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Summary 

The Transfer of Undertakings Directive expresses that the transferor’s rights 

and obligations vis-à-vis the employee that are transferred to the transferee 

shall be transferred automatically and immediately. It’s not clear whether 

this includes the rights and obligations that are based on statutory law. 

 

In principle, the Rome I Regulation is applicable with regards to 

employment contracts, and the governing law of the contract changes. This 

seemingly goes against the provisions of the directive on transfers of 

undertakings, since all rights and obligations are to be transferred. 

 

Since there is no corresponding possibility with regards to limiting the 

duration of time during which the transferee is bound to apply the statutory 

law of the transferor’s country as exists for collective agreements, the 

pracictal consequences thereof, and bearing the directive’s purpose of 

balancing the respective interests of the employees and the transferee, the 

conclusion is that the Transfer of Undertakings Directive does not 

encompass statutory law and that the Rome I Regulation is applicable. 

 

A solution in accordance with the purposes of the directive and the case law 

of the Court of Justice of the European Union would be to introduce a 

method of limiting the duration of time during which the statutory law of the 

transferor’s country is to be applied by the transferee in the case of a cross-

border transfer of undertakings. 

 

However, the case law of the Court of Justice of the European Union does 

suggest that rights of a financial nature determined by length of service that 

are based in statutory law are transferred to the transferee. 
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Sammanfattning 

Överlåtelsedirektivet uttrycker att överlåtarens rättigheter och skyldigheter 

visavi de arbetstagare som går över till förvärvaren ska övergå automatiskt 

och omedelbart. Det är inte tydligt huruvida detta inkluderar de rättigheter 

och skyldigheter som följer av nationell rätt. 

 

Principiellt ska Rom I-förordningen tillämpas på anställningsavtal, och 

tillämplig lag ändras. Det ter sig som om detta inte är i linje med 

bestämmelserna i överlåtelsedirektivet, då samtliga rättigheter och 

skyldigheter ska övergå. 

 

Eftersom det saknas en motsvarande möjlighet till inrangering för nationell 

lagstiftning som det finns för kollektivavtal, och de praktiska 

konsekvenserna därav, samt mot bakgrund av direktivets syfte att balansera 

arbetstagarnas och förvärvarens intressen, är slutsatsen att nationell 

lagstiftning inte omfattas av överlåtelsedirektivet och lagvalsreglerna i Rom 

I är tillämpliga. 

 

En lösning i linje med direktivets syften och EU-domstolens praxis vore att 

införa en inrangeringsmetod för nationell lagstiftning vid 

gränsöverskridande företagsöverlåtelser. 

 

Dock talar EU-domstolens praxis för att rättigheter av ekonomisk natur till 

följd av anställningstid som grundas i lagstiftning övergår till förvärvaren. 
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Förord 

Min studietid har varit fantastisk, präglad av glädje och gott umgänge. Detta 

arbete ser jag som ett bevis på att jag tagit mig igenom vad somliga anser en 

mycket svår och tuff utbildning. Oavsett vad jag än i framtiden kommer 

syssla med kommer det här arbetet stå sig som en slutpunkt för mina studier, 

och därmed ett kapitel i mitt liv. 

 

Jag vill tacka alla de som varit med och gjort den här tiden så otroligt rolig. 

Jag vill även tacka min handledare Birgitta Nyström som bistått med 

konstruktiv kritik och råd. 
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Förkortningar 

AD  Arbetsdomstolen 

Bl.a.  Bland annat 

EES  Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Företagsövergångar av olika slag har förekommit under lång tid. Att företag 

slås samman, köps upp eller ombildas har dock på sistone blivit alltmer 

aktuellt i samband med nya företagsstrategier. Dessa strategier syftar till att 

öka bolagens vinst och flexibilitet.1 I och med det svenska EU-inträdet 1995 

blev EU-rätten central för svenska arbetsrättsliga frågor, särskilt vad gäller 

verksamhets- och företagsöverlåtelser.2 

 

Det ursprungliga överlåtelsedirektivet antogs år 1977, och har sedan dess 

framkallat en stor mängd rättspraxis. Det är en av rättsakter som prövats 

mest i EU-domstolen.3 Trots detta saknas än idag praxis vad gäller 

tolkningen av direktivet, med ett oklart och osäkert rättsläge som följd.4 En 

sådan obesvarad fråga är huruvida nationell lagstiftning i överlåtarens land 

är del av anställningsavtalet och anställningsförhållandet som övergår till 

förvärvaren.  

 

Principiellt ska överlåtarens rättigheter och skyldigheter i förhållande till 

arbetstagarna övergå till förvärvaren automatisk och omedelbart, samt på 

lika villkor som för överlåtaren.5 Då syftet med detta är att säkerställa att 

arbetstagaren fortsätter sin anställning under samma förutsättningar som 

innan överlåtelsen6, blir situationen komplicerad om en ny lag blir tillämplig 

på anställningen. Detta kan medföra försämrade anställningsvillkor i 

enlighet med det nya landets lag, och lagvalsreglerna kan vara i konflikt 

                                                 
1 Nyström, Birgitta, Några aktuella arbetsrättsliga frågor i samband med övergång av 

verksamhet, i Modern affärsrätt, Nyström, Birgitta & Arvidsson, Niklas & Flodgren, Boel 

(red), Wolters Kluwer, 2017, s. 213. 
2 Nyström, Några aktuella arbetsrättsliga frågor i samband med övergång av verksamhet, i 

Modern affärsrätt, s. 213. 
3 Källström, Kent & Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet, fjärde upplagan, Iustus, 

2016, s. 286; Mulder, Bernard Johann, Anställningen vid verksamhetsövergång, 

Juristförlaget i Lund, 2004, s. 116 f. 
4 Malmberg, Jonas, Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande 

verksamhetsövergångar, SvJT 2004 s. 792; Nyström, Några aktuella arbetsrättsliga frågor i 

samband med övergång av verksamhet, i Modern affärsrätt, s. 213. 
5 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 291; Bäckström, Magnus & Wulkan, 

Malin & Wästfelt, Martin & Åström, Lars, Anställningsskyddslagen med kommentar, tolfte 

upplagan, Studentlitteratur, 2014, s. 89; Adlercreutz, Axel & Mulder, Bernard Johann, 

Svensk arbetsrätt, fjortonde upplagan, Norstedts Juridik, 2013, s. 247; Mulder, 

Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 57. 
6 Mulder, Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 115. 
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med överlåtelsedirektivets målsättning om att de ursprungliga 

anställningsvillkoren gäller även efter en överlåtelse.7  

 

Lagval för anställningsavtal regleras i Rom I-förordningens8 artikel 8. I det 

här arbetet undersöks hur dessa lagvalsregler påverkar tillämplig lag för 

anställningsavtal efter gränsöverskridande företagsöverlåtelse och de 

omständigheter som talar för och emot att den tillämpliga lagen ändras. 

 

Frågan om lagval vid gränsöverskridande företagsöverlåtelser är således 

obesvarad, och det finns starka argument som talar både för och emot att så 

är fallet – å ena sidan lagvalsreglernas tillämplighet på anställningsavtal, å 

andra sidan direktivets mening att de ursprungliga anställningsvillkoren ska 

övergå oförändrade från den tidigare arbetsgivaren till den nye. 

Konsekvenserna av att tillämplig lag ändras kan vara försämrade villkor för 

den övergående arbetstagaren. I en tid då företagsöverlåtelser är av ökande 

betydelse, är det således en intressant och relevant fråga för den europeiska 

arbetsmarknaden. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Arbetets syfte är att utreda vad som talar för och emot, då en 

gränsöverskridande verksamhetsövergång inom EU sker, att överlåtarens 

nationella lagstiftning tillhör de rättigheter och skyldigheter på grund av ett 

anställningsavtal eller ett anställningsförhållande som förvärvaren övertar 

enligt överlåtelsedirektivet och svensk rätt. 

 

Frågeställningarna som ska besvaras i detta arbete är: 

 

• Vad talar för att de rättigheter och skyldigheter som överlåtaren haft 

gentemot arbetstagaren enligt nationell lagstiftning även gäller för en 

förvärvare beläget i ett annat medlemsland i EU? 

 

• Vad talar emot att de rättigheter och skyldigheter som överlåtaren 

haft gentemot arbetstagaren enligt nationell lagstiftning även gäller 

för en förvärvare beläget i ett annat medlemsland i EU? 

 

                                                 
7 Streiffert, Marie, Gränsöverskridande företagsöverlåtelser – med fokus på lagval och dess 

inverkan på arbetstagarens anställningsskydd, i Företagsöverlåtelser – nya utmaningar för 

arbetsrätten, Streiffert, Marie & Thysell, Johanna, Institutionen för handelsrätt vid Lunds 

universitet, Handelsrättslig skriftserie nr 17, Studentlitteratur, 2006, s. 16, s. 59. 
8 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om 

tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I). 
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• Mot bakgrund av vad som talar för och emot att överlåtarens 

nationella rätt övergår vid en gränsöverskridande företagsöverlåtelse, 

vad är rättsläget? 

 

• Vad är en möjlig lösning i linje med överlåtelsedirektivets syften 

som kan överbrygga skillnaderna i anställningsvillkoren enligt 

nationell rätt i och med en gränsöverskridande företagsöverlåtelse? 

1.3 Metod 

Metoden har bestått av granskning av EU-direktiv, svensk rätt och rättsfall 

från Arbetsdomstolen, rättsfall från EU-domstolen samt doktrin. Denna 

granskning kompletteras med analys från doktrin för att förtydliga 

resonemang och bestämmelsernas betydelse. Efter granskningen av de olika 

källorna tas även andra forskares åsikter och analyser i beaktning. På så sätt 

bildas en uppfattning av hur andra har tänkt kring frågan. Mina egna 

resonemang, kommentarer och analyser sker dels utifrån källorna jag 

undersökt men även med hänsyn till vad andra tidigare skrivit. Den 

personliga analysen utgår dock främst från andra källor. Det sker även ett 

bemötande av de åsikter andra framfört, både vad gäller tankar och åsikter 

som nått samma slutsats som min egna självständiga analys, samt de 

punkter där de skiljer sig åt. Oavsett sker en alltid en motivering till varför 

en åsikt är gemensam för oss eller varför de är olika. Dessa motiveringar är 

både baserade på den forskning som gjorts i arbetet samt egna resonemang. 

 

Vad gäller tolkningsvärdet hos olika källor har strukturen som föreslås av 

Källström och Malmberg använts.9 Den strukturen medför att tolkningen 

utgår från det nu gällande företagsöverlåtelsedirektivet från 2001. Därefter 

granskas rättspraxis rörande det ursprungliga direktivet från 1977. Denna 

granskning ska ske kritiskt och det ska bedömas om och i vilken mån praxis 

rörande det direktivet numera är relevant, då tolkningen av 

överlåtelsedirektivet utvecklats dynamiskt och äldre praxis kan ha ersatts av 

sådan som tillkommit senare. Efter detta granskas nationell lagstiftning ur 

ett EU-konformt perspektiv. Slutligen ska ske en bedömning angående om 

den nationella implementeringen medfört regler utöver minimireglerna i 

direktivet.10 

 

Nationella implementeringsbestämmelser ska tolkas EU-konformt, det vill 

säga i linje med den övergripande EU-rätten.11 En tolkning av en 

                                                 
9 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 287. 
10 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 287. 
11 Adlercreutz & Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 244 f; AD 2009 nr 55 s. 16. 
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implementeringsbestämmelse i svensk rätt kan således inte strida mot den 

tolkning av direktivet i sig som EU-domstolen gjort. Således gäller EU-

domstolens praxis även i förhållande till hur de svenska reglerna ska tolkas. 

I arbetet används dock även svensk praxis om de svenska bestämmelserna. 

Å ena sidan har dessa ett lägre rättskällevärde på så sätt att det inte kommer 

från EU-domstolen, å andra sidan ska AD fatta sina beslut EU-konformt. 

När rättsfall från AD används i analysen sker således även en personlig 

granskning huruvida den nationella domen är i linje med det EU-domstolen 

uttalat. 

 

Således sker en teleologisk tolkning, där rättsfall och slutsatser sker i 

förhållande till direktivets syften. 

1.4 Material 

Materialet består främst av företagsöverlåtelsedirektivet12, Rom I-

förordningen och svensk lagstiftning, samt doktrin då frågan som utreds inte 

besvarats i praxis. Dock redovisas det även för ett par rättsfall från EU-

domstolen för att utröna hur de resonerat i andra fall.  

 

De primära källorna består av företagsöverlåtelsedirektivet, samt LAS och 

MBL som är de lagar som genomfört reglerna kring arbetstagarskydd vid 

företagsöverlåtelse. 

 

Av doktrinen jag använt mig av kan särskilt nämnas Jonas Malmbergs 

artikel i SvJT från 2004, Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande 

företagsövergångar. I artikeln diskuterar Malmberg ingående flera olika 

aspekter av företagsövergångars påverkan på arbetstagares ställning. 

Exempelvis talar han om olika former som en företagsövergång kan ha och 

problemen med lagval och domsrätt. Av särskild betydelse är att han 

dessutom diskuterar just den fråga som det här arbetet behandlar. Trots att 

artikeln publicerades 2004 är den således av fortsatt relevans. Jonas 

Malmberg är sedan 2012 ordförande i Arbetsdomstolen, tidigare professor i 

civilrätt med specialisering på arbetsrätt, och har särskilt djupa kunskaper 

inom internationell rätt.13 

 

                                                 
12 Direktiv 2001/23/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för 

arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller 

verksamheter. 
13 Arbetsdomstolens hemsida, 

http://www.arbetsdomstolen.se/pages/page.asp?lngID=11&lngLangID=1 hämtat 2018-03-

28; Lag&Avtals hemsida, https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/professor-blir-domare-i-ad-

6553552 hämtat 2018-04-23.  

http://www.arbetsdomstolen.se/pages/page.asp?lngID=11&lngLangID=1
https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/professor-blir-domare-i-ad-6553552
https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/professor-blir-domare-i-ad-6553552
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Anledningen till att denna artikel får ett eget kapitel och stor 

uppmärksamhet är just för att den utreder den specifika frågan som även 

utreds i det här arbetet. I artikeln presenteras argument för och emot att 

överlåtarens lands nationella rätt ska vara tillämplig även efter en 

gränsöverskridande överlåtelse. Malmberg presenterar även sin åsikt om 

rättsläget. Mot bakgrund av detta är det lämpligt att bemöta hans 

resonemang, samt hur rättspraxis efter 2004 eventuellt kan ha ändrat 

rättsläget. 

 

De rättsfall från EU-domstolen som valts ut är tänkta att skapa en förståelse 

för hur EU-domstolen resonerar när de dömer om direktivet. Således ligger 

fokus vid genomgångarna av dess domar ofta på hur domstolen resonerat, 

och inte alltid beslutet i sig. Syftet med genomgången av dessa rättsfall är 

att se hur EU-domstolen väger olika intressen, såsom direktivets skydd för 

arbetstagares rättigheter å ena sidan och arbetsgivarnas intresse av att inte 

drabbas av alltför långtgående regleringar å andra sidan. Övervägandena är 

av betydelse för att kunna skapa sig en bild av hur EU-domstolen resonerar 

och utifrån det föreställa sig hur de kan tänkas resonera om de ställs inför ett 

rättsfall som berör detta arbetes syfte och frågeställningar. Rättsfallen 

bemöter även närliggande frågor vilka ligger till grund för att kunna 

analysera och besvara arbetets frågeställning. 

 

Den svenska översättningen av EU-rätten är den som granskats, i den mån 

som dokumenten översatts. Några rättsfall har inte varit tillgängliga på 

svenska, och i de fallen har den engelskspråkiga versionen granskats. 

1.5 Avgränsningar 

Genomgången av företagsöverlåtelsedirektivet avgränsas till att det endast 

djupgående redogörs för bestämmelserna av relevans för att besvara 

frågeställningen. En del bestämmelser redovisas dock för att läsaren ska ha 

förståelse för området som arbetet behandlar. Även om syftet inte är att 

förklara exakt vad en företagsöverlåtelse eller verksamhetsövergång är i 

detalj, eller hur det bedöms huruvida en sådan överlåtelse ägt rum eller inte, 

så krävs en grundläggande förståelse av vad en överlåtelse är för att kunna 

förstå arbetets frågeställning och argumentation. Exempelvis förklaras vad 

en överlåtelse är enligt direktivet, men det sker ingen vidare förklaring om 

hur det bedöms om en överlåtelse ägt rum eller inte enligt EU-domstolens 

praxis. Frågeställningen som valts förutsätter att en gränsöverskridande 

överlåtelse ägt rum, och då är det irrelevant att utreda frågor som inte 

påverkar slutsatsen.  
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Av samma anledning redogörs inte arbetstagarrepresentanters rättigheter 

enligt direktivet, bestämmelser om konkurs samt övriga regler i direktivet 

som inte berör överföringen av anställningsavtalet och 

anställningsförhållandet. 

 

Begreppen företagsöverlåtelse eller verksamhetsövergång används 

synonymt inom ramen för detta arbete. Dessa begrepp kan ha viss skillnad – 

framförallt mellan det rättsliga begreppet överlåtelse och det icke-rättsliga 

övergång, som snarare beskriver den faktiska händelsen eller fenomenet.14 

En viss förvirring har uppstått då den svenska översättningen av 

företagsöverlåtelsedirektivet använder sig av begreppet överlåtelse, medan 

implementerade svensk lagstiftning använder sig av övergång. Tanken 

verkar dock ha varit att dessa begrepp är synonymer till varandra i de 

svenska förarbetena.15 Det kan alltså göras distinktioner mellan begreppen, 

men vad gäller begreppens betydelse i förhållande till implementeringen av 

företagsöverlåtelsedirektivet är de menade att betyda samma sak. Därför 

använder jag mig av bägge begreppen med innebörden som följer av 

direktivet. 

 

En företagsövergång kan se ut på flera olika sätt. Inom ramen för detta 

arbete och för att besvara frågeställningen kommer utgångspunkten vara att 

ett bolag som är beläget i en annan medlemsstat förvärvar ett svenskt bolag 

och flyttar produktionen utomlands, och arbetstagarna följer med till den 

nya staten. Anställningsavtal och - förhållanden förutsätts vara enligt svensk 

rätt hos den svenska överlåtaren. Ett exempel skulle kunna vara att ett finskt 

bolag köper ett svenskt bolag och flyttar produktionen från Umeå eller 

Haparanda till Vasa. Vidare förutsätts att arbetstagaren hos den 

ursprunglige, svenske arbetsgivaren följer med till den nya arbetsgivaren i 

det andra landet i och med övergången. 

 

Anledningen till detta är att arbetet endast utreder rättsläget kring den här 

specifika situationen är eftersom det enbart är då en potentiell övergång av 

rättigheter och skyldigheter som härleds från nationell lagstiftning kan bli 

aktuell. 

 

Det bör betonas att det här arbetet inte handlar om domsrätt. Frågan är vad 

som anses vara del av de rättig- och skyldigheter som överförs. I förhållande 

till detta är lagval relevant, medan domsrätt är av mindre betydelse. 

