 
gälla för de övertagna arbetstagarna.153 I den här situationen övergår dock 
inte kollektivavtalet som sådant på förvärvaren, utan endast de delar av 
kollektivavtalet som reglerar anställningsvillkoren ifråga. Förvärvaren 
inträder således inte som part i kollektivavtalsförhållandet, utan blir endast 
skyldig att tillämpa anställningsvillkoren som följer av kollektivavtalet på 
de övertagna arbetstagarna.154 Efter övergångsperiodens utgång blir 
förvärvaren automatiskt skyldig att tillämpa de normativa villkoren som 
gäller enligt det egna kollektivavtalet på den övertagna personalen, förutsatt 
                                                 
148 28 § första stycket medbestämmandelagen. Det saknas betydelse om överlåtarens 
bundenhet av kollektivavtalet följer av medlemskap i den avtalsslutande 
arbetsgivarorganisationen eller av hängavtal. 
149 Regler om tidsfrister för uppsägning av kollektivavtalet vid en övergång av verksamhet 
återfinns i 28 § andra stycket MBL. 
150 28 § tredje stycket MBL, Källström och Malmberg, 2006, s. 285. 
151 Mulder, 2004, s. 329f. 
152 Prop. 1994/95:102, s. 53. 
153 28 § tredje stycket MBL. 
154 Prop. 1994/95:102, s. 53. 

 45



att det äger tillämplighet på den ifrågavarande arbetsstyrkan. Någon 
omförhandling av anställningsvillkoren behöver således inte ske.  
 
Vad gäller övertagna utomstående arbetstagare i den förevarande situationen 
är det förvärvarens kollektivavtal som med ens får normerande verkan och 
således betydelse för innehållet i det individuella anställningsavtalet. Skulle 
dock överlåtarens kollektivavtal visa sig erbjuda jämförelsevis bättre villkor 
torde emellertid de övertagna utomstående arbetstagarna även 
fortsättningsvis få behålla dessa villkor. Arbetsgivaren kan dock välja att 
omreglera dessa anställningsvillkor i och med att de alltjämt anses vara 
individuellt avtalade, även om de hämtat sitt innehåll från överlåtarens 
kollektivavtal.155

 
Utfallet av reglerna i den sistnämnda situationen kan dock bli att övertagna 
anställda som är medlemmar i den organisation med vilken överlåtaren 
ingått avtal får sämre anställningsvillkor än förvärvarens egen personal, för 
det fall att den nye arbetsgivarens kollektivavtal erbjuder bättre villkor i 
jämförelse med överlåtarens kollektivavtal. Detta beror på att reglerna 
endast syftar till att tillförsäkra de övertagna arbetstagarna 
anställningsvillkor som inte är sämre än de tidigare. Överlåtaren och den 
avtalsslutande arbetstagarorganisationen har emellertid möjlighet att säga 
upp kollektivavtalet i förtid inför en förestående verksamhetsövergång, i 
syfte att ett nytt avtal istället skall kunna gälla för de övertagna 
arbetstagarna. Detta möjliggör för förvärvaren att träffa ett så kallat 
inrangeringsavtal med den organisation som de övertagna arbetstagarna är 
medlemmar i. Syftet därmed är att för en övergångsperiod reglera så att den 
övertagna personalens anställningsvillkor på ett lämpligt sätt anpassas till de 
villkor som tillämpas av förvärvaren på övriga anställda i verksamheten. Ett 
sådant inrangeringsavtal kan således innebära ett mer gynnsamt resultat i 
jämförelse med om överlåtarens kollektivavtal istället skulle tillämpas på de 
övertagna arbetstagarna. Inrangeringsavtalet kommer även att få 
normerande verkan på utomstående arbetstagares anställningsavtal.156

  

4.5.2.3 Solidariskt ansvar 
Vid en övergång av verksamhet svarar, till följd av regeln om automatisk 
övergång av anställningsvillkoren, förvärvaren för förpliktelser hänförliga 
till tiden före övergången, medan överlåtaren befrias från sitt ansvar. 
Undantag härifrån görs emellertid för ekonomiska förpliktelser, såsom 
exempelvis skadestånd och annan ekonomisk ersättning. Härför svarar 
istället överlåtaren och förvärvaren solidariskt. Således kan arbetstagaren 
även vända sig mot överlåtaren och kräva fullgörande av ekonomiska 
förpliktelser som uppkommit före tiden för övergången. Inte minst ter sig 
detta vara värdefullt i situationen då förvärvaren är en mindre arbetsgivare i 
jämförelse med överlåtaren och som en konsekvens därav innehar mer 
begränsade ekonomiska resurser.157   
                                                 
155 Mulder, 2004, s. 330. 
156 28 § andra stycket LAS, Prop. 1994/95:102, s. 56. 
157 Prop. 1994/95:102, s. 47f. och SOU 1994:83, s. 154. 

