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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att undersöka, från en rättsdogmatisk metod, vad som händer med 

kollektivavtalade anställningsvillkor vid en verksamhetsövergång. Hur 

kollektivavtalade villkor tillämpas efter en verksamhetsövergång beror på hur 

kollektivavtalssituationen ser ut för överlåtaren och förvärvaren vid 

verksamhetsövergången, om båda eller en av parterna har kollektivavtal.  

Arbetsdomstolen har begärt hjälp från EU-domstolen i AD 2014:69 för att tolka 

frågan: om överförda arbetstagare, under vissa angivna förutsättningar, ett år efter 

verksamhetsövergången, har rätt att tillgodoräkna sig anställningstid hos tidigare 

arbetsgivare för att få ta del av den kollektivavtalade förmånen förlängd 

uppsägningstid? Uppsatsens syfte är att undersöka EU-domstolens tänkbara 

tolkningar av målet och belysa hur berörda parter påverkas. Utöver detta, undersöker 

uppsatsen även om utfallet i målet hade blivit annorlunda om andra förhållanden hade 

förelegat. 

Parterna i AD 2014:69 är oeniga om tolkningen av kollektivavtalsbestämmelsen 

”förlängd uppsägningstid”, där arbetstagarorganisationen menar att de övertagna 

arbetstagarna har rätt att tillgodoräkna sig anställningstid hos tidigare arbetsgivare. I 

motsats till detta, menar arbetsgivarparten att det endast är anställningstid hos 

nuvarande arbetsgivare som avses. Om mer än en tolkning är möjlig, väljer EU-

domstolen den tolkning som är mest förenlig med den aktuella bestämmelsens syfte. 

Tolkas bestämmelsen om förlängd uppsägningstid utifrån dess syfte, får de överförda 

arbetstagarna tillgodoräkna sig anställningstid hos överlåtande företag. Det skulle 

medföra en ökad trygghet och säkerhet för överförda arbetstagares anställningsvillkor. 

Om EU-domstolen skulle tolka bestämmelsen som arbetsgivarparten, skulle det 

medföra ett tydliggörande att bestämmelsen endast avser anställningstid i nuvarande 

anställning.  

Nyckelord: 

- Kollektivavtalade anställningsvillkor 

- Kollektivavtalstolkning 

- Förlängd uppsägningstid  

- Verksamhetsöverlåtelse/Verksamhetsövergång  
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1. Inledning 

Vid en övergång av en verksamhet, från ett företag till ett annat, övergår vanligtvis de 

anställda från det överlåtande företaget till det förvärvande företaget.1 Vad som 

händer med de övertagna arbetstagarnas kollektivavtalade anställningsvillkor vid 

verksamhetsövergången kommer jag att illustrera utifrån AD 2014:69, som 

Arbetsdomstolen begärt och inväntar ett förhandsavgörande från EU-domstolen. 

Målet handlar om fyra arbetstagare som övergått till ISS Facility Services AB (ISS) 

genom en verksamhetsövergång enligt 6 b § LAS. Tvisten i målet gäller om dessa 

arbetstagare har rätt, ett år efter verksamhetsövergången, att tillgodoräkna sig 

anställningstid hos sina tidigare arbetsgivare, vid beräkning av den kollektivavtalade 

förmånen förlängd uppsägningstid vid en arbetsbristuppsägning. Dessa fyra överförda 

arbetstagare hade rätt till denna förmån hos sin tidigare arbetsgivare, då överlåtarna 

hade en liknande bestämmelse om förlängd uppsägningstid i sina kollektivavtal vid 

verksamhetsövergången. Uppsatsens syfte är att utreda vad som händer med 

kollektivavtalade anställningsvillkor vid en verksamhetsövergång samt analysera 

tänkbara tolkningar av AD 2014:69. 

 

1.1 Bakgrund till AD 2014:69 
 

Arbetstagare 1 anställdes hos Apoteket år 1997. Den 9 maj 2005 övergick hens 

anställning till ISS genom en verksamhetsövergång enligt 6 b LAS. Den 27 juli 2011 

sades arbetstagare 1 upp på grund av arbetsbrist. Vid uppsägningstillfället var hen 56 

år och hade en anställningstid hos Apoteket och ISS som tillsammans översteg tio år. 

Arbetstagare 2 anställdes hos AstraZeneca i augusti 1969 och arbetstagare 3 

anställdes där i oktober 1972. Deras anställningar övergick till ISS den 1 maj 2009 

genom en verksamhetsövergång. Arbetstagare 4 anställdes hos AstraZeneca i mars 

1976, anställningen övergick till ISS den 1 maj 2008 genom en verksamhetsövergång. 

Den 31 oktober 2011 sades arbetstagare 2, 3 och 4 upp på grund av arbetsbrist. Redan 

vid verksamhetsövergången 2009 hade arbetstagare 2 och 3 fyllt 55 år och hade en 

anställningstid hos AstraZeneca som översteg tio år. Arbetstagare 4 var vid 

uppsägningstidpunkten från ISS äldre än 55 år och hade en anställningstid hos 

                                                 
1 Källström, Kent och Malmberg, Jonas. Anställningsförhållandet: inledning till den individuella arbetsrätten. 3 

rev. uppl. Uppsala: Iustus, 2013, s. 284. 
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AstraZeneca och ISS som tillsammans översteg tio år. Samtliga fyra arbetstagare var 

medlemmar i Unionen. 

Båda överlåtarna Apoteket och AstraZeneca samt förvärvaren ISS omfattades av 

samma riksavtal, Omställningsavtalet, samt hade respektive verksamhet ett lokalt 

kollektivavtal för sin arbetsplats vid verksamhetsövergångarna. Dessa lokala 

kollektivavtal var till sitt innehåll väldigt lika utformade kring bestämmelsen förlängd 

uppsägningstid. Rätten till förlängd uppsägningstid förelåg, enligt samtliga 

kollektivavtal, för arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist och som vid 

uppsägningstillfället uppnått 55 års ålder och hade en sammanhängande 

anställningstid om tio år. Samtliga fyra arbetstagare var över 55 år när de blev 

uppsagda av förvärvaren och hade en anställningstid som översteg tio år vid 

sammanräkning av anställningstid hos ISS och överlåtarna. Däremot hade ingen av 

arbetstagarna varit anställd hos ISS i mer än tio år. De uppsagda arbetstagarna blev 

därmed inte berättigade att tillgodoräkna sig anställningstid hos Apoteket och 

AstraZeneca vid beräkning av den förlängda uppsägningstiden enligt § 14.3.3 i ISS 

kollektivavtal, städ- och bevakningsavtalet.2 

Parterna i målet är oense om vilken betydelse kollektivavtalens liknande innehåll 

har för tillämpningen av bestämmelsen förlängd uppsägningstid. Parterna tolkar 

begreppet sammanhängande anställningstid i bestämmelsen om förlängd 

uppsägningstid olika. Unionen menar att anställningstid hos både överlåtaren och 

förvärvaren ska få räknas samman medan arbetsgivarparten menar att det är 

anställningstiden från och med verksamhetsövergången som styr uppsägningstiden 

och förmåner knutna till denna period. Det är även tvistigt mellan parterna om 

inrangeringsavtal har träffats, med innebörden att anställningstiden hos överlåtarna 

ska betraktas. Parterna är oense om de överförda arbetstagarnas anställningsvillkor 

har försämrats i och med verksamhetsövergången samt om den förlängda 

uppsägningstiden utgör en del av de överförda arbetstagarnas anställningsvillkor. 

Avslutningsvis har parterna i målet delade meningar om förlängd uppsägningstid är 

att betrakta som en ekonomisk rättighet, där anställningstid hos överlåtarna får 

                                                 
2 Lokalt avtal träffat mellan Almega Tjänsteförbunden, säkerhetsföretagen, serviceentreprenad- samt 

specialserviceföretag och Unionen om allmänna anställningsvillkor. Tjänstemannaavtalen. 2010-04-01 – 2012-03-

31. 
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tillgodoräknas samt om förlängd uppsägningstid kan anses som en intjänad rättighet 

hos överlåtarna enligt överlåtelsedirektivet.  

EU-domstolen har gett målet beteckningen C-336/15 Unionen. I skrivande stund 

behandlas målet, inget uttalande från generaladvokaten eller något förhandsavgörande 

från EU-domstolen har publicerats. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med min uppsats är att undersöka vad som händer med kollektivavtalade 

anställningsvillkor vid en verksamhetsövergång. Jag kommer närmare att studera AD 

2014:69, där Arbetsdomstolen begärt ett förhandsavgörande från EU-domstolen, och 

undersöka EU-domstolens tänkbara tolkningar av målet samt belysa vilka 

konsekvenser olika tolkningar skulle få för berörda parter. Uppsatsens syfte är även 

till att undersöka om utfallet i målet hade blivit annorlunda om andra förhållanden i 

målet hade förelegat exempelvis om endast överlåtaren eller endast förvärvaren haft 

kollektivavtal vid verksamhetsövergången. Utifrån mitt syfte har jag formulerat 

följande frågeställningar:  

Vad händer med kollektivavtalade anställningsvillkor vid en 

verksamhetsövergång? 

Vilka tänkbara tolkningar skulle EU-domstolen kunna göra i AD 2014:69 och vad 

skulle dessa tolkningar få för konsekvenser för berörda parter?  

 

1.3 Begreppsdefinition 

Begreppen överlåtelse och övergång används som synonymer i denna uppsats. I 

överlåtelsedirektivet används begreppet överlåtelse. Däremot vid beskrivning av den 

svenska rätten används begreppet övergång. Begreppet övergång har funnits i lagen 

(1982:80) om anställningsskydd och i lagen (1976:580) om medbestämmande i 

arbetslivet redan innan direktivet infördes i svensk lag. Genom implementeringen av 

överlåtelsedirektivet har det svenska begreppet övergång modifierats,3 till att även 

inkludera förhållandet när det inte föreligger något rättsligt samband mellan 

                                                 
3 Mulder, Bernard Johann. Anställningen vid verksamhetsövergång. Diss., Lunds universitet, 2004, 25. 
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överlåtaren och förvärvaren.4 Enligt lagrådet är begreppet övergång bättre lämpat än 

begreppet överlåtelse, eftersom termen övergång bättre ger uttryck för att det inte 

behöver föreligga något rättsligt samband mellan överlåtaren och förvärvaren. 

Begreppet överlåtelse betecknar överföringar där det föreligger ett rättsligt samband 

mellan parterna. I lagstiftningssammanhang används termen överlåtelse, med 

innebörden om krav på rättsligt samband mellan parterna, till exempel i fråga om köp 

och gåva. Därmed föreslog lagrådet att direktivet skulle införas i svensk arbetsrätt 

genom begreppet övergång. Begreppet övergång överensstämmer även med den 

engelska versionen ”transfer” och den tyska versionen ”übergang”.5 Begreppet 

övergång omfattar sedvanlig överlåtelse, utarrendering, ombildning till bolag eller 

annan juridisk person, fusion med annat företag, övergång genom arv etc.6  

 

1.4 Metod och material 

För att utreda rättsläget om vad som händer med kollektivavtalade anställningsvillkor 

vid en verksamhetsövergång har jag utgått från den rättsdogmatiska metoden. 

Rättsdogmatisk metod innebär ett fastställande av gällande rätt med hjälp av lagen 

och dess förarbeten, prejudicerande domstolsavgöranden, avtal samt doktrin.7 

Fastställandet och beskrivandet av gällande rättsregler handlar om att tolka och 

systematisera rättsreglerna.8 De rättskällor som jag har använt mig av är lagar, 

förarbeten, prejudikat och rättspraxis, kollektivavtal samt doktrin.  

Jag har studerat EU:s överlåtelsedirektiv. Jag har utgått från 2001 års direktiv 

(2001/23/EG), det direktiv som gäller idag. Jag har även studerat det ursprungliga 

överlåtelsedirektivet från 1977 (77/187/EEG) samt ändringsdirektivet som infördes år 

1998 (98/50/EG), vars syfte var att klargöra olika begrepp, exempelvis begreppet 

överlåtelse.9  

Uppsatsen bygger på en ingående analys av EU-rättsligt material. EU-rätten är i 

många fall vag och ger lite vägledning, därför är EU-domstolens rättspraxis ett 

                                                 
4 Lunning, Lars och Toijer, Gudmund. Anställningsskydd: en lagkommentar.10 uppl. Stockholm: Norstedts juridik, 

2010, s. 300 f. 
5 Prop. 1994/95:102, s. 129 f. 
6 Prop. 1973:129, s. 235. 
7 Peczenik, Aleksander, Aarnio, Aulis och Bergholtz, Gunnar. Juridisk argumentation: en lärobok i allmän 

rättslära. Stockholm: Norstedt, 1990, s.145 ff. 
8 Peczenik, Alexander. Juridikens allmänna läror. SvJT 2005, s. 249 f. 
9 Rådets direktiv 98/50/EG, artikel 2. 
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komplement till den skrivna rätten. Med stöd av rättspraxis inom det aktuella 

området, kan tillämpningsproblem lösas, denna metod kallas prejudikatstolkning.10 

Jag har studerat praxis från EU-domstolen för att tolka överlåtelsedirektivet. EU-

domstolen är den instans som tolkar överlåtelsedirektivet och dess bestämmelser samt 

avgör vilka situationer som omfattas av direktivet.11 EU-domstolen tolkar de EU-

rättsliga bestämmelserna mot bakgrund av den tolkning som är mest gynnsam för EU-

rättens utveckling.12  

Jag har även studerat generaladvokatens förslag till avgörande i de domar som 

hänvisar till detta förslag. För att förstå den fulla innebörden av ett domslut är det av 

värde att studera generaladvokatens förslag till avgörande, detta för att kunna 

tillgodose sig med hela målbeskrivningen samt parternas fullständiga argumentation. 

Generaladvokatens yttranden är ett opartiskt motiverat yttrande gällande hur målet 

ska avgöras. En generaladvokats förslag till avgörande utgör inte en dom och därmed 

har den inte motsvarande värde som rättskälla. Däremot om domstolen hänvisar i en 

dom till generaladvokatens argumentation, har förslaget direkt rättskällevärde.13  

Överlåtelsedirektivet är ett minimidirektiv, därmed måste uppmärksamhet läggas 

på både EU-nivån och den nationella svenska nivån.14 Jag har studerat hur Sverige 

implementerat direktivet genom att fördjupa mig i propositionen om övergång av 

verksamheter och kollektiva uppsägningar (1994/95:102) samt dess betänkande (SOU 

1994:83). I svensk juridisk metod är lagens förarbeten en mycket viktig rättskälla för 

tolkning och utfyllnad av lagtext.15 En anledning att beakta förarbeten är för att de 

uttrycker lagstiftarens vilja och därigenom belyser lagens ändamål.16 Enligt Hettne 

och Eriksson förtjänar ett bra förarbete att fungera som en vägledande rättskälla inom 

EU. Ett bra förarbete tillkännager lagstiftarens vilja på ett logiskt och övertygande 

sätt. Däremot bör ett förarbete inte ges samma auktoritativa rättskällevärde som en 

lagtext.17  

                                                 
10 Hettne, Jörgen och Otken Eriksson, Ida (red.). EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning. 

2 uppl. Stockholm: Norstedts juridik, 2011, s. 49. 
11 Prop. 1994/95:102, s. 31. 
12 Hettne och Eriksson 2011, s. 49. 
13 Hettne och Eriksson 2011, s. 116 ff. 
14 Källström och Malmberg 2013, s. 281. 
15 Nyström, Birgitta. Överlåtelsedirektivets tillämpning vid övergång av offentlig verksamhet, I Festskrift till Hans 

Stark, Eklund, Ronnie (red.). Stockholm: Jure, 2001, s. 62. 
16 Peczenik, Aarnio och Bergholtz 1990, s. 161. 
17 Hettne och Eriksson 2011, s. 115. 
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För att få insikt i hur Sverige infört överlåtelsedirektivet har jag studerat hur 

Arbetsdomstolen dömt i tidigare domar. Svensk rätt ska tolkas EU-konformt, det 

innebär att svensk rätt ska överensstämma med direktivets syfte och innebörd, därmed 

ska svenska domstolar i sin bedömning beakta rättspraxis från EU-domstolen.18 Det 

framgår även i propositionen 1994/95:102 att ett lands lagar ska studeras i ljuset av 

den tolkning som har skett i rättspraxis.19 Verksamhetsövergång är ett svårt ämne som 

rör samspelet mellan olika rättskällor. Tolkningen av de svenska reglerna om 

verksamhetsövergång försvåras av att rättskällebilden är påtagligt komplex.20 Praxis 

inom området är inte alltid entydig,21 vilket försvårar tolkningen av lagstiftningen.22 

Metod beskrivs som ett tillvägagångssätt för att undersöka ett problem.23 Det 

föreligger en problematik i AD 2014:69, om överförda arbetstagare, under vissa 

närmare angivna förutsättningar, ett år efter en verksamhetsövergång, har rätt att 

tillgodoräkna sig anställningstid hos tidigare arbetsgivare för att få ta del av den 

kollektivavtalade förmånen förlängd uppsägningstid? Arbetsdomstolen har begärt 

hjälp från EU-domstolen för att tolka frågan. Förhandsavgöranden möjliggör för 

nationella domstolar att få vägledning vid tolkning av gemenskapsrätten.24 

Arbetsdomstolen är skyldig, oavsett vad parterna önskar, att överlämna 

tolkningsfrågan till EU-domstolen om rättsfrågan inte framstår som klar.25 I artikel 

267 FEUF framgår det att om det uppkommer en fråga om tolkning vid en nationell 

domstol som saknar rättsmedel i frågan enligt nationell rätt, ska domstolen, om den 

anser att ett beslut i frågan är nödvändig för att döma i saken, begära ett 

förhandsavgörande från EU-domstolen. EU-domstolen dömer formellt inte i målet 

utan gör endast ett uttalande om hur EU-rätten ska tolkas i målet. Den nationella 

domstolen är efter EU-domstolens uttalande bunden av förhandsavgörandet.26  

Rättsdogmatisk metod talar ett abstrakt språk och laborerar med många exempel 

såväl verkliga som hypotetiska situationer.27 Jag har studerat den situationen som 

                                                 
18 Adlercreutz, Axel och Mulder, Bernard Johann. Svensk arbetsrätt. 14 rev. uppl. Stockholm: Norstedts juridik, 

2013, s. 244 f. 
19 Prop. 1994/95:102, s. 36. 
20 Källström och Malmberg 2013, s.281. 
21 Prop. 1994/95:102, s. 30. 
22 Källström och Malmberg 2013, s. 281. 
23 Bell, Judith och Waters, Stephen. Introduktion till forskningsmetodik. 5 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2016, s. 

275. 
24 Ds 2005:25, s. 13. 
25 Nyström, Birgitta. EU och arbetsrätten. 4 uppl. Stockholm: Norstedts juridik, 2011, s. 43. 
26 Nyström 2011, s. 43. 
27 Peczenik, Aarnio och Bergholtz 1990, s. 132. 
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föreligger i AD 2014:69 utifrån gällande rättsregler och belyst vilka konsekvenser 

olika tolkningar kan medföra för de arbetstagare som överförs, men även för 

förvärvaren och befintligt anställda hos förvärvaren. Jag har även analyserat målet 

utifrån andra tänkbara situationer, det vill säga om förhållandena i målet varit 

annorlunda exempelvis om endast överlåtaren eller endast förvärvaren haft 

kollektivavtal vid verksamhetsövergången. Jag har valt att presentera analysen 

löpande i kapitel 4-8 tillsammans med egna tankar och åsikter för att göra 

rättsutredningen mer levande och intressant. Rättsdogmatisk metod innehåller 

värderande synpunkter, som är en nödvändig beståndsdel i rättsdogmatiken.28 

Kollektivavtal är betydelsefulla att beakta inom den juridiska argumentationen.29 

För att närmare fördjupa mig i AD 2014:69 har jag studerat de kollektivavtal som 

presenterades i målet. Jag har studerat både riksavtal och lokala kollektivavtal, 

framförallt kring bestämmelsen förlängd uppsägningstid. Riksavtal kompletteras 

vanligtvis av lokala kollektivavtal.30 Kollektivavtal som rättskälla i den svenska 

arbetsrätten har en viktig roll, eftersom lagstiftningen i många avseende är 

semidispositiv och tillåter avvikelser från lagen genom kollektivavtal. Kollektivavtal 

kompletterar arbetsrättsliga lagregler eller fungerar som en utfyllnad gällande den 

enskilda arbetsrätten.31  

De källor som jag använt mig av, som hänvisar till artiklar i överlåtelsedirektivet, 

har jag varit noggrann med att ange vilket direktiv som avses i och med att 

artikelnummer skiljer sig åt i de olika direktiven. Den doktrin som jag använt mig av 

är kopplad till överlåtelsedirektivet, verksamhetsövergång, kollektivavtalade 

anställningsvillkor och kollektivavtalstolkning. 