                                                 
14 Mulder, Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 52 f. 
15 Mulder, Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 53. 
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1.6 Disposition 

Det första kapitlet behandlar introducerande frågor. Detta är syftet och 

frågeställningarna, metoden och materialet som använts, dispositionen i sig 

samt arbetets avgränsningar. Detta första kapitel ämnar tydliggöra hur 

arbetet är strukturerat och vad som utreds.  

 

Det andra kapitlet behandlar företagsöverlåtelsedirektivet i sig och dess 

implementering i svensk rätt. Detta kapitel har två delar. Först presenteras 

direktivet och dess relevanta artiklar, därefter redogörs direktivets 

implementering i svensk rätt.  

 

Det tredje kapitlet beskriver lagvalsreglerna i Rom I-förordningen. 

 

Det fjärde kapitlet knyter samman kapitel två och tre genom en granskning 

och efterföljande analys av ovan nämnda artikel av Jonas Malmberg.  

 

Efter att analysen inletts i kapitel fyra i förhållande till Jonas Malmbergs 

artikel, fortsätter analysen i det femte kapitlet. I detta kapitel sker först en 

presentation av argumenten för och emot att överlåtarens nationella rätt 

övergår i förhållande till de överförda arbetstagarnas anställningsavtal och -

förhållanden till förvärvaren. Därefter sker en sammanvägande analys och 

en sammanfattande slutsats. 
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2 Företagsöverlåtelsedirektivet 

och genomförandet i svensk 

rätt 

2.1 Företagsverlåtelsedirektivet 

2.1.1 Kort bakgrund 

Det nu gällande företagsöverlåtelsedirektivet16 tillkom år 2001. Det 

ursprungliga företagsöverlåtelsedirektivet17 tillkom år 1977 följt av ett 

ändringsdirektiv18 år 1998. Det nu gällande överlåtelsedirektivet är en 

konsolidering och kodifiering av dessa ändringar.19 Direktivets syfte enligt 

skälen 3–4 är att minska skillnaderna mellan arbetstagarnas skydd i olika 

medlemsstater, samt att skydda arbetstagarnas rättigheter vid byte av 

arbetsgivare. Dessa rättigheter skyddas genom att göra det möjligt för den 

anställde att fortsätta sin anställning hos sin nye arbetsgivare på samma 

villkor som gällde i förhållande till den ursprunglige arbetsgivaren.20 

Meningen är att så långt som möjligt skapa en kontinuitet i arbetstagarens 

anställningsavtal och -förhållande och undvika att arbetstagaren på grund av 

överlåtelsen hamnar i ett mindre fördelaktigt läge.21 Direktivet är principiellt 

tillämpligt både vid nationella och gränsöverskridande överlåtelser.22 

 

Domstolen har även uttryckt att direktivet utöver skyddssyftet 

ämnar balansera arbetstagarnas och överlåtarens respektive 

intressen i C-426/11 Alemo-Herron och C-499/04 Werhof. 

Överlåtaren måste kunna göra en effektiv värdering av sina 

                                                 
16 Direktiv 2001/23/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för 

arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller 

verksamheter. 
17 Direktiv 77/187/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för 

arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av 

verksamheter. 
18 Direktiv 98/50/EG om ändring av direktiv 77/187/EEG om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av 

företag, verksamheter eller delar av verksamheter. 
19 Direktiv 2001/23/EG, skäl 1; Malmberg, Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande 

verksamhetsövergångar, s. 792; Mulder, Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 55; 

Nielsen, Ruth, EU Labour Law, andra upplagan, DJØF Publishing, 2013, s. 432 f. 
20 Mulder, Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 115; Blanpain, Roger, European 

Labour Law, fjortonde upplagan, Wolters Kluwer, 2014, s. 843, s. 870 f. 
21 C-108/10 Scattolon, p. 75. 
22 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 301. 
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intressen och förändringarna i arbetstagarnas 

arbetsförhållande.23 Vissa klausuler kan ha konsekvensen att de 

påverkar förvärvarens avtalsfrihet till den grad att de begränsar 

förvärvarens kärna av näringsfrihet i rättighetsstadgans24 artikel 

16, och direktivet ska tolkas i linje med stadgan.25 Även om 

dessa klausuler gynnar arbetstagaren, kan dessa 

anställningsvillkor inte överföras till förvärvaren om det 

begränsar förvärvarens avtals- och näringsfrihet.26 I Alemo-

Herron uttryckte domstolen att vid en överlåtelse från privat till 

offentlig verksamhet kan det krävas att förvärvaren anpassar 

verksamheten för att den ska kunna fortgå.27 

 

Denna praxis utvecklades senare i mål C-336/15 Unionen mot 

Almega, C-328/13 Österreichischer Gewerkschaftsbund och i de 

förenade målen C-680/15 och C-681/15 Asklepios. I dessa mål 

uttalade domstolen att direktivets syfte är att säkerställa en 

”skälig balans”28 och att det ”råder jämvikt”29 mellan 

arbetstagarnas och förvärvarens intressen. Detta medför att 

förvärvaren ”förvärvaren måste kunna göra de anpassningar och 

omställningar som är nödvändiga för den fortsatta 

verksamheten”30. I Asklepios uttalade domstolen detta som att 

”förvärvaren efter övergången måste kunna göra de justeringar 

och anpassningar som är nödvändiga för den fortsatta 

verksamheten”31. Asklepios behandlade specifikt dynamiska 

klausuler som hänvisade till framtida kollektivavtal, som inte 

ansågs i sig strida mot förvärvarens avtals- och näringsfrihet och 

därmed undantas från artikel 3.1 om förvärvaren enligt nationell 

rätt hade möjlighet att ändra detta ensidigt eller samstämmigt.32 

I Alemo-Herron ansåg domstolen att sådana dynamiska 

klausuler stred mot förvärvarens avtals- och näringsfrihet om 

denne saknade möjlighet att delta i de framtida 

kollektivavtalsförhandlingarna.33 Med beaktande av Alemo-

Herron, Unionen mot Almega, Österreichischer 

                                                 
23 C-499/04 Werhof, p. 31, C-426/11 Alemo-Herron, p. 25. 
24 Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 
25 C-426/11 Alemo-Herron, p. 30–31. 
26 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, femte upplagan, Wolters Kluwer, 2016, s. 296; 

C-426/11 Alemo-Herron, p. 35–37. 
27 C-426/11 Alemo-Herron, p. 26–27. 
28 C-336/15 Unionen mot Almega, p. 19. 
29 C-328/13 Österreichischer Gewerkschaftsbund, p. 29. 
30 C-336/15 Unionen mot Almega, p. 19. 
31 C-680/15 och C-681/15 Asklepios, p. 22. 
32 C-680/15 och C-681/15 Asklepios, p. 29. 
33 C-426/11 Alemo-Herron, p. 35–37. 
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Gewerkschaftsbund och Asklepios följer att direktivets syfte, 

utöver att skydda arbetstagarnas rättigheter, är att skapa en 

balans mellan arbetstagarnas och överlåtarens samt förvärvarens 

intressen, samt att i fråga om dynamiska klausuler om 

kollektivavtal så måste förvärvaren ha rätt att ta del av de 

framtida kollektivavtalsförhandlingarna alternativt en rätt att 

motsätta sig framtida kollektivavtal samstämmigt eller ensidigt 

för att inte strida mot dennes avtals- och näringsfrihet. 

 

Även mål C-201/15 AGET Iraklis berörde arbetsgivarens 

näringsfrihet. Målet gällde tolkning av direktivet om kollektiva 

uppsägningar34, men domen är även relevant i förhållande till 

verksamhetsövergångar eftersom EU-domstolen hänvisar till 

liknande resonemang i Alemo-Herron och C-561/07 

Kommissionen mot Italien.35 AGET Iraklis var ett företag som 

till huvudsak var ägt av en fransk koncern. Företaget ämnade 

genomföra kollektiva uppsägningar, men 

arbetstagarrepresentanterna medverkade inte vid 

förhandlingarna om detta. I ett sådant fall var det möjligt enligt 

grekisk lag att vända sig till regeringen och den aktuelle 

ministern i fråga. Denne hade rätten att inte tillåta de planerade 

kollektiva uppsägningarna, en rätt som ministern även utnyttjade 

mot bakgrund av den svåra ekonomiska situationen i Grekland. 

Frågan för domstolen blev om denna grekiska lag hindrade 

arbetsgivarens näringsfrihet och motverkade gränsöverskridande 

affärer, då bolagets ägare var från Frankrike.36 Domstolen 

uttalade att kollektiva uppsägningar var ett grundläggande beslut 

för ett företags verksamhet, och att en begränsning av det slag 

som fanns i grekisk rätt hindrade den frihet arbetsgivaren 

normalt sett åtnjuter, med hänvisning till Kommissionen mot 

Italien.37 En lagstiftning av det här slaget, som syftar till att 

förhindra att utländska bolag etablerar sig på den inhemska 

marknaden och i det fall de gjort det minskar eller tar bort deras 

möjlighet att anpassa sin verksamhet, är ett tydligt brott mot 

etableringsfriheten.38 Detta kan dock godtas mot bakgrund av 

tvingande allmänintresse.39 Ett sådant godtagande måste dock 

underkastas en proportionalitetsprövning för att kunna 

                                                 
34 Direktiv 98/59/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva 

uppsägningar. 
35 C-201/15 AGET Isaklis, p. 55, p. 68. 
36 C-201/15 AGET Isaklis, p. 12–24. 
37 C-201/15 AGET Isaklis, p. 54–55. 
38 C-201/15 AGET Isaklis, p. 56–57. 
39 C-201/15 AGET Isaklis, p. 61. 
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motiveras.40 Domstolen hänvisar till Alemo-Herron och menar 

att nationell lagstiftning som begränsar arbetsgivarens möjlighet 

att effektivt göra sina intressen gällande i en avtalsprocess, eller 

möjligheten att kunna förhandla om frågor om de anställdas 

anställningsvillkor när det gäller företagets ekonomiska framtid, 

normalt sett innebär att arbetsgivarens avtalsfrihet blir så pass 

begränsad att dennes hårda kärna av näringsfrihet påverkas.41 I 

det här målet ansågs den grekiska lagstiftningens skäl vara 

alltför vaga och stred mot proportionalitetsprincipen, och 

därmed mot stadgans artikel 16.42 

 

Direktivet är tvingande till arbetstagarnas fördel, och det är inte möjligt för 

en arbetstagare att avstå från rättigheter som följer av direktivet. Detta gäller 

oavsett om arbetstagaren samtycker till försämringen och kompenseras med 

andra förmåner.43 

 

I mål C-324/86 Daddy’s Dance Hall hade ett icke-överlåtbart 

upplåtelseavtal upprättats mellan ett bolag som ägde lokalerna 

och ett annat företag som drev restaurangverksamhet i dem. I 

och med upplåtelseavtalets upphörande slöt ägaren ett nytt 

upplåtelseavtal med ett annat bolag, Daddy’s Dance Hall. I och 

med det tidigare upplåtelseavtalets upphörande hade samtliga 

anställda blivit uppsagda, men blev omedelbart återanställda av 

den nye arbetsgivaren. Den återanställde restaurangchefen blev 

kort senare uppsagd av den nye arbetsgivaren. Trots att 

restaurangchefen slutit ett avtal om andra uppsägningstider efter 

återanställningen, förklarade domstolen att det inte är möjligt 

enligt direktivet att ändra anställningsavtalet till arbetstagarens 

nackdel oavsett om denne samtyckt till försämringarna eller 

kompenserats med andra förmåner.44 Domstolen uttalade 

dessutom att även om direktivets bestämmelser är tvingande till 

arbetstagarens fördel, så innebär en överlåtelse att förvärvaren 

på samma villkor som överlåtaren kan ändra anställningsavtalet. 

Direktivets syfte är ge arbetstagaren samma skydd enligt 

nationell lagstiftning efter överlåtelsen som denne hade före.45 

Således kan förvärvaren ändra villkoren på samma sätt som 

överlåtaren hade kunnat, förutsatt att detta inte sker till följd av 

                                                 
40 C-201/15 AGET Isaklis, p. 79. 
41 C-201/15 AGET Isaklis, p. 87. 
42 C-201/15 AGET Isaklis, p. 100–103. 
43 Mulder, Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 116, s. 122; C-324/86 Daddy’s 

Dance Hall, p. 14–15; Nielsen, EU Labour Law, s. 450. 
44 C-324/86 Daddy’s Dance Hall, p. 14–15.  
45 C-324/86 Daddy’s Dance Hall, p.9, p. 16–18. 
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övergången i sig, utan av andra anledningar. Att direktivet är 

tvingande till arbetstagarnas fördel och att det inte är möjligt att 

ändra anställningsavtalet och -förhållande till dennes nackdel 

upprätthålls i bl.a. Kommissionen mot Italien.46 Att förvärvaren 

kan ändra rättigheter och skillnader i anställningsavtalet och -

förhållande på samma sätt som överlåtaren hade kunnat ändra 

dem bekräftades senare i C-209/91 Rask.47 

 

Av artikel 8 i direktivet följer att medlemsstaterna själva kan besluta om 

regler som är mer gynnande till arbetstagarna än de i direktivet. Direktivet 

är således ett minimidirektiv.48 Vissa av bestämmelserna ger även 

möjligheter till medlemsstaterna att själva besluta om särskilda frågor. Då 

direktivet skall genomföras i nationell rätt och en del möjligheter ges till 

medlemsstaterna att själva välja hur de ska gå till väga, har direktivet skapat 

en delvis harmonisering av företagsövergångar inom EU.49 Att direktivets 

syfte är att åstadkomma en partiell harmonisering, men inte en enhetlig 

skyddsnivå inom hela EU, har klargjorts av EU-domstolens praxis.50 

 

Direktivets tre särskilt viktiga regler som ger ett minimiskydd är den 

automatiska överföringen av överlåtarens rättigheter och skyldigheter 

gentemot arbetstagaren (3.1), ett uppsägningsförbud mot uppsägningar på 

grund av överlåtelsen i sig (4.1), och informationsplikten visavi 

arbetstagarrepresentanterna (7).51 

 

Företagsöverlåtelsedirektivet har implementerats i svensk rätt genom 

bestämmelser i lagen om anställningsskydd och medbestämmandelagen.52 

2.1.2 Räckvidd och definitioner av begrepp 

Direktivets första kapitel består av två artiklar som definierar dess räckvidd 

samt betydelsen av de begrepp som används i direktivet. Artikel 1 behandlar 

direktivets räckvidd. Enligt artikel 1.1a skall direktivet ”tillämpas vid 

överlåtelse av ett företag, en verksamhet eller en del av ett företag eller en 

                                                 
46 C-561/07 Kommissionen mot Italien, p. 46. 
47 C-209/91 Rask, p. 25–28.  
48 Mulder, Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 116. 
49 Malmberg, Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande verksamhetsövergångar, s. 

796. 
50 C-324/86 Daddy’s Dance Hall, p. 16, C-561/07 Kommissionen mot Italien, p. 46. 
51 Barnard, Catherine, EU Employment Law, fjärde upplagan, Oxford University Press, 

2012, s. 579. 
52 Mulder, Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 102; Malmberg, Arbetstagares 

ställning vid gränsöverskridande verksamhetsövergångar, s. 792. 
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verksamhet till en annan arbetsgivare genom lagenlig överlåtelse eller 

fusion”53.  

 

Artikel 1.1b förtydligar att ”med överlåtelse enligt detta direktiv förstås 

överlåtelse av en ekonomisk enhet, som behåller sin identitet och varmed 

förstås en organiserad gruppering av tillgångar vars syfte är att bedriva 

ekonomisk verksamhet, vare sig denna utgör huvud- eller 

sidoverksamhet”54, med förbehåll för vad som följer av andra delar av hela 

artikel 1. 

 

Av artikel 1.1c följer att både offentliga och privata företag som bedriver 

ekonomisk verksamhet, oaktat om de har vinstsyfte eller inte, omfattas av 

direktivet. Dock omfattas inte administrativa omorganisationer av offentliga 

förvaltningsmyndigheter eller överlåtelser av administrativa funktioner 

mellan offentliga förvaltningsmyndigheter av direktivet.55 

 

Vidare, enligt artikel 1.2, skall direktivet tillämpas ”om och i den mån 

företaget, verksamheten eller den del av företaget eller verksamheten som 

skall överlåtas ligger inom fördragets territoriella räckvidd”56. Denna artikel 

skall tolkas på så sätt att den nationella lagstiftningen som genomför 

direktivet har territoriell tillämplighet inom hela unionen. Det är dock inte 

en lagvalsregel. Artikeln innebär att om lagen i en viss medlemsstat ska 

tillämpas enligt tillämpliga lagvalsregler, skall den lagen omfatta 

företagsövergångar som bedrivs eller bedrevs i andra EU- eller EES-

medlemsstater.57  

 

Nästa artikel behandlar definitioner av begrepp i direktivet. I artikel 2.1a–d 

definieras begreppen överlåtare (2.1a), förvärvare (2.1b), 

arbetstagarrepresentanter och liknande uttryck (2.1c) och arbetstagare 

(2.1d).  

 

Överlåtare och förvärvare definieras motsatsvis. Överlåtaren är den fysiska 

eller juridiska person som efter en överlåtelse enligt artikel 1.1 upphör att 

vara arbetsgivare i företaget, verksamheten eller del av företaget eller 

verksamheten som överlåtits. Förvärvaren är den fysiska eller juridiska 

person som efter en överlåtelse enligt artikel 1.1 blir arbetsgivare i företaget, 

verksamheten eller del av företaget eller verksamheten som överlåtits. 

 

                                                 
53 Direktiv 2001/23/EG, artikel 1.1a. 
54 Direktiv 2001/23/EG, artikel 1.1b. 
55 Direktiv 2001/23/EG, artikel 1.1c. 
56 Direktiv 2001/23/EG, artikel 1.2. 
57 Malmberg, Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande verksamhetsövergångar, s. 