 46



Dock framgår det inte uttryckligen av regeln om solidariskt ansvar hur 
uppdelningen av det slutliga ansvaret skall ske mellan överlåtaren och 
förvärvaren. Istället får detta bestämmas genom en tolkning av avtalet 
rörande verksamhetsövergången, alternativt, om vägledning därför inte står 
att finna i avtalet, av allmänna civilrättsliga regler.158

 
Regeln om solidariskt ansvar kan sägas få sin främsta betydelse i situationen 
då överlåtaren före verksamhetsövergången har genomfört en uppsägning av 
en arbetstagare som saknar saklig grund och denna sedermera, efter det att 
övergången har ägt rum, ogiltigförklaras av domstol. Ogiltigförklaringen 
och dess praktiska konsekvenser kommer emellertid endast att beröra 
förvärvaren, då arbetstagaren skall återgå i anställning hos förvärvaren, inte 
hos överlåtaren. Överlåtaren svarar dock solidariskt jämte förvärvaren för ett 
eventuellt skadestånd, som en följd av regeln om solidariskt ansvar. För det 
fall att förvärvaren vägrar att rätta sig efter domstolens beslut har 
arbetstagaren rätt till ett normerande skadestånd, vilket förvärvaren svarar 
för ensam.159

 

4.5.2.4 Pensionsförmåner 
Huvudregeln är att arbetstagarens anställningsvillkor med oförändrat 
innehåll skall överföras på förvärvaren i samband med en 
verksamhetsövergång. Undantag härifrån görs emellertid för arbetstagarens 
rätt till ålders-, invaliditets- och efterlevandeförmåner på grund av privata 
pensionssystem utarbetade inom företaget som ligger utanför 
socialförsäkringslagstiftningen.160 Sådana förmåner som är kollektivt 
avtalade omfattas dock inte av undantaget.161  
 
Det föreligger emellertid vissa oklarheter rörande hur denna 
undantagsbestämmelse skall tolkas. Överlåtaren och förvärvaren skall i 
regel svara solidariskt för ekonomiska förpliktelser gentemot arbetstagaren 
hänförliga till tiden före övergången. För det fall att överlåtaren gjort 
utfästelser om att betala ut pension till arbetstagaren i framtiden, och den 
anställde under tiden före övergången upparbetat en tämligen omfattande 
pensionsfordran gentemot överlåtaren, skall dock endast överlåtaren svara 
därför, som en följd av undantagsbestämmelsen. Således skall en 
pensionsfordran som uppkommit till följd av individuellt avtalade 
anställningsvillkor inte överföras på förvärvaren. Det står emellertid inte 
klart om den individuellt avtalade pensionsförmånen i sig, det vill säga inte 
själva fordran, skall överföras på förvärvaren. Av förarbetsuttalandena 
förefaller det som om den svenska lagstiftaren menar att så skall vara fallet, 
medan EFTA-domstolen i Eidesund-målet162 istället kommit fram till det 

                                                 
158 Lunning och Toijer, 2006, s. 299f.  
159 39 § LAS, SOU 1994:83, s. 154. 
160 Artikel 3.4 överlåtelsedirektivet, implementerad genom 6 b § tredje stycket LAS. 
Bestämmelsen skall läsas tillsammans med 23, 24 §§ lagen (1967:531) om tryggande av 
pensionsutfästelse m.m. 
161 28 § MBL e contrario.  
162 Mål E-2/95 Eilert Eidesund mot Stavanger Catering A/S. 
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motsatta. EG-domstolen har i praxis inte tagit ställning i frågan, men har 
dock i Dynamco-målet163 uttalat att pensionsundantaget i direktivet skall 
tolkas restriktivt. Frågan är om svensk rätt i detta avseende går längre än 
direktivet, vilket visserligen är tillåtet då det endast utgör ett minimidirektiv. 
Det framgår inte med säkerhet av motivuttalandena om detta har varit 
lagstiftarens avsikt eller om uttalandena ifråga endast utgör en tolkning av 
direktivets innebörd. Vad som talar för det sistnämnda är att bestämmelsen 
implementerats i svensk rätt genom en närmast identisk språköversättning 
av direktivet. Med denna tolkning skulle således regeln om automatisk 
övergång inte omfatta individuellt avtalade pensionsförmåner i enlighet med 
EFTA-domstolens uttalanden i Eidesund-målet.164

 