I kapitel 4 beskriver jag olika tolkningsfaktorer som används vid tolkning av 

kollektivavtal. Det finns ingen enhetlig manual om hur en kollektivavtalsbestämmelse 

ska tolkas.32 Jag har utgått från parternas argument och Arbetsdomstolens bedömning 

i AD 2014:69, vid val av de presenterade tolkningsfaktorerna. 

                                                 
28 Peczenik 2005, s. 250. 
29 Peczenik, Aarnio och Bergholtz 1990, s. 145 ff. 
30 Schmidt, Folke. Facklig arbetsrätt. 4 rev. uppl., ombesörjd av Ronnie Eklund m.fl. Stockholm: Juristförl., 1997, 

s. 54. 
31 Nyström 2011, s. 63. 
32 Sigeman, Tore och Sjödin, Erik. Arbetsrätten: en översikt. 6 rev. uppl. Stockholm: Norstedts juridik, 2013, s. 81. 



8 

 

Avsnitten i kapitel 5 och kapitel 6, som handlar om olika kollektivavtalssituationer 

vid en verksamhetsövergång, är olika i storlek och underrubriker. Jag har valt att 

mestadels fokusera på den kollektivavtalssituation när parterna är bundna av olika 

kollektivavtal, i och med att det är denna situation som föreligger i AD 2014:69. 

Avsnittet som handlar om kollektivavtalssituationen när endast överlåtaren har 

kollektivavtal vid verksamhetsövergången har jag även analyserat mer ingående, i och 

med att denna situation kan medföra omfattande konsekvenser för framförallt 

förvärvaren men även för de befintligt anställda hos förvärvaren.  

 

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen är avgränsad till kollektivavtalade anställningsvillkor vid en 

verksamhetsövergång i Sverige. Anledningen till att jag avgränsat mig till Sverige är 

för att jag valt att beskriva rättsläget och reflektera rätten med hjälp av det aktuella 

rättsfall AD 2014:69, som Arbetsdomstolen begärt ett förhandsavgörande från EU-

domstolen. Det är inte speciellt vanligt att Arbetsdomstolen begär ett 

förhandsavgörande från EU-domstolen, därmed fann jag det intressant att studera och 

fördjupa mig i målet. I och med att jag studerar rätten utifrån detta rättsfall och den 

situation som föreligger i målet, inriktar jag mig på den privata sektorn. 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka tänkbara tolkningar EU-domstolen skulle 

kunna göra i AD 2014:69 och vilka konsekvenser det skulle kunna få för berörda 

parter. I begreppet berörda parter inkluderar jag de arbetstagare som överförs, 

förvärvaren samt befintligt anställda hos förvärvaren. Jag anser att dessa parter 

påverkas och berörs mest av en verksamhetsövergång. 

I denna uppsats avser jag inte att behandla den mycket omfattande rättspraxis som 

beskriver överlåtelsedirektivets tillämpningsområde. Jag avser heller inte att redogöra 

för vad som avses med en verksamhetsövergång utan uppsatsen syfte är att utreda vad 

som händer med kollektivavtalade anställningsvillkor vid en verksamhetsövergång. 

Därmed kommer jag inte att behandla den kollektivavtalssituation då ingen av 

parterna, varken förvärvaren eller överlåtaren, har kollektivavtal. Detta med tanke på 

att i denna situation finns det inga kollektivavtalade anställningsvillkor och därmed 

faller denna situation utanför syftet.  
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1.6 Disposition 

Uppsatsen börjar med en inledning innehållande bakgrund, syfte och frågeställningar, 

begreppsdefinition, metod och material samt avgränsning. Bakgrunden redogör för 

rättsfallet AD 2014:69 och den problematik som föreligger i målet. I kapitel 2 redogör 

jag för EU:s överlåtelsedirektiv och Sveriges implementering av direktivet. I kapitlet 

beskriver jag en arbetstagares rätt att stanna kvar hos överlåtaren, anställningsavtalets 

övergång till förvärvaren samt kollektivavtalets övergång till förvärvaren vid en 

verksamhetsövergång. Härefter i kapitel 3 behandlar jag kollektivavtalets bindande 

verkan. I kapitlet redogör jag för kollektivavtalets efterverkningar samt 

kollektivavtalets normerande verkan för utanförstående arbetstagare.  

Vidare följer kapitel 4 som handlar om kollektivavtalstolkning. Kapitlet beskriver 

den gemensamma partsavsikten, ordalydelsen, praxis och det naturliga syftet med 

bestämmelsen. Efterföljande kapitel 5 beskriver kollektivavtalssituationen när båda 

parterna är bundna av kollektivavtal vid en verksamhetsövergång. Det kan antingen 

vara av olika eller samma kollektivavtal. Efterföljande kapitel 6 beskriver 

kollektivavtalssituation när endast en av parterna är bunden av kollektivavtal, 

antingen överlåtaren eller förvärvaren, vid verksamhetsövergången. I kapitel 7 

redogör jag för begreppet ekonomisk rättighet utifrån praxis från EU-domstolen. Efter 

detta beskriver jag begreppet förvärvad/intjänad rättighet i kapitel 8. Kapitlet 

behandlar en facklig organisations begränsningar att förfoga över 

förvärvade/intjänade rättigheter samt beskriver jag begreppet potentiell rättighet. 

Min analys och diskussion presenterar jag löpande i kapitel 4-8. I dessa kapitel 

beskriver och reflekterar jag rättsläget utifrån och med hjälp av AD 2014:69. Jag har 

använt mig av den situation som föreligger i AD 2014:69 och undersökt om utfallet i 

målet hade kunnat bli annorlunda om andra förhållanden förelegat, exempelvis om 

endast överlåtaren eller endast förvärvaren haft kollektivavtal vid 

verksamhetsövergången. I dessa kapitel analyserar jag, olika tänkbara tolkningar som 

EU-domstolen kan komma att göra i målet och vilka konsekvenser det kan få för 

berörda parter. 

Slutligen i kapitel 9, presenterar jag avslutande reflektioner och slutsatser.  
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2. EU:s överlåtelsedirektiv och Sveriges implementering 

Europeiska Unionen har arbetat fram ett överlåtelsedirektiv 2001/23/EG (tidigare 

77/187/EEG) i syfte att skydda arbetstagare mot negativa effekter i deras anställning 

som kan uppstå på grund av förändringar som sker i samband med en 

verksamhetsöverlåtelse. Avvecklingen av handelshinder mellan medlemsstater samt 

upprättandet av en gemensam marknad medförde ökade omstrukturering av företag, 

främst olika typer av sammanslagningar mellan större företag och inom 

multinationella koncerner.33 Mot bakgrund av detta tillsammans med äldre 

erfarenheter av verksamhetsöverlåtelse, som visar på att anställda hos överlåtande 

företag missgynnats genom förlorade anställningar eller sämre anställningsvillkor hos 

förvärvaren, antogs överlåtelsedirektivet.34 Direktivet syfte är att skydda arbetstagares 

rättigheter vid byte av arbetsgivare och säkerhetsställa att anställningsavtalen inte 

försämras på grund av verksamhetsöverlåtelsen.35 Det framgår av EU-domstolens 

praxis att överlåtelsedirektivet inte syftar till att införa en enhetlig skyddsnivå för hela 

gemenskapen på grundval av gemensamma kriterier. Direktivets rättigheter kan 

endast åberopas för att säkerställa att den berörda arbetstagaren skyddas i sitt 

förhållande till förvärvaren på samma sätt som denne skyddades i förhållande till 

överlåtaren.36  

Det framgår av artikel 8 i överlåtelsedirektivet (2001/23/EG) att direktivet är ett 

tvingande minimidirektiv till arbetstagarsidans fördel. Reglerna i direktivet kan inte 

avtalas bort av parterna i ett anställningsavtal.37 Medlemsstaterna har möjlighet att 

tillämpa mer fördelaktiga regler för arbetstagarna än vad direktivet föreskriver. 

Däremot får medlemsstaterna inte understiga minimidirektivets miniminivåer.38  

Ett direktiv är, utifrån det resultat som ska uppnås, bindande för varje medlemsstat. 

Det är upp till varje medlemsstat att bestämma form och tillvägagångssätt för 

genomförandet av direktivet.39 Tanken med direktiv är att länderna själva ska 

implementera direktivet i sitt rättssystem på det sätt som bäst passar landets struktur, 

                                                 
33 Källström och Malmberg 2013, s. 280. 
34 Sigeman och Sjödin 2013, s. 207. 
35 Barnard, Catherine. EU employment law. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2012, s. 578 f. 
36 C-324/86 Tellerup mot Daddy's Dance Hall, punkt 16. 
37 Lunning och Toijer 2010, s. 313. 
38 Nyström 2011, s. 33. 
39 Artikel 288 FEUF. 
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under förutsättning att direktivets resultat uppnås.40 Överlåtelsedirektivets 

implementering i svensk rätt har medfört ett flertal nya bestämmelser i främst 

anställningsskyddslagen och medbestämmandelagen. Dessa bestämmelser har införts 

mot bakgrund av direktivets syfte, att skapa ett utökat skydd för arbetstagare vid en 

verksamhetsövergång.41  

 

2.1 Arbetstagarens rätt att stanna kvar hos överlåtaren 
 

Överlåtelsedirektivet innehåller ingen generell rätt för en arbetstagare att stanna kvar 

hos överlåtaren efter en verksamhetsöverlåtelse.42 Däremot framgår det av praxis att 

en arbetstagare som berörs av en verksamhetsöverlåtelse inte är skyldig att följa med 

till förvärvaren.43 En sådan skyldighet skulle urholka de grundläggande rättigheterna. 

En arbetstagare är fri att välja sin arbetsgivare och kan inte tvingas arbeta för en 

arbetsgivare som den inte valt.44 Det kan vara fördelaktigt för en arbetstagare att tacka 

nej till att följa med till förvärvaren om förvärvaren är ett mindre företag med osäker 

ekonomisk stabilitet, med en tveksam affärsstrategi och har en mindre gynnsam 

sysselsättningspolitik.45 En arbetstagare som väljer att stanna kvar hos överlåtaren går 

miste om det skydd som den annars hade haft rätt till enligt överlåtelsedirektivet.46  

Den personal hos det överlåtande företaget som berörs av övergången kan välja att 

stanna kvar hos överlåtaren enligt 6 b § 4 st. LAS. Regeln har tillkommit mot 

bakgrund av att en arbetstagare inte ska tvingas in i en ny relation med en ny 

arbetsgivare. Motsäger sig en arbetstagare att följa med till förvärvaren består 

anställningsförhållandet med överlåtaren,47 dock föreligger det en risk att bli uppsagd 

på grund av arbetsbrist,48 eller övertaglighet.49 De arbetstagare som väljer att stanna 

kvar hos överlåtaren behandlas på samma sätt som övriga anställda hos överlåtaren.50  

                                                 
40 Hettne och Eriksson 2011, s. 177 ff. 
41 Prop. 1994/95:102, s. 23. 
42 Mulder 2004, s. 301. 
43 C-132/91 Katsikas m.fl. mot Konstantinidis m.fl., punkt 31. 
44 C-132/91 Katsikas m.fl. mot Konstantinidis m.fl., punkt 32. 
45 Barnard 2012, s. 611 f. 
46 Mulder 2004, s. 302. 
47 Källström och Malmberg 2013, s. 285. 
48 Lunning och Toijer 2010, s. 308. 
49 Adlercreutz och Mulder 2013, s.248. 
50 Nordström, Anders. Förbudet mot uppsägning vid övergång av verksamhet. I Festskrift till Hans Stark, Eklund, 

Ronnie (red.). Stockholm: Jure, 2001, s. 208. 
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De faktorer som kan påverka en arbetstagares beslut om att stanna kvar eller följa 

med förvärvaren, är verksamheternas storlek, tillgång till likande arbetskraft samt hur 

stor del av verksamheten som övergår. Om hela överlåtarens verksamhet övergår är 

risken att bli uppsagd på grund av arbetsbrist stor. Enligt Mulder är det endast aktuellt 

att stanna kvar hos överlåtaren när en del av verksamheten övergår. En arbetstagare 

kan tacka nej till en övergång om denne upplever ett bättre skydd hos överlåtaren än 

hos förvärvaren. I situationer där exempelvis överlåtaren är ett stort företag med goda 

chanser till omplacering inom organisationen, kan det vara fördelaktigt för en 

arbetstagare med lång anställningstid att stanna kvar hos överlåtaren.51 

 

2.2 Anställningsvillkoren övergår till förvärvaren 
 

De regler som gäller vid en verksamhetsöverlåtelse är avsedda att skydda befintliga 

anställningsförhållanden.52 En arbetstagare som genom en verksamhetsöverlåtelse 

övergår till en ny arbetsgivare, har rätt att fortsätta sin anställning hos förvärvaren på i 

stort sett oförändrade villkor,53 exempelvis gällande antal arbetstimmar.54 Alla 

anställningsavtal eller anställningsförhållanden som gällde vid tidpunkten för 

verksamhetsövergången mellan överlåtaren och den anställde överförs automatiskt till 

förvärvaren vid verksamhetsövergången.55 

I överensstämmelse med artikel 3.1 i överlåtelsedirektivet (77/187/EEG) kan en 

förvärvare ändra villkoren i anställningsförhållandet i samma utsträckning som 

villkoren hade kunnat ändras av överlåtaren, under förutsättning att själva 

verksamhetsöverlåtelsen inte utgör anledning till förändringen.56 Syftet med 

bestämmelsen i artikel 3.1 i direktivet (77/187/EEG) är att förhindra att arbetstagare 

som berörs av en överlåtelse ska hamna i en mindre fördelaktig situation enbart på 

grund av överlåtelsen.57 Däremot är en förvärvare berättigad till att genomföra 

nödvändiga anpassningar och omställningar för den fortsatta verksamheten.58 En 

förvärvare kan ändra villkoren i anställningsavtalet eller anställningsförhållandet, i 

                                                 
51 Mulder 2004, s. 302 ff. 
52 C-362/89 D'Urso m.fl. mot Marelli, punkt 9. 
53 Rådets direktiv 2001/23/EG, artikel 3, s. 1. 
54 Nielsen, Ruth. EU labour law. 2 ed. Copenhagen: DJØF Publishing, 2013, s. 445. 
55 C-362/89 D'Urso m.fl. mot Marelli, punkt 20. 
56 C-324/86 Tellerup mot Daddy's Dance Hall, punkt 17, C-209/91 Rask och Christensen mot ISS Kantineservice, 

punkt 28 och C-343/98 Collino och Chiappero, punkt 52. 
57 C-287/86 Landsorganisationen i Danmark for Tjenerforbundet i Danmark mot Ny Mølle Kro, punkt 25. 
58 C-499/04 Werhof, punkt 31. 
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den mån det är tillåtet enligt den nationella lagstiftningen,59 detta för att 

anställningsvillkoren ska överensstämma med den nya arbetsgivarens redan befintliga 

personal.60  

Vid en verksamhetsövergång enligt 6 b § LAS tar förvärvaren över den del av 

överlåtarens personal som tillhör den överlåtna verksamheten eller del av 

verksamheten.61 De rättigheter och skyldigheter som gäller enligt gällande 

anställningsavtal och anställningsförhållanden ska automatiskt övergå från överlåtaren 

till förvärvaren. Det sker ett automatiskt partsbyte i anställningsavtalet, förvärvaren 

ersätter överlåtaren och träder in som ny arbetsgivare.62 Förvärvaren blir i princip 

endast bunden av överlåtarens förpliktelser enligt anställningsförhållandet till den 

övertagna personalen.63 Villkoren i det enskilda anställningsavtalet mellan 

arbetstagaren och överlåtaren följer med anställningen och ska därmed fullgöras av 

förvärvaren.64 Utgångspunkten är att ett nytt anställningsavtal kommer att ingås.65 

Arbetstagaren får då enligt 3 § 2 punkten LAS tillgodoräkna sig anställningstid hos 

den tidigare arbetsgivaren, när anställningstiden ska beräknas hos den senare.66 Detta 

har betydelse för uppsägningstidens längd.67 

 

2.3 Kollektivavtalet övergår till förvärvaren 

Det framgår av överlåtelsedirektivet att en förvärvare efter en verksamhetsöverlåtelse 

blir bunden av villkoren i gällande kollektivavtal på samma sätt som överlåtaren var 

bunden av dessa villkor till dess avtalets giltighetstid löpt ut eller tills ett nytt 

kollektivavtal har börjat gälla. Medlemsstaterna får begränsa perioden förvärvaren är 

bunden av överlåtarens kollektivavtal, dock får denna period inte vara kortare än ett 

år.68 Bestämmelsen 3.2 i överlåtelsedirektivet (77/187/EEG) ska trygga att de 

rättigheter som en enskild arbetstagare har enligt kollektivavtalet ska skyddas.69 

Generaladvokaten har angett, i punkt 53 i sitt förslag till avgörande i C-328/13 

                                                 
59 C-209/91 Rask och Christensen mot ISS Kantineservice, punkt 25. 
60 Barnard 2012, s. 606. 
61 Källström och Malmberg 2013, s. 284. 
62 Lunning och Toijer 2010, s. 309. 
63 Prop. 1994/95:102, s. 40. 
64 Sigeman och Sjödin 2013, s. 100. 
65 Öman, Sören. Lagen om anställningsskydd: en kommentar. Stockholm: Karnov Group, 2013, s. 26.  
66 Lunning och Toijer 2010, s. 144 f. 
67 Schmidt, Folke. Löntagarrätt. Rev. uppl., ombesörjd av Tore Sigeman m.fl. Stockholm: Juristförl., 1994, s. 180. 
68 Rådets direktiv 2001/23/EG, artikel 3, 3. 
69 Nyström 2001, s. 219. 
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Österreichischer Gewerkschaftsbund, att syftet med regeln om kollektivavtalets 

fortsatta verkan är att undvika ett plötsligt avbrott i den avtalsgrundade rättsliga 

ramen som anställningsförhållandet regleras av.70  

Enligt praxis från EU-domstolen blir en förvärvare bunden av villkoren i 

överlåtarens kollektivavtal, därmed inte bunden av kollektivavtalet som sådant.71 

Endast kollektivavtalsbestämmelser som skapar rättigheter och skyldigheter för 

enskilda arbetstagare blir bindande för den som förvärvar verksamheten, främst 

avseende lön och anställningsvillkor. Förvärvaren blir därmed inte bunden av 

förhållandet till fackföreningen.72 Förvärvaren blir bara bunden av villkoren i löpande 

kollektivavtal i förhållande till de arbetstagare som var anställda hos överlåtaren vid 

tidpunkten för överlåtelsen.73 En förvärvare blir endast bunden av kollektivavtal som 

förelåg vid överlåtelsetidpunkten, kollektivavtal som förhandlats fram och antagits 

efter tidpunkten för verksamhetsöverlåtelsen kan inte göras gällande gentemot 

förvärvaren.74 Överlåtelsedirektivet skyddar inte förväntningar eller hypotetiska 

förmåner som följer av framtida utvecklingar av ett kollektivavtal.75  

Direktivets regler angående kollektivavtalsbestämmelserna uppfyller Sverige 

genom 28 § MBL. Bestämmelsen i 28 § 1 st. MBL går längre än vad direktivet 

föreskriver, denna bestämmelse gäller om endast överlåtaren har kollektivavtal.76 

Förvärvaren blir i denna situation bunden av kollektivavtalet som om denne själv 

tecknat avtalet vilket inkluderar regler mellan organisationerna. En förvärvare är 

enligt denna bestämmelse skyldig att tillämpa avtalet på arbetstagare som anställts 

efter verksamhetsöverlåtelsen.77 Enligt svensk rätt övergår ett kollektivavtal på 

förvärvaren i tillämpliga delar, däremot föreligger det två avvikelser från 28 § MBL. 