795. 
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Arbetstagare samt arbetstagarrepresentanter och liknande uttryck definieras 

på snarlika sätt. Arbetstagarrepresentanter är de som representerar 

arbetstagare enligt nationell lag eller praxis, medan arbetstagare är de som 

blir skyddade som arbetstagare enligt nationell lagstiftning om 

anställningsförhållandet. Artikel 2.1d innebär således att skyddet som följer 

av direktivet begränsas till att omfatta de arbetstagare som omfattas av 

medlemsstaternas nationella arbetsrätt. Om en arbetstagare inte omfattas av 

den nationella arbetsrätten är de inte skyddade av direktivets regler och 

definitionen av vad en arbetstagare är kan variera mellan medlemsstaterna.58 

 

I C-416/16 Piscarreta Ricardo begränsades hur 

arbetstagarbegreppet kan definieras nationellt. I målet var en 

arbetstagare tjänstledig vid tiden för överlåtelsen och enligt 

portugisisk rätt sågs denne därför inte som arbetstagare eftersom 

denne inte utförde något arbete. Arbetstagaren i fråga åtnjöt 

dock samma rättigheter som om denne utförde arbete, men 

anställningsförhållandet skulle enligt nationell rätt ha tillfälligt 

upphört att gälla.59 Enligt direktivets lydelse ska enbart de 

arbetstagare som har att anställningsavtal och 

anställningsförhållande vid tiden för övergången omfattas60, 

men eftersom portugisisk rätt skyddade den tjänstlediga 

arbetstagaren som en arbetstagare blev skyddad ansåg 

domstolen att denne omfattades av direktivet, trots att den 

nationella rätten ansåg att anställningsavtalet tillfälligt upphört.61 

 

Artikel 2.2 uttalar att direktivet inte ska påverka hur anställningsavtal eller 

anställningsförhållanden definieras enligt nationell lagstiftning.62  

 

Att dessa begrepp inte ska påverkas av direktivet innebär dock 

inte att de faktiskt kan definieras så långtgående som artikel 2.2 

ger sken av.63 I C-343/98 Collino och Chiappero uttalade EU-

domstolen att arbetstagare vars anställningar är baserade på 

offentligrättsliga regleringar, och inte den nationella 

arbetsrätten, inte omfattas av direktivet. Definitionen av 

anställningsavtal eller anställningsförhållanden utgår alltså från 

medlemsstaternas nationella arbetsrätt och anställningar 

grundade i offentligrätt omfattas inte.64  

                                                 
58 Mulder, Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 124 f. 
59 C-416/16 Piscarreta Ricardo, p. 51–52.  
60 C-416/16 Piscarreta Ricardo, p. 49. 
61 C-416/16 Piscarreta Ricardo, p. 52–54. 
62 Direktiv 2001/23/EG, artikel 2.2. 
63 Mulder, Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 125. 
64 C-343/98 Collino och Chiappero, p. 36–41. 



 19 

 

Det finns tre undantag till huvudregeln i artikel 2.2. Medlemsstaterna kan 

inte utesluta anställningsavtal eller anställningsförhållanden från direktivet 

enbart på grund av: 

 

1. ”Antalet arbetstimmar som utförs eller skall utföras” (2.2a). 

 

2. Att anställningsförhållandet är tillfälligt enligt artikel 1.1 i rådets 

direktiv 91/383/EEG65 (2.2b). 

 

3. Att anställningsförhållandena är tillfälliga enligt artikel 1.2 i 

rådets direktiv 91/383/EEG och det företag, verksamhet, del av 

företag eller del av verksamhet som överlåts är, eller är del av, 

uthyrningsverksamhet av arbetskraft och som är arbetsgivare 

(2.2c). 

 

Punkt två innebär följande. Artikel 1.1 i direktiv 91/383/EEG är även den en 

artikel som uttrycker räckvidd. Den uttrycker att direktivet 91/383/EEG 

omfattar ”anställningsförhållanden som regleras av ett tidsbegränsat 

anställningsavtal som sluts direkt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, 

där avslutandet av avtalsförhållandet fastställs genom objektiva villkor 

såsom överenskommelse om ett angivet datum, utförande av en viss uppgift 

eller inträffandet av en speciell händelse”66.  

 

Det sista undantaget blir begripligt vid granskning av artikel 1.2 i 

91/383/EEG. Den artikeln, likt ovanstående artikel 1.1, säger att det 

direktivet är tillämpligt på ”tillfälliga anställningsförhållanden mellan ett 

företag som hyr ut arbetskraft, vilket är arbetsgivaren, och arbetstagaren, 

som får i uppdrag att arbeta för och under kontroll av ett företag och/eller en 

verksamhet som tar hans tjänster i anspråk”67. 

 

Detta innebär således att medlemsstaterna genom nationell lagstiftning kan 

definiera begreppen anställningsförhållanden eller anställningsavtal, med 

undantaget att de inte kan definiera dem på ett sådant sätt att de inte 

omfattas av företagsöverlåtelsedirektivet enbart med grund i antalet timmar 

som utförs eller ska utföras, alternativt att de är tidsbegränsade eller 

tillfälliga enligt definitionerna i artikel 1.1 och 1.2 i direktiv 91/383/EEG, 

vilket avser tillfällig bemanning eller uthyrning. 

                                                 
65 Direktiv 91/383/EEG om komplettering av åtgärderna för att främja förbättringar av 

säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare med tidsbegränsat 

anställningsförhållande eller tillfälligt anställningsförhållande. 
66 Direktiv 91/383/EEG, artikel 1.1. 
67 Direktiv 91/383/EEG, artikel 1.2. 
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Därmed omfattar direktivet samtliga arbetstagare oavsett anställningens 

omfattning. Arbetstagare som har en annan form av anställning än heltids- 

eller tillsvidareanställning – så kallade atypiska arbetstagare – omfattas och 

skyddas av direktivet.68 

2.1.3 Materiella bestämmelser 

Direktivets andra kapitel, rubricerat som ”Skydd för arbetstagarnas 

rättigheter”, inleds med artikel 3. Artikel 3.1 första meningen innehåller 

följande centrala bestämmelse: 

 

”Överlåtarens rättigheter och skyldigheter på grund av ett 

anställningsavtal eller ett anställningsförhållande som gäller vid 

tidpunkten för överlåtelsen skall till följd av en sådan överlåtelse 

övergå på förvärvaren.” 

 

EU-domstolen har i flera rättsfall utrönt hur denna punkt ska tolkas. 

 

Utöver domen i Daddy’s Dance Hall, som medförde att denna 

bestämmelse är tvingande och att det enbart går att ändra 

anställningsavtalet till arbetstagarens nackdel på samma sätt som 

det var möjligt för överlåtaren enligt nationell rätt i andra fall än 

vid en överlåtelse,69 finns även C-186/83 Botzen. I det målet 

förklarade domstolen att endast de anställningsavtal- och 

förhållanden som tillhör de som är direkt anställda i den del av 

verksamheten som överlåts övergår till förvärvaren. En anställd 

som tillhör en del av verksamheten som överlåts, exempelvis en 

administrativ enhet som administrerar den överlåtna 

verksamheten, anses inte vara anställd av förvärvaren om inte 

denna administrativa enhet också överlåtits.70 

 

Andra meningen i artikel 3.1 förklarar att medlemsstaterna kan bestämma 

att överlåtaren och förvärvaren ska vara solidariskt ansvariga i förhållande 

till de skyldigheter som uppkommit på grund av anställningsavtal eller –

förhållande som gällde vid tidpunkten för överlåtelsen.  

 

I 3.2 återfinns en ordningsregel. 71 Medlemsstaterna ges en möjlighet att på 

eget bevåg bestämma om åtgärder för att försäkra att överlåtaren informerar 

                                                 
68 Mulder, Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 126. 
69 C-324/86 Daddy’s Dance Hall, p.9, p. 16–18. 
70 C-186/83 Botzen, p. 16. 
71 Mulder, Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 280. 
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förvärvaren om samtliga rättigheter och skyldigheter som kommer att 

överföras till förvärvaren enligt artikel 3. Detta gäller i den mån överlåtaren 

känner till eller borde känna till dessa rättigheter och skyldigheter. Om 

överlåtaren underlåter att informera förvärvaren om någon rättighet eller 

skyldighet så påverkar detta inte överlåtelsen av den rättigheten eller 

skyldigheten, eller ”någon av arbetstagares rättigheter gentemot förvärvaren 

och/eller överlåtaren med avseende på den rättigheten eller skyldigheten.”72  

 

Artikel 3.3 första stycket klargör att villkor i löpande kollektivavtal är 

bindande för förvärvaren på samma sätt som för överlåtaren till dess 

kollektivavtalet slutar vara giltigt eller ett nytt träder i kraft.73 Enligt andra 

stycket kan medlemsstaterna besluta om att begränsa denna 

bundenhetsperiod, men bundenhetsperioden måste vara åtminstone ett år.74  

 

Kollektivavtalet som sådant skyddas inte av artikel 3.3 första stycket, utan 

enbart dess normativa villkor.75 Dessa villkor är de bestämmelser i 

kollektivavtalet som skapar rättigheter och skyldigheter för enskilda 

arbetstagare. Det är alltså dessa bestämmelser som överförs vid en 

överlåtelse och binder förvärvaren.76 Vilka kollektivavtalsbestämmelser som 

ger rättigheter för den enskilde avgörs genom kollektivavtalstolkning.77 

 

EU-domstolen har tolkat vilka rättigheter och skyldigheter som 

övergår enligt artiklarna 3.1 och 3.3 på följande sätt.  

 

I målen C-164/00 Beckmann och C-4/01 Martin förklarade 

domstolen att även villkor som återfinns i offentliga föreskrifter 

omfattas av artikel 3.1. I Beckmann hävdade den klagande att 

denne hade rätt till vissa förmåner efter att denne blivit uppsagd 

av sin nye arbetsgivare. Reglerna gällde förmåner som tillkom 

en arbetstagare över en viss ålder och sedan blivit uppsagd. 

Dessa regler återfanns i offentliga föreskrifter som sedan 

införlivats i kollektivavtalet. Domstolen fann att reglerna, 

obeaktat att de hade sitt ursprung i offentliga föreskrifter som 

enbart gällde för offentlig sektor, tillhörde de rättigheter och 

skyldigheter i anställningsavtal, -förhållande eller kollektivavtal 

som överfördes från överlåtaren till förvärvaren i samband med 

                                                 
72 Direktiv 2001/23/EG, artikel 3.2 andra meningen. 
73 Direktiv 2001/23/EG, artikel 3.3 första stycket. 
74 Direktiv 2001/23/EG, artikel 3.3 andra stycket. 
75 Mulder, Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 280 f. 
76 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 293. 
77 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 179. 
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företagsöverlåtelsen.78 I Martin hänvisade domstolen till domen 

i Beckmann och nådde samma slutsats.79  

 

I Collino och Chiappero uttalade domstolen att anställningstid i 

sig inte utgör en rättighet som arbetstagaren kan göra gällande 

gentemot förvärvaren. Dock kan anställningstiden hos 

överlåtaren ge upphov till rättigheter av ekonomisk natur, och 

dessa rättigheter ska övergå till förvärvaren. Dessa ska sedan 

ligga till grund för beräkningar om avgångsvederlag och 

löneförhöjning hos förvärvaren, såvitt detta följer av 

överlåtarens skyldighet mot arbetstagaren inom ramen för deras 

anställningsförhållande. Förvärvaren har dock samma rätt att 

ändra anställningsavtalet men hänsyn till nationell rätt som 

överlåtaren hade.80 Domstolen poängterade att förvärvaren har 

rätt att ändra anställningsavtalet, inklusive lönevillkor, på 

samma sätt som överlåtaren om detta inte är på grund av 

överlåtelsen i sig.81 I C-108/10 Scattolon hänvisade domstolen 

till detta beslut och vidhöll att anställningstid hos överlåtaren 

kan ligga till grund för rättigheter av ekonomisk natur som i sin 

tur övergår till förvärvaren.82. Detta är även tillämpligt på 

kollektivavtal, och då förvärvarens kollektivavtal omedelbart i 

samband med övergången ersätter det tidigare gällande 

kollektivavtalet hos överlåtaren enligt artikel 3.3 första stycket 

får inte detta ha syftet eller verkan att arbetstagaren totalt sett 

har sämre villkor än innan överlåtelsen. Att olika arbetstagare 

har olika lön är enligt direktivet inte ett problem, men kan skapa 

problem i förhållande till nationella regleringar. Huruvida olika 

löner är lagenliga avgörs i nationell rätt. Detta påverkar inte att 

direktivet ämnar säkerställa att överförda arbetstagares 

anställningsvillkor inte försämras på grund av överlåtelsen i 

sig.83  

 

I C-336/15 Unionen mot Almega vidareutvecklade domstolen 

sin dom i Scattolon. Domstolen uttryckte att uppsägningstid var 

en rättighet av ekonomisk natur som följer av anställningstid.84 

Vidare fastslog domstolen att om förvärvaren inte uttryckligen 

förklarat att överlåtarens kollektivavtal upphört att gälla för 

                                                 
78 C-164/00 Beckmann, p. 38. 
79 C-4/01 Martin, p. 32–35. 
80 C-343/98 Collino och Chiappero, p. 50–52. 
81 C-108/10 Scattolon, p., 51–52, p. 59. 
82 C-108/10 Scattolon, p. 70. 
83 C-108/10 Scattolon, p. 75–77.  
84 C-336/15 Unionen mot Almega, p. 20–26. 
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överförda arbetstagare, trots att den nationella lagstiftningen 

infört regeln i 3.3 andra stycket om att begränsa det tidigare 

kollektivavtalet till att gälla i ett år (28 § tredje stycket MBL), 

och överlåtarens respektive förvärvarens kollektivavtal har 

samma ordalydelse, kan inte förvärvaren ändra arbetstagarnas 

anställningsvillkor till deras nackdel. Detta innebar att de 

anställdas anställningstid hos överlåtaren var till grund för 

rättigheter av ekonomisk natur i förhållande till förvärvaren.85 

 

Artikel 3.4 behandlar ålders-, invaliditets- och efterlevandeförmåner. Om 

medlemsstaterna inte föreskriver annat ska artikel 3.1 och 3.3 inte tillämpas 

på arbetstagares rätt till ovanstående förmåner ”på grund av sådana 

kompletterande pensionssystem för ett företag eller mellan företag som 

ligger utanför medlemsstaternas nationella författningsreglerade 

socialförsäkringssystem” (3.4a). Trots det skall medlemsstaterna, även om 

de inte föreskrivit att dessa rättigheter omfattas av 3.1 och 3.3, besluta ”om 

nödvändiga åtgärder för att skydda arbetstagarnas intressen samt de 

personers intressen som när överlåtelsen sker inte längre är anställda i 

överlåtarens verksamhet, såvitt avser rättigheter som omedelbart eller i 

framtiden berättigar dem till åldersförmåner, inklusive 

efterlevandeförmåner, på grund av sådana kompletterande pensionssystem 

som avses i a” (3.4b). 

 

I Beckmann uttryckte domstolen att denna 

undantagsbestämmelse är uttömmande och därför ska tolkas 

restriktivt.86 I det målet fann domstolen att förmåner som utgick 

till en arbetstagare över en viss ålder, betalat in till ett särskilt 

pensionssystem samt blivit uppsagd på grund av arbetsbrist inte 

var att betrakta som åldersförmåner utan förmåner till följd av 

uppsägning87. Således hade villkoren överförts i och med 

överlåtelsen. Detta bekräftades av målet Martin, där domstolen 

hänvisade till sitt resonemang i Beckmann.88 I Kommissionen 

mot Italien upprepade domstolen att undantagen i artikel 3.4a är 

uttömmande, och att direktivets ändamål är att skydda 

arbetstagarnas rättigheter i händelse av en företagsöverlåtelse. 

Domstolen uttalade att ”endast de förmåner som beviljas som 

ligger utanför medlemsstaternas nationella författningsreglerade 

socialförsäkringssystem, av vilka det görs en uttömmande 

uppräkning i artikel 3.4 a i direktiv 2001/23, kan nämligen 

                                                 
85 C-336/15 Unionen mot Almega, p. 26–33. 
86 C-164/00 Beckmann, p. 28–30. 
87 C-164/00 Beckmann, p. 31–32. 
88 C-4/01 Martin, p. 33–35. 
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undantas från den skyldighet som avser att arbetstagarnas 

rättigheter ska övergå”89. Vidare är artikel 3.3 att betrakta som 

tvingande till arbetstagarnas fördel.90 Domstolen hänvisade 

senare till denna i dom i mål C-688/13 Gimnasio Deportivo San 

Andrés och vidhöll sin tidigare praxis.91 

 

Uppsägningar efter en överlåtelse behandlas i artikel 4. En överlåtelse 

innebär i sig inte att det finns skäl för uppsägning. Det finns således ett 

uppsägningsförbud efter en överlåtelse.92 Detta förbud hindrar dock inte 

uppsägningar som sker till följd av ”ekonomiska, tekniska eller 

organisatoriska skäl, och som innefattar förändringar i arbetsstyrkan” (4.1).  

 

I C-313/07 Kirtruna gav EU-domstolen exempel på vad 

tekniska, ekonomiska och organisatoriska skäl kan vara. I målet 

fanns ett hyresavtal mellan överlåtaren och tredje man. 

Förvärvaren som tog över anställningsavtalen skulle tvingas 

säga upp sina anställda till följd av att hyresavtalet inte gick över 

från överlåtaren till förvärvaren. Att förvärvaren inte kunde nå 

en överenskommelse om ett hyresavtal med tredje man ansågs 

vara en sådan omständighet i 4.1 som är uppsägningar till följd 

av tekniska, ekonomiska eller organisatoriska skäl och inte på 

grund av överlåtelsen i sig.93 

 

EU-domstolen yttrade i Kommissionen mot Italien att den 

omständighet att ett företag är i en krissituation inte 

”nödvändigtvis eller systematiskt”94 kan utgöra ”ett ekonomiskt, 

tekniskt eller organisatoriskt skäl, som innefattar förändringar i 

arbetsstyrkan i den mening som avses i artikel 4.1 i direktivet.”95 

 

I mål C-101/87 Bork uttryckte domstolen att en arbetstagare vars 

anställningsavtal eller -förhållande avslutats i strid med artikel 

4.1 ska anses vara anställd då överlåtelsen äger rum. 

Överlåtarens skyldigheter mot en sådan arbetstagare övergår 

fullt till förvärvaren.96 Med hänvisning till detta mål avgjorde 

domstolen C-319/94 Dethier. Domstolen fastslog i det målet att 

då en arbetstagare som blivit rättsstridigt uppsagd före en 

                                                 
89 C-561/07 Kommissionen mot Italien, p. 32. 
90 C-561/07 Kommissionen mot Italien, p. 46. 
91 C-688/13 Gimnasio Deportivo San Andrés, p. 39. 
92 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 291 f. 
93 C-313/07 Kirtruna, p. 44–47. 
94 C-561/07 Kommissionen mot Italien, p. 36. 
95 C-561/07 Kommissionen mot Italien, p. 36. 
96 C-101/87 Bork, p. 18. 
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överlåtelse fortsatt är att betrakta som anställd enligt Bork, och 

reglerna i direktivet som skyddar arbetstagarna är tvingande till 

deras fördel enligt bl.a. Daddy’s Dance Hall, så ska den 

rättsstridigt uppsagde arbetstagarens anställningsavtal vara 

gällande gentemot förvärvaren även om arbetstagaren inte blivit 

återanställd.97 

 

Dessutom skall arbetsgivaren anses vara skyldig till att anställningsavtalet 

och -förhållandet upphört, om det upphört på grund av att överlåtelsen 

inneburit väsentliga förändringar av arbetsvillkoren som är till 

arbetstagarens nackdel (4.2). I det ursprungliga direktivets artikel 4.2 var 

lydelsen genomgripande förändring istället för väsentlig förändring.98 

 

I C-425/02 Delahaye hade en arbetstagare arbetat vid en 

verksamhet som övergått från privat till statlig regi. I och med 

denna övergång ändrades hennes anställningsvillkor för att vara 

i linje med de nationella reglerna för offentliganställda, vilket 

medförde en sänkt månadslön på 37%.99 Frågan som uppstod 

var huruvida förvärvaren kunde sänka lönen för att uppfylla de 

nationella bestämmelserna, vilket skulle ge upphov till att 

förvärvaren skulle ses som ansvarig för en eventuell uppsägning 

på arbetstagarens bevåg, eller om lönen skulle bestå i enlighet 

med att anställningsvillkoren ska övergå – trots att detta skulle 

strida mot de nationella bestämmelserna om statsanställdas 

löner.100 Domstolen uttryckte att förvärvaren hade rätt att ändra 

anställningsvillkoren så att de övertagna arbetstagarnas 

anställningsvillkor var i linje med vad som enligt nationell rätt 

skulle gälla statligt anställda, men att lönesänkningen var en 

sådan genomgripande förändring av arbetsvillkoren till 

arbetstagarens nackdel att den nye arbetsgivaren skulle komma 

att anses skyldig till att anställningsavtalet och -förhållandet 

upphört om detta skulle ske. Domstolen uttryckte dock att 

förvärvaren var skyldig att så långt möjligt i enlighet med de 

nationella bestämmelserna försöka minska skillnaderna mellan 

anställningsvillkoren före och efter övergången.101  

 

I likhet med ovanstående mål uttryckte domstolen i Scattolon att 

artikel 3 i direktivet hindrar påtagliga lönesänkningar efter en 

                                                 
97 C-319/94 Dethier, p. 39–42. 
98 Direktiv 77/187/EEG, artikel 4.2. 
99 C-425/02 Delahaye, p. 17. 
100 C-425/02 Delahaye, p. 14–18.  
101 C-425/02 Delahaye, p. 32–35. 
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överlåtelse, dock i Scattolon mot bakgrund av att förvärvarens 

kollektivavtal blir omedelbart gällande gentemot arbetstagaren, 

och att löneberäkningen är baserad på arbetstid.102 

 

Kapitel två avslutas därefter med artikel 5 och 6. Dessa behandlar 

överlåtelser vid insolvens och konkurs respektive specialregler för 

arbetstagarrepresentanter. Efter detta följer ett kapitel om information och 

samråd samt ett sista kapitel med slutbestämmelser. Artiklarna och kapitlen 

som nämnts i detta stycke kommer inte att redovisas närmare i det här 

arbetet.  