4.5.2.5 Avtalsreglerade och ensidigt reglerade 
förmåner 

Huvudsakligen regleras anställningsvillkor genom lag, kollektivavtal eller 
individuella avtal. Förmåner kan dock även vara ensidigt reglerade, vilket 
innebär att de utgår till arbetstagaren utan något vidare krav på 
motprestation. Sådana förmåner blir, som en följd av dess karaktär, i regel 
inte föremål för någon uttrycklig reglering vare sig i kollektivavtal eller i 
individuella anställningsavtal. Normalt utgör bland annat bonus, friskvård, 
tjänstebil samt subventionerade lunchmåltider så kallade ensidigt reglerade 
förmåner. I rättsföljdshänseende karaktäriseras ensidigt reglerade förmåner 
av att det inte åligger arbetsgivaren någon skyldighet att utge sådana 
förmåner och arbetstagaren kan följaktligen inte heller göra rättsliga anspråk 
på en ensidigt reglerad förmån, såsom är möjligt då förmånen istället 
grundar sig på lag, kollektivavtal eller individuella avtal.165 166 Det är endast 
rättigheter och skyldigheter till följd av anställningsavtal och 
anställningsförhållanden som vid en verksamhetstransaktion övergår på 
förvärvaren, varför ensidigt reglerade förmåner således inte omfattas av 
denna reglering. Följaktligen kan verksamhetsövergången resultera i att 
övertagna arbetstagare går miste om förmånerna ifråga.167   
 
Inte sällan uppkommer det gränsdragningsproblem rörande vad som är en 
ensidigt reglerad förmån respektive en avtalsreglerad förmån. Detta särskilt i 
fall då förmånen har utgått under en längre tid utan att förmånens rättsliga 
status för den skull klargjorts mellan parterna. För att förmånen ifråga skall 
anses vara avtalsreglerad, och således omfattas av regeln om automatisk 
övergång av anställningsvillkoren, krävs för det första att arbetsgivaren har 
vetskap om att förmånen utgår. Det andra kriteriet är att förmånen i sig inte 
                                                 
163 Mål C-164/00 Dynamco REG 2002 s. I-4839. 
164 Prop. 1994/95:102, s.46f., Källström och Malmberg, 2006, s. 289 och Mulder, 2004, s. 
331f. 
165 Om arbetsgivaren väljer att dra in eller förändra en ensidigt reglerad förmån ses detta 
som ett arbetsledningsbeslut och överprövas inte i större utsträckning än andra 
arbetsledningsbeslut. Malmberg, 1997, s. 294f. 
166 Jrf dock ensidigt reglerade förmåner som utgår till följd av generella regler på 
arbetsplatsen eller genom 35 § i MBL. Sådana förmåner kan arbetstagaren i regel utkräva 
av arbetsgivaren på rättslig väg. 
167 Jfr 6 b § LAS. 

 48



utgör ett obetydligt ekonomiskt värde för arbetstagaren ifråga. 
Arbetsdomstolen har vid gränsdragningen även fäst avseende vid om 
arbetsgivaren gjort en utfästelse angående utgivandet av förmånen, vilket 
anses tyda på att arbetsgivaren haft en avsikt att bli rättsligt bunden. Vid 
bedömningen görs även en avvägning mellan å ena sidan arbetsgivarens 
intresse av att ensidigt kunna ändra förmånen och å andra sidan 
arbetstagarens intresse av att få behålla förmånen.168  
Omständigheter som indikerar att en förmån skall anses vara ensidigt 
reglerad är om den tillkommit helt på arbetsgivarens initiativ och 
arbetstagaren inflytande på beslutet således inte varit särskilt omfattande.169  
De olika förmånerna som finns på marknaden, vars rättsliga status det 
typiskt sett råder osäkerhet om, kan grovt sett delas in i två olika grupper, 
det vill säga gruppliknande förmåner respektive löneliknande förmåner.  
En sådan indelning förenklar till viss del bedömningen av om en viss 
förmån skall anses utgöra en avtalsreglerad förmån eller en ensidigt reglerad 
förmån. 
 
Gruppinriktade förmåner karakteriseras av att de utgår till samtliga anställda 
eller till en viss grupp av anställda. Normalt utgår förmånerna ifråga i annan 
form än i kontant betalning. Förutsättningen för att förmånen skall utgå är i 
regel att arbetstagaren själv står för en del av kostnaden. Huvudregeln är att 
gruppinriktade förmåner inte anses vara avtalsreglerade och som en följd 
därav skall de inte övergå på förvärvaren vid en verksamhetstransaktion.  
Undantag härifrån görs emellertid om förmånen kan antas ha inverkat på att 
anställningen över huvud taget har kommit till stånd, fortsätter att bestå eller 
påverkat övriga anställningsvillkor. Gruppinriktade förmåner kan även anses 
flyta in i det individuella anställningsavtalet och således anses utgöra en 
avtalsreglerad förmån genom det sätt på vilket arbetsgivaren handlat, såsom 
exempelvis hur informationen om förmånen har lämnats till arbetstagaren. 
För det fall att det uttryckligen har angivits i anställningsavtalet eller 
anställningsbeviset att förmånen skall utgå är det något som talar för att 
förmånen är avtalsreglerad. Något som även indikerar på att förmånen skall 
anses vara avtalsreglerad är att informationen lämnats till arbetstagaren 
enskilt och inte till en hel grupp av anställda. Det är emellertid osäkert om 
förmånen skall anses vara avtalat om den endast omnämnts vid 
anställningstillfället, eftersom det likaväl kan uppfattas som en upplysning 
om vilka förmåner arbetsgivaren för närvarande erbjuder.170 AD 1992 nr 
141 rörde situationen då en kommun valt att lägga ut en del av sin 
sotningsverksamhet till ett privat företag. Ett antal anställda omfattades av 
verksamhetsövergången och de hade hos överlåtaren åtnjutit en förmån i 
form av subventionerade lunchmåltider. De övertagna arbetstagarna erhöll 
även hos förvärvaren förmånen ifråga under ett antal år, men den nya 
arbetsgivaren beslutade sig dock sedermera för att dra in förmånen. Frågan 
var om de subventionerade måltiderna utgjorde en ensidigt reglerad förmån 
eller istället ingick som en del i anställningsavtalet, vilket hade betydelse för 
om arbetsgivaren behövde säga upp arbetstagarna för omreglering av 
                                                 