Kollektivavtalet blir inte tillämpligt för förvärvaren om denne redan är bunden av ett 

annat kollektivavtal,78 eller om avtalet har sagts upp i enlighet med bestämmelserna i 

andra stycket 28 § MBL av arbetstagarorganisationen eller överlåtaren.79  

                                                 
70 C-328/13 Österreichischer Gewerkschaftsbund, punkt 28. 
71 C-328/13 Österreichischer Gewerkschaftsbund, punkt 23. 
72 Källström och Malmberg 2013, s. 286. 
73 C-287/86 Landsorganisationen i Danmark for Tjenerforbundet i Danmark mot Ny Mølle Kro, punkt 26.  
74 C-426/11 Alemo-Herron m.fl., punkt 37. 
75 C-499/04 Werhof, punkt 29. 
76 Se vidare avsnitt 6.1 där kollektivavtalssituation, när endast överlåtaren är bunden av kollektivavtal, närmare 

beskrivs. 
77 Källström och Malmberg 2013, s. 287. 
78 Se vidare kapitel 5 där kollektivavtalssituation, när båda parterna är bundna av kollektivavtal, närmare beskrivs. 
79 28 § 1 st MBL 
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3. Kollektivavtalets bindande verkan 
 

En grundläggande princip inom kollektivavtalsrätten är att kollektivavtalet binder inte 

bara den avtalsslutande arbetsgivar- eller arbetstagarorganisationen utan även 

organisationens medlemmar.80 Medlemsbundenheten omfattar inte bara de som är 

medlemmar när avtalet sluts utan även de medlemmar som inträder i organisationen 

efter att avtalet träffats.81 En medlem har ett självständigt anspråk på att få ta del av 

rättigheterna i kollektivavtalet. Om en arbetstagare inte har fått en viss förmån och 

arbetstagarens organisation inte önskar företräda hen, kan arbetstagaren själv föra 

talan vid domstol.82 Om en medlem träder ut ur den avtalsslutande organisationen, är 

medlemmen fortfarande bunden av kollektivavtalet till dess att avtalets giltighet har 

löpt ut.
83

 Detta gäller både för enskilda arbetstagare, arbetsgivare och 

medlemsorganisationer. Bundenhet gäller under avtalets giltighetsperiod eller till dess 

avtalet sagts upp i enighet med reglerna om uppsägning i avtalet.84  

 

3.1 Kollektivavtalets efterverkningar 

Ett kollektivavtal reglerar innehållet i de enskilda anställningsavtalen, vilket kallas för 

kollektivavtalets normerande verkan och innebär att kollektivavtalet utgör innehåll i 

varje enskilt anställningsavtal.85 I AD 1978:134 framgår det att kollektivavtalets 

bestämmelser om lön och andra anställningsvillkor ingår i de enskilda 

anställningsavtalen. Normerna i ett kollektivavtal finns därmed både i kollektivavtalet 

och i de enskilda anställningsavtalen, det kallas för den dubbla konstruktionen.86  

När ett kollektivavtal har löpt ut, har avtalet vissa efterverkningar på 

anställningsavtalen till dess att ett nytt kollektivavtal börjar gälla eller genom att 

anställningsavtalets parter kommer överens om att ändra innehållet i avtalet. Detta 

med tanke på att under tiden kollektivavtalet gällde, övergick kollektivavtalets normer 

för löner och övriga anställningsvillkor på anställningsavtalen.87 I och med att ett 

kollektivavtal upphört att gälla, fortsätter kollektivavtalet att ge innehåll åt 

                                                 
80 26 § 1 st. MBL. 
81 Källström och Malmberg 2013, s. 174 f. 
82 Glavå, Mats och Hansson, Mikael. Arbetsrätt. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2016, s. 537. 
83 Ahlström, Kristina. Kollektivavtal: formalia, giltighet och tolkning. Stockholm: Norstedts juridik, 2013, s. 79. 
84 Fahlbeck, Reinhold. Praktisk arbetsrätt. 3 uppl. Malmö: Liber-Hermod, 1994, s. 91. 
85 Adlercreutz och Mulder 2013, s. 140. 
86 Hansson, Mikael. Kollektivavtalsrätten: en rättsvetenskaplig berättelse. Diss., Uppsala universitet, 2010, s. 199. 
87 Schmidt 1994, s. 127. 
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anställningsavtalet. En arbetstagare är exempelvis skyldig att följa reglerna om 

arbetstid enligt kollektivavtalet. Arbetsgivaren är skyldig, trots att kollektivavtalet 

löpt ut, att betala lön och andra anställningsförmåner enligt avtalet.88 Även när ett 

kollektivavtal har sagts upp, har det som regleras i avtalet fortsatt verkan.89 Däremot 

om ett kollektivavtal sägs upp, i syfte att en viss bestämmelse ska upphöra, och detta 

inte utgör ett avtalsbrott, har denna bestämmelse vanligtvis ingen efterverkan.90 En 

förutsättning för att kollektivavtalet ska tillerkännas efterverkan, är att det faktiskt har 

tillämpats på arbetsplatsen. De kollektivavtalsbestämmelser som får efterverkan är de 

som reglerar förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.91 När ett 

kollektivavtal har löpt ut och ersatts med ett nytt kollektivavtal, kommer det nya 

kollektivavtalets normer att ge innehåll åt anställningsavtalet. Anställningsavtalets 

innehåll ändras utan att någon ändring eller uppsägning av det enskilda 

anställningsavtalet behöver ske.92  

Alla typer av kollektivavtalsvillkor har inte efterverkan, exempelvis har 

bestämmelser som reglerar förhållandet mellan organisationerna samt mellan 

arbetsgivaren och fackföreningen ingen efterverkan.93 Ett kollektivavtals efterverkan 

begränsas till avtalsvillkor som reglerar anställningsförhållandet. Det innebär att en 

arbetstagare kan göra anspråk på tidigare kollektivavtalade villkor som exempelvis 

lön.94 Det framgår av AD 2000:46 att det finns visst rättsligt stöd för en arbetstagare 

att grunda anspråk på det enskilda anställningsavtalet till följd av ett tidigare gällande 

kollektivavtal, under förutsättning att det saknas reglering i något mellan parterna 

gällande kollektivavtal. Detta anspråk härleds ur anställningsavtalet i och med att 

kollektivavtalet har upphört att gälla. Det innebär att kollektivavtalets efterverkan 

möjliggörs av den dubbla konstruktionen.95 

Sammanfattningsvis har ett kollektivavtal som löpt ut vissa efterverkningar på 

anställningsavtalen tills dess ett nytt kollektivavtal börjar gälla eller till 

anställningsavtalets parter ändrar innehållet. För att ett kollektivavtal ska tillerkännas 

efterverkan ska avtalet ha tillämpats på arbetsplatsen. Ett kollektivavtals efterverkan 

                                                 
88 Schmidt 1994, s. 127. 
89 Ahlström 2013, s. 93. 
90 Hansson 2010, s. 389. 
91 Källström och Malmberg 2013, s. 187. 
92 Källström och Malmberg 2013, s. 194. 
93 Källström och Malmberg 2013, s. 187. 
94 Hansson 2010, s. 387 ff. 
95 Hansson 2010, s. 387. 
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begränsas till avtalsvillkor som reglerar anställningsförhållandet. Kollektivavtalets 

efterverkan möjliggörs av den dubbla konstruktionen. När ett kollektivavtal har löpt 

ut och ersatts med ett nytt, ger det nya avtalets normer innehåll åt anställningsavtalet.  

 

3.2 Kollektivavtalets normerande verkan för utanförstående arbetstagare 

På den svenska arbetsmarknaden är det vanligt att en kollektivavtalsbunden 

arbetsgivare tillämpar kollektivavtalet på alla arbetstagare som arbetar inom 

kollektivavtalets tillämpningsområde, oavsett om de är medlemmar i den 

avtalsslutande arbetstagarorganisationen eller utanförstående.96 Med utanförstående 

arbetstagare avses arbetstagare som antingen är oorganiserade eller tillhör en annan 

arbetstagarorganisation än den arbetsgivaren har kollektivavtal med.97 

I AD 1977:49 framgick det av lydelsen i arbetsgivarens kollektivavtal att avtalet 

endast gällde medlemmar i den avtalsslutande arbetstagarorganisationen. Frågan i 

målet var om avtalet på grund av dess lydelse inte omfattade arbetstagare som stod 

utanför organisationen. Enligt Arbetsdomstolen ska kollektivavtalet tillämpas även i 

fråga om utanförstående arbetstagare. Det framgår i målet att det nutida synsättet 

gällande ett kollektivavtals tillämplighet är att en kollektivavtalsbunden arbetsgivare i 

allmänhet är skyldig att tillämpa kollektivavtalet på samma sätt för utanförstående 

arbetstagare som för organisationens medlemmar.  

Om en arbetsgivare inte uttryckligen har avtalat med den utanförstående 

arbetstagaren om andra villkor, blir kollektivavtalets villkor bindande även för 

utomstående arbetstagare som en utfyllande del av deras enskilda anställningsavtal.98 

Att ett kollektivavtal har en normerande verkan innebär att kollektivavtalet ger 

innehåll åt det enskilda anställningsavtalet.99 Den utanförstående arbetstagaren får 

därmed samma innehåll i sitt anställningsavtal som kollektivavtalet. Det innebär att 

anställningsavtalet hämtar sitt innehåll från gällande kollektivavtal, vilket innebär att 

de utanförstående arbetstagarna inte är garanterad de villkor som gällde när de 

anställdes. Istället kommer deras anställningsvillkor att ändras med innehållet i 

                                                 
96 AD 2014:31. 
97 Ahlberg, Kerstin och Bruun, Niklas. Kollektivavtal i EU: om allmängiltiga avtal och social dumping. 

Stockholm: Juristförl., 1996, s. 118. 
98 Ahlberg och Bruun 1996, s. 118. 
99 Schmidt 1997, s. 53. 
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gällande kollektivavtal.100 Dessa bestämmelser ingår därmed enbart i de 

utanförstående övertagna arbetstagarnas enskilda anställningsavtal.101  

Alla anställningsvillkor i ett kollektivavtal flyter inte in i de utanförstående 

arbetstagarnas anställningsavtal.102 Det framgår av AD 2001:9 att ett kollektivavtal har 

en utfyllande verkan gällande de normativa reglerna som är tillämpliga för hela den 

arbetstagargrupp som den utanförstående tillhör. Kollektivavtalets utfyllande verkan 

på utanförstående arbetstagare begränsas till generella kollektivavtalsnormer. 

Beträffande anställningsvillkor som arbetstid, semester och uppsägningstid är 

kollektivavtalets bestämmelser ofta generellt utformade och tillämpliga för alla 

anställda.103 Allmänna anställningsvillkor som finns i ett riksavtal är generella regler 

som tillämpas för alla anställda.104 Arbetsgivaren är endast skyldig att tillämpa, för de 

utanförstående arbetstagarna, de normer som gäller för arbetsgivaren i förhållande till 

den avtalsslutande arbetstagarorganisationen. Därmed omfattas de utanförstående inte 

av de normer som innefattar en individuell reglering.105 I de fall kollektivavtal 

möjliggör för individuell lönesättning har en utanförstående arbetstagare endast rätt 

till minimilönen som anges i avtalet.106 En utanförstående arbetstagare kan även få ta 

del av kollektiva lönehöjningar av miniminivån.107 

I NJA 1967 s 513 gällde frågan i tvisten om den oorganiserade arbetstagarens 

anställningsvillkor skulle vara reglerad i överensstämmelse med den organiserade 

arbetsgivarens kollektivavtal. Företaget har mot den oorganiserade tillämpat 

kollektivavtalets bestämmelser gällande lön och arbetstid. Därmed beslutade Högsta 

domstolen att den oorganiserade arbetstagarens anställningsvillkor skulle vara 

reglerade i överensstämmelse med kollektivavtalet.  

En förutsättning för att kollektivavtalet ska ha en utfyllande verkan för 

utanförstående arbetstagare är att de arbetar inom kollektivavtalets 

tillämpningsområde,108 samt måste kollektivavtalet ha tillämpats på arbetsplatsen.109 

                                                 
100 Källström och Malmberg 2013, s. 182. 
101 Malmberg, Jonas. Anställningsavtalet: om anställningsförhållandets individuella reglering. Diss., Uppsala 

universitet, 1997, s. 151 f. 
102 Adlercreutz och Mulder 2013, s. 141. 
103 Malmberg 1997, s. 176. 
104 Malmberg 1997, s. 158 f. 
105 Källström och Malmberg 2013, s. 183. 
106 Glavå och Hansson 2016, s. 546. 
107 AD 1984:79. 
108 Mulder 2004, s. 330. 
109 Källström och Malmberg 2013, s. 182. 
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Om en arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal får det antas att detta avtal 

tillämpas på arbetsplatsen.110 Kollektivavtalets utfyllande verkan för utanförstående 

arbetstagare syftar till att tillförsäkra utanförstående viss grundtrygghet i form av 

anställningsvillkor.111 Ett kollektivavtals normerande verkan innebär att en 

arbetsgivare ska ge de utanförstående arbetstagarna förmåner, som inte understiger 

kollektivavtalets bestämmelser.112 

En arbetsgivare har i de flesta fall en skyldighet mot den avtalsslutande motparten 

att tillämpa kollektivavtalsbestämmelserna på alla anställda i företaget, vilket 

inkluderar utanförstående arbetstagare. Detta krav från den fackliga sidan föreligger 

för att det inte ska bli billigare för en arbetsgivare att anställa utanförstående 

arbetstagare.113 Genom att uppställa krav om att tillämpa kollektivavtalet även för 

utanförstående arbetstagare skyddas medlemmarnas möjlighet att få anställning.114  

En utanförstående arbetstagare kan inte själv göra anspråk mot arbetsgivaren med 

stöd av kollektivavtalet,115 om inte stöd för detta uttryckligen eller underförstått 

föreligger genom det enskilda anställningsavtalet. En arbetsgivare är i princip 

oförhindrad att för den utanförstående arbetstagaren avtala om sämre villkor än vad 

som följer av kollektivavtalet. Däremot kan arbetsgivaren på detta vis göra sig skyldig 

till avtalsbrott gentemot sin kollektivavtalspart.116  

Sammanfattningsvis är en kollektivavtalsbunden arbetsgivare i princip skyldig att 

tillämpa kollektivavtalet på utanförstående arbetstagare. Kollektivavtalets villkor blir 

bindande för utomstående arbetstagare som en utfyllande del av deras enskilda 

anställningsavtal. Kollektivavtalets utfyllande verkan begränsas till generella 

kollektivavtalsnormer. En arbetsgivare har i de flesta fall en skyldighet mot den 

avtalsslutande motparten, att tillämpa kollektivavtalsbestämmelserna på alla anställda 

i företaget, för att det inte ska bli billigare för en arbetsgivare att anställa 

utanförstående arbetstagare. En utanförstående arbetstagare kan inte själv göra 

anspråk mot arbetsgivaren med stöd av kollektivavtalet, om inte stöd föreligger i det 

enskilda anställningsavtalet.   

                                                 
110 AD 2014:31. 
111 Malmberg 1997, s. 175. 
112 Fahlbeck 1994, s. 92. 
113 Ahlberg och Bruun 1996, s. 118. 
114 Schmidt 1994, s. 115. 
115 Glavå och Hansson 2016, s. 543. 
116 AD 2006:76. 
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4. Kollektivavtalstolkning 

Det är vanligt förekommande att en tvist uppkommer för att avtalsparterna har olika 

åsikter gällande en avtalsbestämmelses innebörd. Parterna tolkar bestämmelsen olika, 

vanligtvis till respektive parts fördel. Olika åsikter gällande en bestämmelse kan 

föreligga vid avtalets ingående utan parternas vetskap.117 Olika tolkningar kan även 

uppstå för att parterna inte föreställt sig den situation som föranlett tvisten.118 

Ahlström betonar vikten av tydlighet i ett kollektivavtal, detta för att inte öppna upp 

för olika tolkningar.119 Ett uttalande om innebörden i ett begrepp kan skapa klarhet i 

hur parterna vid tidpunkten för avtalets tecknande tolkat begreppet.120  

Vissa termer och uttryck i avtal framgår inte alltid som klara.121 Detta är oftast ett 

resultat av att parterna inte lyckats enas om en gemensam formulering, det kan bero 

på tidsbrist i förhandlingen. Av den anledningen används ofta en neutral formulering 

som parterna enats om.122 De tvister som kommer till Arbetsdomstolen är ofta 

mångfacetterade, därför kan en lösning inte ske med hjälp av en enhetlig manual.123 

En ingående prövning och en helhetsbedömning bör göras mot bakgrund av många 

olika faktorer och omständigheter för att fastställa ett avtals innehåll.124  

Parterna i AD 2014:69 var oense om vad som avsågs med bestämmelsen förlängd 

uppsägningstid och vad som menades med begreppet sammanhängande 

anställningstid i denna bestämmelse. Utifrån Unionens tolkning av bestämmelsen 

förlängd uppsägningstid ska all anställningstid hos företaget medräknas under 

förutsättning att den är sammanhängande. Det innebär att anställningstid hos 

överlåtande företag efter en verksamhetsövergång får medräknas, under förutsättning 

att övergången skett utan avbrott i anställningen. Arbetsgivarparten hävdade att det är 

tiden i den befintliga anställningen som ska beaktas. Någon rätt att tillgodoräkna sig 

tidigare anställningstid i samma företag eller anställningstid från andra arbetsgivare 

föreligger inte vid tillämpning av bestämmelsen förlängd uppsägningstid, hävdar 

arbetsgivarparten. Arbetsgivarparten menar att anställningstiden ska vara 

                                                 
117 Fahlbeck 1994, s. 99 f. 
118 Schmidt, 1997, s. 189. 
119 Ahlström 2013, s. 169 ff. 
120 NJA 1990 s. 24. 
121 Ahlström 2013, s. 169 ff. 
122 Fahlbeck 1994, s. 99 f. 
123 Sigeman och Sjödin 2013, s. 81. 
124 Ramberg, Jan och Ramberg, Christina. Allmän avtalsrätt. 10 uppl. Stockholm: Wolters Kluwer, 2016, s.160. 
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sammanhängande. I följande avsnitt kommer jag att redogöra och anlysera AD 

2014:69 utifrån fyra olika tolkningsfaktorer. 

 

4.1 Den gemensamma partsavsikten 

Det är kollektivavtalsparterna som avgör hur en bestämmelse i ett kollektivavtal ska 

tolkas. I regel framgår det av den gemensamma partsavsikten vid avtalets tecknande 

hur ett avtal ska tolkas.125 För att ta reda på partsavsikten när bestämmelsen togs in i 

kollektivavtalet kan det bli aktuellt att studera vad som framkommit i protokoll, 

avtalsanteckningar och minnesanteckningar från avtalsförhandlingarna. Det kan även 

vara av värde att studera om bestämmelsen ärvt innehåll från tidigare kollektivavtal.126 

Om en bestämmelse i ett kollektivavtal har hämtats från ett annat avtal, har 

bestämmelsen samma innebörd som i det avtalet om det inte styrks att parterna har 

avsett något annat,127 eller att det nya avtalet talar emot detta.128  

Det har betydelse hur bestämmelsen tolkas i det centrala kollektivavtalet vid 

tolkningen av en bestämmelse i det lokala kollektivavtalet.129 I AD 2014:69 hänvisar 

bestämmelsen om förlängd uppsägningstid, i förvärvarens kollektivavtal, som var det 

avtal som var tillämpligt vid uppsägningstidpunkten för de överförda arbetstagarna, 

till Omställningsavtalet.130 SAF och PTK beslutade 1994 att Omställningsavtalet 

skulle ersätta Trygghetsöverenskommelsen.131 Bestämmelsen om förlängd 

uppsägningstid härstammar med andra ord från Trygghetsöverenskommelse från 1974 

mellan SAF och PTK, vilket parterna i målet var överens om. Det är därmed av 

intresse att studera Trygghetsöverenskommelsen och Omställningsavtalet med 

tillhörande protokoll och andra dokument.  