2.2 Implementering i svensk rätt 

2.2.1 Allmänt om implementeringen 

De svenska implementeringsbestämmelserna ska tolkas EU-konformt. Detta 

innebär att tolkningen av de svenska bestämmelserna ska överensstämma 

med överlåtelsedirektivet. Av denna anledning är det av stor vikt att beakta 

inte bara direktivet utan även den praxis från EU-domstolen som berör dess 

tolkning.103 

 

Den svenska implementeringen av företagsöverlåtelsedirektivet har på vissa 

punkter gått längre de minimiregler som följer av direktivet. De svenska 

bestämmelserna omfattar all privat och offentlig verksamhet, och det är 

irrelevant huruvida de överförda arbetsuppgifterna innebär 

myndighetsutövande eller är av ekonomisk karaktär.104 Dessutom omfattas 

både offentligt och privat anställda, då bägge dessa arbetstagargruppers 

anställningsförhållanden har en civilrättslig grund.105 Eftersom direktivet 

omfattar de arbetstagare som skyddas av medlemsstaternas nationella 

arbetsrätt men inte offentligrätt106, så omfattas de offentligt anställda i 

Sverige vars verksamhet omfattas av LAS.107 I propositionen till 

genomenförandet av överlåtelsedirektivet framgår det att tanken med 

implementeringsbestämmelserna var att offentligt anställda skulle 

omfattas.108 Arbetstagarbegreppet i LAS är ur svenskt hänseende att betrakta 

som detsamma som det arbetstagarbegreppet direktivet hänvisar till i artikel 

2.1d.109 

                                                 
102 C-108/10 Scattolon, p. 83. 
103 Adlercreutz & Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 244 f; AD 2009 nr 55 s. 16. 
104 Nyström, EU och arbetsrätten, s. 330. 
105 Mulder, Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 179. 
106 C-343/98 Collino och Chiappero p. 40. 
107 Mulder, Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 272. 
108 Prop. 1994/95:102 s. 49. 
109 Mulder, Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 125. 
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Eftersom företagsöverlåtelse är ett minimidirektiv, har 

genomförandebestämmelserna inte kunnat göras helt dispositiva. Dessa 

regler är istället vad som kallas för EU-dispositiva, alternativ att de har en 

EU-spärr. Detta innebär att ändringar av implementeringsreglerna i 

kollektivavtal inte får leda till mindre förmånliga regler för arbetstagare än 

direktivets bestämmelser.110 Detta kommer till uttryck i bl.a. 2 § LAS och 4 

§ MBL. Dessa paragrafer förklaras nedan. 

2.2.2 Lagen om anställningsskydd 

Implementeringen av företagsöverlåtelsedirektivet innebar en justering av 

tidigare lagstiftning, och begreppet övergång i svensk bemärkelse har 

genom implementering anpassats till att överensstämma med det EU-

rättsliga begreppet överlåtelse.111 

 

Direktivet har i svensk rätt bland annat implementerats genom 6 b § LAS.112 

Första stycket i denna paragraf uttrycker att vid en företags- eller 

verksamhetsöverlåtelse från en arbetsgivare till en annan, övergår även 

rättig- och skyldigheterna på grund av anställningsavtal eller 

anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för överlåtelsen på den 

nye arbetsgivaren. Överlåtaren är dock även ”ansvarig för ekonomiska 

förpliktelser som hänför sig till tiden före övergången”113 gentemot 

arbetstagaren.  

 

Detta innebär att överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga för de 

ekonomiska förpliktelser som uppstått före överlåtelsen. En arbetstagare kan 

kräva att få dessa förpliktelser uppfyllda av både överlåtaren och 

förvärvaren. Detta solidariska ansvar har dock inget att göra med 

överlåtaren och förvärvarens interna relation. Huruvida en av dem kan kräva 

ersättning från den andra avgörs av deras inbördes avtal.114 

 

6 b § implementerar direktivets artikel 3.1, och har gett upphov till en ny, i 

förhållande till svensk arbetsrätt, ”partsavlösningsmekanism”115. Detta kan 

även kallas för en substitutionsmodell, och innebär att förvärvaren träder in i 

överlåtarens ställe i förhållande till de anställda. Denna substitutionsmodell 

innebär att övergången av rättigheter och skyldigheter från överlåtaren till 

                                                 
110 Nyström, EU och arbetsrätten, s. 326. 
111 Mulder, Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 25. 
112 Mulder, Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 16 f. 
113 6 b § andra meningen LAS. 
114 Bäckström, Wulkan, Wästfelt & Åström, Anställningsskyddslagen med kommentar, s. 

91. 
115 Mulder, Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 280. 
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förvärvaren sker automatiskt. Efter en övergång blir förvärvaren de 

anställdas nya arbetsgivare.116 EU-domstolen uttryckte att vid en överlåtelse 

”befinner sig nämligen förvärvaren i samma situation som överlåtaren”117. 

Detta går även att uttrycka som att arbetstagaren ”ska fortsätta sin 

anställning hos förvärvaren på i huvudsak oförändrade villkor”118. 

 

Det är möjligt att göra avvikelser från 6 b §. Av 2 § fjärde stycket LAS 

framgår att detta är möjligt att genom kollektivavtal som antingen slutits 

eller godkänts av en central arbetstagarorganisation göra avvikelser från 6 b 

§ (2 § fjärde stycket p. 1). Dessa avvikelser enligt kollektivavtal kan 

däremot inte innebära att arbetstagaren får ett sämre skydd än enligt 

företagsöverlåtelsedirektivet (2 § femte stycket). 

 

6 b § LAS är den centrala bestämmelsen för den svenska implementeringen 

av företagsöverlåtelsedirektivet, vilken övriga 

implementeringsbestämmelser hänvisar till. Överföringen av rättigheterna 

och skyldigheterna är att betrakta som automatisk.119 

 

Enligt 6 b § fjärde stycket framgår dock att arbetstagaren kan välja att 

motsätta sig övergången. I så fall övergår inte anställningsavtalet och -

förhållandet till förvärvaren. 

 

En annan implementeringsbestämmelse är 7 § tredje stycket LAS. Denna 

regel gäller direktivets uppsägningsförbud, och stipulerar att övergången i 

sig inte utgör saklig grund för uppsägning. Detta innebär dock inte att det 

kan ske uppsägningar av tekniska, organisatoriska eller ekonomiska skäl 

som innebär förändringar i arbetsstyrkan. Detta är en implementering av 

artikel 4.1 i direktivet.120  

 

För att undvika att överlåtaren säger upp anställda innan övergången å 

förvärvarens vägnar och på så sätt undviker uppsägningsförbudet, förklarade 

regeringen i propositionen som implementerade överlåtelsedirektivet att 

regeln ska bedömas på följande sätt. Överlåtaren bör ha en rätt att säga upp 

anställda, om detta är på grund av arbetsbrist i den verksamhet som överlåts 

och beslutet om övergång ännu inte fattats. I så fall skulle uppsägningarna 

ha ägt rum oavsett om överlåtelsen skett eller inte. Om verksamheten 

överlåts efter sådana uppsägningar övergår löpande uppsägningstid till 

                                                 
116 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 291; Bäckström, Wulkan, Wästfelt 

& Åström, Anställningsskyddslagen med kommentar, s. 89; Adlercreutz & Mulder, Svensk 

arbetsrätt, s. 247; Barnard, EU Employment Law, s. 605. 
117 C-324/86 Daddy’s Dance Hall, p. 13. 
118 Adlercreutz & Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 248. 
119 Mulder, Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 57. 
120 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 291 f. 
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förvärvaren.121 Uppsägningsförbudet blir aktualiserat så fort det går att bilda 

sig en uppfattning om att en övergång kommer att ske.122 

 

AD tolkade uppsägningsförbudet i 7 § tredje stycket ibland 

annat AD 2009 nr 55 Supermarket Lindängen. I målet löpte 

uppsägningstiden för fyra uppsagda arbetstagare ut den 31 

december. Den 2 januari genomförde deras arbetsgivare en 

övergång. Vid tidpunkten för överlåtelsen fanns alltså inget 

anställningsavtal eller -förhållande som kunde övergå till 

förvärvaren. Frågan var då om uppsägningen skett på grund av 

överlåtelsen, det vill säga att uppsägningarna skett på grund av 

övergången i sig och således var otillåtna enligt 7 § tredje 

stycket.123 AD nådde dock slutsatsen att omständigheterna i 

målet inte visade att det vid tidpunkten för uppsägningarna fanns 

en avsikt hos överlåtaren att genomföra en övergång. Därmed 

var uppsägningarna giltiga och 7 § tredje stycket var inte 

tillämpligt. Förvärvaren övertog inte anställningsavtalen och -

förhållandena för de uppsagda arbetstagarna eftersom det vid 

tidpunkten för överlåtelsen inte fanns några anställningsavtal 

eller -förhållanden mellan överlåtaren och arbetstagarna att 

överta.124 

 

I AD 2013 nr 47 ISS Facility Services uttalade AD att om 

överlåtaren lägger ned sin verksamhet efter en överlåtelse och 

därmed säger upp sina kvarvarande anställda, kan detta inte 

anses vara på grund av överlåtelsen i sig. Med hänvisning till 

EU-domstolens dom i målet Botzen poängterar de att 

uppsägningsförbudet endast tar sikte på de anställda som 

övergått till förvärvaren, och detta omfattar inte de anställda hos 

överlåtaren vars verksamhetsdelar inte varit föremål för 

överlåtelsen.125 Övergången omfattar enbart de arbetstagare som 

tillhör den överförda delen av företaget eller verksamheten.126 

 

I AD 1999 nr 21 Statens invandrarverk uppstod en arbetsbrist 

hos förvärvaren efter en överlåtelse. Förvärvaren hade redan 

                                                 
121 Nyström, EU och arbetsrätten, s. 324; prop. 1994/95:102 s. 45; Nordström, Anders, 

Förbudet mot uppsägning vid övergång av verksamhet, i Festskrift till Hans Stark, Eklund, 

Ronnie & Koch, Michaël & Nilsson, Edvard & Sigeman, Tore (red.), Elanders Gotab, 

2001, s. 202. 
122 Adlercreutz & Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 248. 
123 AD 2009 nr 55 Supermarket Lindängen, s. 14 f. 
124 AD 2009 nr 55 Supermarket Lindängen, s. 19 f.  
125 AD 2013 nr 47 ISS Facility Services, s. 8. 
126 AD 2013 nr 47 ISS Facility Services, s. 9. 
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fyllt sitt personalbehov med andra anställningar innan 

överlåtelsen. Uppsägningsförbudet gäller enligt artikel 4.1 i 

direktivet och 7 § tredje stycket LAS både för överlåtaren och 

förvärvaren. Dock hindrar inte uppsägningsförbudet 

uppsägningar som sker av ekonomiska, tekniska eller 

organisatoriska skäl som innefattar ändringar av arbetsstyrkan. 

Mot bakgrund av detta ansåg AD inte att övertaligheten och 

arbetsbristen hos förvärvaren efter överlåtelsen inte kunde 

betraktas vara ett resultat av övergången i sig. Därmed ansågs 

uppsägningarna på grund av arbetsbrist ha sakliga skäl. 

Uppsägningarna skulle ske hos förvärvaren skulle svara för 

frågor om uppsägning, omplacering och återanställning. AD tog 

stöd i att inget talade för att förvärvaren skapat övertaligheten i 

syfte att få till stånd uppsägningar av specifika arbetstagare.127  

Denna dom har kommit att kritiseras för att strida mot direktivet. 

AD uttalar inte tydligt att denna hypotetiska arbetsbrist är ett 

tekniskt, ekonomiskt eller organisatoriskt skäl för att häva 

uppsägningsförbudet i 7 § tredje stycket LAS. Eftersom fallet 

medförde att arbetstagarna blev uppsagda kan det strida mot 

direktivets syfte att säkra arbetstagarnas fortsatta anställning.128 

 

Om arbetsbristen istället uppstått på grund av överlåtelsen i sig, som en följd 

av övergången och förvärvarens önskemål är att överlåtaren ska säga upp 

anställda, så är det inte möjligt för överlåtaren att säga upp personal å 

förvärvarens vägnar. Istället ska förvärvaren själv genomföra de 

uppsägningar denne finner är nödvändiga efter att överlåtelsen ägt rum. 

Turordningen ska bestämmas hos förvärvaren.129 

 

Slutligen förtydligar 25 § andra stycket att företrädesrätten till 

återanställning som arbetstagaren haft i förhållande till överlåtaren till följd 

av en uppsägning övergår till förvärvaren, om en övergång ägt rum under 

tiden som företrädesrätten gäller. Den uppsagde arbetstagarens företrädesrätt 

till återanställning övergår alltså från överlåtaren till förvärvaren. 

2.2.3 Medbestämmandelagen 

I MBL har reglerna kring kollektivavtalets övergång genomförts i 28 §. 

 

28 § första stycket första meningen uttrycker att vid en övergång enligt 6 b § 

LAS, då överlåtaren är bunden av ett kollektivavtal, är det kollektivavtalet 

                                                 
127 Öman, Sören, Anställningsskyddspraxis, sjunde upplagan, Jure, 2014, s. 345 f. 
128 Mulder, Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 321 f. 
129 Nyström, EU och arbetsrätten, s. 324; prop. 1994/95:102 s. 45. 
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gällande även för förvärvaren i den mån det är tillämpligt. Detta gäller inte 

om förvärvaren själv är bunden av ett kollektivavtal som kan tillämpas på de 

arbetstagare som följer med övergången. 130 

 

Om förvärvaren inte är bunden av ett eget kollektivavtal vid tiden för 

överlåtelsen går kollektivavtalet över som sådant, och förvärvaren blir 

bunden som part till kollektivavtalet.131 

 

Andra meningen i första stycket 28 § uttalar att så inte är fallet då 

förvärvaren är bunden av ett eget kollektivavtal. I så fall aktualiseras 28 § 

tredje stycket. 

 

Tredje stycket gäller övergång av anställningsvillkor i kollektivavtal. Då en 

förvärvare övertar arbetstagarnas anställningsavtal och -förhållanden enligt 

6 b § LAS, är förvärvaren skyldig att tillämpa de anställningsvillkor enligt 

kollektivavtalet hos överlåtaren som gällde vid övergången i ett års tid. 

Dessa anställningsvillkor ska tillämpas på samma sätt som överlåtaren var 

skyldig att tillämpa dem. Undantaget för detta är att det inte gäller sedan 

kollektivavtalet inte längre är giltigt eller sedan ett nytt kollektivavtal börjar 

gälla för arbetstagarna som övertagits (28 § tredje stycket). 

 

Huvudregeln är således att överlåtarens kollektivavtal inte övergår och inte 

fortsätter tillämpas om förvärvaren själv slutit ett kollektivavtal. Den så 

kallade ettårsregeln innebär dock att de överförda arbetstagarnas 

anställningsvillkor är säkrade i ett års tid, under vilken förvärvaren är 

skyldig att tillämpa de kollektivavtal som gällde för överlåtarens 

arbetstagare med följt med övergången. Detta innebär att förvärvaren måste 

tillämpa två olika kollektivavtal samtidigt i ett år.132 

 

I AD 2008 nr 61 Sky Chefs var situationen följande. 

Förvärvaren, Sky Chefs, tillämpade det överlåtarens 

kollektivavtal på de överförda arbetstagarna i ett år i enlighet 

med 28 § tredje stycket, samtidigt som de tillämpade ett annat 

kollektivavtal visavi de som varit anställda innan överlåtelsen. 

Sky Chefs egna kollektivavtal var mer förmånligt än det som 

överlåtaren haft. Frågan blev då om förvärvaren borde ha 

tillämpat sitt eget kollektivavtal istället för överlåtarens, då det 

var mer förmånligt.133 AD påpekade att EU-domstolens praxis i 

Daddy’s Dance Hall, Rask, och Werhof visade att direktivets 

                                                 
130 Adlercreutz & Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 136. 
131 Adlercreutz & Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 136. 
132 Adlercreutz & Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 137. 
133 AD 2008 nr 61, s. 8 f. 
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syfte var att skydda arbetstagarna från försämringar som skett 

till följd av överlåtelsen, inte tillförsäkra dem omedelbara 

förbättringar. Meningen med direktivet enligt AD var att 

anställningsvillkoren hos överlåtaren skulle övergå oförändrade. 

Mot bakgrund av detta uttalade AD att inget i MBL, förarbetena, 

överlåtelsedirektivet eller EU-domstolens praxis talade för att 

förvärvaren skulle tvingas tillämpa de bättre villkoren i dennes 

kollektivavtal på de överförda arbetstagarna som haft det mindre 

förmånliga kollektivavtalet.134  

 

Av Unionen mot Almega följer att 28 § tredje stycket inte 

hindrar att rättigheter av ekonomisk natur grundade i 

anställningstid som följer av kollektivavtal övergår till 

förvärvaren.135 

 

28 § andra stycket gäller arbetstagarpartens uppsägning av kollektivavtal i 

den situation som avses i första stycket.  

 

Likt 6 b § LAS kan det göras undantag från 28 § MBL genom 

kollektivavtal. Enligt 4 § andra stycket MBL är det möjligt att göra 

avvikelser från 28 §. Dessa avvikelser kan dock inte medföra ett sämre 

skydd för arbetstagarna än vad som följer av företagsöverlåtelsedirektivet.  