168 Malmberg, 1997, s. 229f. 
169 AD 1992 nr 27 och AD 1977 nr 169. 
170 Malmberg, 1997, s. 300ff. 
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anställningsvillkoren eller om denne istället ägde rätt att ensidigt besluta om 
en sådan förändring. Arbetsdomstolen fäste avseende vid att arbetsgivaren 
gjort en muntlig utfästelse i samband med en förhandling med 
arbetstagarnas fackliga företrädare om utgivandet av förmånen och därför 
ansågs den ingå som en del av anställningsavtalet. 
 
Löneliknande förmåner kan identifieras genom att de i regel utgår i form av 
kontant vederlag, med korta tidsintervaller och det saknar därvid betydelse 
om förmånen ifråga utgår till en eller flera anställda. Vidare karaktäriseras 
sådana förmåner av att arbetsgivaren kräver en motprestation av 
arbetstagaren som har ett direkt samband med arbetet. Huvudregeln är att 
löneliknande förmåner skall anses vara avtalsreglerade och således 
överföras på förvärvaren vid en övergång av verksamhet. Detta gäller 
emellertid inte om arbetsgivaren gjort klart för arbetstagarna att förmånen är 
ensidigt reglerad eller att arbetstagarna på grund av andra omständigheter 
borde ha insett att arbetsgivaren inte hade som avsikt att bli rättsligt bunden 
av utgivandet.171

 

                                                 
171 Jfr 32 § AvtL, Malmberg, 1997, s. 307f. 
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5 Slutsatser och analys 

5.1 Outsourcing och övergång av 
verksamhet 

Överlåtelsedirektivet antogs under 1970-talet och präglas av den 
ekonomiska, politiska och industriella situation som rådde då. I första hand 
är direktivet utformat för de verksamhetsövergångar som var vanliga på den 
tiden och som utgör vad vi idag kallar för traditionella 
verksamhetstransaktioner, såsom olika sammanslagningar mellan större 
företag och dylikt. Utvecklingen på den gemensamma marknaden sedan 
direktivet antogs har varit omfattande och kunde omöjligen förutses av 
stiftarna till överlåtelsedirektivet. Bakgrunden därtill är den 
flexibiliseringsprocess som uppkommit till följd av ökad internationalisering 
av ekonomi och handel, en hårdnande global konkurrens, ny teknologi, 
förbättrade kommunikationer samt framväxten av kunskaps- och 
tjänstesamhället. Den nya marknaden kräver att företagen klarar av att 
anpassa sig i det korta perspektivet, då marknaden styrs av utbud och 
efterfrågan. Fortfarande pågår denna förändringsprocess och som en 
konsekvens därav tvingas företagen kontinuerligt, i takt med utvecklingen, 
arbeta med att finna nya vägar i syfte att anpassa sin verksamhet så att den 
svarar mot de flexibilitetskrav som ställs på den nya marknaden. Företagens 
utveckling kännetecknas därför av en ständigt pågående 
strukturomvandling. Genom denna har nya och mer varierande 
organisationsformer vuxit fram, däribland outsourcing av verksamhet. Mot 
bakgrund av flexibilitetsprocessen har förutsättningarna för arbetets 
organisering kommit att förändras. Detta innebär nya utmaningar för 
arbetsrätten. EG-domstolen har i uppgift att efter hand, i takt med att nya 
organisationsformer utvecklas, avgöra huruvida dessa skall omfattas av 
överlåtelsedirektivets tillämpningsområde eller inte. En avvägning mellan 
två motstående intressen måste härvid göras, dels arbetstagarens behov av 
skydd i samband med övergång av verksamhet, dels kravet på ett effektivt 
fungerande näringsliv. I och med att överlåtelsedirektivet i första hand är 
utformat för traditionella verksamhetsövergångar samtidigt som det är ett tre 
decennier gammalt direktiv, får EG-domstolens manövreringsutrymme 
anses vara begränsat. Trots det får den rättspraxis som EG-domstolen 
utvecklat över tiden beskrivas som dynamisk. En sådan rättstillämpning har 
varit möjlig genom att EG-domstolen i sina avgöranden tagit sin 
utgångspunkt i skyddssyftet bakom direktivet samt dess funktion som 
marknadsintegrerande element. EG-domstolens praxis har i stora delar 
kommit att kodifierats genom 1998 års ändringsdirektiv. En konsoliderad 
version utkom år 2001. 
 