Enligt den ursprungliga Trygghetsöverenskommelsen från 1974, § 5, stadgas 

följande: ”Har tjänsteman som uppnått 55 års ålder och har 10 anställningsår uppsagts 

på grund av åtgärder vidtagna enligt § 4 skall den enligt avtalet om allmänna 

anställningsvillkor för tjänstemannen gällande uppsägningstiden förlängas med sex 

                                                 
125 AD 2011:60. 
126 Ahlström 2013, s. 169 ff. 
127 AD 1995:130. 
128 Lehrberg, Bert. Avtalstolkning: tolkning av avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 6 

uppl. Uppsala: Iusté, 2014, s. 142. 
129 Ahlström 2013, s. 177 f. 
130 Städ- och bevakningsavtalet, § 14.3.3. 
131 Svenska Arbetsgivareföreningen och Privattjänstemannakartellen. Förhandlingsprotokoll - överenskommelse 

om omställningsavtal. 1994-08-17, 1 §. 
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månader.”132 Utifrån SAF och PTK:s kommentarer på denna bestämmelse föreligger 

det olika uppfattningar om anställningstiden ska räknas till uppsägningsdagen eller 

avgångsdagen samt om tiden ska vara sammanhängande ”… eller om olika perioder i 

samma företag, sammanlagd tid hos övertagare och tidigare innehavare av ett företag 

o dyl skall inräknas.”133 Dessa begrepp infördes i Omställningsavtalet. Parterna var 

överens om att föra in följande text i avtalet om allmänna anställningsvillkor: ”Har 

tjänsteman, som sagts upp på grund av arbetsbrist, vid uppsägningsdagen uppnått 55 

års ålder och då har 10 års sammanhängande anställningstid skall den enligt detta 

avtal gällande uppsägningstiden förlängas med sex månader.”134 Införande av 

begreppet sammanhängande anställningstid tydliggjorde inte om anställningstid hos 

tidigare arbetsgivare får medräknas eller om bestämmelsen endast avser 

anställningstid hos den nuvarande arbetsgivaren. Det framgår endast att anställningen 

ska vara sammanhängande, vilket den kan vara vid en verksamhetsövergång, om den 

sker utan uppehåll i arbetstagarens anställning. 

Ett avtal erhåller sitt innehåll vid avtalets ingående, det innebär att det inte är 

möjligt för någon av parterna att i efterhand ensidigt påverka avtalets innehåll. 

Däremot kan en bekräftelse användas som bevismaterial för vad part eller parterna 

avsett med avtalsinnehållet.135 Arbetsgivarparten i AD 2014:69, använder SAF:s 

förbundscirkulär som argumentation för sin ståndpunkt. I förbundscirkuläret från 

1994 framgår SAF:s tolkning av bestämmelsen, att olika anställningsperioder inte ska 

räknas samman. De tio åren ska räknas från uppsägningsdagen och inte från den dag 

anställningen upphörde. Vidare framgår det att: ”Vid bedömning av rätten till sex 

månaders förlängd uppsägningstid skall anställningstidens längd beräknas utan 

tillämpning av reglerna i 3§ Lagen om anställningsskydd.” 136 

Sammanfattningsvis framgår det av den gemensamma partsavsikten vid avtalets 

ingående hur en bestämmelse i ett kollektivavtal ska tolkas. För att ta reda på 

partsavsikten kan det bli aktuellt att studera dokument från avtalsförhandlingarna 

                                                 
132 Centralt avtal träffat mellan Svenska Arbetsgivareföreningen och 

Privattjänstemannakartellen. Trygghetsöverenskommelsen mellan Svenska Arbetsgivareföreningen och 

Privattjänstemannakartellen. 1974, § 5, s. 17. 
133 Svenska Arbetsgivareföreningen och Privattjänstemannakartellen. Utredning SAF-PTK om TRRs framtida 

verksamhet. Stockholm: 1993-10-04, Bilaga 2. 
134 SAF och PTK 1994, Bilaga 2 § 3. 
135 Lehrberg 2014, s. 154 ff. 
136 Svensk Arbetsgivarförening. Förbundscirkulär - omställningsavtal ersätter trygghetsöverenskommelsen. 

Stockholm: 1994-09-09, s. 3. 
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samt studera tidigare kollektivavtal. Om en bestämmelse i ett kollektivavtal har 

hämtats från ett annat avtal, har bestämmelsen samma innebörd som i det avtalet, om 

inget annat anges. I AD 2014:69 hänvisar bestämmelsen om förlängd uppsägningstid i 

ISS kollektivavtal till Omställningsavtalet, som ersatte Trygghetsöverenskommelsen. 

Utifrån Omställningsavtalet och Trygghetsöverenskommelsen med tillhörande 

dokument framgår det inte att parterna har en gemensam partsavsikt om innebörden i 

bestämmelsen förlängd uppsägningstid. Om den gemensamma partsavsikten inte kan 

fastställas, studeras bestämmelsens ordalydelse i kollektivavtalstexten.137  

 

4.2 Ordalydelsen 

Ett avtals ordalydelse används som utgångspunkt för att fastställa avtalets innehåll. 

Ordalydelsen ger uttryck för parternas gemensamma vilja.138 Vid fastställande av 

ordalydelsens betydelse utgår Arbetsdomstolen från ett antal regler. Bland annat 

regeln om branschtermer, som innebär en tolkning av ordalydelsen utifrån termer som 

är allmänt accepterade inom den aktuella branschen. Det betyder att om inget 

bokstavligen sagts eller avtalats, följer den tolkning som är allmänt förekommande 

inom branschen.139 Innehåller ett avtal uttryck som hänvisar till något som är känt 

inom branschen, tolkas denna betydelse vanligtvis som den riktiga.140 I AD 2014:69, 

stadgas det enligt förvärvarens kollektivavtal, städ- och bevakningsavtal följande vid 

en överlåtelse:  

Om en tjänsteman, som sagts upp på grund av arbetsbrist vid uppsägningsdagen uppnått 55 

års ålder och då har 10 års sammanhängande anställningstid, ska uppsägningstiden förlängas 

med sex månader. (Denna bestämmelse är kopplad till Omställningsavtalet). Detta gäller inte 

tjänsteman som vid uppsägningstillfället fyllt 65 år. 141 

I AstraZenecas kollektivavtal, tjänstemannaavtalet,142 framgår det att: ”Om en 

tjänsteman har sagts upp på grund av arbetsbrist och vid uppsägningsdagen uppnått 

55 års ålder och då har tio års sammanhängande anställningstid, ska uppsägningstiden 

                                                 
137 AD 2005:50. 
138 Ramberg och Ramberg 2016, 161. 
139 Ahlström 2013, s. 169 ff. 
140 Hedwall, Mattias. Tolkning av kommersiella avtal. 2 uppl. Stockholm: Norstedts juridik, 2004, s. 71. 
141 Städ- och bevakningsavtalet, § 14.3.3. 
142 Lokalt avtal träffat mellan Industri- och kemigruppen och Unionen om allmänna anställningsvillkor. 

Tjänstemannaavtalen. 2010-04-01 – 2011-09-30. 
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förlängas med sex månader.”143 Denna bestämmelse gäller längst till och med 65-

årsdagen.144  

I Apotekets kollektivavtal, bransch Apotek,145 § 13.1 som gäller vid överlåtelse, 

anges följande: ”Har medarbetare, som sagts upp på grund av arbetsbrist, vid 

uppsägningsdagen uppnått 55 års ålder och då har 10 års sammanhängande 

anställningstid ska uppsägningstiden förlängas med sex månader.” 146 

Privattjänstemännens kollektivavtal är enhetliga.147 Vilket tydligt framgår av dessa 

tre citerade avtalsbestämmelser. Unionen menar att på grund av verksamheternas 

likalydande kollektivavtal borde ISS betrakta arbetstagarnas anställningstid hos 

Apoteket och AstraZeneca och berättigat dem till den förlängda uppsägningstiden. 

Arbetsgivarparten menar att det saknar betydelse om bestämmelserna i 

kollektivavtalen var likalydande, snarlika eller väsentligt olika. De menar att det som 

är av avgörande betydelse är vilken innebörd den tillämpbara regeln har hos 

förvärvaren. Arbetsgivarparten hävdar att de övertagna arbetstagarna inte vid 

övergångstidpunkten hade rätt till den förlängda uppsägningstiden enligt städ- och 

bevakningsavtalet och var därmed inte berättigade till denna kollektivavtalade 

förmån. 

Unionen har i sitt yttrande utvecklat vad de avser med likalydande avtal. Unionen 

menar att avtalen är likalydande både gällande dess ordalydelse samt dess materiella 

innebörd.148 Arbetsgivarparten hävdar att bestämmelsen endast är likalydande vid en 

språklig jämförelse. Arbetsgivarsidan menar att respektive bestämmelse innebär att 

det endast är fråga om anställningstid i den innevarande anställningen hos respektive 

arbetsgivare som beaktas.149 Arbetsdomstolen har valt att inte uttala sig i frågan om 

betydelsen gällande kollektivavtalens likalydande utformning, utan Arbetsdomstolen 

har skickat frågan vidare till EU-domstolen för ett förhandsavgörande. 

Vid fastställandet av ordalydelsen studerar Arbetsdomstolen även hur parterna 

använt den tvistiga termen i andra delar av avtalet samt i andra avtal. Det underlättar 

                                                 
143 Tjänstemannaavtalet 2010-04-01 – 2011-09-30 , 11 § mom. 2:2. 
144 Tjänstemannaavtalet 2010-04-01 – 2011-09-30 , 11 § mom. 2:2. 
145 Lokalt avtal träffat mellan Almega Tjänsteförbunden och Unionen om allmänna anställningsvillkor. 

Branschavtal Apotek, 2004-05-01 – 2007-04-30. 
146 Bransch Apotek 2004-05-01 – 2007-04-30, § 13.1. 
147 Schmidt 1997, s. 55. 
148 Unionen. Yttrande. Stockholm: 2015-04-15, punkt 1. 
149 Almega. Yttrande. Stockholm: 2015-03-17, punkt 1. 
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om parterna är konsekventa i sina avtal och ger ordet samma innebörd.150 I AD 

2011:82 uppkom en tvist om begreppet överenskommelse i ett centralt kollektivavtal 

enbart avsåg lokala överenskommelser mellan arbetsgivare och lokala 

arbetstagarorganisationer eller om överenskommelser mellan arbetsgivare och 

enskilda arbetstagare även omfattades. Parterna i målet hade olika uppfattningar om 

begreppet överenskommelse i samband med ackordslön. Arbetsgivaren hävdade att 

individuella överenskommelser med de anställda var tillåtna medan 

arbetstagarorganisationen ansåg att begreppet överenskommelse endast avsåg 

överenskommelser med lokala arbetstagarorganisationer. Arbetsdomstolen bedömde 

utifrån vad som framkommit vid bestämmelsens tillkomst, avtalets uppbyggnad och 

avtalets tillämpning att begreppet inte kunde tolkas att det krävdes en lokal 

överenskommelse. Även om avsikten i avtalet endast avsåg lokal överenskommelse, 

ansåg Arbetsdomstolen att det borde ha angetts att bestämmelsen endast avsåg lokal 

överenskommelse och inte bara överenskommelse, med tanke på att det i andra delar i 

avtalet stod lokal överenskommelse och inte bara överenskommelse.  

Ett annat mål som även handlar om tolkning av ordalydelsen i ett kollektivavtal är 

AD 2010:54. Frågan i målet var om det var tillåtet enligt kollektivavtalet att förlägga 

kontinuerligt skiftarbete till helgdagar. Tvisten i målet gällde ordalydelsen i avtalet, 

om begreppet söndag även omfattade helgdagar (långfredagen, påskdagen och 

annandag påsk). Arbetsdomstolen fann att det inte gick att fastställa någon gemensam 

partsavsikt, uppgifter från tidigare avtalsförhandlingar gav ingen vägledning i 

tolkningsfrågan. Mot bakgrund av att ordet helgdag används i andra delar av avtalet 

var det enligt Arbetsdomstolen svårt att förstå varför det i avtalstexten inte angavs 

”såväl vardag som söndag och helgdag”, om det var detta som avsågs med texten. 

Enligt allmän språkuppfattning kan begreppet helgdag även innefatta söndag. Men 

enligt Arbetsdomstolens faller det sig inte lika naturligt att i begreppet söndag även 

innefatta andra helgdagar. Arbetsdomstolens bedömning blev därmed att begreppet 

söndag inte kunde omfatta helgdag.  

Om en jämförelse görs mellan målen AD 2011:82, AD 2010:54 och AD 2014:69, 

är det tvistigt i samtliga tre mål om innebörden i ett avtalsbegrepp. I samtliga tre mål 

har den tvistiga termens ordalydelse varit oklar och tvetydlig. Begreppen har kunnat 
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tolkas på olika vis, vilket parterna i målen har gjort. Utifrån Arbetsdomstolens dom i 

2011:82 framgår det av Arbetsdomstolen att det borde ha angetts att bestämmelsen 

endast avsåg ”lokal överenskommelse” om det var detta som avsågs. I AD 2010:54 

ansåg Arbetsdomstolen att det borde angetts ”såväl vardag som söndag och helgdag” 

om det var detta som avsågs med texten. Därmed borde det även i AD 2014:69 

uttryckligen stått ”sammanhängande anställningstid i nuvarande verksamhet” 

alternativt ”sammanhängande anställningstid i verksamheten och verksamheter som 

omfattats av 6 b § LAS” om det var detta som åsyftades. Utifrån den nuvarande 

lydelsen ”sammanhängande anställningstid” framgår det inte av ordalydelse att det 

handlar om sammanhängande anställningstid i verksamheten eller om anställningstid 

hos tidigare arbetsgivare som omfattats av 6 b § LAS även inkluderas i begreppet. Det 

hade det varit önskvärt om parterna definierade vad de avsåg med bestämmelsen, det 

hade underlättat för parterna, rättsläget och tolkningen av bestämmelsen.  

Sammanfattningsvis används ett avtals ordalydelse som utgångspunkt för att 

fastställa avtalets innehåll. Ordalydelsen fastställs bland annat genom tolkning utifrån 

termer som är allmänt accepterade inom den aktuella branschen. Vid fastställandet av 

ordalydelsen studeras hur parterna använt den tvistiga termen i andra delar av avtalet 

samt i andra avtal. Det underlättar om parterna är konsekventa och ger ordet samma 

innebörd. Den tvistiga bestämmelsen i AD 2014:69, sammanhängande anställningstid, 

har inte använts i andra delar av städ- och bevakningsavtalet. Ett förtydligande 

avseende begreppet sammanhängande anställningstid hade varit önskvärt, vilket hade 

underlättat för parterna, tolkningen och rättsläget.  

 

4.3 Praxis 

Praxis kan få betydelse för att lösa tolkningstvister.151 Om praxis är tydlig, etablerad 

och fast, kan den användas som tolkningsfakta.152 Om det finns praxis som visar på 

hur en bestämmelse tidigare har tillämpats kommer denna tolkning att få betydelse 

vid domstolens ställningstagande.153 Tidigare praxis, både svensk och utländsk, kan 

användas som vägledning för att studera hur ett begrepp tidigare har tolkats samt i 
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152 AD 2002:16. 
153 Glavå och Hansson 2016, s.173. 
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vilka sammanhang begreppet har använts.154 Även avtalspraxis, det vill säga avtalets 

faktiska tillämpning, tillges betydelse.155  

I AD 2014:69 användes Arbetsdomstolens dom 2011:3 som vägledning för 

tolkning av bestämmelsen förlängd uppsägningstid. I AD 2011:3 gällde tvisten hur en 

arbetstagares anställningstid ska beräknas vid tillämpning av 

kollektivavtalsbestämmelsen förlängd uppsägningstid. I målet hade endast 

förvärvaren kollektivavtal, som löd enligt följande: ”För den som fyllt 55 år och har 

en sammanhängande anställningstid vid företaget av minst 10 år är uppsägningstiden 

vid arbetsbrist 1 år”.156 Arbetsdomstolen ansåg att det var naturligare i 

kollektivavtalssammanhanget att tolka begreppet vid företaget som att det syftar på 

arbetsgivaren som sådan och inte på den verksamhet som bedrivits. Det betyder att 

begreppet vid företaget, i denna situation, inte är att likställa med verksamhet. 

Arbetsdomstolens tolkning av begreppet vid företaget innebär att vid en 

verksamhetsövergång får anställningstiden hos överlåtande företag inte medräknas, 

vid beräkning av den förlängda uppsägningstiden. Det medför att anställningstiden 

nollställs vid beräkning av den kollektivavtalade förmånen. 

Bestämmelsen gällande förlängd uppsägningstid i städ- och bevakningsavtalet i 

AD 2014:69 skiljer sig från ordalydelsen i friskoleavtalet i AD 2011:3. I 

friskoleavtalet anges ”sammanhängande anställningstid vid företaget” medan i städ- 

och bevakningsavtalet anges ”sammanhängande anställningstid”. Om parterna i AD 

2014:69 avsett sammanhängande anställningstid vid företaget, hade det varit naturligt 

att använda en sådan formulering. I och med att det endast står sammanhängande 

anställningstid utgör ordalydelsen i viss mån stöd för att en annan tolkning åsyftats. 

Denna formulering skulle även kunna vara ett resultat av att parterna inte lyckats 

enats som en gemensam formulering i avtalet, och därmed använt sig av en neutral 

formulering som parterna varit överens om.157 Mot bakgrund av att bestämmelsen om 

förlängd uppsägningstid i AD 2011:3 skiljer sig från bestämmelsens ordalydelse i AD 

                                                 
154 Hedwall 2004, s. 71. 
155 Ramberg, Jan. Avtalstolkningsmetoder. I Festskrift till Gösta Walin, Höglund, Olle (red.). Stockholm: 

Nordstedts Juridik, 2002, s. 505. 
156 Lokalt avtal träffat mellan LR, Lärarförbundet och SKTF om allmänna anställningsvillkor. Kollektivavtal - 

anställningsvillkor vid fristående förskola, fritidsverksamhet, grundskola, uppdragsutbildning och gymnasieskola. 

2007-05-01 – 2009-12-31, 10:2. 
157 Fahlbeck 1994, s. 99 f. 
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2014:69, ansåg Arbetsdomstolen att tolkningen av bestämmelsen i AD 2011:3 inte 

gav tillräcklig vägledning för att tolka bestämmelsen i AD 2014:69. 

Om det uttryckligen skulle stått ”sammanhängande anställningstid vid företaget” i 

städ- och bevakningsavtalet i AD 2014:69 gällande bestämmelsen förlängd 

uppsägningstid skulle denna ordalydelse kunna tolkas utifrån två scenarion. 

Bestämmelsen hade kunnat tolkas utifrån tidigare praxis.
158

 Ordalydelsen i AD 

2014:69 hade kunnat tolkas i enighet med AD 2011:3. Det hade inneburit att 

anställningstid hos Apoteket och AstraZeneca inte hade fått medräknats, utan endast 

anställningstid hos ISS hade fått beaktas. Bestämmelsen hade även kunnat tolkas i 

enighet med hur begreppet används i andra delar av avtalet.159 I § 14.3.2 i städ- och 

bevakningsavtalet anges att uppsägningstid bestäms utifrån ”anställningstid vid 

företaget”. Om parterna tolkat bestämmelse likvärdigt som i denna paragraf, hade det 

inneburit att de överförda arbetstagarna, enligt 3 § 2 punkten LAS, fått tillgodoräkna 

sig anställningstid hos AstraZeneca. Under förutsättning att inget uppehåll skett 

mellan anställningarna. Begreppet företag i 14.3.2 § i städ- och bevakningsavtalet 

omfattar överlåtare som förvärvare. Arbetstagare 1 hade inte haft rätt att tillgodoräkna 

sig anställningstid hos Apoteket, då ett inrangeringsavtal tecknats för arbetstagare 1.  

Sammanfattningsvis kan praxis få betydelse för att lösa tolkningstvister. Om det 

finns praxis som visar på hur en bestämmelse tidigare har tillämpats kommer denna 

tolkning att få betydelse vid domstolens ställningstagande. Arbetsdomstolen ansåg att 

bestämmelsen om förlängd uppsägningstid i AD 2011:3 skiljde sig från 

bestämmelsens ordalydelse i AD 2014:69. Därmed gav tolkningen av bestämmelsen i 

AD 2011:3 inte tillräcklig vägledning för att tolka bestämmelsen i AD 2014:69. 