 

Avvikelser från 28 § MBL och 6 b § LAS begränsas således på samma sätt i 

förhållande till företagsöverlåtelsedirektivet, genom den så kallade EU-

spärren. 

                                                 
134 AD 2008 nr 71, s. 13 f. 
135 C-336/16 Unionen mot Almega, p. 33. 
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3 Lagval för anställningsavtal 

3.1 Allmänt om lagval i Rom I-

förordningen 

Det nationella rättssystem som enligt lagvalsregler ska tillämpas på avtalet 

kallas för avtalsstatut.136 

 

Lagvalsfrågor inom EU hanteras genom Rom I-förordningen. Förordningen 

behandlar privaträttsliga avtal enligt artikel 1.1. De privaträttsliga avtal som 

undantas från förordningen återfinns i artikel 1.2. Anställningsavtal är inte 

ett av dessa undantag.  

 

Utgångspunkten i förordningen är att avtalsparterna själva kan avtala om 

vilket lands lag som ska tillämpas på sitt avtal. Denna partsautonomi vad 

gäller tillämplig lag återfinns i artikel 3.1 i förordningen. Lagvalet ska vara 

tydligt och uttryckligt. Detta kan ske för avtalet i sin helhet eller endast delar 

av det.137  

 

Denna möjlighet att fritt avtala om tillämplig lag används sällan. Trots att 

det skapar en stor tydlighet kring tillämplig lag vid en potentiell tvist kan det 

måhända komplicera förhandlingar med utländska parter.138 Då avtalsstatut 

på ett individuellt anställningsavtal ska fastställas i de fall då lagval inte 

skett aktualiseras artikel 8 i Rom I-förordningen. 

 

Avtalsstatutet begränsas av artikel 9, som behandlar internationellt 

tvingande regler. Internationellt tvingande regler definieras som ” regler 

som ett land anser vara så avgörande för att skydda allmänintressen, t.ex. sin 

politiska, sociala och ekonomiska struktur, att landet kräver att de tillämpas 

vid alla situationer inom dess tillämpningsområde, oavsett vilken lag som 

annars ska tillämpas på avtalet enligt denna förordning”139 Förordningens 

bestämmelser ska inte begränsa tillämpningen av internationellt tvingande 

regler i domstolslandet (artikel 9.2).  

 

                                                 
136 Bogdan, Michael, Svensk internationell privat- och processrätt, åttonde upplagan, 

Norstedts Juridik, 2014, s. 226; Sinander, Erik, Internationell kollektivavtalsreglering, 

Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 2017, s. 147. 
137 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 229. 
138 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 232. 
139 Förordning 593/2008, artikel 9.1. 
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Vilka regler som är internationellt tvingande framgår endast av 

domstolslandets nationella rättsordning.140 

 

Artikel 9.3 är mer komplicerad. Den innebär att de internationellt tvingande 

reglerna i det land där avtalets förpliktelser ska utföras eller har utförts ”kan 

tillerkännas verkan om dessa internationellt tvingande regler gör att avtalet 

blir olagligt att genomföra”141. Vidare ”ska vid bedömningen av om sådana 

regler ska tillerkännas verkan ska hänsyn tas till deras art och syfte liksom 

till följderna av att de tillämpas eller inte tillämpas”142. 

 

Det är oklart hur denna bestämmelse ska tolkas. Det är inte uppenbart att 

kan tillerkännas verkan är synonymt med tillämpa. Dessutom innebär en 

vanligtvis en bestämmelse i uppfyllelandets nationella rätt att det inte är 

möjligt att utföra avtalsprestationen eller -förpliktelsen. Utöver detta är det 

möjligt för domstolen att tillerkänna en internationellt tvingande regel i 

uppfyllelselandets lag på så sätt att den endast ges en partiell verkan. 

Domstolen har alltså möjligheten att välja till vilken grad dessa 

internationellt tvingande bestämmelser ska tillerkännas verkan.143 

 

Artikel 12 reglerar avtalsstatutets räckvidd. Enligt 12.1 ska avtalsstatutet 

reglera tolkningen av avtalet (12.1a), avtalets fullgörelse (12.1b), följderna 

av avtalsbrott (12.1c), hur avtalsförpliktelserna kan upphöra (12.1d) och 

följderna av avtalets ogiltighet (12.1e). Denna lista är inte uttömmande och 

under 12.1a bör även utfyllning av avtalet omfattas.144 12.2 uttrycker vidare 

att vad gäller fullgörelsens tillvägagångssätt samt åtgärder till följd av en 

bristande fullgörelse ska det tas hänsyn till uppfyllelselandets lag. 

3.2 Lagval för individuella 

anställningsavtal 

Artikel 8 innehåller specialregler kring lagval för individuella 

anställningsavtal. Artikel 8.1 behandlar situationen då parterna gjort ett 

lagval, och 8.2–4 behandlar vad som sker om inget lagval ägt rum.  

 

Artikel 8.1 uttrycker att lagval enligt artikel 3 gäller, och att den tillämpliga 

lagen på individuella anställningsavtal är den lag som parterna avtalat. 

Denna partsautonomi är dock begränsad. Ett lagval i avtalet kan inte 

                                                 
140 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 239. 
141 Förordning 593/2008, artikel 9.3. 
142 Förordning 593/2008, artikel 9.3. 
143 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 240. 
144 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 240. 
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medföra att den anställde berövas det skydd som denne skulle ha till följd av 

tvingande lagstiftning i det lands lag som hade tillämpats enligt artiklarna 

8.2–4, om inget lagval skett.  

 

Detta stärker den anställdes ställning samtidigt som arbetsgivarens ställning 

försvagas. Dispositiva bestämmelser kan åsidosättas genom lagval, men inte 

tvingande, och endast i förhållande till skydd för den anställde. Detta 

medför något som kan liknas vid en russineffekt – den anställde har 

möjligheten att plocka russinen ur kakan för att gynna sig själv. Exempelvis 

kan det vara så att den tillämpliga lagen enligt lagvalsklausulen medför 

regler som innebär att arbetsgivaren brutit mot en lag, medan talan samtidigt 

är preskriberad. I det fall att det lands lag som hade tillämpats om inget 

lagval skett har en tvingande preskriptionsregel som innebär att den 

anställde hade haft rätt att väcka talan mot arbetsgivaren, så har den 

anställde rätten att väcka talan. Detta eftersom den anställde skulle haft den 

rätten enligt tvingande rätt i det lands lag som hade tillämpats om inget 

lagval skett i anställningsavtalet. Arbetsgivaren kan däremot inte använda 

sig att detta lands lag för att ställa andra krav mot den anställde. Det spelar 

ingen roll om arbetsgivarens brott mot lag enligt lagvalsklausulen inte 

existerar inom det lands rättsordning som hade tillämpats om lagval inte 

skett. Det är enbart den anställde som har möjligheten att använda sig av 

mer gynnande, tvingande lagstiftning som hade tillämpats om lagval inte 

skett.145 

 

Värt att poängtera är dock att det kan vara svårt att avgöra vad som är en 

mer förmånlig bestämmelse, och det saknas vägledning för de nationella 

domstolarna att avgöra detta i förordningen. Om domstolarna själva 

avgjorde frågan är det troligt att det skulle leda till olika bedömningar om 

vad som är skyddande för arbetstagaren i olika länder. En möjlig lösning 

vore att detta ska avgöras av arbetstagarparten och inte de nationella 

domstolarna. I så fall skulle inte domstolarna behöva bedöma olika länders 

bestämmelser utan att arbetstagarsidan uttryckt detta.146 

 

Artikel 8.2 uttrycker att det lands lag som ska tillämpas om inget lagval 

skett i anställningsavtalet är det lands lag där den anställde vanligtvis utför 

sitt arbete vid fullgörande av avtalet. Detta gäller även om den anställde 

tillfälligt utför arbete i ett annat land. Detta kallas det objektiva lagvalet.147 

 

Begreppet vanligtvis utför sitt arbete tolkas extensivt. Med detta menas den 

plats där arbetstagaren utför sitt arbete, eller utför majoriteten av sitt arbete. 

                                                 
145 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 236, s. 238. 
146 Sinander, Internationell kollektivavtalsreglering, s. 240. 
147 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 306. 
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Ett tillfälligt utfört arbete i ett annat land medför inte att det land där 

arbetstagaren vanligtvis utför sitt arbete ändras.148  

 

I mål C-29/10 Koelzsch utvecklade domstolen hur vanligtvis 

utför sitt arbete ska tolkas. Omständigheterna var sådana att 

Koelzch var en lastbilschaufför som levererade blommor från 

Danmark till andra medlemsstater. Hans arbetsgivare var ett 

danskt bolag, lastbilarna var stationerade i Tyskland och enligt 

anställningsavtalet var luxemburgisk rätt tillämplig. Domstolen 

uttryckte att lagen i det land där den anställde arbetar har 

företräde visavi lagen i det land där arbetsgivarens säte är 

beläget. Lagen i det land där arbetstagaren arbetar är nämligen 

den lag som har en ekonomisk, social och praktisk påverkan på 

denne. I det fall att den anställde utför sitt arbete i flera länder är 

anknytningen närmast det land där arbetstagaren utför 

majoriteten av sin verksamhet. För att avgöra detta förklarade 

domstolen att den nationella domstolen ska ta i beaktande alla 

faktorer som är utmärkande för arbetet – var arbetstagaren 

emottar instruktioner och organiserar sitt arbete, varifrån 

uppdraget utförs, var transporterna genomförs och varorna 

levereras samt vart arbetstagaren återvänder efter uppdragets 

utförande.149 

 

Om det inte är möjligt att avgöra vilket lands lag som ska tillämpas enligt 

artikel 8.2, ska istället lagen i det land där företaget som anställt personen i 

fråga är beläget vara tillämplig enligt artikel 8.3. Ett exempel på när det inte 

är möjligt att avgöra tillämplig lag enligt 8.2 kan vara då den anställde 

arbetar i flera olika länder och inget av dessa kan anses vara dennes 

huvudsakliga bas eller arbetsort.150 

 

Enligt artikel 8.4 ska artiklarna 8.2–3 inte tillämpas, om det framgår av de 

samlade omständigheterna att anställningsavtalet har närmare anknytning 

till ett annat land än det land som anges i 8.2–3. Då ska istället det andra 

landets lag, det med närmare anknytning, tillämpas. 

 

Reglerna i Rom I-förordningen innebär alltså att avtalsstatutet för ett 

anställningsavtal är, om inget annat avtalats, den rättsordning som gäller där 

arbetet utförs (8.2), vilket kallas presumtionen om lex loci laboris. Om 

                                                 
148 Nyström, EU och arbetsrätten, s. 128. 
149 Nyström, EU och arbetsrätten, s. 128 f. 
150 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 238. 
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platsen där arbetet utförs förflyttas till ett annat land så medför detta att 

avtalsstatut ändras om inget annat avtalats.151 

 

I de förenade målen C-168/16 och C-169/16 Ryanair bemötte 

domstolen begreppet vanligtvis utför sitt arbete. Det var i 

förhållande till Bryssel I-förordningen152, men domstolen 

förklarade att på grund av de nära kopplingarna mellan Bryssel I 

och Rom I är det möjligt att beakta motsvarande bestämmelser i 

Rom I-förordningen.153 Domstolen meddelade att ”vanligtvis 

utför sitt arbete” ska tolkas som, i det fall att en arbetstagare 

utför arbete i flera medlemsstater, som den medlemsstat där, 

eller från vilken, ”arbetstagaren faktiskt utför huvuddelen av 

sina förpliktelser mot arbetsgivaren”154.   

 

3.3 Lagval för kollektivavtal 

Kollektivavtal omfattas inte av reglerna om individuella anställningsavtal i 

artikel 8. För kollektivavtal gäller istället de allmänna reglerna i artikel 3–

4.155 

 

Artikel 3.1 ger uttryck för en partsautonomi och avtalsparterna är fria att 

avtala om tillämplig lag för avtalet. Det är möjligt för parterna att när som 

helst ändra tillämplig lag enligt artikel 3.1 eller med hänvisning till en annan 

bestämmelse i förordningen (3.2).  

 

Undantag från denna partsautonomi görs i 3.3 och 3.4. Artikel 3.3 innebär 

att om samtliga relevanta omständigheter vid tidpunkten för 

lagvalsklausulens ingående pekar på ett och samma land – det vill säga att 

avtalet inte är av internationell karaktär – så är det inte möjligt att genom 

lagval frångå tvingande rätt i detta lands rättsordning. Detta innebär att 

parterna i sådana fall endast kan avtala bort det utpekade landets dispositiva 

rätt, och att detta lands lag i praktiken utgör avtalsstatut.156 

 

Liknande 3.3, uttrycker 3.4 att om samtliga relevanta omständigheter vid 

tidpunkten för lagvalsklausulens ingående är inom EU, kan parternas lagval 

om att tillämplig lag är från en icke-medlemsstat avtala bort bestämmelser 

                                                 
151 Malmberg, Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande verksamhetsövergångar, s. 

803. 
152 C-168/16 och C-169/16 Ryanair, p. 44. 
153 C-168/16 och C-169/16 Ryanair, p. 55. 
154 C-168/16 och C-169/16 Ryanair, p. 59. 
155 Nyström, EU och arbetsrätten, s. 129. 
156 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 231. 
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som är EU-rättsligt alternativt EU-rättsligt harmoniserade tvingande 

bestämmelser. I detta avseende behandlas samtliga medlemsstater i EU som 

ett enda land.157 

 

Artikel 3.5 innebär att giltigheten och existensen av lagvalsklausulen avgörs 

enligt samma rättsordning som i övrigt tillämpas på avtalet. Detta innebär 

att detta oftast avgörs av den tillämpliga lag som följer av 

lagvalsklausulen.158  

 

Om inget lagval skett blir artikel 4 tillämplig. Artikel 4.1a-h berör lagval av 

utvalda avtal. Dessa avtal är köp av varor (4.1a), tjänsteavtal (4.1b), 

sakrättsliga avtal om fastigheter eller hyra av fastigheter (4.1c-d), 

franchiseavtal (4.1e), distributionsavtal (4.1f), auktionsförsäljningsavtal 

(4.1g) samt ”avtal ingångna i ett multilateralt system för handel med 

finansiella instrument”159 (4.1h). Kollektivavtal omfattas alltså inte av något 

av de utpekade avtalen i artikel 4.1a-h.  

 

Artikel 4.2 förtydligar att för de avtal som inte omfattas av 4.1a-h ska den 

tillämpliga lagen vara lagen som gäller i det land som är den vanliga 

vistelseorten för parten som ska utföra ”avtalets karaktäristiska 

prestation”160.  

 

Vad exakt den karaktäristiska prestationen är definieras inte närmare av 

direktivet. Det har dock framkommit i praxis att den karaktäristiska 

prestation är den prestation som inte utgörs av monetär betalning. Det 

verkar som den karaktäristiska prestationen ska förstås som den mer 

komplicerade prestationen, vilken är lättare att utföra om parten som ska 

utföra får göra det i enlighet med sitt vistelselands lag, vilket är den lag som 

denne antagligen känner till bäst.161  

 

Artikel 4.4 blir tillämplig då den tillämpliga lagen inte kan fastställas enligt 

artiklarna 4.1–2. I så fall ska avtalsstatutet vara lagstiftningen i det land som 

avtalet har närmast anknytning till.162 

 

Den viktigaste bestämmelsen i artikel 4 är dock 4.3. Denna regel föreskriver 

att om det av alla omständigheter i fallet framgår att det är uppenbart att 

avtalet har en närmare anknytning till ett annat land som följer av artiklarna 

4.1-2, ska avtalet istället underkastas det andra landets lag. 

                                                 
157 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 232. 
158 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 232. 
159 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 233. 
160 Förordning 593/2008, artikel 4.2. 
161 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 233. 
162 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 234. 
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Artikel 4.3 medför att artiklarna 4.1–2 i praktiken är mycket starka 

presumtioner. Omständigheter som kan beaktas när avtalets anknytning till 

olika länder bedöms är bland annat parternas nationalitet, avtalets språk och 

anknytning till andra avtal, uppfyllelseorten och avtalsorten.163 

                                                 
163 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 234. 
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4 Malmbergs analys av 

gränsöverskridande 

övergångar 

4.1 Inledning 

I detta kapitel granskas en redovisning av hur överlåtelsedirektivet och 

lagvalsreglerna i Rom I-förordningen fungerar i relation till varandra. 

 

Jonas Malmberg publicerade i Svensk Juristtidning år 2004 en artikel med 

titeln Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande 

företagsövergångar164. I artikeln analyseras bland annat om överlåtarens 

eller förvärvarens lands lag ska tillämpas på de anställningsavtal och -

förhållanden som övergår i och med en gränsöverskridande 

företagsövergång, och vad en ändring av avtalsstatuts påverkan vid 

gränsöverskridande överlåtelser innebär i förhållande till 

företagsöverlåtelsedirektivets bestämmelser. Då avtalsstatut normalt sett 

ändras vid en förflyttning av arbetsplats från ett land till ett annat uppstår 

frågan hur arbetstagarens ställning före överlåtelsen skyddas enligt det nya 

landets lag. 

 

Malmbergs analys utgår från lagvalsreglerna i dåvarande Romkonventionen, 

idag ersatt av Rom I-förordningen. I redogörandet av analysen nedan 

återfinns de gällande reglerna i Rom I inom parentes. 

 

4.2 Malmbergs lösning 

Artikel 3.1 i direktivet uttalar att förvärvaren blir bunden av de rättigheter 

och skyldigheter som arbetstagaren hade i förhållande till överlåtaren innan 

överlåtelsen till följd av anställningsavtal och -förhållanden. Detsamma 

gäller villkoren i löpande kollektivavtal enligt artikel 3.3 första stycket. 