EG-domstolen har valt att inte tillmäta formen för övergången någon 
avgörande betydelse. För att en lagenlig överlåtelse skall anses vara för 
handen krävs att det skett ett byte av arbetsgivare samtidigt som 
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verksamhetsövergången skall ha ägt rum i en avtalsenlig kontext. Huruvida 
avtalsförhållandet mellan överlåtaren och förvärvaren därvid är direkt eller 
indirekt saknar betydelse för bedömningen av om en lagenlig överlåtelse 
föreligger eller inte. Detta torde innebära att i princip alla former av 
outsourcing av verksamhet som förekommer på marknaden omfattas av 
begreppet lagenlig överlåtelse. Vad som istället är avgörande för 
bedömningen av överlåtelsedirektivets tillämplighet är om föremålet för 
övergången utgör en ekonomisk enhet som bibehållit sin identitet efter 
transaktionen. Den lagtekniska konstruktionen ser följaktligen ut på det 
sättet att det är begreppen ekonomisk enhet och bibehållen identitet som blir 
föremål för en utvidgad tolkning, när EG-domstolen beslutar om att en viss 
nyuppkommen organisationsform skall omfattas av överlåtelsedirektivets 
tillämpningsområde.   
 
Debatten om huruvida outsourcing av verksamhet skall omfattas av 
överlåtelsedirektivets tillämpningsområde eller inte har tidvis varit 
omfattande. Denna har återspeglat sig i EG-domstolens praxis som 
förändrats över tiden. Tre rättsfall är av särskild betydelse vid 
åskådliggörandet av den rättsliga utvecklingen, nämligen Schmidt-målet, 
Rygaard-målet samt Süzen-målet. Genom att EG-domstolen i Schmidt-målet 
tillmätte aktivitetslikhetskriteriet avgörande betydelse och frångick den 
helhetsbedömning av omständigheterna som skall göras med ledning av 
Spijkers kriterierna kom i princip alla former av outsourcing av verksamhet 
som förekommer på marknaden att omfattas av överlåtelsedirektivets 
räckvidd. EG-domstolen eftersatte genom denna tolkning det kommersiella 
intresset till förmån för behovet av att skydda arbetstagarna vid outsourcing 
av verksamhet. Avgörandet kom emellertid att kritiseras mot bakgrund av 
att det ansågs hämma möjligheten att upprätthålla ett effektivt fungerande 
näringsliv. EG-domstolen kom tillsynes att ta åt sig av kritiken då EG-
domstolen i Rygaard-målet intog en mer restriktiv hållning. I avgörandet 
fastslog EG-domstolen att aktivitetslikhetskriteriet inte längre skall anses 
vara ensamt avgörande för bedömningen, utan endast utgöra ett indicium på 
att direktivet äger tillämplighet. Spijkers kriterierna skall i enlighet med 
avgörandet återigen tas i beaktande. Därutöver uppställer EG-domstolen 
krav på att föremålet för övergången skall utgöra en stabilt organiserad 
ekonomisk enhet, vars verksamhet inte är begränsad till utförandet av ett 
visst arbete. Genom denna tolkning uppställer EG-domstolen krav på en viss 
varaktighet i tiden och således att arbetsuppgifterna består i mer eller mindre 
återkommande aktiviteter i verksamheten samt att verksamhetsledningen 
följaktligen har som avsikt att tillämpa outsourcing som en mer långsiktig 
strategi. I och med avgörandet är det numera endast mer ”gedigna” former 
av outsourcing av verksamhet som omfattas av överlåtelsedirektivets 
räckvidd. I Rygaard-målet tillmätte EG-domstolen intresset av att ha ett 
effektivt fungerande näringsliv en mer omfattande betydelse i jämförelse 
med i Schmidt-målet. I Süzen-målet fortsatte EG-domstolen på det redan 
inslagna spåret i Rygaard-målet, men tillförde även vissa identitetskriterier 
som jämte Spijkers kriterierna skall beaktas vid den helhetsbedömning av 
omständigheterna kring transaktionen som skall företas vid bestämmandet 
av om föremålet för övergången kan anses utgöra en ekonomisk enhet som 
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bibehållit sin identitet efter övergången. EG-domstolen utvidgade även i 
Süzen-målet överlåtelsedirektivets tillämpningsområde till att omfatta 
företag vars verksamhet i huvudsak baserar sig på arbetskraft. Detta genom 
att det inte längre uppställs något krav på att materiella eller immateriella 
tillgångar överförs på förvärvaren, utan en ekonomisk enhet kan likaväl 
utgöras av en grupp anställda. Dock krävs det för att överlåtelsedirektivet 
skall äga tillämplighet i denna situation att förvärvaren övertar en huvuddel 
av arbetsstyrkan, räknat både i förhållande till antal och kompetens. Detta 
förefaller vara en riktig utvidgning sett i förhållande till att 
tjänsteproducerande företag som erbjuder outsourcing idag är ett vanligt 
inslag på marknaden. Ett cirkelresonemang förefaller emellertid uppkomma 
genom att det skall tas i beaktande vid prövningen av överlåtelsedirektivets 
tillämplighet huruvida personal övertagits av förvärvaren eller inte samtidigt 
som överlåtelsedirektivets viktigaste rättsverkning just får anses vara är att 
arbetstagaren får behålla sin anställning efter verksamhetsövergången. 
Vidare kan kritik riktas mot EFTA-domstolens avgörande i Eidesund-målet. 
Detta eftersom EFTA-domstolen uttalar att den omständigheten att anställda 
med särskild kunskap övertas utgör en starkare indikation på att identiteten 
bevarats i jämförelse med om arbetstagare utan sådan kompetens övergått 
från överlåtaren till förvärvaren. Konsekvensen härav torde bli att 
arbetstagare med kunskap besitter ett jämförelsevis starkare skydd vid 
outsourcing av verksamhet, vilket knappast kan anses ha varit syftet med 
överlåtelsedirektivet. 
 