 

4.4 Det naturliga syftet med bestämmelsen 

Om varken partsavsikten, ordalydelsen eller praxis ger vägledning för tolkning av 

bestämmelsens innehåll, framstår bestämmelsen som oklar. I sådana fall kan 

domstolen avgöra tvisten utifrån regler om vem som anses ansvarig för att 

bestämmelsen är oklart utformad. En oklar bestämmelse är en bestämmelse vars 

innebörd inte går att tolka. Det kan antingen vara författaren, initiativtagaren eller part 
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som insett att motparten missförstått bestämmelsen. Den part som anses ansvarig för 

den oklara tolkningen förlorar och motpartens yrkande godkänns. Oklarhetsregeln blir 

sällan aktuell i domstolen,160 detta för att andra tolkningsregler som exempelvis 

ordalydelsen, avtalets ändamål samt parternas uttalande och agerande före och efter 

avtalets tecknade vanligtvis ger en tillräcklig bild av vad avtalet innebär.161 

Om ingen part kan anses ansvarig för oklarheten och om parterna inte är överens 

om hur en kollektivavtalsbestämmelse ska tolkas, kan domstolen besluta om vad som 

ska gälla utifrån vad som objektivt sett framstår som det naturliga syftet med 

bestämmelsen.162 I praxis framgår det att vid tolkning av ett kollektivavtal utgår 

domstolen, i sitt avgörande, från vad som framstått som en naturlig avtalstolkning. 

Detta görs om inga andra tolkningsprinciper gett tillräcklig vägledning.163 

Arbetsdomstolen bedömning utgår från vad som framstår som det naturliga med den 

tvistiga bestämmelsen, det vill säga bestämmelsens ändamål.164 Företräde ges till den 

tolkning som utifrån dess konsekvenser och mot bakgrund av avtalets uppbyggnad 

framstår som mest följdriktig, okomplicerad, rimlig och naturlig.165 

I AD 2014:69 kan ingen av parterna anses ansvarig för att utformningen av 

bestämmelsen förlängd uppsägningstid är oklar. I målet framgår det att 

bestämmelsens syfte är att skapa ett förstärkt omställningsskydd för äldre 

arbetstagare. Utifrån bestämmelsen syfte borde bestämmelsen tolkas till fördel för 

överförda arbetstagare, vilket innebär att överförda arbetstagarna borde få 

tillgodoräkna sig anställningstid hos Apoteket och AstraZeneca vid beräkning av 

anställningstid i samband med den förlängda uppsägningstiden. Denna tolkning skulle 

överensstämma med överlåtelsedirektivets syfte som är att skydda arbetstagares 

rättigheter i samband med en överlåtelse,166 vilket skulle gynna arbetstagarna och 

antagligen medföra en ökad trygghet och säkerhet för överförda arbetstagares 

anställningsvillkor. Den ökade tryggheten hade förmodligen inneburit att fler 

arbetstagare, som uppnått en rätt till förlängd uppsägningstid hos överlåtande företag, 

väljer att följa med till förvärvaren vid en verksamhetsövergång istället för att stanna 

                                                 
160 Ahlström 2013, s. 172 ff. 
161 Ramberg och Ramberg 2016, s. 186. 
162 Ahlström 2013, s. 169. 
163 AD 1984:37. 
164 Källström och Malmberg 2013, s. 169. 
165 Sigeman och Sjödin 2013, s. 82. 
166 Rådets direktiv 2001/23/EG, ingressen punkt 3. 
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kvar hos överlåtaren, för att inte gå miste om den förlängda uppsägningstiden. Enligt 

Mulder stannar arbetstagare kvar hos överlåtaren för att arbetstagaren upplever ett 

starkare skydd hos överlåtaren.167  

Om bestämmelsen skulle tolkas utifrån arbetsgivarpartens tolkning av 

bestämmelsen skulle denna tolkning innebära ett tydliggörande om att denna 

bestämmelse endast avser anställningstid i den nuvarande anställningen. Denna 

tolkning hade troligtvis medfört att överförda arbetstagare upplevt en försämring av 

sina anställningsvillkor i och med verksamhetsövergången. Det hade i sin tur kunnat 

medföra att berörda arbetstagare, som uppnått en rätt till förlängd uppsägningstid hos 

överlåtande företag, väljer att stanna kvar hos överlåtaren om de bedömer att det är 

stor risk att bli uppsagd hos förvärvaren. Om hela överlåtarens verksamhet övergår är 

risken att bli uppsagd på grund av arbetsbrist stor. Det kan vara fördelaktigt för en 

arbetstagare med lång anställningstid att stanna kvar hos överlåtaren, om överlåtaren 

är ett stort företag med goda chanser till omplacering inom organisationen.
168

 

Sammanfattningsvis om inga andra tolkningsprinciper gett tillräcklig vägledning i 

tvistefrågan kan domstolen besluta om vad som ska gälla utifrån vad som objektivt 

sett framstår som det naturliga syftet med bestämmelsen, det vill säga bestämmelsens 

ändamål. Företräde ges till den tolkning som utifrån dess konsekvenser och mot 

bakgrund av avtalets uppbyggnad framstår som mest följdriktig, okomplicerad, rimlig 

och naturlig. När flera tolkningar är möjliga väljer EU-domstolen den som är mest 

förenlig med den aktuella bestämmelsens syfte. Utifrån bestämmelsens ändamål i AD 

2014:69, är Unionens tolkning av bestämmelsen är den mest naturliga. De överförda 

arbetstagarna borde utifrån bestämmelsens syfte, som är att skapa ett förstärkt 

omställningsskydd för äldre arbetstagare, ha rätt att tillgodoräkna sig anställningstid 

hos överlåtande företag.   
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5. Om båda parterna är bundna av kollektivavtal 
 

Vad som händer med kollektivavtalade anställningsvillkor vid en 

verksamhetsövergång, när både överlåtaren och förvärvaren är bundna av 

kollektivavtal vid verksamhetsövergången, beror på om parterna är bundna av olika 

kollektivavtal eller av samma kollektivavtal.169 I detta kapitel redogör jag för dessa två 

kollektivavtalssituationer i var sitt avsnitt.  

 

5.1 Om parterna är bundna av olika kollektivavtal 
 

Om förvärvaren och överlåtaren är bundna av olika kollektivavtal tillämpas 28 § 3 st. 

MBL, som syftar till att ge arbetstagare som omfattas av en verksamhetsövergång ett 

temporärt skydd mot ändrade och försämrade anställningsvillkor.170 Bestämmelsen i 

28 § 3 st. MBL innebär att den nye arbetsgivaren är skyldig att under ett år från 

verksamhetsövergången tillämpa anställningsvillkoren i överlåtarens kollektivavtal 

för de arbetstagare som överförts.171 Ettårsperioden kan förkortas om kollektivavtalets 

giltighetstid löpt ut innan dess,172 eller om ett nytt kollektivavtal dessförinnan börjat 

gälla för den övertagna personalen.173 Med ett nytt kollektivavtal avses ett 

inrangeringsavtal. Genom ett inrangeringsavtal samordnas villkoren som förvärvarens 

anställda har med de överförda arbetstagarna i den nya arbetsgivarens 

personaladministrativa system. Tillkomsten av inrangeringsavtal uppmuntras mot 

bakgrund av att det kan vara betungande för en arbetsgivare att tillämpa, på det sätt 

som anges i 28 § 3 st. MBL, två olika uppsättningar anställningsvillkor beträffande 

exempelvis arbetstid för arbetstagare som arbetar sida vid sida i företaget.174 Genom 

tecknade av inrangeringsavtal kan de överförda arbetstagarnas anställningsvillkor 

förändras antingen till det bättre eller till det sämre.175 Om den överförda personalens 

anställningsvillkor ändras i linje med befintlig personal hos förvärvaren, underlättar 

                                                 
169 Bergqvist, Olof, Lunning, Lars och Toijer, Gudmund. Medbestämmandelagen: lagtext med kommentarer, 2 

uppl. Stockholm: Publica, 1997, s. 326. 
170 Sigeman och Sjödin 2013, s. 100. 
171 28 § 3 st. MBL. 
172 Sigeman och Sjödin 2013, s. 100. 
173 28 § 3 st. MBL. 
174 Sigeman och Sjödin 2013, s. 101. 
175 Mulder 2004, s. 326 f. 
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det för arbetsgivarens administrativa arbete samt blir det troligtvis mer 

kostnadseffektivt för arbetsgivaren.176  

En förvärvare blir, genom 28 § 3 st. LAS, endast bunden av överlåtarens 

kollektivavtal till förhållandena på anställningsavtalets nivå,177 det vill säga villkor 

som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.178 Det innebär att det endast 

är anställningsvillkor enligt kollektivavtalet som övergår till förvärvaren,179 därmed 

inte de obligatoriska reglerna i kollektivavtalet.180 Det innebär att regler som behandlar 

relationen till fackföreningen inte omfattas.181 Det kan handla om exempelvis 

bestämmelser om förhandlingsordning och uppsägningstider för kollektivavtalet.182 

Bestämmelsen i 28 § 3 st. MBL avser endast de arbetstagare som omfattats av 

övergången.183 ”Det finns inget stöd för att anta att det skulle föreligga en allmän 

rättsgrundsats, som innebär att alla anställda under en övergångstid skulle vara 

garanterade bibehållna anställningsvillkor.”184 Bestämmelsen i 28 § 3 st. MBL äger 

inte tillämplighet om de övertagna arbetstagarna vid verksamhetsövergången inte är 

medlemmar i den organisation som överlåtaren har kollektivavtal med. I denna 

situation får förvärvarens kollektivavtal normerande verkan gentemot de 

utanförstående övertagna arbetstagarnas anställningar.185 En förutsättning för att 

förvärvarens kollektivavtal ska bli normerande för dessa arbetstagare är att deras 

arbetsuppgifter omfattas av kollektivavtalet.186 Arbetstagare som anställts efter 

övergången samt förvärvarens egen personal omfattas inte heller av 28 § 3 st. MBL.187  

En konsekvens av att en förvärvare övertar anställningsförhållandena på samma 

villkor som överlåtaren kan medföra att samma kategori av arbetstagare får olika 

anställningsvillkor hos den nye arbetsgivaren.188 Det framgår varken av 28 § 3 st. 

MBL eller av artikel 3.3 i överlåtelsedirektivet (2001/23/EG) att arbetstagaren har rätt 

till bättre villkor än vad som gällde hos överlåtaren utan bestämmelserna syftar endast 

                                                 
176 Barnard 2012, s. 606. 
177 Sigeman och Sjödin 2013, s. 100. 
178 Schmidt 1997, s. 178. 
179 SOU 1994:83, s. 56. 
180 Bergqvist, Lunning och Toijer 1997, s. 332. 
181 Källström och Malmberg 2013, s. 288. 
182 Ahlström 2013, s. 42. 
183 Ahlström 2013, s. 88. 
184 Lunning och Toijer 2010, s. 312. 
185 Mulder 2004, s. 326. 
186 Ahlström 2013, s. 80 f. 
187 Källström och Malmberg 2013, s. 288. 
188 Mulder 2004, s. 294. 
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till att arbetstagaren ska ha rätt till samma anställningsvillkor som gällde hos 

överlåtaren. Därmed är förvärvaren inte skyldig att tillämpa de mer fördelaktiga 

villkoren i sitt egna kollektivavtal på de övertagna arbetstagarna.189 Det framgår av 

generaladvokatens förslag till avgörande i C-108/10 Scattolon punkt 94, att direktivet 

inte hindrar att lönevillkoren mellan övertagna arbetstagare och dem som, vid 

tidpunkten för övergången, redan var anställda hos förvärvaren, i viss mån skiljer sig 

åt.190 Detta kan medföra att de överföra arbetstagarna under den ettåriga 

övergångsperioden, kan få sämre förmåner än vad förvärvarens anställda har enligt 

förvärvarens avtal.191 Däremot föreligger det inget hinder för förvärvaren att tillämpa 

villkoren i sitt kollektivavtal på de övertagna arbetstagarna om det medför bättre 

villkor.192  

När den ettåriga övergångsperioden har passerat blir förvärvaren automatiskt 

skyldig att tillämpa de normerande reglerna som gäller enligt förvärvarens 

kollektivavtal, under förutsättning att avtalet är tillämpligt på den övertagna 

personalen.193 I AD 2013:6 var både förvärvaren och överlåtaren bundna av samma 

centrala kollektivavtal, däremot hade överlåtaren ett lokalt kollektivavtal som 

utgjorde en tillåten lokal anpassning enligt det centrala kollektivavtalet. Tvisten i 

målet gällde om förvärvaren hade rätt, ett år efter verksamhetsövergången, att 

tillämpa överlåtarens lokala kollektivavtal istället för förvärvarens centrala 

kollektivavtal. Arbetsdomstolen kom i målet fram till att efter ett år har passerat från 

verksamhetsövergången, var förvärvaren skyldig att tillämpa sitt kollektivavtal istället 

för överlåtarens. 

Sammanfattningsvis blir en förvärvare bunden av överlåtarens kollektivavtal i ett 

år alternativt tills kollektivavtalet löpt ut eller tills ett nytt kollektivavtal börjat gälla 

för de övertagna arbetstagarna. Förvärvaren blir endast bunden av förhållandena i 

överlåtarens kollektivavtal på anställningsavtalets nivå till de arbetstagare som 

omfattats av övergången, under förutsättning att de övertagna arbetstagarna är 

medlemmar i den organisation som överlåtaren har kollektivavtal med. Om de 

övertagna arbetstagarna inte är medlemmar i den organisation som överlåtaren har 

                                                 
189 Lunning och Toijer 2010, s. 311. 
190 C-108/10 Scattolon, punkt 77. 
191 AD 2008:61. 
192 Hansson 2010, s. 182 f. 
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kollektivavtal med, tillämpas förvärvarens kollektivavtal på dessa arbetstagare. När 

den ettåriga övergångsperioden har passerat blir förvärvaren automatiskt skyldig att 

tillämpa de normerande reglerna som gäller enligt förvärvarens kollektivavtal. 

 

5.1.1 Parternas ställningstagande i AD 2014:69 till 28 § 3 st. MBL  

 

I AD 2014:69 var parterna vid verksamhetsövergången bundna av olika lokala 

kollektivavtal. Det tvistiga mellan parterna var om förvärvaren var skyldig att 

tillämpa villkoren i överlåtarnas kollektivavtal efter det att ett år passerat sedan 

verksamhetsövergångarna. Enligt Unionen är en förvärvare skyldig att beakta 

anställningstid hos överlåtaren även efter den ettåriga övergångsperioden. Unionen 

menar att ISS haft en skyldighet enligt överlåtelsedirektivet och 

anställningsskyddslagen att beakta arbetstagarnas anställningstid hos Apoteket och 

AstraZeneca. Arbetsgivarparten hävdar, i enlighet med 28 § 3 st. MBL, att ISS i ett år 

från verksamhetsövergångarna var skyldig att tillämpa anställningsvillkoren i 

Apoteket och AstraZenecas kollektivavtal för de överförda arbetstagarna. När ISS 

sade upp de överförda arbetstagarna hade mer än ett år passerat sedan 

verksamhetsövergångarna, därmed hade ISS skyldighet att tillämpa överlåtarnas 

kollektivavtal förflutit.  

Arbetsdomstolen konstaterade i AD 2014:69 att överlåtarnas kollektivavtal varit 

tillämpliga för de överförda arbetstagarna under deras första anställningsår hos ISS. 

Vid tidpunkten för uppsägningarna hade de överförda arbetstagarna varit anställda 

hos ISS i mer än ett år. Sedan ett år passerat är arbetstagarna bundna av ISS 

kollektivavtal och därmed är det uppsägningstiderna i ISS:s kollektivavtal som ska 

tillämpas. Arbetsdomstolen fann därmed att ISS, efter den ettåriga övergångsperioden 

inte var skyldig att tillämpa villkoren i överlåtarnas kollektivavtal. Det framgår inte av 

artikel 3.3 i överlåtelsedirektivet (2001/23/EG) att en förvärvare är skyldig att 

tillämpa bestämmelserna i överlåtarens kollektivavtal under längre tid än ett år. Det är 

upp till medlemsstaterna att införa gynnsammare regler än vad överlåtelsedirektivet 

föreskriver,194 vilket Sverige inte har infört.  

 

                                                 
194 Rådets direktiv 2001/23/EG, artikel 8. 
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5.1.2 Om inrangeringsavtal träffats i AD 2014:69 

 

I AD 2014:69 är det tvistigt om kollektivavtalsparterna träffat inrangeringsavtal med 

innebörden att anställningstiden hos överlåtarna ska betraktas. Unionen menade att 

parterna i samband med verksamhetsövergångarna träffade inrangeringsavtal och att 

det av dessa framgick att arbetstagarnas anställningstid hos överlåtarna skulle beaktas, 

gällande bestämmelsen förlängd uppsägningstid. Enligt Unionen infördes 

bestämmelserna för att säkerställa att övergångarna inte skulle innebära någon 

försämring av de övertagna arbetstagarnas rättigheter. Arbetsgivarsidan har bestridit 

att inrangeringsavtal har träffats för de arbetstagare som övergått från AstraZeneca.  

Tolkningsfrågan avgörs utifrån en bedömning av vad parterna presenterat för 

domstolen.195 I en kollektivavtalstvist är det av betydelse om parterna kan bevisa sina 

påståenden. Lyckas en part inte bevisa sitt påstående bortser domstolen från detta.196 

Unionen kunde inte bevisa att det förelåg ett inrangeringsavtal för de överförda 

arbetstagarna från AstraZeneca. Därmed fann Arbetsdomstolen att ISS inte, på grund 

av inrangeringsavtal, var skyldig att beaktat anställningstider hos AstraZeneca 

gällande bestämmelsen förlängd uppsägningstid. En förutsättning för att få rätt är att 

kunna bevisa omständigheterna till sina yrkanden. Endast det som är bevisat anses 

existera.197 

I målet framgår det att Unionen och ISS tecknat ett inrangeringsavtal för 

arbetstagare 1 som övergått från Apoteket. Detta inrangeringsavtal tecknades den 1 

april 2005.198 Ett inrangeringsavtal börjar inte gälla förrän verksamhetsövergången ägt 

rum.199 Det innebär att inrangeringsavtalet börjar gälla den 9 maj 2005 för arbetstagare 

1. Av inrangeringsavtalets ordalydelse framgår det att: ”Anställningstid hos Apoteket 

får tillgodoräknas vid beräkning av anställningstid enligt LAS under förutsättning att 

LAS § 6B om övergång av verksamhet äger tillämpning.”200 Detta inrangeringsavtal 

reglerar, enligt arbetsgivarparten, inte frågan om bestämmelserna i kollektivavtal, 

utan endast beräkning av anställningstid enligt anställningsskyddslagen. 

Arbetsdomstolen konstaterar att förlängd uppsägningstid regleras i kollektivavtal och 

                                                 
195 Glavå och Hansson 2016, s. 176. 
196 Ahlström 2013, s. 167. 
197 Ahlström 2013, s. 165 ff. 
198 Inrangeringsavtal träffat mellan ISS Facility Services AB och Tjänstemannaförbundet HTF:s 
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199 Mulder 2004, s. 327. 
200 Inrangeringsavtalet 2005-04-01, § 3 punkt 7. 
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inte enligt anställningsskyddslagen. Arbetsdomstolens slutsats blev därmed att ISS 

inte hade någon skyldighet, enligt inrangeringsavtalet, att beakta arbetstagare 1:s 

anställningstid hos Apoteket, gällande bestämmelsen förlängd uppsägningstid.  

Ett inrangeringsavtal har en normativ verkan på utanförstående arbetstagares 

anställningsvillkor och gäller framför det kollektivavtal som förvärvaren redan är 

bunden av.201 Det innebär att det inrangeringsavtal som tecknades för arbetstagare 1, 

även tillämpas för utanförstående arbetstagare hos ISS framför ISS egna 

kollektivavtal. Ett inrangeringsavtal tecknas för att samordna villkoren som 

förvärvarens anställda har med överförda arbetstagare,202 därmed hade troligtvis de 

utanförstående arbetstagarna på ISS fått samma villkor i inrangeringsavtalet som de 

haft i ISS kollektivavtal. 