 

Dessa rättigheter och skyldigheter inkluderar även offentliga föreskrifter 

enligt EU-domstolens praxis. Därför verkar det, enligt Malmberg, som om 

det relevanta är att rättigheterna och skyldigheterna uppstått till följd av 

                                                 
164 Malmberg, Jonas, Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande 

verksamhetsövergångar, SvJT 2004, s. 792. 
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anställningen hos överlåtaren. Således övergår rent principiellt även 

rättigheter och skyldigheter enligt ursprungslandets lagstiftning till 

förvärvaren.165 

 

Vad gäller anspråk som uppkommit före överlåtelsen, så svarar förvärvaren 

för dessa oavsett hur dessa anspråk uppkommit. Dessa krav ska tillgodoses 

genom förvärvarens lands nationella implementeringslagstiftning.166  

 

Nästa fråga är huruvida arbetstagaren kan stödja sig på rättigheterna och 

skyldigheterna som överlåtits för att säkra en anställning på samma villkor 

även i framtiden. Malmberg presenterar en lösning som är baserad på 

rättigheter och skyldigheternas olika källor. Dessa tre är personligt avtalade 

villkor, lagstiftning och kollektivavtal.167 

 

Personligt avtalade villkor mellan arbetstagaren och överlåtaren menar han i 

princip inte påverkas av överlåtelsen, förutsatt att villkoren inte strider mot 

tvingande regler enligt lex loci laboris (artikel 8.1 Rom I). Därmed är det 

fullt möjligt för arbetstagaren att enligt den nationella lagstiftning som 

implementerat artikel 3.1 i direktivet kräva att de personligt avtalade 

villkoren fortsatt gäller, förutsatt att dessa inte bryter mot tvingande regler i 

lex loci laboris. Det kan även vara fallet att de personligt avtalade villkoren 

är av sådan natur att principen om lex loci laboris (artikel 8.2 Rom I) bryts 

och avtalet istället ses som närmare kopplat till det tidigare landets lag 

(artikel 8.4 Rom I).168 

 

Den andra källan av rättigheter och skyldigheter är lagstiftning som kan ge 

utfyllnad till anställningsförhållandet. Han anser att ett sätt att tolka artikel 

3.1 i direktivet är att det innebär att lagregler tillhör de rättigheter och 

skyldigheter som är fortsatt gällande, på samma sätt som för personligt 

avtalade villkor. Detta skulle vara i linje med direktivet allmänna syfte som 

skydd för arbetstagare. Malmberg menar att en sådan tolkning av direktivet 

bör ta stöd i EU-domstolens syn på direktivets ändamål och 

intresseavvägningar. Direktivets syfte är att genom delvis harmonisering 

skydda arbetstagares rättigheter i nationell lagstiftning även vid 

företagsöverlåtelser. Så långt som möjligt, menar Malmberg, syftar 

                                                 
165 Malmberg, Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande verksamhetsövergångar, s. 

805. 
166 Malmberg, Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande verksamhetsövergångar, s. 

805. 
167 Malmberg, Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande verksamhetsövergångar, s. 

805. 
168 Malmberg, Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande verksamhetsövergångar, s. 

805. 
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direktivet till att se till att arbetstagarens ställning inte påverkas av 

gränsöverskridande överlåtelser. 169 

 

Dock är han själv tveksam till en sådan lösning. Malmberg poängterar att 

även om syftet är att säkerställa arbetstagarens ställning, så är det inte 

meningen att direktivet ska ge arbetstagarna ett starkare skydd vid en 

gränsöverskridande företags- eller verksamhetsöverlåtelse än i andra fall. 

Därmed är fallet så att i den mån det är möjligt att ändra 

anställningsförhållandet till arbetstagarens nackdel när det inte är fråga om 

en överlåtelse, är det inte heller otillåtet att ändra anställningsförhållandet 

till arbetstagarens nackdel enbart för att det är fråga om en överlåtelse. 

Förvärvaren har övertagit rättigheter och skyldigheterna på samma villkor 

som överlåtaren och kan således ändra anställningsförhållandet på samma 

sätt som överlåtaren hade rätt att göra.170 

 

Övergången i sig kan dock inte utgöra anledningen till ändring, enligt EU-

domstolens dom i Daddy’s Dance Hall. Frågan blir då vad som mer exakt 

menas med övergången i sig. Malmberg menar att det är möjligt att vad som 

menas med övergången i sig är arbetsgivarbytet, men att ”ändringar som 

följer av organisatoriska förändringar som hade kunnat genomföras inom en 

och samma juridiska person”171 inte omfattas av övergången i sig och 

därmed är tillåtna. Malmberg jämför detta med att artikel 4.1 i direktivet 

uttrycker att uppsägningar på grund av övergången i sig inte är tillåtna, men 

att detta inte hindrar att uppsägningar sker av andra skäl, såsom 

ekonomiska, organisatoriska eller tekniska skäl.172  

 

Malmberg menar att om detta är fallet, så är det möjligt att hävda att 

ändringen av tillämplig lag inte är ett resultat av arbetsgivarbytet utan en 

följd av bytet av arbetsplats. Då får arbetstagarna varken en bättre eller 

sämre ställning än om överlåtaren själv flyttat verksamheten, och ingen 

överlåtelse hade skett. Om en arbetsgivare flyttar sin verksamhet till ett 

annat land och arbetstagarna följer med blir normalt sett det nya landets lag 

tillämpligt.173 

 

                                                 
169 Malmberg, Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande verksamhetsövergångar, s. 

805 f. 
170 Malmberg, Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande verksamhetsövergångar, s. 

806. 
171 Malmberg, Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande verksamhetsövergångar, s. 

806. 
172 Malmberg, Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande verksamhetsövergångar, s. 

806. 
173 Malmberg, Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande verksamhetsövergångar, s. 

806. 



 43 

Malmberg fortsätter med att uttrycka att med ovanstående lösning – att 

ändringen av tillämplig lag sker till följd av arbetsplatsens flyttning och inte 

på grund av övergången i sig – löses ett praktiskt problem för förvärvaren. 

Denne slipper nämligen tillämpa en lag för de arbetstagare som tillkommit i 

och med överlåtelsen, och en annan för de tidigare anställda på plats och de 

som nyanställs. Han noterar även att det i direktivet inte finns en 

motsvarande bestämmelse om lagstiftning till den om hur kollektivavtal 

övergår från överlåtaren till förvärvaren (artikel 3.3 andra stycket i 

överlåtelsedirektivet).174 

 

Rättigheter och skyldigheter som har sitt ursprung i kollektivavtal hos 

överlåtaren är den sista kategorin som Malmberg identifierar. Av artikel 3.3 

första stycket i direktivet följer att förvärvaren är tvungen att åtminstone en 

viss tid tillämpa villkoren i kollektivavtalet. Detta gäller tills kollektivavtalet 

löpt ut eller ersatts av ett nytt. Alternativt kan medlemsstaterna själva 

begränsa detta till att gälla minst i ett års tid efter överlåtelsen. Således ska 

kollektivavtalen tillämpas på de arbetstagare som följt med till den nya 

arbetsplatsen. Malmberg poängterar dock att utgångspunkten enligt svensk 

praxis är att kollektivavtal inte tillämpas utomlands. Detta innebär att även 

om ett annat land i och med sin implementering av artikel 3.1 i direktivet 

ska tillämpa det svenska kollektivavtalet, är detta kollektivavtal ur en svensk 

tolkning inte tillämpligt i det landet.175 

 

Malmbergs slutsats är att det verkar som om arbetstagare som följt med 

övergången utomlands endast i begränsad utsträckning kan kräva de 

anställningsvillkor som tillämpades före övergången med stöd i lag eller 

kollektivavtal gentemot förvärvaren.176 

4.3 Kommentarer och analys 

Malmbergs analys tar avsteg i de europeiska lagvalsreglerna för avtal. Han 

skriver ur ett perspektiv som sätter lagvalsreglerna i Rom I-förordningen, 

dåvarande Romkonventionen, mot företagsöverlåtelsedirektivets regler om 

övergången av rättigheter och skyldigheter vid en överlåtelse. Det som 

utreds är således hur dessa regelverk samspelar – dels huvudregeln om lex 

loci laboris i Rom I-förordningens artikel 8.2, dels artikel 3.1 i 

företagsöverlåtelsedirektivet som uttrycker att förvärvaren övertar 

                                                 
174 Malmberg, Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande verksamhetsövergångar, s. 

806f. 
175 Malmberg, Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande verksamhetsövergångar, s. 

807. 
176 Malmberg, Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande verksamhetsövergångar, s. 

807. 
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överlåtarens skyldigheter och rättigheter gentemot arbetstagaren på samma 

villkor som överlåtaren hade. 

 

Jag anser att artikel 8 i Rom I-förordningen om individuella 

anställningsavtal är tillämplig vid gränsöverskridande företagsöverlåtelser, 

då endast de normativa kollektivavtalsvillkoren övergår som del av 

anställningsavtalet och -förhållandet. Malmberg verkar dela denna åsikt då 

han hänvisar till motsvarande bestämmelse i Romkonventionen för 

individuella anställningsavtal och inte de om kollektivavtal. 

 

Malmberg poängterar tidigt att enligt artikel 3.1 i direktivet ska rättigheter 

och skyldigheter övergå till förvärvaren. Detta är en stark huvudregel med 

begränsade undantag, vilket framgår av bl.a. Beckmann, där domstolen 

uttrycker att undantagen i direktivets artikel 3.4a ska tolkas restriktivt och 

uttömmande. 

 

Det intressanta blir då huruvida lagstiftning kan anses vara del av 

anställningsavtalet, anställningsförhållande eller kollektivavtal, och därmed 

överföras. Att anspråk som uppstått före överlåtelsen är krävbara gentemot 

förvärvaren menar Malmberg är enkelt att fastslå.  

 

Detta är en åsikt som jag delar. Att anspråk som uppstått före överlåtelsen 

inte övergår till förvärvaren strider dels mot ordalydelsen i artikel 3.1, men 

även mot den praxis som EU-domstolen fastslagit. I bl.a. Beckmann framgår 

det tydligt att anspråk övergår till förvärvaren, med uttömmande undantag 

för förmånerna i artikel 3.4a i direktivet. Förvärvaren svarar alltså för 

uppkomna anspråk före överlåtelsen enligt överlåtarens lands lag. Detta 

styrks av att domstolen uttrycker att avtalsinnehållets ursprung, även om det 

är offentliga föreskrifter, inte är relevant för att avgöra huruvida 

rättigheterna överförs eller inte. 

 

Detta besvarar dock inte huruvida överlåtarens lands nationella lagstiftning 

även ska tillämpas efter överlåtelsen. Denna fråga besvarar Malmberg 

genom att skilja på anställningsförhållandets olika källor. Han föreslår tre 

källor, vilka är personligt avtalade villkor, lagstiftning och kollektivavtal. 

 

Vad gäller personligt avtalade villkor så menar Malmberg att dessa mer eller 

mindre alltid överförs. De enda potentiella undantagen är om 

avtalsinnehållet strider mot tvingande lagstiftning enligt lex loci laboris 

(artikel 8.1 Rom I), alternativt att innehållet är så nära knutet till ett annat 

land att det landets lag istället ska tillämpas. Detta är även det en åsikt jag 

delar och som stöds, inte bara av hans argumentation, utan även av 
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direktivets artikel 3.1. Om det skett ett lagval i anställningsavtalet är detta 

giltigt enligt artikel 8.1 i förordningen.  

 

Malmberg argumenterar både för och emot att lagstiftningen i överlåtarens 

land är tillämplig. Att lagstiftningen i överlåtarens land följer med, och är 

gällande efter överlåtelsen för förvärvaren, menar han har stöd i direktivets 

syfte att skydda arbetstagare och att rättigheterna och skyldigheterna i 

förhållande till arbetstagaren ska vara samma före som efter en överlåtelse. 

 

Enligt min mening är det tydligt att direktivets syfte, samt domen i 

Beckmann, talar för detta. Att lagstiftningen övergår innebär att 

anställningsförhållandet inte ändras i och med ett nytt avtalsstatut. Detta är i 

sig helt i linje med att förvärvaren övertar rättigheter och skyldigheter 

gentemot de anställda på samma villkor som överlåtaren, då gällande 

lagstiftning för anställningsavtalet och -förhållandet inte ändras. Enligt 

Malmberg själv så talar även fallet Beckmann för tolkningen att det 

relevanta för huruvida rättigheter och skyldigheter ska överföras eller inte är 

att de uppstått som ett resultat av anställningsförhållandet. En sådan 

tolkning talar starkt för ett oförändrat avtalsstatut.  

 

Jag uppfattar dock inte att denna tolkning är helt självklar. Domstolen 

uttrycker i Beckmann att innehållet i anställningsavtal, -förhållande eller 

kollektivavtal övergår oavsett ursprung. Detta kan även tolkas som att 

reglerna måste införlivats i anställningsavtalet, anställningsförhållandet eller 

kollektivavtalet på ett eller annat sätt och inte enbart tillkommit utfyllande. 

Om man tolkar målet såsom Malmberg gjort, spelar det dock ingen roll om 

reglerna införlivats eller inte. Villkor från offentliga föreskrifter som 

tillämpas har uppstått till följd av anställningen. Enligt Malmbergs tolkning 

så inkluderar detta även lagtext, då lagregler som skapar rättigheter och 

skyldigheter för arbetsgivaren gentemot sina anställda är ett resultat av 

anställningen. Rättsfallet använder även offentliga föreskrifter som ett 

exempel på att villkorens ursprung inte är relevant. Därav är det ur detta 

perspektiv fullt rimligt att den nationella lagstiftningen som råder i 

överlåtarens land fortsatt ska vara avtalsstatut, alternativt anses vara del av 

rättigheterna som överförs i sig. 

 

Syftet är dessutom inte enbart att skydda arbetstagarnas ställning. Enligt 

Alemo-Herron, Unionen mot Almega och Österreichischer 

Gewerkschaftsbund syftar direktivet även till att åstadkomma en balans 

mellan arbetstagarnas och överlåtarens respektive förvärvarens intressen. 

Motiveringen till varför en balans mellan arbetstagarnas och överlåtarens 

respektive intressen i Alemo-Herron var att överlåtaren hade en frihet att 

driva företag, och denna frihet besitter även förvärvaren. 
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Malmberg föredrar en alternativ lösning. Med hänvisning till Daddy’s 

Dance Hall framhåller han att direktivets syfte inte är att ge arbetstagaren ett 

starkare skydd vid en företagsöverlåtelse än denne har i andra fall. 

Förvärvaren ska därför kunna ändra anställningsvillkoren på samma sätt 

som överlåtaren kunde. Enligt praxis kan inte en ändring i avtalsförhållandet 

ske på grund av överlåtelsen i sig. Malmberg jämför detta med artikel 4.1 i 

direktivet som förbjuder uppsägningar på grund av övergången i sig, men 

som fortfarande kan ske av ekonomiska, organisatoriska och tekniska skäl. 

 

Den lösning som Malmberg föreslår grundas i att ändringen av 

anställningsförhållandet inte äger rum till följd av överlåtelsen i sig utan på 

grund av bytet av arbetsplats. Om ingen överlåtelse skett och överlåtaren 

själv hade genomfört en arbetsplatsflytt till en annan medlemsstat skulle 

principen om lex loci laboris ha medfört att avtalsstatut ändrats till det nya 

landets lagstiftning. Således bör avtalsstatut även ändras vid en 

gränsöverskridande överlåtelse, då förvärvaren övertagit rättigheter och 

skyldigheterna gentemot arbetstagaren på samma villkor, och om tillämplig 

lag skulle ändrats om flytten skett inom samma arbetsgivare ska tillämplig 

lag ändras även om flytten innebär ett arbetsgivarbyte.  

 

Detta löser även det praktiska problemet för förvärvaren att tillämpa olika 

lagstiftningar för olika anställda.  

 

Om tillämplig lag för avtalet ändras på grund av arbetsplatsbyte och inte på 

grund av överlåtelsen i sig så har förvärvaren övertagit rättigheterna och 

skyldigheterna från överlåtaren, och samma villkor råder före och efter 

överlåtelsen. Detta innebär dock inte att så nödvändigtvis är fallet. Det är 

inte bekräftat i praxis, även om det låter som en möjlig tolkning. Det går 

även att argumentera att arbetsplatsbytet skett till följd av överlåtelsen i sig, 

och annars skulle det inte ha ägt rum – det vill säga att överlåtelsen i sig är 

anledningen till arbetsplatsbytet.  

 

Att detta löser praktiska problem för den nya arbetsgivaren anser jag snarare 

talar för lösningens rimlighet än för att lösningen i sig är korrekt. Detta är 

dock i linje med det uttryckliga balanssyftet mellan arbetstagarnas och 

förvärvarens intressen, men innebär inte att lösningen har fullt stöd i 

domstolens argument i praxis eller direktivets syfte. Min åsikt är att 

direktivets huvudsakliga syfte, vilket uttrycks både i praxis såsom 

Beckmann och Daddy’s Dance Hall samt direktivets skäl, är att skydda 

arbetstagarens ställning vid en företagsöverlåtelse och säkerställa att dennes 

skydd övergår oförändrat från överlåtaren till förvärvaren. Detta talar inte 

för att en tolkning som är rimlig utifrån ett arbetsgivarperspektiv är korrekt. 
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Det sekundära syftet är enligt mig att även säkerställa en balans mellan 

arbetstagarnas och arbetsgivarnas intressen. Som sagt stöder detta andra 

syfte dock Malmbergs argument och talar för att en rimlig lösning för 

arbetsgivaren är i linje med direktivets syfte. 

 

Utöver frågan om Malmbergs lösning är i linje med direktivets syfte finns 

ett annat problem. Malmberg hävdar att om arbetsplatsbytet är skälet till 

ändringen av villkoren följer att ändringen sker på samma villkor som 

överlåtaren hade visavi arbetstagaren, men om arbetsplatsbytet orsakats eller 

föranletts av övergången så är det fortfarande i grunden överlåtelsen som 

orsakat ändringen av anställningsvillkoren. Om överlåtelsen inte skett hade 

inte heller arbetsplatsbytet ägt rum. 

 

Malmberg påtalar även att det inte finns ett uttryckligt undantag för 

lagstiftning med särskilda regler om tillfällig tillämpning, som det gör för 

kollektivavtal i artikel 3.3 andra stycket i direktivet.  

 

Att en sådan bestämmelse för lagstiftning saknas kan innebära två olika 

saker. Det kan innebära att lagstiftning omfattas av anställningsavtalet eller -

förhållandet i artikel 3.1.  Det kan även som tolkas som att lagvalsreglerna 

för anställningsavtal i Rom I-förordningen ska tillämpas eftersom det saknas 

en särskild bestämmelse om lagstiftning i överlåtelsedirektivet, och att 

avtalsstatut därför följer av förordningens artikel 8. Det skulle innebära att 

lex loci laboris gäller enligt artikel 8.2 i förordningen om inget lagval skett i 

anställningsavtalet. I så fall tillämpas lagstiftningen i förvärvarens land. 

 

Vad gäller kollektivavtalsbestämmelsers övergång är det särskilt viktigt att 

beakta den rättspraxis som tillkommit sedan 2004. Enligt domstolens praxis 

ska rättigheter av ekonomisk natur med grund i anställningstid som följer av 

kollektivavtal övergå till förvärvaren. Sådana rättigheter är exempelvis lön 

(Collino och Chiappero, Scattolon) och uppsägningstid (Unionen mot 

Almega). Kollektivavtalsövergången är således inte så absolut som den 

tidigare verkat – särskilt mot bakgrund av Unionen mot Almega, i vilken 

dessa rättigheter av ekonomisk natur ansågs ha bestått trots ettårsregeln 28 § 

tredje stycket, vilken implementerar artikel 3.3 andra stycket. Detta 

begränsar ettårsregeln och stärker arbetstagarnas ställning. Det är även värt 

att ställa sig frågan om detta inte heller borde gälla i förhållande till 

lagstiftning. Det skäl som EU-domstolen anger för varför dessa ekonomiska 

rättigheter övergår – att överlåtelsen i sig inte ska ge upphov till försämrade 

anställningsvillkor för arbetstagarna – är tillämpligt även i förhållande till 

ekonomiska rättigheter som grundas i lagstiftning och inte kollektivavtal. 
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Att kollektivavtal enligt svensk rätt inte ska tillämpas utomlands är i 

förhållande till överlåtelsedirektivet svårt att betrakta som hållbart, då det 

skulle gå emot direktivet om så var fallet. Jag anser att i den mån direktivet 

föreskriver att kollektivavtal ska tillämpas utomlands ska det ske oavsett 

vad svensk rätt föreskriver. 
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5 Analys och slutsats 

5.1 Inledning 

Det finns starka argument både för och emot att nationell lagstiftning tillhör 

de rättigheter och skyldigheter enligt anställningsavtal eller -förhållande 

som övergår från överlåtaren till förvärvaren vid en gränsöverskridande 

företagsöverlåtelse eller verksamhetsövergång. 