Enligt motiven till implementeringsbestämmelsena skall de tolkas i enlighet 
med överlåtelsedirektivets innebörd samt de tolkningsbesked som EG-
domstolen avgivit i sina domar. Mot bakgrund av samlad rättspraxis kan 
slutsatsen dras att Arbetsdomstolen i sina avgöranden i all väsentlighet följt 
EG-domstolens praxis på området.  
 
Det saknar betydelse för överlåtelsedirektivets tillämplighet huruvida det är 
offentlig eller privat verksamhet som är föremål för outsourcing. Dock är 
förutsättningen att den offentliga verksamheten som är föremål för 
transaktionen består i ekonomisk verksamhet, det vill säga att en aktivitet 
utövas mot ersättning, men om den därvid genererar vinst eller inte är 
ovidkommande. Svensk rätt går emellertid längre än EG-rätten i det 
avseendet att det saknar betydelse för bedömningen att verksamheten som är 
föremål för övergången innefattar myndighetsutövning. Samma prövning 
som skall företas i fråga om outsourcing av privat verksamhet skall även 
genomföras vad gäller offentlig verksamhet. EG-domstolen har uttalat att 
den vikt som skall tillmätas Spijkers kriterierna och de 
kompletteringskriterier som EG-domstolen angett i Süzen-målet varierar 
med hänsyn till vilken slags verksamhet som bedrivs. Bedömningen skall 
därför anpassas till de särskilda förhållanden som råder vid en övergång av 
offentlig verksamhet. De av EG-domstolen angivna kriterierna som särskilt 
tar sikte på förhållanden av ekonomisk natur skall enligt Arbetsdomstolen 
vid denna bedömning tillmätas mindre betydelse. Därutöver följer av 
Mayeur-målet ytterligare kriterier som anses vara identitetsskapande vad 
gäller övergång av offentlig verksamhet. Irrelevant för bedömningen av 
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överlåtelsedirektivets tillämplighet på offentlig verksamhet är om beslutet 
om att byta outsourcingpartner föregåtts av offentlig upphandling. 
 
Reglerna på området är komplexa och inrymmer relativt omfattande 
praktiska tillämpningsproblem. Den omständigheten att outsourcing av 
verksamhet befinner sig i gränslandet för direktivets tillämpningsområde 
försvårar bedömningen ytterligare. Således är det inte helt klart i vilka fall 
överlåtelsedirektivets skyddsregler skall anses vara tillämpliga. Det 
förekommer ett otal olika former av outsourcing av verksamhet på 
marknaden och ingen situation är den andra lik. Någon generell definition 
av begreppet övergång av verksamhet låter sig inte göras, utan en 
helhetsbedömning av omständigheterna får företas i varje enskilt fall mot 
bakgrund av de riktlinjer och ramar som EG-domstolen uppställt i praxis. 
Det går således inte att ge något entydigt svar på frågan huruvida 
outsourcing av verksamhet omfattas av överlåtelsedirektivets 
tillämpningsområde eller inte.  
 