 

5.1.3 Om arbetstagarnas anställningsvillkor har försämrats i AD 2014:69 

 

En arbetstagares anställningsvillkor ska inte genast försämras på grund av en 

verksamhetsövergång.
203

 De övertagna arbetstagarnas anställningsvillkor i AD 

2014:69 har inte försämrats vid tidpunkten för verksamhetsövergångarna. De 

överförda arbetstagarnas anställningsvillkor har däremot försämrats när den ettåriga 

övergångsperioden har passerat och ISS kollektivavtal blev tillämpligt. De övertagna 

arbetstagarnas anställningstider nollställdes i och med verksamhetsövergångarna, men 

denna beräkning blev först tillämpbar när ISS kollektivavtal blev tillämpligt. Enligt 

Sigeman och Sjödin fungerar den ettåriga övergångsperioden som ett temporärt skydd 

mot ändrade och försämrade anställningsvillkor.
204

  

I AD 2014:69 menade Unionen att arbetstagarnas rättigheter och 

anställningsvillkor har försämrats på grund av verksamhetsöverlåtelsen mot bakgrund 

av att de inte medgetts rätt till förlängd uppsägningstid. Enligt Unionen får en 

verksamhetsövergång inte i sig leda till en försämring av de överförda arbetstagarnas 

situation i förhållande till vad som gällt före verksamhetsövergången. Två av de 

berörda arbetstagarna, arbetstagare 2 och 3, hade redan vid verksamhetsövergången 

2009 fyllt 55 år och hade en anställningstid hos AstraZeneca som översteg tio år. I 
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och med verksamhetsövergången och ISS tillämpning av städ- och bevakningsavtalet 

anser Unionen att de överförda arbetstagarna hamnat i en mindre fördelaktig situation 

på grund av verksamhetsövergången. 

Arbetsgivarparten menar å andra sidan att det är bestämmelsens utformning, om 

förlängd uppsägningstid, i respektive kollektivavtal som medför att arbetstagarna 

drabbas av en försämring och inte verksamhetsövergångarna i sig. Enligt 

arbetsgivarparten innebär reglerna om övergång av verksamhet att arbetstagare, efter 

övergången, normalt får vidkännas väsentliga förändringar. Sådana förändringar kan 

vara såväl positiva som negativa från arbetstagarens perspektiv. Rätten till den 

förlängda uppsägningstiden, hävdar arbetsgivarparten, följer av ISS kollektivavtal, 

som kommit att gälla för de berörda arbetstagarna ett år efter övergången. Denna 

kollektivavtalade rättighet menar arbetsgivarparten inte förelåg vid övergången i 

anställningsförhållandet mellan arbetstagarna och den tidigare arbetsgivaren. 

Arbetsgivarparten menar att ISS inte är skyldig att vid tillämpningen av bestämmelsen 

förlängd uppsägningstid beakta arbetstagarnas anställningstid även i överlåtarens 

verksamhet. 

EU-domstolens avgörande C-108/10 Scattolon handlar om en 

verksamhetsöverlåtelse, där förvärvarens kollektivavtal omedelbart blev tillämpligt på 

de överförda arbetstagarna. Någon motsvarighet till den svenska ettåriga 

övergångsperioden, i 28 § 3 st. MBL, förelåg inte i denna situation. I C-108/10 

Scattolon framgår det att direktivet möjliggör för förvärvaren och andra avtalsparter 

att organisera de övertagna arbetstagarnas löneintegration till att anpassas till 

omständigheterna vid övergången,205 så länge syftet eller effekten av detta inte är att 

ge arbetstagarna sämre villkor än de hade före övergången.206 I domen framgår det att 

artikel 3 i överlåtelsedirektivet (77/187/EEG) utgör hinder för att de överförda 

arbetstagarna ska drabbas av en påtaglig lönesänkning, på grund av att deras 

anställningstid hos överlåtaren inte beaktas vid löneinplaceringsgrad hos förvärvaren, 

i förhållande till arbetstagarnas situation före övergången.207  

Arbetsdomstolen ansåg att EU-domstolens dom i C-108/10 Scattolon avsåg en 

situation där arbetstagaren drabbades av en försämring omedelbart vid 
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verksamhetsövergången. I denna situation förelåg ingen ettårig övergångsperiod, där 

förvärvaren är skyldig att tillämpa överlåtarens kollektivavtal. Denna övergångsperiod 

förelåg däremot i AD 2014:69, där tvisten avser förhållandena efter att den ettåriga 

övergångsperioden löpt ut. Därmed ansåg Arbetsdomstolen att EU-domstolens dom 

C-108/10 Scattolon inte gav tillräcklig vägledning för tolkning av målet. 

Om EU-domstolen skulle tolka att de överförda arbetstagarnas anställningsvillkor 

har försämrats i och med verksamhetsövergången, för att de inte medgetts rätt till 

förlängd uppsägningstid ett år efter verksamhetsövergången, ställer jag mig frågande 

till om även andra bestämmelser i överlåtarens kollektivavtal, som inneburit 

förmånligare villkor än förvärvarens avtal, ska tillämpas efter ettårsperioden? I och 

med att det annars innebär en försämring för de överförda arbetstagarna. Det framgår 

varken av överlåtelsedirektivet artikel 3.3 (2001/23/EG) eller 28 § 3 st. MBL att en 

förvärvare har en skyldighet att tillämpa villkoren i överlåtarens kollektivavtal under 

längre tid än övergångsperioden, ett år. Därmed kan anställningsvillkoren efter ett år 

förändras, både till det bättre och till det sämre för berörda arbetstagare beroende på 

vad som gäller enligt förvärvarens kollektivavtal. Jag har därmed svårt att se att EU-

domstolen skulle tolka att de överförda arbetstagarnas situation har försämrats i och 

med verksamhetsövergången. Jag tror, som arbetsgivarsidan hävdar, att det är 

bestämmelsens utformning gällande förlängd uppsägningstid, i respektive 

kollektivavtal som medför att arbetstagarna drabbas av en försämring och inte 

verksamhetsövergångarna i sig. 

 

5.1.4 Om förlängd uppsägningstid utgör en del av anställningsvillkoren i AD 

2014:69 

 

Unionen hävdar i AD 2014:69 att bestämmelsen om förlängd uppsägningstid utgör en 

del av arbetstagarnas anställningsvillkor hos överlåtarna. Arbetsgivarparten menar att 

de regler som förvärvaren har att tillämpa i sitt kollektivavtal inte påverkas av att de 

överförda arbetstagarna, i sina anställningsförhållanden med överlåtarna, haft 

liknande bestämmelser om förlängd uppsägningstid i tidigare kollektivavtal. 

Ett kollektivavtal reglerar innehållet i de enskilda anställningsavtalen.208 De normer 

som finns i ett kollektivavtal finns även i det enskilda anställningsavtalet.209 I AD 
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2014:69 blev ISS kollektivavtal tillämpligt på de övertagna arbetstagarna, ett år efter 

verksamhetsövergången. När ISS kollektivavtal blev tillämpligt på de överförda 

arbetstagarna, gav villkoren i ISS kollektivavtal innehåll i de överförda arbetstagarnas 

enskilda anställningsavtal. De överförda arbetstagarnas anställningsavtal innehåller 

därmed ingen bestämmelse om förlängd uppsägningstid enligt överlåtarnas 

kollektivavtal vid uppsägningstidpunkten utan bestämmelsen om förlängd 

uppsägningstid i deras anställningsavtal har, efter ett år sedan 

verksamhetsövergången, hämtat sitt innehåll från ISS kollektivavtal. När ett 

kollektivavtal ersätts med ett nytt avtal, kommer det nya avtalets normer att ge 

innehåll åt anställningsavtalet.210 För arbetstagare 1, som överfördes från Apoteket, 

träffade parterna ett inrangeringsavtal. Detta inrangeringsavtal har gett innehåll i 

arbetstagare 1:s anställningsavtal.  

 

5.1.5 Om uppsägning skett inom den ettåriga övergångsperioden i AD 2014:69 

 

Om vi föreställer oss att ISS sagt upp de övertagna arbetstagarna från AstraZeneca på 

grund av arbetsbrist innan ett år passerat från övergångstidpunkterna hade ISS varit 

skyldig att tillämpa reglerna om uppsägningstid i AstraZenecas kollektivavtal 

gällande den förlängda uppsägningstiden. Både arbetstagare 2 och 3 hade vid 

uppsägningstidpunkten uppnått en ålder om 55 år samt hade en sammanhängande 

anställningstid om tio år och var därmed berättigade till den förlängda 

uppsägningstiden. Om arbetstagare 4 hade blivit uppsagd efter mer än en månads 

anställning hos ISS hade även hen haft rätt till den förlängda uppsägningstiden, då 

kravet om 55 år varit uppfyllt. Det framgår av EU-domstolens praxis att en 

förvärvare, i enighet med artikel 3.1 i överlåtelsedirektivet (77/187/EEG), är skyldig 

att beakta arbetstagarens anställningstid hos överlåtaren vid beräkning av 

arbetstagarens rättigheter kopplade till anställningstiden.211 Arbetstagare 1 har inte 

varit anställd tillräckligt länge för att få ta del av den kollektivavtalade förmånen. 

Även om arbetstagare 1, skulle ha uppnått en tillräckligt lång anställningstid vid 

sammanräkning av anställningstid hos Apoteket och ISS skulle arbetstagare 1 inte få 

tillgodoräkna sig anställningstid hos Apoteket. Det hade inte spelat någon roll om 

uppsägningen skett inom den ettåriga övergångsperioden eller efter denna 
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övergångsperiod, i och med att parterna träffat ett inrangeringsavtal för arbetstagare 1. 

Av detta inrangeringsavtal framgår det att anställningstid hos Apoteket får 

tillgodoräknas vid beräkning av anställningstid enligt LAS.212 Den förlängda 

uppsägningstiden regleras i kollektivavtal och inte enligt anställningsskyddslagen, 

därmed är arbetstagare 1 inte berättigad att tillgodoräkna sig anställningstid hos 

Apoteket gällande bestämmelsen förlängd uppsägningstid. 

Om de övertagna arbetstagarna inte varit medlemmar i Unionen och blivit 

uppsagda inom ett år från verksamhetsövergången från ISS, hade de inte varit 

berättigade till den förlängda uppsägningstiden. Mot bakgrund av att 28 § 3 st. MBL 

inte är tillämplig på utanförstående övertagna arbetstagare. I denna situation hade 

förvärvarens kollektivavtal tillämpats gentemot de utanförstående övertagna 

arbetstagarna.213 Det framgår av 4 § MBL att avvikelser får göras från 28 § MBL 

genom kollektivavtal. Om det inte framgått annat av Apoteket och AstraZenecas 

kollektivavtal, är denna ettårsregel inte tillämplig för de utanförstående övertagna 

arbetstagarna. I denna situation hade ISS kollektivavtal blivit tillämplig, vid 

verksamhetsövergången, för de övertagna arbetstagarna från Apoteket och 

AstraZeneca. 

 

5.1.6 Om arbetstagarna valt att stannat kvar hos överlåtarna i AD 2014:69 

 

Om arbetstagare 2, 3 och 4 hade valt att arbetat kvar hos AstraZeneca och om de 

sedan hade blivit uppsagda på grund av arbetsbrist vid samma tidpunkt som ISS nu 

sagt upp dem, hade de haft rätt till den förlängda uppsägningstiden. Om arbetstagare 1 

stannat kvar hos Apoteket, och blivit uppsagd på grund av arbetsbrist vid samma 

tidpunkt som ISS sagt upp hen, hade arbetstagare 1 varit berättigad till den förlänga 

uppsägningstiden då hen var 56 år och arbetat på Apoteket i mer än tio år. 

Det är omöjligt att avgöra om det är mer fördelaktigt för en arbetstagare att stanna 

kvar hos överlåtaren eller följa med till förvärvaren, på grund av att omständigheterna 

i varje situation skiljer sig åt. De faktorer som kan påverka en arbetstagares val om att 

stanna kvar eller följa med är verksamheternas storlek. I situationer där överlåtaren är 

ett stort företag med goda chanser till omplacering inom organisationen, kan det vara 

                                                 
212 Inrangeringsavtalet 2005-04-01, § 3 punkt 7. 
213 Mulder 2004, s. 326. 
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fördelaktigt för en arbetstagare med lång anställningstid att stanna kvar hos 

överlåtaren.214 Det hade varit fördelaktigt för arbetstagare 4 att stanna kvar hos 

AstraZeneca, om möjlighet fanns, för att få rätt till sin förlängda uppsägningstid, då 

arbetstagare 4 var 54 år och 11 månader samt hade en anställningstid hos AstraZeneca 

som översteg tio år vid verksamhetsövergången till ISS. Dock föreligger det en risk, 

för de arbetstagare som väljer att stanna kvar hos överlåtaren, att bli uppsagda på 

grund av arbetsbrist.215 Arbetstagare 1 var vid verksamhetsövergången från Apoteket 

50 år och hade en anställningstid hos Apoteket om åtta år. Det hade varit riskabelt för 

arbetstagare 1 att stanna kvar hos Apoteket i hopp om att få tillgodoräkna sig den 

förlängda uppsägningstiden.  

 

5.2. Om parterna är bundna av samma kollektivavtal  
 

Om både överlåtaren och förvärvaren tillhör samma arbetsgivarorganisation och är 

bundna av samma kollektivavtal, uppstår i regel inga komplikationer gällande 

kollektivavtalet. I denna situation lever både kollektivavtalet och de enskilda 

anställningsvillkoren vidare hos förvärvaren som de gjorde hos överlåtaren.216 

Bundenhet gäller tills avtalets giltighetsperiod löpt ut eller till dess avtalets sagts upp i 

enighet med reglerna om uppsägning i avtalet.217 Denna situation är vanligt 

förekommande när båda parterna är verksamma i samma bransch.218 Förvärvaren blir i 

denna situation skyldig att tillämpa kollektivavtalet på den övertagna personalen.219 

Om denna kollektivavtalssituation hade förelegat i AD 2014:69 hade tvisten om den 

förlängda uppsägningstiden ändå uppkommit i och med att parterna tolkar 

bestämmelsen kring förlängd uppsägningstid olika. Det hade inte spelat någon roll om 

de överförda arbetstagarna varit medlemmar i Unionen eller utanförstående. Genom 

kollektivavtalets normerande verkan på utanförstående, hade kollektivavtalet blivit 

tillämpligt på de utanförstående överförda arbetstagarna som en utfyllande del av 

deras enskilda anställningsavtal.220 

                                                 
214 Mulder 2004, s. 302 ff. 
215 Lunning och Toijer 2010, s. 308. 
216 Bergqvist, Lunning, Toijer 1997, s. 326. 
217 Fahlbeck 1994, s. 91. 
218 Källström och Malmberg 2013, s. 291. 
219 Mulder 2004, s. 329. 
220 Ahlberg och Bruun 1996, s. 118. 
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Om överlåtaren har ett lokalt kollektivavtal som avviker från det förbundsavtal 

som förvärvaren följer, gällande exempelvis normal arbetstid, har förvärvarens 

kollektivavtal företräde. I denna situation finns det en möjlighet för de överförda 

arbetstagarna att åberopa ettårsregeln i 28 § 3 st. MBL.221 Om denna situation hade 

förelegat i AD 2014:69 hade utfallet i målet blivit detsamma som om parterna varit 

bundna av olika lokala kollektivavtal. Den ettåriga övergångsperioden hade passerats 

när uppsägningarna skedde, vid denna tidpunkt hade ISS kollektivavtal varit 

tillämpligt.  

                                                 
221 Källström och Malmberg 2013, s. 291. 
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6. Om endast en av parterna är bunden av kollektivavtal 
 

I detta kapitel avser jag att redogöra för kollektivavtalssituationen när endast en av 

parterna är bunden av kollektivavtal vid en verksamhetsövergång. Vad som händer 

med de kollektivavtalade anställningsvillkoren i denna kollektivavtalssituation, beror 

på vilken av parterna vid verksamhetsövergången som har kollektivavtal, överlåtaren 

eller förvärvaren.222 I detta kapitel redogör jag för dessa två kollektivavtalssituationer i 

var sitt avsnitt.  

 

6.1 Om endast överlåtaren är bunden av kollektivavtal 
 

Om enbart överlåtaren är bunden av kollektivavtal vid en verksamhetsövergång, 

övergår överlåtarens kollektivavtal enligt 28 § 1 st. MBL på förvärvaren. Det har 

ingen betydelse om överlåtaren är bunden av avtalet genom medlemskap i 

arbetsgivarorganisationen eller genom hängavtal.223 Huvudregeln vid en 

verksamhetsövergång enligt 28 § 1 st. MBL är att överlåtarens kollektivavtal kommer 

att gälla för förvärvaren som ny arbetsgivare.224 Förvärvaren har ett obligatoriskt, 

automatiskt och omedelbart inträde i överlåtarens anställningsavtal och 

anställningsförhållande gentemot de arbetstagare som följer med vid 

verksamhetsövergången.225 Om det i samband med överlåtelsen skulle inträffa 

förändringar i verksamhetens art som gör det omöjligt att tillämpa avtalet helt eller 

delvis, medför det att förvärvaren endast blir bunden av kollektivavtalet i tillämpliga 

delar.226  

Bestämmelsen i 28 § 1 st. MBL går i två avseenden längre än vad direktivet 

kräver. För det första blir en förvärvare bunden av kollektivavtalet som om denne 

själv tecknat avtalet. Förvärvaren blir därmed bunden av kollektivavtalets samtliga 

bestämmelser, vilket avser bestämmelser som gäller för enskilda arbetstagare samt 

även bestämmelser som gäller mellan organisationerna.227 Det framgår av rättspraxis 

att en förvärvare, som saknar kollektivavtal, blir bunden av överlåtarens kollektivavtal 

och därmed skyldig att uppvisa efterfrågade handlingar för 

                                                 
222 Bergqvist, Lunning och Toijer 1997, s. 326. 
223 Källström och Malmberg 2013, s. 290. 
224 Sigeman och Sjödin 2013, s. 100. 
225 Mulder 2004, s. 293. 
226 Källström och Malmberg 2013, s. 287. 
227 Källström och Malmberg 2013, s. 290. 
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arbetstagarorganisationen.228 Förvärvaren blir enligt 28 § 1 st. MBL bunden av 

överlåtarens kollektivavtal som avtalspart. Däremot kliver förvärvaren inte in i 

partsrelationen som medlem i den avtalsslutande organisationen, vilket betyder att 

förvärvaren endast blir bunden av de kollektivavtalsbestämmelser som förelåg vid 

verksamhetsövergången och inte av senare ändringar.229 För det andra är en förvärvare 

skyldig att tillämpa överlåtarens kollektivavtal även på arbetstagare som anställs efter 

överlåtelsen.230 Som en följd av kollektivavtalets normerande verkan tillämpas 

överlåtarens kollektivavtal även på utanförstående övertagna arbetstagare.231  

En förvärvare blir inte bara bunden av överlåtarens kollektivavtal i förhållande till 

den del som övertagits utan i förhållande till hela sin verksamhet. Denna regel går 

längre än vad överlåtelsedirektivets syfte avser, om att skydda anställningsvillkoren 

för de arbetstagare som övergår till en ny arbetsgivare. Detta kan orsaka oväntade 

konsekvenser för förvärvaren. Exempelvis om ett litet företag med fem anställda 

övertas av ett företag, med låt säga 500 anställda, medför det att förvärvaren kan bli 

bunden av överlåtarens kollektivavtal för samtliga sina 500 befintligt anställda 

arbetstagare. Det finns därmed anledning för den som avser att förvärva en 

verksamhet att noggrant undersöka om överlåtaren har kollektivavtal eller inte.
 
Denna 

bundenhet avser både lokala och centrala kollektivavtal.
 
Dock det är en tolkningsfråga 

utifrån kollektivavtalet, om överlåtarens lokala kollektivavtal ska tillämpas på hela 

förvärvarens verksamhet eller endast den överlåtna delen.232 

Det finns en möjlighet för arbetstagarparten och överlåtaren, men inte för den nye 

arbetsgivaren helt på egen hand, att inom vissa tidsfrister, som anges i 2 st. 28 § MBL 

att säga upp kollektivavtalet.233 Möjligheten att säga upp överlåtarens kollektivavtal 

medför att förvärvaren kan bli befriad från skyldigheten att ta över överlåtarens 

kollektivavtal och de villkor som följer av avtalet. Förändringar som hade kunnat 

genomföras av överlåtaren kan även genomföras av förvärvaren.234 Om ingen part har 

sagt upp överlåtarens kollektivavtal inom de tidsfrister som gäller enligt 28 § 2 st. 