 

Härnäst sker en omfattande förklaring av och diskussion kring dessa 

argument. Först presenteras argumenten för att lagstiftning omfattas av 

överlåtelsedirektivets artikel 3.1 och därav 6 b § LAS, och därefter 

presenteras argument för varför så inte är fallet.  

 

Efter att argumenten presenterats separat sker slutligen en sammanvägande 

analys och slutsats. 

5.2 Det som talar för 

5.2.1 Direktivets syfte och praxis  

Direktivet har ett starkt arbetstagarskyddsperspektiv. Det framgår på flera 

sätt av direktivet i sig – i skälen står det att syftet är att säkerställa 

arbetstagares rättigheter vid en överlåtelse, direktivet är ett minimidirektiv 

och därmed kan medlemsstaterna själva besluta om mer långtgående 

bestämmelser som skyddar arbetstagarna enligt artikel 8. Det finns ingen 

sådan bestämmelse eller möjlighet att vidta mer långtgående åtgärder för att 

skydda överlåtaren eller förvärvaren. 

 

Även i målen Beckmann och Daddy’s Dance Hall framkommer direktivets 

syfte att skydda de anställda som tydligt. I bägge rättsfallen uttrycker 

domstolen att detta är direktivets syfte. Jag anser att det är uppenbart att 

dessa rättsfall är fortsatt gällande då de besvarar tydliga och grundläggande 

frågor som ställdes när det ursprungliga företagsöverlåtelsedirektivet antogs. 

Ingen praxis jag granskat tyder på att dessa principer ändrats. Dessutom 

hänvisar Malmberg själv till dessa rättsfall efter att det nu gällande 

direktivet antagits. 

 

Den tolkning som Malmberg gör av målet Beckmann innebär att det 

avgörande för huruvida en rättighet eller skyldighet är del av 
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anställningsavtalet eller -förhållandet är om dessa villkor uppstått till följd 

av anställningen. Domstolen Denna tolkning har stöd i att domstolen 

uttrycker att reglerna i anställningsavtal, -förhållande eller kollektivavtal 

överförs oavsett vad dessa har för ursprung, exempelvis i offentliga 

föreskrifter. I så fall följer att rättigheter och skyldigheter för en arbetsgivare 

i förhållande till dennes anställda till följd av nationell lagstiftning blir del 

av anställningsförhållandet. 

 

Med denna tolkning är det tydligt även om lagstiftningen i sig inte övergår, 

så övergår dess innehåll. Detta är likadant som för villkor i kollektivavtal, 

vars normativa villkor övergår men inte kollektivavtalet i sig. På samma sätt 

blir lagstiftningens innehåll en del av anställningsförhållandet och är 

gällande även för förvärvaren efter att överlåtelsen ägt rum.  

 

Daddy’s Dance Hall uttrycker även att direktivets bestämmelser är 

tvingande till arbetstagarens fördel, och en ändring av anställningsvillkoren 

kan inte ske på grund av överlåtelsen i sig. Om överlåtelsen är anledningen 

till arbetsplatsbytet kan således inga ändringar ske, och den ursprungligt 

tillämpliga lagen är fortsatt tillämplig.  

 

Av Beckmann, Martin och Kommissionen mot Italien följer även att 

undantagen i artikel 3.4a ska tolkas restriktivt och uttömmande, vilket talar 

för att lagstiftning ska omfattas av artikel 3.1. Artikel 3.4a nämner inte 

lagstiftning som ett undantag till huvudregeln. 

 

Malmberg menar att om arbetsplatsbytet i sig, och inte överlåtelsen, 

betraktas som anledningen till ändringar i anställningsavtalet ska 

avtalsstatutet ändras enligt lagvalsreglerna i Rom I-förordningen. Om 

arbetsplatsbytet är anledningen till ändringen så skyddas arbetstagaren på 

samma sätt före och efter överlåtelsen då överlåtaren själv hade möjligheten 

att flytta arbetsplats och i så fall hade det lett till ett ändrat avtalsstatut. 

 

Å andra sidan är det överlåtelsen som förorsakar arbetsplatsbytet. Om inte 

överlåtaren planerat att flytta sin verksamhet till en annan medlemsstat så 

sker arbetsplatsbytet enbart på grund av överlåtelsen. I så fall är överlåtelsen 

anledningen till ändringen av anställningsavtalet och inte arbetsplatsbytet, 

och således är ändringar av anställningsavtalet till arbetstagarens nackdel 

inte tillåtna. 

5.2.2 Presumtionen om lex loci laboris bryts 

Om rättigheter och skyldigheter mellan överlåtaren och den anställde med 

ursprung i nationell lagstiftning blivit del av anställningsförhållande i 
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enlighet med ovanstående tolkning av målet Beckmann blir resultatet att 

rättigheter och skyldigheter som följer av nationell lagstiftning blivit del av 

anställningsförhållandet och därför tillhör de rättigheter som överförs från 

överlåtalten till förvärvaren. 

 

Detta innebär att anställningsavtalets och -förhållandets innehåll består av 

rättigheter och skyldigheter som är identiska med den nationella lagstiftning 

som tillämpades mellan överlåtaren och arbetstagare.  

 

Oavsett vilka andra rättigheter och skyldigheter som anställningsavtalet och 

-förhållandet består av till följd av individuellt avtalade villkor eller 

kollektivavtal, har anställningsförhållandet därmed en nära anknytning till 

överlåtarens land. 

 

Detta aktualiserar Rom I-förordningens artikel 8.4. Denna bestämmelse 

innebär att presumtionen om lex loci laboris i artikel 8.2, som gäller då det 

saknas en lagvalsklausul enligt artikel 8.1, kan brytas om anställningsavtalet 

har en närmare anknytning till ett annat land. I så fall ska det landets lag 

tillämpas istället, och om anställningsavtalet innehåller bestämmelser som är 

identiska med överlåtarens lands nationella lagstiftning har avtalet en 

väldigt nära anknytning till det landet.  

 

Enligt denna tolkning ska rättigheter och skyldigheter som överlåtaren haft i 

förhållande till den anställde med ursprung i nationell lagstiftning anses vara 

del av anställningsavtalet och -förhållandet och därmed överföras till 

förvärvaren. I och med att anställningsavtalet innehåller identiska 

bestämmelser med överlåtarens lands lag har anställningsavtalet en närmare 

anknytning till det landet än förvärvarens land. Därmed är ursprungslandets 

lag avtalsstatut. 

 

Då rättigheter av ekonomisk natur grundade i anställningstid med ursprung i 

kollektivavtal övergår till förvärvaren borde detta även vara tillämpligt för 

dylika rättigheter vars ursprung är nationell rätt. Detta talar även för att 

presumtionen om lex loci laboris bryts, och överlåtarens lands lagstiftning 

blir tillämplig. 

 

Enligt artikel 3.2 i företagsöverlåtelsedirektivet överförs dessa rättigheter 

och skyldigheter oavsett om förvärvaren informerats om dessa eller inte. 

Utöver det är överlåtaren endast skyldig att informera förvärvaren om 

rättigheter och skyldigheter denne känt till eller bort känt till. I och med 

detta är den nationella lagstiftningen i överlåtarens land avtalsstatut för 

anställningsavtalet. 
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5.3 Det som talar emot 

5.3.1 Direktivets syfte och praxis 

Direktivet har inte bara ett arbetstagarsyfte utan ämnar även att skapa en 

balans mellan överlåtarens och arbetstagarnas intressen, enligt Alemo-

Herron. Överlåtarens intresse var framförallt friheten att driva företag, 

vilket är även frihet som över förvärvaren har. Att tvinga den nye 

arbetsgivaren att tillämpa en för honom främmande rättsordning är inte bara 

en praktisk olägenhet utan även ett hinder för denne att utöva sin frihet att 

driva företag. 

 

I Beckmann uttalade EU-domstolen att rättigheterna och skyldigheterna i 

anställningsavtal, -förhållande och kollektivavtal oavsett ursprung skulle 

övergå till förvärvaren. I målet hade regler från offentliga föreskrifter som 

gällde en myndighet införlivats i kollektivavtal. Därmed är det mycket 

möjligt att Beckmann ska tolkas så att de regler som införlivats i 

anställningsavtal, -förhållande eller kollektivavtal ska överföras, och inte 

samtliga rättigheter och skyldigheter som uppstår till följd av anställningen.  

 

I Alemo-Herron uttalade domstolen att en övergång från privat till offentlig 

verksamhet kan medföra att förvärvaren tvingas ändra anställningsvillkoren 

för att anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna. 

 

Detta kan analogt liknas vid en övergång från en medlemsstat till en annan. 

Liksom en övergång från privat till offentlig verksamhet kan innebära 

nödvändiga förändringar, kan en övergång från ett land till ett annat 

innebära detsamma då det nya landet har en annan lagstiftning. 

 

En omständighet som till synes kan tala för att rättigheter och skyldigheter 

som uppstått genom lagstiftning ska övergå är att undantagen i artikel 3.4a 

ska tolkas snävt och uttömmande enligt Beckmann, Martin och 

Kommissionen mot Italien. 

 

Dessa undantag gäller dock rättigheter och skyldigheter av en särskild sort, 

nämligen de som gäller kompletterande socialförsäkringssystem. 

Undantagen är alltså en viss typ av anställningsvillkor, och behandlar inte 

dessa anställningsvillkors källor. Således talar det faktum att lagstiftning 

inte nämns i artikel 3.4a varken för eller emot att lagstiftning omfattas av 

huvudregeln i artikel 3.1. 

 

5.3.2 Jonas Malmbergs modell – lagval enligt 
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Rom I-förordningen 

Enligt bl.a. domstolens yttrande i Daddy’s Dance Hall är det möjligt för 

förvärvaren att ändra på anställningsavtal och -förhållanden på samma sätt 

som det var för överlåtaren enligt nationell rätt. Om överlåtaren själv 

genomfört arbetsplatsflytten hade tillämplig lag ändrats i och med 

lagvalsreglerna i Rom I. Detta innebär, att om förvärvaren övertagit 

rättigheterna och skyldigheterna som överlåtaren hade i förhållande till 

arbetstagarna på samma villkor, att lagvalsreglerna även är tillämpliga efter 

en gränsöverskridande överlåtelse. 

 

Huruvida arbetsplatsbytet sker på grund av överlåtelsen är inte relevant. Det 

relevanta är att samma regler som gällde för överlåtaren gäller för 

förvärvaren.  

 

Vad gäller rättigheter av ekonomisk natur grundade i anställningstid med 

ursprung i kollektivavtal, och huruvida detta analogt kan sägas gälla även 

för sådana rättigheter med ursprung i lagstiftning, så har EU-domstolens 

praxis enbart klargjort läget kring kollektivavtal. Lagstiftning och 

kollektivavtal är vitt skilda rättskällor och det som gäller för den ena kan 

inte sägas gälla för den andra enbart för att de principiella skälen är 

tillämpliga i bägge fallen. 

5.3.3 Praktiska svårigheter för arbetsgivaren 

Malmberg poängterar i sin artikel att om överlåtarens nationella lagstiftning 

är tillämplig på anställningsavtalet för de arbetstagare som följer med till 

den nye arbetsgivaren i en annan medlemsstat, så kommer arbetsgivaren 

tvingas att tillämpa olika lagstiftningar för olika anställda.  

 

Det saknas dessutom regler för lagstiftning som motsvarar de för normativa 

villkor i kollektivavtal. För kollektivavtal finns en möjlighet för 

medlemsstaterna att själva bestämma om en tidsgräns för hur länge dess 

villkor ska tillämpas (artikel 3.3 andra stycket). 

 

Eftersom det saknas en motsvarande regel för lagstiftning, innebär detta att 

det saknas en bortre tidsgräns för hur länge överlåtarens lands lag ska utgöra 

avtalsstatut för anställningsavtalen för de arbetstagare som följt med till 

förvärvaren efter överlåtelsen. Förvärvaren är i så fall tvungen att tillämpa 

den lagstiftningen ad infinitum. Detta kan exemplifieras på följande sätt.  

 

Förvärvaren övertar rättigheterna och skyldigheterna på samma villkor som 

överlåtaren. Detta innebär att om överlåtarens nationella lagstiftning är 



 54 

tillämplig så upphör den aldrig att vara det, oavsett hur många överlåtelser 

som sker. Om förvärvaren skulle överlåta sin verksamhet till någon annan 

och bli till en överlåtare, så skulle förvärvaren i detta andra led vara bunden 

på samma sätt som den ursprungliga förvärvaren och därmed tvingas 

tillämpa lagstiftning som överfördes i och med den första överlåtelsen. Det 

skulle vara omöjligt att någonsin tillämpa lex loci laboris på en arbetstagare 

som följt med vid en företagsöverlåtelse eller verksamhetsövergång, och lex 

loci laboris är menat att vara huvudregeln om en lagvalsklausul saknas i 

anställningsavtalet enligt artikel 8.2 i Rom I-förordningen.  

 

Om överlåtarens lands lag är avtalsstatut, samt eftersom det saknas en 

motsvarande inrangeringsbestämmelse för lagstiftning som det finns för 

kollektivavtal i direktivets artikel 3.3 andra stycket, så skulle Rom I-

förordningen i praktiken vara helt åsidosatt i förhållande till 

företagsöverlåtelser. Förordningen omfattar lagval för anställningsavtal och 

att denna inte skulle kunna tillämpas vid övergångar är en orimlig slutsats. 

Förordningen skulle tappa en stor del av sin betydelse vad gäller 

anställningsavtal om så vore fallet. 

5.4 Sammanvägande analys  

5.4.1 Direktivets syften 

Direktivets olika syften talar starkare för att lagstiftning omfattas av artikel 

3.1 och 6 b § LAS än att så inte är fallet. Syftet är ytterst att försöka bevara 

anställningsförhållandet utan ändringar och en ändring av tillämplig lag 

skulle medföra detta. Att syftet även är att skapa en balans mellan 

arbetstagarnas och överlåtarens intresse är inte utan vikt. Min samlade 

bedömning av EU-domstolens praxis är dock att arbetstagarskyddssyftet är 

viktigare och är direktivets primära syfte. Att säkerställa för arbetstagaren 

att denne ska fortsätta sin anställning på samma sätt efter överlåtelsen väger 

tyngre än de problem detta kan skapa för förvärvaren. 

5.4.2 Anställningsavtalsinnehållets ursprung 

Normalt sett kan inte utfyllande rätt utgöra avtalsinnehåll på ett sådant sätt 

att det undviker att omfattas om lagvalsreglerna i Rom I-förordningen. Av 

Beckmann och Martin följer dock innehållets ursprung inte är av betydelse, 

det ska överföras ändå. Jag är inte säker på att Malmbergs tolkning att detta 

innebär att samtliga rättigheter och skyldigheter som uppstår på grund av 

anställningen omfattas av detta. I Beckmann och Martin hade offentliga 

föreskrifter inkorporerats i kollektivavtal. Det var under de förutsättningarna 

som de offentliga föreskrifternas innehåll omfattades i de rättigheter och 
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skyldigheter som övergick till förvärvaren. Enligt mig skapar Malmbergs 

tolkning ett onödigt steg för att lösa frågan. Om målen istället tolkas på så 

sätt att villkor som införlivats i ett anställningsavtal, -förhållande eller 

kollektivavtal omfattas oavsett deras ursprung, är det i linje med parternas 

avtalsfrihet. Om det står i ett avtal att en regel i offentlig föreskrift eller lag 

ska gälla, utgör det avtalsinnehåll på ett annat sätt utfyllande rätt och 

övergår i så fall vid en överlåtelse, då det specifikt avtalats att dessa regler 

ska gälla. Om villkor från offentliga föreskrifter, eller lagstiftning, inte 

direkt införlivats i anställningsavtalet, -förhållandet eller kollektivavtalet 

övergår de förmodligen inte till förvärvaren. 

5.4.3 Påtvingade ändringar av 

anställningsvillkoren 

I Alemo-Herron och Delahaye uttalade domstolen att en övergång från 

privat till offentlig verksamhet kan medföra att förvärvaren tvingas ändra 

anställningsvillkoren för att anpassa verksamheten till de nya 

förutsättningarna. Detta kan analogt liknas vid en övergång från en 

medlemsstat till en annan. Liksom en övergång från privat till offentlig 

verksamhet kan innebära nödvändiga förändringar, kan en övergång från ett 

land till ett annat innebära detsamma då landet där förvärvaren är belägen 

har en annan lagstiftning. En analog tolkning av EU-domstolens uttalande i 

Alemo-Herron talar således för att tillämplig lag ändras. 

 

Då en verksamhet övergår från privat till offentlig regi måste ändringar 

kunna vidtas, men detta inte får innebära genomgripande förändringar 

anställningsvillkoren enligt Delahaye. I det målet medförde en anpassning 

till regler för offentligt anställda att den överförda arbetstagaren fick 

väsentligt nedsatt lön. Idag är begreppet genomgripande ersatt med 

väsentligt, men min uppfattning är att detta ordbyte inte gör domstolens 

uttalande irrelevant, särskilt mot bakgrund av senare rättsfall såsom 

Unionen mot Almega. Detta talar för att ändringar av anställningsvillkoren 

till följd av ett byte av tillämplig lag även borde accepteras, men inte till den 

grad att det sker väsentliga ändringar. Enligt Delahaye måste förvärvaren 

försöka att minska ändringarna så pass mycket som är möjligt, vilket 

innebär att vissa ändringar accepteras. Vid en analog tolkning medför detta 

att även om lagstiftningen inte övergår, kan inte förvärvaren väsentligt 

försämra de överförda arbetstagarnas anställningsvillkor. 

5.4.4 Begränsning av avtals-, etablerings- och 
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näringsfriheten 

Av Alemo-Herron och Asklepios följer att överförda rättigheter och 

skyldigheter inte får begränsa förvärvarens avtals- och näringsfrihet som 

följer av rättighetsstadgan. I dessa mål var det fråga om dynamiska klausuler 

som band anställningsavtalet till ändringar av ett kollektivavtal. 

 

Detta kan innebära att om lagstiftning skulle övergå som en följd av artikel 

3.1, så skulle denna lagstiftning teoretiskt kunna påverka förvärvarens 

avtals- och näringsfrihet. Om semidispositiva regler, såsom 

uppsägningsreglerna i LAS, skulle övergå så är det inte säkert att 

förvärvaren skulle ha möjlighet att ändra dem genom kollektivavtal, 

beroende på hur dennes nationella arbetsrätt ser ut. Detsamma gäller för 

tvingande svensk rätt som överhuvudtaget inte skulle gå att åsidosätta, även 

om det hade varit möjligt att göra det i förhållande till motsvarande regler i 

förvärvarens nationella lagstiftning. Detta talar för att överlåtarens lands lag 

inte övergår vid en gränsöverskridande överlåtelse. 