När verksamhetsledningen beslutar om att lägga ut verksamhetskritiska 
aktiviteter externt väljer de naturligen den outsourcingpartner som är mest 
effektiv och som på bästa sätt utför uppgiften. Företaget kan dock sedermera 
välja att byta outsourcingpartner. Genom att verksamhetsledningen väljer att 
tillämpa outsourcing som strategi skapar de ett beroende gentemot 
outsourcingpartnern. Denna bundenhet växer sig starkare i takt med att 
samarbetet ökar. Generellt sett torde slutsatsen kunna dras, mot bakgrund av 
den mer restriktiva inställning som EG-domstolen intog i Rygaard-målet, att 
ju starkare band parterna har desto större är sannolikheten att 
överlåtelsedirektivet äger tillämplighet på outsourcingsituationen ifråga. 
Dock har utvecklingen på marknaden även visat sig gå i riktning mot att 
relationerna mellan parterna reduceras till att bli mer kortsiktiga.172 Under 
beaktande av denna utveckling skulle det kunna argumenteras för att 
regleringen på området eftersätter behovet av att skydda arbetstagare vid 
outsourcing av verksamhet i en alltför stor utsträckning till förmån för det 
kommersiella intresset.  
 
Inför en verksamhetsövergång har parterna intresse av att få kännedom om 
de rättsliga konsekvenserna av transaktionen och på vilket sätt de negativa 
effekterna kan undanröjas. Trots att reglerna på området är komplexa och 
inrymmer praktiska tillämpningsproblem finns det vissa möjligheter för 
parterna att skräddarsy sina verksamhetsövergångar i syfte att undgå 
överlåtelsedirektivets skyddsregler. Denna möjlighet begränsas emellertid 
genom att parterna som står inför en verksamhetsövergång har ett 
svåröverblickbart och omfattande rättsligt material att beakta.  
 
Genom att EG-domstolen i sina avgöranden gått tillbaka på syftet bakom 
överlåtelsedirektivet har detta möjliggjort för EG-domstolen att efter hand, i 
takt med uppkomsten av nya organisationsformer, avgöra om de skall 
omfattas av direktivets tillämpningsområde eller inte. Detta handlande 
                                                 
172 SIF rapport, Trender i industrin, Stockholm 2004. 
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möjliggör dynamik i rättstillämpningen men resulterar även i att 
förutsebarheten på området blir lägre. Detta ger negativa effekter på 
rättssäkerheten.  
 
Överlåtelsedirektivets tillämplighet på outsourcing av verksamhet är en 
tämligen svår rättslig fråga. Outsourcingsituationen skapar emellertid inte 
några särskilda betänkligheter vad gäller överlåtelsedirektivets 
rättsverkningar. Vad som kan anföras beträffande skyddsreglerna är dock att 
uppsägningsförbudet emellertid inte är absolut då det medger uppsägningar 
till följd av verksamhetsrelaterade skäl. Övergångar av verksamheter 
innefattar regelmässigt förändringar av ekonomiskt, tekniskt och 
organisatoriskt slag, vilket öppnar möjligheter för överlåtaren att genomföra 
uppsägningar under motiveringen att de grundar sig på arbetsbrist, men då 
de egentligen är hänförliga till övergången som sådan. Detta begränsar 
uppsägningsförbudets omfattning. Uppsägningsförbudets rättsverkan i 
outsourcingsituationen försvagas även genom att svensk rätt ger 
arbetsgivaren en rätt att säga upp arbetstagaren så att uppsägningstiden löper 
ut samtidigt som avtalstiden, även att det då fortfarande inte står klart om 
outsourcingavtalet kommer att förlängas eller inte. 
 
I vissa fall förefaller det vara ett bättre alternativ för arbetstagaren att 
motsätta sig en övergång av anställningen till förvärvaren och istället stanna 
kvar i överlåtarens verksamhet i enlighet med vad som föreskrivs i svensk 
rätt. Detta inte minst då överlåtaren är en jämförelsevis större arbetsgivare 
med goda omplaceringsmöjligheter och arbetstagaren därtill har en lång 
anställningstid hos överlåtaren att tillgodoräkna sig i turordningshänseende. 
Inte minst ter sig detta vara säkrare för arbetstagaren om det kan antas att 
arbetsgivaren sedermera kommer att byta outsourcingpartner i och med att 
det med säkerhet inte kan hållas för visst att överlåtelsedirektivet äger 
tillämplighet på en sådan situation. 
 
Konsekvensen av att arbetstagare väljer att stanna kvar hos överlåtaren kan 
emellertid bli att verksamhetsförändringen får effekter även på andra 
enheter än den som är föremål för outsourcing samt att arbetstagare som 
annars inte alls skulle komma att beröras av förändringen istället är de som 
får gå. 
 
Vad avser skyddet för anställningsvillkoren föreligger det en reell skillnad i 
skyddet mellan kollektivt avtalade anställningsvillkor och sådana förmåner 
som följer av det individuella anställningsavtalet. De förstnämnda skyddas i 
en jämförelsevis mer omfattande utsträckning. Ensidigt reglerade förmåner 
omfattas inte av direktivets skyddsregler och arbetstagaren kan således 
förlora dessa i samband med outsourcing av verksamhet. 
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5.2 Outsourcing i ett flexibelt arbetsliv 
Marknaden styrs av utbud och efterfrågan och företaget har därför behov av 
att bemöta växlingar i arbetskraftsbehovet och således behov av flexibilitet i 
kvantitativt hänseende. Outsourcing av verksamhet anses många gånger 
vara en fruktbar strategi i syfte att anpassa verksamheten så att den svarar 
mot dessa flexibilitetskrav. Den omständigheten att outsourcing av 
verksamhet tillämpas allt oftare på marknaden har resulterat i att ägandet 
och kontrollen av verksamheter blivit mer fragmenterad och 
företagsstrukturen således förändrad. Denna omställning har påverkat 
anställningsformerna på arbetsmarknaden på så sätt att företagen idag ofta 
har en kärna av fast heltidsanställd personal, vilken backas upp av personal 
med en mer otrygg anställningsform. Utvecklingen har således resulterat i 
mer flexibla marknadsrelationer istället för permanenta 
anställningsrelationer.173  
 