                                                 
228 AD 2000:8. 
229 Hansson 2010, s. 180 f. 
230 Ahlström 2013, s. 87. 
231 Mulder 2004, s. 326. 
232 Källström och Malmberg 2013, s. 290. 
233 Sigeman och Sjödin 2013, s. 100. 
234 Prop. 1994/95:102, s. 52. 
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MBL, fortsätter överlåtarens kollektivavtal att gälla till dess att avtalets giltighet har 

löpt ut eller tills dess att avtalet har sagts upp enligt reglerna i aktuellt avtal.235 

Om överlåtarens kollektivavtal sagts upp, enligt 28 § 2 st. MBL, blir förvärvaren 

skyldig att tillämpa villkoren i överlåtarens kollektivavtal i enighet med 28 § 3 st. 

MBL.236 Genom att säga upp överlåtarens kollektivavtal, enligt 28 § 2 st. MBL, kan 

förvärvaren teckna ett nytt kollektivavtal för de överförda arbetstagarna, ett så kallat 

inrangeringsavtal som tecknas med den organisation som de övertagna arbetstagarna 

tillhör. Genom ett inrangeringsavtal är det möjligt att för en övergångsperiod reglera 

hur den övertagna personalens anställningsvillkor på lämpligt sätt ska anpassas till de 

villkor som allmänt tillämpas hos förvärvaren.237  

Sammanfattningsvis innebär denna kollektivavtalssituation att förvärvaren blir 

bunden av överlåtarens kollektivavtal som om denne själv tecknat avtalet vilket 

inkluderar bestämmelser mellan organisationerna. Förvärvaren blir skyldig att 

tillämpa avtalet på de överförda arbetstagarna, medlemmar som utanförstående, på 

arbetstagare som anställs efter överlåtelsen samt i förhållande till hela sin verksamhet. 

Det finns en möjlighet att inom vissa tidsfrister säga upp kollektivavtalet. Om 

överlåtarens kollektivavtal sagts upp blir förvärvaren skyldig att tillämpa villkoren i 

överlåtarens kollektivavtal i enighet med 28 § 3 st. MBL.  

 

6.1.1 Om endast överlåtarna i AD 2014:69 haft kollektivavtal 

 

Om endast överlåtarna i AD 2014:69 haft kollektivavtal hade ISS genom 

verksamhetsövergången blivit bunden av överlåtarnas kollektivavtal i förhållande till 

de arbetstagare som övertagits samt även i förhållande till hela sin verksamhet och till 

arbetstagare som anställts efter verksamhetsövergången. Därmed är det viktigt att 

förvärvaren innan beslut tas om en verksamhetsövergång, undersöker om överlåtaren 

har kollektivavtal,238 samt vad som gäller enligt detta avtal. Om villkoren i 

överlåtarens kollektivavtal är förmånligare än vad förvärvaren tillämpar för sina 

befintligt anställda medför det ökade kostnader för förvärvaren. Däremot gynnar det 

de befintligt anställa hos förvärvaren som får förmånligare villkor.  

                                                 
235 AD 2000:8. 
236 Prop. 1994/95:102, s. 85. 
237 Prop. 1994/95:102, s. 56. 
238 Källström och Malmberg 2013, s. 290. 
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Om överlåtarens kollektivavtal hade inneburit en försämring av villkoren för de 

befintligt anställda hos förvärvaren, hade i denna situation villkoren i de befintligt 

anställdas enskilda anställningsavtal gällt före kollektivavtalet. Under förutsättning att 

de enskilda anställningsavtalsvillkoren inte stridit mot kollektivavtalets villkor. Detta 

för att personligt avtalade villkor har företräde framför kollektivavtal.239 Det innebär 

för de befintligt anställda på ISS, att de inte genom överlåtarnas kollektivavtal hade 

kunnat få sämre villkor än vad som framgår av deras enskilda anställningsavtal. 

Villkoren i anställningsavtalet kan däremot ändras antingen genom en 

överenskommelse med den enskilde arbetstagaren eller genom en 

arbetsbristuppsägning.240  

 

6.1.2 Om mer än ett kollektivavtal är tillämpligt 

 

Om endast överlåtarna i AD 2014:69 haft kollektivavtal hade ISS genom 

verksamhetsövergångarna blivit bunden av Apotekets och AstraZenecas 

kollektivavtal. Om en arbetsgivare är bunden av mer än ett kollektivavtal kan det 

uppstå oklarheter kring vilket avtal som ska tillämpas för visst arbete. Om det handlar 

om förenliga frågor tillämpas båda kollektivavtalen. Däremot om en bestämmelse i 

olika kollektivavtal inte kan tillämpas samtidig,241 gällande anställningsvillkor,242 har 

Arbetsdomstolens fastslagit att huvudregeln är att det avtal som tillkom först ska ges 

företräde.243 Det först träffade avtalets företräde innebär att en arbetsgivare inte är 

skyldigt att tillämpa det andra avtalets bestämmelser om anställningsvillkor.244 Det 

innebär att Apotekets kollektivavtal skulle haft företräde framför AstraZenecas 

kollektivavtal. Apotekets kollektivavtal överfördes först, den 9 maj 2005, till ISS 

medan AstraZenecas kollektivavtal överfördes den 1 maj 2008 till ISS. Detta innebär 

att ISS endast är skyldig att tillämpa Apotekets kollektivavtal gällande 

anställningsvillkor, för verksamheten, i de situationer avtalen inte överensstämmer.  

Om det handlar om andra klausuler än anställningsvillkor är arbetsgivaren skyldig 

att fullgöra sina förpliktelser enligt båda avtalen. Det kan exempelvis handla om 

                                                 
239 Källström och Malmberg 2013, s. 289. 
240 Lunning och Toijer 2010, s. 310. 
241 Ahlström 2013, s. 52 f. 
242 Schmidt 1994, s. 132. 
243 AD 1974:14. 
244 Källström och Malmberg 2013, s. 172. 
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arbetsgivarens förpliktelser gentemot den avtalsslutande fackföreningen.245 Regeln om 

att tillämpa det först tecknande avtalet har införts mot bakgrund av att det kan 

medföra svårigheter att tillämpa konkurrerande avtal samtidigt för samma 

arbetstagargrupp.246 Det underlättar för en förvärvare att inte behöva tillämpa olika 

kollektivavtal samtidigt, gällande exempelvis arbetstider. 

 

6.1.3 Om överlåtarnas kollektivavtal löpt ut 

 

Om endast överlåtarna i AD 2014:69 haft kollektivavtal och ingen av parterna sagt 

upp AstraZenecas kollektivavtal skulle ISS vara skyldig att tillämpa villkoren i 

AstraZenecas kollektivavtal till dess att avtalet löpt ut. Vid uppsägningstidpunkten, 

den 31 oktober 2011, hade AstraZenecas kollektivavtal löpt ut, avtalet löpte ut den 30 

september 2011. När ett kollektivavtal har löpt ut har kollektivavtalet vissa 

efterverkningar till dess att ett nytt avtal träffas, i och med att kollektivavtalets normer 

för löner och övriga anställningsvillkor övergick på anställningsavtalet.247 Om 

kollektivavtalet hade löpt ut hade det inneburit för de överförda arbetstagarna från 

AstraZeneca, att villkoren i kollektivavtalet fortfarande levt kvar genom deras 

enskilda anställningsavtal. För arbetstagare 1 hade däremot ett inrangeringsavtal 

träffats. När ett kollektivavtal har ersätts med ett nytt avtal, kommer det nya 

kollektivavtalets normer att ge innehåll åt anställningsavtalet.248  

En arbetstagare kan grunda anspråk på det enskilda anställningsavtalet till följd av 

ett tidigare gällande kollektivavtal, under förutsättning att det saknas reglering i något 

mellan parterna gällande kollektivavtal.249 Om denna kollektivavtalssituation förelegat 

i AD 2014:69 hade de överförda arbetstagarna kunnat rikta anspråk på den förlängda 

uppsägningstiden i AstraZenecas kollektivavtal efter det att AstraZenecas avtal 

upphört att gälla, under förutsättning att det framgick av deras anställningsavtal att de 

hade rätt till denna förmån. Däremot hade inget anspråk kunnat riktas mot Apotekets 

kollektivavtal, då Unionen och ISS ingått ett inrangeringsavtal för arbetstagare 1.  
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6.1.4 Om övertagna arbetstagare varit utanförstående 

 

Om endast överlåtarna i AD 2014:69 haft kollektivavtal och om de överförda 

arbetstagarna varit utanförstående hade de omfattats av den förlängda 

uppsägningstiden enligt sina tidigare arbetsgivares kollektivavtal vid 

verksamhetsövergången. Allmänna anställningsvillkoren som finns i ett riksavtal är 

generella regler som gäller för alla anställda.250 Bestämmelsen om förlängd 

uppsägningstid finns i Omställningsavtalet, det riksavtal som överlåtarna i AD 

2014:69 omfattas av. Därmed är förlängd uppsägningstid att beakta som en 

kollektivavtalsnorm av generell karaktär och som alla anställda, medlemmar som 

utanförstående, är berättigade till. 

Genom kollektivavtalets utfyllande verkan blir kollektivavtalets villkor bindande 

även för utomstående arbetstagare som en utfyllande del av deras enskilda 

anställningsavtal, om arbetsgivaren inte uttryckligen har avtalat med den 

utanförstående arbetstagaren om andra villkor.
251

 Det innebär att om de övertagna 

arbetstagarna från Apoteket och AstraZeneca varit utanförstående hade de omfattas av 

respektive arbetsgivares kollektivavtal, så länge de inte avtalat om annat. De 

överförda arbetstagarna hade då i sina anställningsavtal fått samma innehåll som 

kollektivavtalet. En utanförstående arbetstagare kan inte själv göra anspråk mot 

arbetsgivaren med stöd av kollektivavtalet.252 Om inte stöd för detta uttryckligen eller 

underförstått föreligger genom det enskilda anställningsavtalet.253 Om de överförda 

arbetstagarna varit utanförstående, och det framgått av deras anställningsavtal att de 

haft rätt till förlängd uppsägningstid hade de själva kunnat göra anspråk på denna 

rättighet. Däremot om denna rättighet inte fanns i deras anställningsavtal, hade de 

övertagna utanförstående arbetstagarna inte haft möjlighet att göra anspråk på den 

förlängda uppsägningstiden.  

 

6.2 Om endast förvärvaren är bunden av kollektivavtal 
 

Situation när endast förvärvaren är bunden av kollektivavtal har behandlats i AD 

2011:3. I målet hade förvärvarens kollektivavtal en bestämmelse om förlängd 
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uppsägningstid. Denna rättighet om förlängd uppsägningstid förelåg inte i 

anställningsförhållandet mellan arbetstagarna och den tidigare arbetsgivaren. 

Arbetsdomstolens slutsats blev att arbetstagarna inte kunde anses ha gått miste om 

någon rättighet, i och med att de inte hade denna rättighet hos överlåtaren. Om denna 

kollektivavtalssituation förelegat i AD 2014:69 hade det medfört att de berörda 

arbetstagarna, vid tidpunkten för verksamhetsövergångarna, inte omfattats av något 

kollektivavtal och därmed inte haft rätt till den förlängda uppsägningstiden hos sina 

tidigare arbetsgivare. De skulle därmed inte kunnat göra anspråk på förmånen hos 

överlåtarna.  

Om förvärvaren är bunden av kollektivavtal och överlåtaren inte är det, blir de 

överförda arbetstagarna som är medlemmar i den avtalsslutande organisationen 

bundna av förvärvarens kollektivavtal.254 Om de övertagna arbetstagarna däremot inte 

är medlemmar i den avtalsslutande organisationen men omfattas av kollektivavtalet, 

har avtalet en utfyllande verkan på dessa arbetstagare.255 Det är först vid 

verksamhetsövergången som de övertagna arbetstagarna blir bundna av förvärvarens 

kollektivavtal. Om denna situation förelegat i AD 2014:69, hade det inte spelat någon 

roll om de överförda arbetstagarna varit medlemmar i Unionen eller utanförstående, 

de hade omfattats av förvärvarens kollektivavtal oavsett. 

I en situation där endast förvärvaren är bunden av kollektivavtal skyddas de 

överförda arbetstagarnas individuellt avtalade villkor av 6 b § LAS.256 Personligt 

avtalade anställningsvillkor har företräde framför kollektivavtal.257 Om denna situation 

förelegat i AD 2014:69 hade de överförda arbetstagarna inte genom förvärvarens 

kollektivavtal kunnat få sämre villkor än vad de hade enligt sina enskilda 

anställningsavtal hos överlåtarna. Under förutsättning att de överförda arbetstagarnas 

individuella anställningsvillkor inte strider mot förvärvarens kollektivavtal, i så fall 

blir de ogiltiga,258 om inte avtalsparterna samtyckt till dem eller i efterhand godkänt 

dem.259 En förvärvare har rätt att ändra anställningsvillkoren för överförda 

arbetstagare i samma utsträckning som överlåtaren hade ändra dessa villkor.260   

                                                 
254 Källström och Malmberg 2013, s. 289. 
255 Adlercreutz och Mulder 2013, s. 249. 
256 Mulder 2004, s. 327. 
257 Källström och Malmberg 2013, s. 289. 
258 Källström och Malmberg 2013, s. 289. 
259 Bergqvist, Lunning och Toijer 1997, s. 323. 
260 Källström och Malmberg 2013, s. 289. 



50 

 

7. Ekonomisk rättighet 
 

EU-domstolen har i C-343/98 Collino och Chiappero, prövat om en förvärvare enligt 

artikel 3.1 i överlåtelsedirektivet (77/187/EEG) är skyldig att beakta den övertagna 

personalens sammanlagda anställningstid både i sin egen och i överlåtarens 

verksamhet vid beräkningen av rättigheter av ekonomisk natur som hos förvärvaren 

hör samman med arbetstagarnas anställningstid. Domstolen konstaterade i domen, i 

enlighet med generaladvokatens förslag till avgörande i punkt 91, att de övertagna 

arbetstagarnas anställningstid hos den tidigare arbetsgivaren inte i sig utgör en 

rättighet som dessa arbetstagare kan göra gällande gentemot den nya arbetsgivaren. 

Anställningstiden ligger däremot till grund för vissa rättigheter av ekonomisk natur 

som arbetstagarna erhåller. Det är dessa rättigheter som, i förekommande fall, ska 

behållas av förvärvaren på samma sätt som hos överlåtaren.261  

EU-domstolen fastslår i C-343-98 Collino och Chiappero att en förvärvare är 

skyldig att beakta den övertagna personalens sammanlagda tjänstgörings år vid 

beräkningen av rättigheter av ekonomisk natur, såsom avgångsvederlag och 

löneförhöjningar, såvitt denna skyldighet följde av anställningsförhållandet mellan 

denna personal och överlåtaren, i enlighet med de villkor som gällde inom ramen för 

detta förhållande.262 I den mån det enligt nationell rätt är tillåtet, kan förvärvaren ändra 

lönevillkoren till nackdel för arbetstagarna.263 Eftersom förvärvaren i enlighet med 

artikel 3.1 i överlåtelsedirektivet (77/187/EEG) har ersatt överlåtaren vad gäller de 

rättigheter och skyldigheter som följer av anställningsförhållandet, kan detta ändras i 

förhållande till förvärvaren i samma utsträckning som det hade kunnat ändras i 

förhållande till överlåtaren. Däremot får verksamhetsöverlåtelsen i sig inte utgöra 

skälet till ändringen.264  

 

7.1 Parternas ställningstagande i AD 2014:69 om ekonomisk rättighet 
 

I AD 2014:69 anser Unionen att anställningstiden ligger till grund för rättigheter av 

ekonomisk natur hos förvärvaren, därmed ska anställningstid hos överlåtarna beaktas 

                                                 
261 C-343/98 Collino och Chiappero, punkt 50. 
262 C-343/98 Collino och Chiappero, punkt 51. 
263 C-343/98 Collino och Chiappero, punkt 52. 
264 C-324/86 Tellerup mot Daddy's Dance Hall, punkt 17, C-209/91 Rask och Christensen mot ISS 

Kantineservice, punkt 28 och C-343/98 Collino och Chiappero, punkt 52. 
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för att anställningsvillkoren inte ska försämras. Unionen menar att förlängd 

uppsägningstid uppvisar till sin karaktär likheter med lön och avgångsvederlag, som 

EU-domstolen fastslagit som rättigheter av ekonomisk natur,265 och bör därför 

likställas med dessa i aktuellt hänseende. Unionen menar att förlängd uppsägningstid 

är en ekonomisk rättighet som skyddas av överlåtelsedirektivet och 6 b § LAS.  

Arbetsgivarparten hävdar att de övertagna arbetstagarna inte har förvärvat någon 

ekonomisk rättighet avseende uppsägningstid hos Apoteket och AstraZeneca. 

Arbetsgivarparten menar att övertagna arbetstagares anställningstid hos en tidigare 

arbetsgivare inte i sig utgör en rättighet som arbetstagarna kan göra gällande gentemot 

den nya arbetsgivaren. Arbetsgivarparten hävdar, att anställningstiden däremot ligger 

till grund för vissa rättigheter av ekonomisk natur som hos förvärvaren hör samman 

med arbetstagarnas anställningstid. Under förutsättning att denna skyldighet följde av 

anställningsförhållandet mellan de överförda arbetstagarna och överlåtaren samt i 

enlighet med de villkor som gällde inom ramen för detta förhållande. 

Arbetsgivarsidan menar att en förvärvare endast är skyldig att beakta anställningstid 

hos överlåtaren under tiden som förvärvare är skyldig att tillämpa villkoren i 

överlåtarens kollektivavtal, det vill säga under den ettåriga övergångsperioden. 

Arbetsdomstolen har inte uttalat sig i frågan om förlängd uppsägningstid är att 

beakta som en ekonomisk rättighet. Arbetsdomstolen bedömde att förutsättningarna i 

EU-domstolens dom C-343/98 Collino och Chiappero skiljde sig från 

förutsättningarna i AD 2014:69, och gav därmed inte tillräcklig vägledning för att 

tolka målet. 

 

7.2 Konsekvenser för berörda parter i AD 2014:69 
 

Förlängd uppsägningstid är en rättighet som en arbetstagare tjänar in genom 

anställningstid hos arbetsgivaren, denna rättighet aktualiseras endast vid 

arbetsbristuppsägningar. Den förlängda uppsägningstiden ger sex månaders extra 

uppsägningstid, det vill säga en trygghet och ett ekonomiskt stöd för uppsagda 

arbetstagare. Om EU-domstolen beaktar den förlängda uppsägningstid, i AD 2014:69, 

som en ekonomisk rättighet får de övertagna arbetstagarna tillgodoräkna sig 

                                                 
265 C-343/98 Collino och Chiappero, punkt 51. 
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anställningstid hos överlåtande företag, även när den ettåriga övergångsperioden har 

passerat. Detta skulle medföra en trygghet för arbetstagare som överförts till en ny 

arbetsgivare genom en verksamhetsövergång. Vilket skulle överensstämma med 

överlåtelsedirektivets syfte, som är att skydda arbetstagares rättigheter vid byte av 

arbetsgivare,266 och förhindra att arbetstagare som berörs av en överlåtelse ska hamna i 

en mindre fördelaktig situation enbart på grund av överlåtelsen.267 

Överlåtelsedirektivet syftar även till att göra arbetstagarnas övergång till en ny 

arbetsgivare så mjuk som möjligt.268 

Om EU-domstolen skulle tolka den förlängda uppsägningstiden i enighet med 

arbetsgivarparten skulle det innebära att anställningstid hos ISS endast skulle få 

medräknas. Det hade inneburit att de överförda arbetstagarna inte hade fått 

tillgodoräkna sig anställningstid hos överlåtande företag. Utan den förlängda 

uppsägningstiden hade i denna situation setts som en ekonomisk rättighet som 

arbetstagaren tjänar in i den nuvarande anställningen. Detta gynnar arbetsgivaren ur 

kostnadssynpunkt samtidigt som det missgynnar överförda arbetstagare genom att de 

inte får tillgodoräkna sig anställningstid hos tidigare arbetsgivare som omfattats av en 

verksamhetsövergång. Därmed går de miste om sex månaders extra uppsägningstid 

om de drabbades av en arbetsbristuppsägning.  