 

Det är även värt att beakta målet AGET Iraklis. I det målet är det tydligt att 

förutsättningen är att nationell rätt inte ska hindra etablerings- och 

näringsfriheten inom Unionen. Detta gäller i min mening även i förhållande 

till konsekvenser av bestämmelser i EU-direktiv. Om nationell rätt skulle 

övergå vid en gränsöverskridande överlåtelse skulle konsekvensen bli att 

potentiella förvärvare troligtvis skulle undvika gränsöverskidande 

övergångar för att inte tvingas till att tillämpa en för denne främmande 

rättsordning. Det skulle motverka den europeiska arbetsmarknadens 

integrering och stävja bolagens näringsfrihet. 

5.4.5 Rättigheter av ekonomisk natur till följd av 

nationell rätt 

Av Collino och Chiappero, Scattolon, Unionen mot Almega m.fl. framgår 

att rättigheter av ekonomisk natur som grundas i anställningstid som följer 

av ett anställningsavtal, -förhållande eller kollektivavtal övergår från 

överlåtaren till förvärvaren vid en företagsöverlåtelse. 

 

Det är svårt att säga varför detta inte skulle gälla rättigheter av ekonomisk 

natur grundade i anställningstid som följer av lag. Bara det faktum att det är 

en annan källa till rättigheterna än kollektivavtal eller anställningsavtal och 

anställningsförhållande borde inte enligt mig utesluta att dessa rättigheter 

inte ska övergå. Domstolens motivering till varför dessa rättigheter ska 

övergå är för att arbetstagarens anställningsvillkor inte ska påverkas negativt 

efter en övergång. Denna motivering gäller även för de fall där dessa 
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rättigheter av ekonomisk natur med grund i anställningstid är baserade på 

nationell rätt.  

 

Om en arbetstagare efter en gränsöverskridande överlåtelse från Sverige till 

en annan medlemsstat blir uppsagd, är det i linje med EU-domstolens praxis 

om kollektivavtal att den uppsägningstid som arbetstagaren hade enligt LAS 

– om inte turordningsreglerna i LAS avtalats bort genom kollektivavtal – 

ska tillräknas arbetstagaren uppsägningstid i förvärvarens land. Om 

uppsägningstiden följt av kollektivavtal hade så varit fallet, och om 

detsamma inte gäller för lagstiftning vore det inkonsekvent eftersom 

argumenten domstolen presenterat i Unionen mot Almega och Scattolon 

även är applicerbara i den här situationen. Som domstolen har uttalat ska 

ändringar av anställningsförhållandet på grund av en överlåtelse vara 

tvingande till arbetstagarens fördel. 

 

Det vore synnerligen märkligt om den enda anledningen till varför dessa 

rättigheter av ekonomisk natur på grund av anställningstid hos överlåtaren 

inte skulle övergå till förvärvaren är för att reglerna som gett upphov till 

dessa regler återfinns i lagstiftning. De hade övergått om lagreglerna ersatts 

av kollektivavtal. Jämförelsevis skulle i så fall uppsägningstid till följd av 

svenskt kollektivavtal övergå till förvärvaren, men inte uppsägningstiden 

som följer av LAS om inget kollektivavtal slutits. Om så vore fallet skulle 

det gå emot direktivets skyddssyfte och domstolens praxis kring 

kollektivavtal – vars principiella grund lika väl kan gälla för kollektivavtal. 

 

Det skulle inte i sig innebära att svensk lag tillämpas på avtalet, men det 

skulle innebära att rättigheter av ekonomisk natur grundade i anställningstid 

som följer av svensk lag skulle överföras. 

 

Problemet är att dessa principer endast tillämpats nationellt och inte i en 

gränsöverskridande situation. Enligt min mening är det dock värt att betona 

inrangeringsklausulen i artikel 3.3 andra stycket. Då normativa 

kollektivavtalsvillkor kan begränsas till att gälla i ett år begränsas inte 

förvärvarens närings- och avtalsfrihet på det sätt som dessa intressen skulle 

blivit om det varit fråga om villkor grundande i lagstiftning. Dessutom ska 

direktivets regler gälla på både nationella och gränsöverskridande 

företagsöverlåtelser. I Unionen mot Almega var ett av skälen för att 

anställningsvillkoren inte ändrats att både överlåtarens och förvärvarens 

kollektivavtal hade samma lydelse. Under de omständigheterna krävdes en 

uttrycklig ändring anställningsvillkoren för att de skulle ändras, det var inget 

som skedde automatiskt. Om kollektivavtalen inte har samma lydelse följer 

att inrangeringen fortsatt är ett användbart och, enligt mig, smidigt verktyg 
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för att överbrygga skillnader i anställningsvillkor mellan överlåtaren och 

förvärvaren. 

 

Detta måste dock förstås i förhållande till Scattolon. Enligt det målet kan 

inte en omedelbar ändring av kollektivavtal ge upphov till försämrade 

anställningsvillkor eftersom det går emot syftet att säkerställa att 

arbetstagaren fortsätter sin anställning på lika villkor. I Unionen mot Almega 

var det inte fråga om ett omedelbart byte av gällande kollektivavtal.  

 

En intressant aspekt är att om ett omedelbart byte av kollektivavtal inte får 

ge upphov till försämrade villkor för arbetstagaren och att detta ses som en 

följd av överlåtelsen i sig, varför skulle då det vara tillåtet om det är fråga 

om ett byte av gällande rätt? Det sker omedelbart och kan ge upphov till 

förändrade anställningsvillkor till följd av övergången i sig.  

 

Min slutsats av rådande praxis angående rättigheter av ekonomisk natur 

grundade i anställningstid med ursprung i kollektivavtal, är att den även är 

tillämplig i förhållande till samma sorts rättigheter med ursprung i nationell 

rätt. Min tolkning är således att dessa ekonomiska rättigheter som följer av 

nationell rätt övergår vid en gränsöverskridande överlåtelse. 

 

Även om rättigheter av ekonomisk natur som grundas i anställningstid hos 

överlåtaren enligt nationell rätt övergår, är lagvalsreglerna principiellt 

fortsatt gällande. Att dessa rättigheter övergår anser jag inte är tillräckligt 

för att uppfylla undantagsregeln om att anställningsavtalets tillämpliga lag 

ska vara den lag som har närmast anknytning till avtalet. Arbetet utförs 

fortfarande i ett annat land och anställningsvillkoren består av mycket mer 

än rättigheter av ekonomisk natur grundade i anställningstid. 

 

Att dessa rättigheter övergår är även i linje med EU-domstolens uttalanden i 

Delahaye och Alemo-Herron. Om dessa ekonomiska rättigheter övergår 

minskar förvärvarens utrymme att ändra anställningsavtalet och 

anställningsförhållandet till arbetstagarens nackdel. Detta innebär att 

anställningsvillkoren i en större mån övergår oförändrade. 

5.4.6 Arbetsplatsbytet i sig som skäl för 

anställningsavtalets ändring 

Det finns en kluvenhet huruvida arbetsplatsbytet i sig ska anses utgöra 

anledningen till ändring av anställningsförhållandet eller inte. Å ena sida gör 

detta att Rom I-förordningen följs, vilken ska vara tillämplig på 

privaträttsliga avtal. Dessutom är det på ett sätt i linje med domstolens 

praxis att tillämplig lag ändras då det skulle skett om överlåtaren själv 
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genomfört arbetsplatsbytet. Å andra sidan är domstolen tydlig med att 

överlåtelsen i sig inte får vara skälet till ändringen av anställningsavtalet och 

-förhållandet. Även om överlåtaren hade kunnat genomföra en 

gränsöverskridande förflyttning av sin verksamhet, så sker denna 

förflyttning just av anledningen att en övergång ägt rum. Övergången 

föranleder arbetsplatsbytet. Således är jag inte övertygad om att 

arbetsplatsbytet faktiskt kan sägas vara anledningen till anställningsavtalets 

ändring. Även det uttrycks i bl.a. Daddy’s Dance Hall att förändringar som 

hade kunnat genomföras inom samma juridiska person inte hindras av 

artikel 3.1, är det ändock så att övergången i sig orsakar arbetsplatsbytet. 

 

Med beaktning av svensk rätt bör jämförelsevis betonas att 

uppsägningsförbudet i 7 § tredje stycket LAS tolkas på så vis att det 

aktualiseras när det kan förstås att en övergång är på väg. En analog 

tolkning av detta är att det inte är möjligt att ändra anställningsvillkoren på 

grund av arbetsplatsbytet, då dessa ändringar sker långt efter att övergången 

ägt rum och är ett resultat av detta. I min mening skulle övergången i sig 

inte kunna anses vara anledningen till de ändrade anställningsvillkoren i och 

med en ny tillämplig lag endast då överlåtaren planerat att genomföra 

arbetsplatsbytet innan överlåtelsen planerats, och hade ägt rum oavsett om 

överlåtelsen ägt rum eller inte. Min uppfattning är att under dessa 

omständigheter skulle överlåtelsen i sig inte vara anledningen till ändringen 

av anställningsvillkoren enligt svensk rätt. 

5.4.7 Ändringar av anställningsavtalet till 

arbetstagarens för- och nackdel 

Att ändringar av anställningsavtalet är tvingande till arbetstagarens fördel, 

vilket bland annat uttalats i Daddy’s Dance Hall, skapar andra problem. Om 

överlåtarens lands lag är mer förmånlig än förvärvarens, borde inte de 

tidigare gällande och mer förmånliga villkoren enligt överlåtarens nationella 

rätt övergå i förhållande till förvärvaren? 

 

Domstolen har uttryckt att ändringar och uppsägningar inte kan ske på 

grund av överlåtelsen i sig, men kan ske av tekniska, ekonomiska och 

organisatoriska skäl, exempelvis i Daddy’s Dance Hall. I Kirtruna uttalade 

domstolen ett exempel på vad tekniska, ekonomiska och organisatoriska 

skäl är – att förvärvaren inte kunnat nå ett hyresavtal med tredje man och 

därmed tvingats till uppsägning av arbetstagarna. En tolkning av detta är att 

förhållanden som inte överförs från överlåtaren till förvärvaren men 

påverkar förvärvarens förmåga att inte ändra anställningsvillkoren eller 

förorsakar uppsägningar är att betrakta som tekniska, ekonomiska och 

organisatoriska skäl. 
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Lagstiftning kan måhända vara en sådan omständighet. Nationell rätt är 

dock något som påverkar anställningsförhållandet direkt och är inte heller 

kopplat till tredje man, vilket hyresavtalet i Kirtruna var. Nationell rätt är 

dock något som varken överlåtaren eller förvärvaren råder över eller kan 

påverka. En omständighet som inte är under förvärvarens kontroll och 

medför ändringar i anställningsvillkoren alternativt uppsägning kan vara 

tekniska, ekonomiska och organisatoriska skäl. Detta har dock inte kommit 

till uttryck i praxis. 

 

Svensk rätt förtydligar inte heller vad tekniska, ekonomiska och 

organisatoriska skäl kan vara. I Statens invandrarverk är det möjligt att 

tolka utfallet som att hypotetisk arbetsbrist är ett sådant skäl, men detta sägs 

aldrig uttryckligen. Domen är som nämnt dessutom kritiserad för att vara i 

strid med direktivet, en kritik jag håller med om, och är enligt mig av lågt 

rättskällevärde. Domen verkar gå emot direktivets arbetstagarskyddssyfte då 

de överförda arbetstagarna omedelbart blir av med sina anställningar efter 

övergången. 

 

Konsekvenserna av att överlåtarens lands lag är mer förmånlig än 

förvärvarens kan utläsas analogt genom Alemo-Herron, Delahaye, Scattolon 

samt Unionen mot Almega. Om även ekonomiska rättigheter med grund i 

anställningstid som följer av nationell rätt ska övergå till förvärvaren, och 

förvärvaren är skyldig att i största möjliga mån minska skillnaderna av 

anställningsvillkoren före och efter överlåtelsen, blir konsekvensen att även 

om den tillämpliga lagen ändras till förvärvarens nationella lag så skyddas 

en del av anställningsvillkoren som följde av den tidigare tillämpliga lagen. 

Så är fallet vid en övergång från privat till offentlig regi samt vid ett byte av 

kollektivavtal, och i min mening borde fallet även vara så då tillämplig lag 

ändras. 

 

Ändringar av anställningsvillkor till arbetstagarens nackdel på grund av 

övergången i sig är alltså inte generellt sett tillåtna, men hur förhåller sig 

direktivet till ändringar till arbetstagarens fördel? Om lagstiftning är att 

betrakta som del av de övergående rättigheterna och skyldigheterna, innebär 

detta att även om förvärvarens lands lag är mer gynnande för arbetstagarna 

än överlåtarens så ska förvärvarens nationella rätt inte tillämpas? 
 

I AD 2008 nr 61 prövades denna situation i förhållande till konkurrerande 

kollektivavtal. AD gjorde bedömningen att direktivet endast syftar till att 

skydda arbetstagarna från försämring, inte tillförsäkra dem en omedelbar 

förbättring. Det går att ifrågasätta om AD:s tolkning är korrekt, men det har 

inte kommit till uttryck i EU-domstolens praxis att förvärvaren måste vidta 
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ändringar som förbättrar arbetstagarens anställningsvillkor i förhållande till 

de som denne hade gentemot överlåtaren. Enligt praxis måste de ändringar 

som sker vara till arbetstagarens fördel, men det är en helt annan fråga om 

arbetsgivaren måste ändra anställningsvillkoren till arbetstagarens fördel i 

första taget. 

 

Skillnaden här ligger i möjligheten till inrangering av kollektivavtal i artikel 

3.3 andra stycket och 28 § tredje stycket MBL. Eftersom dessa anger att 

överlåtarens kollektivavtal ska tillämpas av förvärvaren i minst ett års tid 

eller tills kollektivavtalet slutar gälla, innebär detta att även om överlåtarens 

kollektivavtal är mindre gynnande än förvärvarens så kommer de övertagna 

arbetstagarna efter denna period att åtnjuta samma förmånliga 

anställningsvillkor som övriga anställda. Eftersom det saknas en sådan 

möjlighet till inrangering av nationell rätt skulle de överförda arbetstagarnas 

anställningsvillkor enligt lag aldrig ändras, och de skulle i så fall ha sämre 

anställningsvillkor än de som anställdes av förvärvaren före överlåtelsen 

samt de som anställs efteråt. 

 

Även om ettårsregeln inte implementerats i det specifika land där 

förvärvaren är belägen kommer överlåtarens kollektivavtal att utgå någon 

gång. Det finns på så sätt en bortre tidsgräns för hur länge de kommer ha 

sämre kollektivavtalsvillkor än övriga anställda. Så är inte fallet med 

lagstiftning, som varar tills den ändras eller upphävs. Eftersom det är 

rättigheterna och skyldigheterna vid tidpunkten för överlåtelsen som 

övergår, innebär detta att även om överlåtarens nationella rätt skulle ändras 

vid ett senare tillfälle skulle dessa ändringar inte påverka innehållet i 

anställningsavtalet.  

 

Allt detta talar emot att lagstiftning övergår i sin helhet. Om konsekvensen 

av detta vore att överlåtarens lands lag ska gälla utan en bortre tidsgräns, är 

det enligt mig troligt att företag skulle utnyttja detta genom att köpa upp 

verksamheter i andra medlemsstater med mindre förmånliga 

anställningsvillkor enligt lag. På så sätt vore det möjligt för arbetsgivare i 

länder med mer förmånliga anställningslagar att undvika att tillämpa dessa i 

förhållande till de anställda de övertagit genom en gränsöverskridande 

överlåtelse. Detta skulle starkt påverka den inre marknaden och medföra 

social dumpning.  

5.4.8 Praktiska konsekvenser 

De praktiska konsekvenserna av att tillämplig lag inte ändras är dock 

tydliga. Som jag redan redovisat skulle detta skapa en väldigt rörig och 

svårhanterlig situation. Arbetstagare hos samma arbetsgivare, i samma land, 
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på samma arbetsplats, skulle ha olika tillämpliga lagar på sina anställningar. 

Detta skulle inte heller någonsin upphöra om arbetstagaren följer med vid 

flera övergångar utan att bli uppsagd. En sådan situation är inte direktivets 

syfte med att skapa en partiell harmonisering. Utan en inrangeringsregel, 

som finns för kollektivavtal, skulle det starkt motverka att 

gränsöverskridande överlåtelser överhuvudtaget skulle ske inom EU, vilket 

skulle hindra de fyra grundläggande friheterna om fri rörelse av kapital, 

personer, tjänster och varor. Om det existerade en inrangeringsmetod 

motsvarande den för kollektivavtal skulle detta lösas och en sådan läsning 

skulle vara i linje med det partiella harmoniseringssyftet och skyddssyftet. 

Detta skulle dessutom säkerställa att arbetstagaren åtminstone under en viss 

tid fortsätter sin anställning på exakt samma villkor och enligt samma lag 

som före överlåtelsen.  

 

Det är dessutom värt att poängtera att den så kallade russineffekten skulle 

medföra att arbetstagaren skulle ha möjlighet att kräva rättigheter enligt 

förvärvarens lands tvingande lagstiftning. På så sätt skulle arbetstagarnas 

rättigheter till viss del jämnas ut till deras fördel även innan förvärvarens 

lagstiftning i sin helhet blir tillämplig, i det fall att förvärvarens lands lag 

gynnar de överförda arbetstagarna mer än överlåtarens lands lag. Problemet 

med att vad som anses skyddande för arbetstagarna kan vara olika mellan 

länder kvarstår dock. 

5.5 Sammanfattande slutsats 

Argumenten för att nationell rätt omfattas av direktivets artikel 3.1 och 6 b § 

LAS är främst att detta vore i linje med syftet att bevara anställningen under 

oförändrade villkor, och tolkningen att de rättigheter och skyldigheter som 

uppstår på grund av anställningen principiellt ska övergå. 

 

Argumenten mot detta är främst att det saknas en motsvarande 

inrangeringsregel som det gör för kollektivavtal i direktivets artikel 3.3 

andra stycket och 28 § tredje stycket MBL, att direktivet även ämnar skapa 

en balans mellan förvärvarens och arbetstagarens intressen, de negativa 

konsekvenserna för etablerings- och näringsfriheten samt de praktiska 

konsekvenserna om överlåtarens nationella lagstiftning fortsatt var 

tillämplig på de överförda arbetstagarnas anställningsavtal. 

 

Vid en sammanvägd bedömning talar de samlade omständigheterna för att 

nationell lagstiftning inte tillhör de av överlåtarens rättigheter och 

skyldigheter som övergår till förvärvaren vid en gränsöverskridande 

överlåtelse. 
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Skälen och principerna till grund för reglerna kring rättigheterna av 

ekonomisk natur grundade i anställningstid med ursprung i kollektivavtal 

talar dock för att dessa regler även gäller dylika rättigheter vars ursprung är 

nationell lagstiftning. 

 

En lösning i linje med direktivets syften om skydd för arbetstagare och en 

balans mellan arbetstagarnas och förvärvarens respektive intressen vore att 

införa en motsvarande möjlighet till inrangering av lagstiftning som finns 

för kollektivavtal. 
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