Det är främst de arbetstagare som typiskt sett anses vara utbytbara, på grund 
av att de arbetar med mindre kvalificerade arbetsuppgifter, som berörs av 
organisatoriska förändringar som en följd av att verksamhetsledningen 
väljer att lägga ut verksamhetskritiska aktiviteter på extern part. Sådana 
arbetstagare benämns som perifer- och extern arbetskraft. Med perifer 
arbetskraft avses arbetstagare som är visstids- eller deltidsanställda. Extern 
arbetskraft innefattar istället de personer som utför arbete i verksamheten 
utan att för den skull vara anställda. De arbetstagare som arbetar i 
kärnverksamheten berörs i regel inte av förändringar som en konsekvens av 
att verksamhetsledningen väljer att tillämpa outsourcing som strategi. Detta 
i och med att outsourcing av verksamhet går ut på att skala bort 
verksamhetskritiska aktiviteter som inte tillhör kärnverksamheten. Om 
utvecklingen kan dock sägas att det är mer komplexa funktioner inom en 
verksamhet som outsourcas och som närmar sig de aktiviteter som faller 
inom vad man normalt betraktar som företagets kärnverksamhet.174

 
Utrymmet för kvantitativ flexibilitet anses vara omfattande då den 
arbetsrättsliga regleringen inte hindrar arbetsgivaren från att anpassa 
arbetsstyrkan efter behov i förhållande till utbud och efterfrågan. Det går 
inte att ge något entydigt svar på frågan om överlåtelsedirektivet äger 
tillämplighet på outsourcing av verksamhet eller inte. Generellt torde dock 
kunna sägas att ju starkare relationen är mellan parterna som ingått 
outsourcingavtalet desto större är sannolikheten att överlåtelsedirektivet 
äger tillämplighet. Långt ifrån alla outsourcingsituationer omfattas således 
av direktivets räckvidd och som en konsekvens därav får utrymmet för 
kvantitativ flexibilitet på området anses vara tämligen omfattande. Den 
omständigheten att det finns vissa möjligheter för parterna att skräddarsy 
sina verksamhetsövergångar i syfte att undgå överlåtelsedirektivets 
skyddsregler bidrar därtill. Uppsägningsförbudets rättsverkan i 

                                                 
173 Ds 2003:27, Företags- och anställningsformer i förändring, s. 8, 26, 36, 69f. 
174 SIF rapport, Outsourcing & offshoring – en facklig checklista, Stockholm 2006. 
 

 56



outsourcingsituationen får anses vara relativt svag vilket också leder till 
ökad flexibilitet i kvantitativt hänseende.  
 
Överlåtelsedirektivet äger tillämplighet på de arbetstagare som faller inom 
arbetstagarbegreppet i anställningsskyddslagen. Förutsättningen härför är att 
arbetstagaren innehar en anställning i verksamheten och extern arbetskraft 
faller således utom detta arbetstagarbegrepp. Följaktligen omfattas de inte 
av överlåtelsedirektivets skyddsregler i en outsourcingsituation och står 
därför helt utan skydd. Detta kan ses som en begränsning på dagens mer 
flexibla arbetsmarknad. Detta är emellertid en omständighet som bidrar till 
att den kvantitativa flexibiliteten på området får anses vara relativt 
omfattande.   
 
Lagen i dess nuvarande utformning torde ge utrymme för en utveckling i 
form av att mer komplexa aktiviteter inom en verksamhet blir föremål för 
outsourcing. De arbetstagare som arbetar i kärnverksamheten innehar i regel 
särskild kompetens och arbetsgivaren är därför beroende av arbetstagarna 
ifråga. Detta resulterar i en ökad jämvikt mellan parterna i 
anställningsavtalet. Även den omständigheten att sannolikheten för att 
överlåtelsedirektivet äger tillämplighet, som en följd av EFTA-domstolens 
avgörande i Eidesund-målet, är högre i arbetskraftsbaserade verksamheter 
vars arbetstagare besitter särskild kompetens ger dessa arbetstagare ett 
jämförelsevis starkare skydd i outsourcingsituationen. Den kvantitativa 
flexibiliteten vad gäller dessa arbetstagare får emellertid anses vara 
jämförelsevis lägre. 
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