Det ska bli intressant att ta del av EU-domstolens och generaladvokatens uttalande 

i frågan om förlängd uppsägningstid är att likställa med lön och avgångsvederlag och 

därmed att beakta som en ekonomisk rättighet eller inte.  

                                                 
266 Barnard 2012, s. 578 f. 
267 C-287/86 Landsorganisationen i Danmark for Tjenerforbundet i Danmark mot Ny Mølle Kro, punkt 25. 
268 SOU 1994:83, s. 102. 
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8. Förvärvad/intjänad rättighet 

En intjänad rättighet är en rättighet som en arbetstagare har för händelser som redan 

inträffat. Det kan exempelvis handla om rätt till ersättning för övertidsarbete och 

skadestånd för en uppsägning.269 Rätten till lön för arbete som redan utförts och rätten 

att åberopa preskription är andra exempel på intjänade rättigheter. Dessa rättigheter 

har en arbetstagare tjänat in genom utfört arbete åt arbetsgivaren. Tidpunkten för när 

en rättighet anses intjänad överensstämmer med tidpunkten när rättigheten 

aktualiserats.270  

Enligt Källström är reglerna om intjänade rättigheter en utvidgning av den 

enskildes integritet i ekonomiska sammanhang. Både arbetsgivaren och arbetstagaren 

ska i förväg kunna förutse vilka rättigheter och skyldigheter som skapas när 

arbetstagaren utför en prestation åt arbetsgivaren. Reglerna om intjänade förmåner 

skapar ett skydd för båda parterna. Arbetsgivaren skyddas att inte betala en högre 

ersättning än vad denne förutsatt medan arbetstagaren skyddas att bli garanterad de 

förmåner som denne förutsatt vid utförandet av arbetet. Detta betraktandesätt medför 

att de intjänade rättigheterna ses som ett skydd för rättssubjektens ekonomiska 

integritet och avser endast arbetsgivaren och arbetstagaren.271  

 

8.1 Begränsningar att förfoga över förvärvade/intjänade rättigheter 

Inom den kollektiva arbetsrätten föreligger särskilda begränsningar i en facklig 

organisations behörighet att förfoga över en medlems enskilda och intjänade 

rättigheter. En facklig organisation saknar behörighet att utan särskilt bemyndigande 

från den enskilda medlemmens sida, träffa avtal med arbetsgivarparten om en 

medlems enskilda rättigheter.272 En facklig organisation kan därmed inte försämra 

intjänade rättigheter för arbetstagaren.273 Om ett beslut träffas om medlems enskilda 

rätt och medlemmen deltar i förhandlingen blir uppgörelsen bindande för medlemmen 

utan att något uttryckligt bemyndigande lämnats. På grund av medlemmens närvaro 

                                                 
269 Ahlström 2013, s. 49. 
270 Källström och Malmberg 2013, s. 179. 
271 Källström, Kent. Lokala kollektivavtal: om lokala parters rättsliga ställning inom fackliga organisationer. 

Diss., Stockholm universitet, 1979, s. 101. 
272 AD 1995:157. 
273 Ahlström 2013, s. 49. 
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vid förhandlingen, anses medlemmen ha godtagit uppgörelsen.274 I AD 1996:92 

framgår det att kollektivavtalsparterna inte är behöriga att avtala om i vilken ordning 

återanställning ska ske av de arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist. En 

facklig organisation har endast behörighet att ingå avtal för medlems räkning som 

gäller framtida förhållanden.275 

Av praxis från Arbetsdomstolen framgår det att en pensionsförmån är en intjänad 

rättighet för pensionstagaren, som en arbetsgivare inte kan förfoga över.276 

Pensionsförmåner är något som arbetstagaren har tjänat in under sin anställning hos 

arbetsgivaren och något som arbetstagaren kommer i åtnjutande av när personen 

överstiger pensionsåldern. En facklig organisations begränsning att sluta avtal om 

intjänade förmåner grundar sig i att parterna i anställningsavtalen ska garanteras en 

viss integritet i förhållande till sina organisationer.277  

 

8.2 Parternas ställningstagande i AD 2014:69 om intjänad rättighet 
 

Parterna i AD 2014:69 är oense om förlängd uppsägningstid är att beakta som en 

förvärvad/intjänad rättighet. När rätten till förlängd uppsägningstid är intjänad, hävdar 

Unionen att varken överlåtaren eller förvärvaren kan försämra dessa enskilda villkor 

för arbetstagaren genom kollektivavtal. Unionen menar att förlängd uppsägningstid är 

att beakta som en intjänad rättighet vid tillämpningen av överlåtelsedirektivet och 6 b 

§ LAS. Unionen hänvisar i sin argumentation till AD 2011:3.  

I AD 2011:3 har arbetstagarsidan inte åberopat att den förlängda uppsägningstiden 

som följer av förvärvarens kollektivavtal, friskoleavtalet, i sig skulle utgöra en 

rättighet som arbetstagarna förvärvat under anställningen hos överlåtaren. Däremot 

har arbetsgivarparten i sin talan angett att rätten till förlängd uppsägningstid enligt 

friskoleavtalet inte är en rättighet som de berörda arbetstagarna hade vid tidpunkten 

för verksamhetsövergången mellan överlåtaren och förvärvaren. Arbetstagarna fick 

därmed inte vidkännas någon försämring vid överlåtelsen. Arbetsgivarparten menar 

att anställningstiden i sig hos överlåtaren inte är någon rättighet som en arbetstagare 

kan göra gällande gentemot en ny arbetsgivare. Arbetstagarna har inte heller gått 

                                                 
274 AD 1976:5. 
275 Fahlbeck 1994, s. 90. 
276 AD 1998:109, AD 1995:157 och AD 1984:128. 
277 Källström 1979, s. 100. 
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miste om någon rättighet som följer av lag, de har rätt att tillgodoräkna sig 

anställningstid hos överlåtaren, däremot ger lagen inte någon motsvarande rätt vid 

beräkning av uppsägningstid enligt kollektivavtal. Under alla förhållanden, menar 

arbetsgivarparten, utgör rätten till förlängd uppsägningstid en förmån utöver den 

anställningsskyddslagen berättigar till. Arbetsdomstolen har i domen konstaterat att 

den förlänga uppsägningstiden inte är en rättighet som arbetstagarna förvärvat under 

anställningen hos överlåtaren. Arbetsdomstolen bedömde att arbetstagarna inte kunde 

ha gått miste om rätten till förlängd uppsägningstid, detta på grund av att 

arbetstagarna inte hade denna kollektivavtalade rättighet hos överlåtande företag, då 

det överlåtande företaget inte var bunden av något kollektivavtal.  

Unionen i AD 2014:69 menar att i AD 2011:3 förelåg det inte någon rätt till 

förlängd uppsägningstid vid verksamhetsövergången, däremot anser Unionen att 

rätten till förlängd uppsägningstid förelåg vid överlåtelsetidpunkten i AD 2014:69 

eftersom både ISS och överlåtarna var bundna av kollektivavtal som innehöll liknande 

bestämmelser om förlängd uppsägningstid. Unionen menar att de rättigheter som 

förelåg vid överlåtelsetidpunkten är av avgörande betydelse för den enskildes rätt.  

Arbetsgivarparten i AD 2014:69 menar att rätten till förlängd uppsägningstid kan 

avtalas bort genom tecknade av ett nytt avtal, därmed anser arbetsgivarparten att 

förlängd uppsägningstid inte kan jämföras med till exempel intjänad rätt till semester, 

som inte kan avtalas bort. Arbetsdomstolen tar arbetsgivarparten parti i frågan. 

Arbetsdomstolen bedömer i målet att den förlängda uppsägningstiden inte är en 

intjänad rättighet och därmed uppfyller inte arbetstagarna, på denna grund, villkoren 

till förlängd uppsägningstid hos förvärvaren. Arbetsdomstolen bedömning baseras på 

att kollektivavtalen i målet gäller för begränsad tid. Det innebär att 

kollektivavtalsparterna kan omförhandla villkoren i avtalen, ändra eller besluta att 

villkoren helt ska upphöra att gälla. Även den enskilde arbetsgivaren, som är bunden 

av kollektivavtal på grund av medlemskap i en arbetsgivarorganisation, kan genom 

utträde ur organisationen bringa kollektivavtalet att upphöra att gälla på arbetsplatsen 

efter det att avtalets giltighetstid har löpt ut. Även omständighet att förlängd 

uppsägningstid inte gäller för arbetstagare som fyllt 65 år baserar domstolen sin 

bedömning på.  
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8.3 En potentiell rättighet 

Företrädesrätten till återanställning har beaktats som en intjänad rättighet, som en 

facklig organisation inte är berättigad att förfoga över, utan bemyndigande från den 

berörda medlemmen.278 Synen på återanställningsrätten som en intjänad rättighet har 

förändrats med AD 2003:4. Företrädesrätten till återanställning betraktades i denna 

dom som en potentiell rättighet fram till dess att en arbetsgivare beslutat att 

genomföra en nyanställning. En arbetstagare erhåller företrädesrätten när uppsägning 

har genomförts och rättigheten verkställs i samband med att arbetsgivaren 

nyanställer.279 Företrädesrätten till återanställning är endast aktuell när arbetsgivaren 

anställer personal, inte när arbetsgivaren anlitar arbetskraft från bemanningsföretag.280 

I AD 2003:4 fann Arbetsdomstolen att det inte kunde anses råda något generellt 

förbud för en arbetsgivare att hyra in arbetskraft under den tidsperiod tidigare 

arbetstagare har företrädesrätt till återanställning. Företrädesrätten är mot bakgrund av 

denna dom inte en intjänad rättighet utan endast en potentiell rättighet. Potentiella 

rättigheter kan den fackliga organisationen förfoga över.281 

Mot bakgrund av Arbetsdomstolens uttalande i AD 2003:4 om potentiella 

rättigheter kan jag se vissa likheter med AD 2014:69. Förlängd uppsägningstid är 

endast aktuell i arbetsbristuppsägningar, jämförelsevis är återanställningsrätten endast 

aktuell vid nyanställningar. Parterna i AD 2014:69 har möjligheten att avtala bort 

rätten till förlängd uppsägningstid genom tecknade av ett nytt avtal, utan samtycke 

från medlemmen, likväl som en arbetsgivare i en anställningssituation kan välja att 

hyra in arbetskraft under tiden tidigare arbetstagare har företrädesrätt till 

återanställning. Den förlängda uppsägningstiden skulle därmed kunna ses som en 

potentiell rättighet, som en facklig organisation kan förfoga över.282   

                                                 
278 Prop. 1973:129, s. 266. 
279 Ulander-Wänman, Carin. Flexibel arbetskraft och rättens flexibilitet. SvJT 2010, s. 800 ff. 
280 Rönnmar, Mia och Numhauser-Henning, Ann. Swedish Employment Protection in Times of Flexicurity 

Policies and Economic Crisis. International Journal of Comparative Labour Law 2012, s. 462. 
281 Ulander-Wänman 2010, s. 800 ff. 
282 Ulander-Wänman 2010, s. 800 ff. 
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9. Avslutande reflektioner och slutsatser 

Vad som händer med kollektivavtalade anställningsvillkor vid en 

verksamhetsövergång beror på vilken kollektivavtalssituation som föreligger vid 

verksamhetsövergången. Om båda parterna är bundna av kollektivavtal, antingen av 

olika eller av samma kollektivavtal eller om endast en av parterna, antingen 

överlåtaren eller förvärvaren, är bunden av kollektivavtal vid verksamhetsövergången. 

Om parterna vid verksamhetsövergången är bundna av olika kollektivavtal, är 

förvärvaren skyldig att tillämpa anställningsvillkoren i överlåtarens kollektivavtal, för 

de övertagna arbetstagarna under ett års tid. Tiden kan bli kortare om avtalet löpt ut 

eller om ett nytt kollektivavtal börjat gälla. Detta kan medföra att samma kategori av 

arbetstagare kan få olika anställningsvillkor. När den ettåriga övergångsperioden har 

passerat är förvärvaren skyldig att tillämpa de normerande reglerna som gäller enligt 

sitt kollektivavtal, under förutsättning att avtalet är tillämpligt på de överförda 

arbetstagarna. Om arbetsbristuppsägningarna i AD 2014:69 skett inom den ettåriga 

övergångsperioden från verksamhetsövergången, hade ISS varit skyldig för de 

övertagna arbetstagarna från AstraZeneca, att tillämpa reglerna om förlängd 

uppsägningstid i AstraZenecas kollektivavtal. För arbetstagaren som övergått från 

Apoteket, hade parterna träffat ett inrangeringsavtal, av detta framgår det att 

anställningstid hos Apoteket får tillgodoräknas vid beräkning av anställningstid enligt 

anställningsskyddslagen. Förlängd uppsägningstid regleras i kollektivavtal, därmed 

var ISS inte skyldig att beaktat arbetstagare 1:s anställningstid hos Apoteket gällande 

bestämmelsen förlängd uppsägningstid. Om de övertagna arbetstagarna i AD 2014:69 

varit utanförstående hade bestämmelsen i 28 § 3 st. MBL inte varit tillämpbar. I denna 

situation hade förvärvarens kollektivavtal haft en normerande verkan.  

Om både överlåtaren och förvärvaren är bundna av samma kollektivavtal och 

tillhör samma arbetsgivarorganisation lever kollektivavtalet vidare hos förvärvaren 

som det gjorde hos överlåtaren. Om parterna i AD 2014:69 varit bundna av samma 

kollektivavtal hade tvisten om den förlängda uppsägningstiden ändå uppkommit i och 

med att parterna tolkar bestämmelsen olika.  

Om överlåtaren har ett lokalt kollektivavtal som avviker från det riksavtal som 

förvärvaren följer, har de överförda arbetstagarna möjlighet att åberopa ettårsregeln i 
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28 § 3 st. MBL. Om denna situation hade förelegat i AD 2014:69, hade utfallet i målet 

blivit detsamma som om parterna varit bundna av olika lokala kollektivavtal. Den 

ettåriga övergångsperioden hade passerats vid uppsägningstidpunkten, och ISS:s 

kollektivavtal hade varit tillämpligt för de överförda arbetstagarna. 

Om endast överlåtaren har kollektivavtal övergår avtalet på förvärvaren som ny 

arbetsgivare. Förvärvaren blir bunden av kollektivavtalets samtliga bestämmelser i 

förhållande till de som övertagits, de som anställs efter verksamhetsöverlåtelsen samt 

till hela sin verksamhet, tills avtalet löpt ut eller ett nytt avtal träffats. Därför är det 

viktigt att förvärvaren noggrant undersöker om överlåtaren har kollektivavtal. Det 

föreligger en möjlighet att säga upp överlåtarens kollektivavtal. Om avtalet sagts upp 

blir förvärvaren skyldig att tillämpa kollektivavtalsvillkoren enligt 28 § 3 st. MBL. 

När kollektivavtalet löpt ut lever villkoren i kollektivavtalet vidare i arbetstagarnas 

anställningsavtal. Om denna kollektivavtalssituation förelegat i AD 2014:69 hade det 

inneburit att ISS genom verksamhetsövergångarna blivit bunden av Apotekets och 

AstraZenecas kollektivavtal. Om en bestämmelse i olika kollektivavtal inte kan 

tillämpas samtidig, är huvudregeln att det avtal som tillkom först ska ges företräde. 

Det innebär att Apotekets kollektivavtal skulle haft företräde framför AstraZenecas 

kollektivavtal.  

Om endast förvärvaren har kollektivavtal innebär det att de överförda 

arbetstagarna, vid tidpunkten för verksamhetsövergången, inte omfattades av något 

kollektivavtal hos överlåtaren. Förvärvarens kollektivavtal blir vid 

verksamhetsövergångstidpunkten tillämpligt för de överförda arbetstagarna. Om 

denna situation förelegat i AD 2014:69 hade de berörda arbetstagarna inte omfattats 

av något kollektivavtal vid verksamhetsövergångarna och de skulle därmed inte 

kunnat göra anspråk på förmånen hos överlåtarna.  

Om EU-domstolen tolkar bestämmelsen om förlängd uppsägningstid i AD 2014:69 

utifrån bestämmelsens syfte, som är att skapa ett förstärkt omställningsskydd för äldre 

arbetstagare, får de överförda arbetstagarna tillgodoräkna sig anställningstid hos 

överlåtande företag vid beräkning av den förlängda uppsägningstiden. Denna tolkning 

skulle medföra en ökad trygghet och säkerhet för överförda arbetstagares 

anställningsvillkor. Om EU-domstolen tolkar bestämmelsen enligt arbetsgivarpartens 

tolkning hade det inneburit ett tydliggörande att bestämmelsen endast avser 
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anställningstid i nuvarande anställning, vilket skulle kunna medföra att berörda 

arbetstagare, som uppnått en rätt till förlängd uppsägningstid hos överlåtande företag, 

väljer att stanna kvar hos överlåtaren.  

Det framgår varken av överlåtelsedirektivet artikel 3.3 (2001/23/EG) eller 28 § 3 

st. MBL att en förvärvare är skyldig att tillämpa villkoren i överlåtarens kollektivavtal 

längre tid än ett år. Därför har jag svårt att se att EU-domstolen skulle tolka att de 

överförda arbetstagarnas anställningsvillkor har försämrats i och med 

verksamhetsövergången. Jag tror att det är bestämmelsens utformning i respektive 

kollektivavtal som medför en försämring och inte verksamhetsövergångarna i sig.  

Om EU-domstolen beaktar den förlängda uppsägningstiden i AD 2014:69 som en 

ekonomisk rättighet får de övertagna arbetstagarna tillgodoräkna sig anställningstid 

hos överlåtande företag, även efter den ettåriga övergångsperioden. Om EU-

domstolen inte skulle beakta förlängd uppsägningstid som en ekonomisk rättighet, 

skulle endast anställningstid i nuvarande anställning få medräknas. Denna tolkning 

hade gynnat arbetsgivaren ur kostnadssynpunkt, samtidigt som det missgynnat 

överförda arbetstagare.  

Bestämmelsen om förlängd uppsägningstid och begreppet sammanhängande 

anställningstid är oklara och tvetydliga. Parterna i AD 2014:69 tolkar bestämmelsen 

och begreppet till respektive parts fördel. Ett förtydligande avseende bestämmelsen 

och begreppet hade varit önskvärt, vilket hade underlättat för parterna, tolkningen och 

rättsläget. Det ska bli väldigt intressant att ta del av generaladvokatens uttalande i 

domen samt ta del av förhandsavgörandet från EU-domstolen för att se hur EU-

domstolen tolkar målet och rättsläget.   
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Summary 
 

The aim of the essay is to investigate, from a legal dogmatic method, what happens to 

collectively agreed employment conditions at a business transition. How collectively 

agreed conditions apply after a transfer of business depends on how the collective 

bargaining situation looks like for the transferor and the transferee at the business 

transformation, if both or one of the parties has a collective agreement.  

The Labour Court in Sweden has requested assistance from the EU Court in case 

AD 2014:69, to interpret the question: if transferred employees, under certain 

specified conditions, a year after the transfer of business, have the right to credit 

period of employment at previous employers, to take part of the collective benefit 

extended period of notice? The aim of the essay is to investigate the EU Court’s 

possible interpretations of this case and illustrate how it would affect the parties 

involved. In addition to this, the essay also investigates if the outcome of the case had 

been different if other conditions had existed. 

The parties in AD 2014:69 disagree on the interpretation of the collective 

agreement provision “extended period of notice”, where the employee organization 

argues that the transferred employees have the right to credit period of employment 

with previous employers. Contrary to this, the employer party claims that only 

employment with the current employer counts. If more than one interpretation is 

possible, the EU Court chooses the interpretation that is most consistent with the 

purpose of the provision. If the provision on the extended period of notice is based on 

its purpose, the transferred workers may credit period of employment with the 

transferor company. Moreover, that would lead to increased safety and security for 

transferred employees’ terms of employment. If the EU Court would interpret the 

provision as the employer party, it would lead to a clarification that the provision 

refers only to period of employment in current employment. 

Keywords:  

- Collectively agreed employment condition  

- Collective interpretation 

- Extended period of notice  

- Transfer of business/Transfer of activity  
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