
 

Förord 
 
Arbetet med denna uppsats har kantats av diverse reflektioner och 
komplikationer. Den grundläggande problematiken har bottnat i 
svårigheten i att göra en godtagbar avtalsrättslig tolkning av ett 
arbetsrättsligt fenomen. Rörande verksamhetsövergångar har ingen 
avtalsrättslig tolkning tidigare gjorts. Förhoppningsvis kan uppsatsen också 
vara den behjälplig som avser bedriva internt komparativa studier, vilket jag 
delvis tycker saknas.  
 Jag vill speciellt tacka min oerhört skickliga handledare Annika 
Blekemo som varit idérik och noggrann vilket haft positiv inverkan på det 
slutgiltiga resultatet. Mina opponenter Malin Lundqvist och Michaela 
Pettersson Daun har bidragit med flera viktiga synpunkter vilket gjort 
uppsatsen än mer komplett.  
 Jag vill också tacka de i min omgivning som diskuterat, kritiserat och 
ställt frågor kring mitt arbete.  
 
Tack! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Örebro, januari 2010 
Gustav Andrén 
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Abstract  
 
The swedish law of contract is fundamental within several civil law areas, 
among others labour law. The labour law contains more explicit legislation 
specificly adapted to the relation between employers and employees. 
Sometimes the labour law needs to rely on more general regulations, such 
as the law of contract. When the situation contains a specific contract 
relation dilemma it is logical to use the law of contract, when for example 
the law of employee protection does not reach an acceptabel solution.  
 Transfer of undertaking is a situation were the employee protection is 
disregarded. The Euro directive 2001/23/EG prescribes, by its 
implemented rules in the law of employee protection, that rights and 
duties, such as employement agreements, passes on to the earner of the 
business. The employee also has the right to oppose a new employement 
situation which follows by the 6 b § 4 piece law of employee protection.  
 Transfer of undertaking is becoming common i todays business life 
why it is important to analyse and clear the meaning of the transfer, from a 
labour law and contract law perspective. To make a contract law 
interpretation of what it means to leave an answer regarding a further 
employment is something that can involve more than as an employee 
oppose a continued employment. What includes the transfer of undertaking 
situation for an employee, in a contract law perspective? That is a question 
that summarizes the main purpose of this essay. My choise is to 
interpretate the law of contract restrictive to avoid a too general or wide 
meaning of the law.  
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Law of Contract, Labour Law, Interpretation of the Law of Contract, 
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Sammanfattning 
 
Den svenska avtalslagen (1915:218) är grundläggande inom flera 
civilrättsliga områden, däribland arbetsrätten. Arbetsrätten består av mer 
konkret lagstiftning specifikt anpassad till förhållandet mellan arbetsgivare 
och arbetstagare. Ibland händer det dock att arbetsrättens reglemente inte 
är helt tätt, varpå vi tvingas förlita oss till en mer allmän lagstiftning. Inom 
arbetsrätten och främst när situationen handlar om avtalsvillkor är det 
logiskt att bruka avtalslagen om exempelvis lag (1982:80) om 
anställningsskydd inte är nog tydlig.  
 Verksamhetsövergångar är en sådan situation där den anställdes skydd 
förbises något. Direktiv 2001/23/EG föreskriver, genom i LAS 
implementerade bestämmelser, att rättigheter och skyldigheter som har med 
anställningsförhållanden att göra övergår på förvärvaren i och med en 
verksamhetsövergång. Arbetstagaren har också rätt att motsätta sig 
anställning hos förvärvaren vilket följer av 6 b § 4 stycket LAS.  
 Verksamhetsövergångar blir allt vanligare i dagens näringsliv varpå 
det är viktigt att tidigt klargöra vad själva övergången innebär, 
arbetsrättsligt och avtalsrättsligt. Att göra en avtalsrättslig tolkning av vad 
det som arbetstagare innebär att lämna besked om fortsatt anställning är 
något som kan innebära mer än att som arbetstagare motsätta sig nämnda 
anställning. Vad gäller, rent avtalsrättsligt, i denna för arbetstagaren allt 
vanligare situationen? Denna fråga sammanfattar, om än kort, uppsatsens 
huvudsakliga syfte. Jag har valt att tolka avtalslagen restriktivt, med tanke 
på den oerhört vida betydelsen lagen annars skulle få.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord:  
Avtalsrätt, arbetsrätt, avtalsrättslig tolkning, anställningsskydd, 
företagsöverlåtelse, verksamhetsövergång 
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”Målet kan inte vara att blint lyda lagens bokstav utan att tolka den på ett så 
godtagbart sätt som möjligt.” A. Peczenik (Vad är rätt? 1995.) 
 
 

1. Uppsatsens utgångspunkter 
 
 

1 . 1  B a k g r u n d  
Bakgrunden till denna uppsats vilar i den ibland vanskliga situation en 
arbetstagare hamnar i vid övergång av verksamhet. Anställning och 
anställningsförhållanden faller, efter genomförd verksamhetsövergång, på 
förvärvaren av verksamheten. Detta förutsätter att arbetstagaren inte enligt 
6 b § 4 stycket lag (1982:80) om anställningsskydd1 motsätter sig 
övergången. Mot bakgrund av att det till viss del saknas avtalsrättliga 
tolkningar av vad det arbetsrättsligt innebär att lämna besked om ett 
yrkesmässigt samarbete med förvärvaren av verksamheten är min 
förhoppning att denna uppsats ska vara den behjälplig som står inför 
problem av denna karaktär. Till bakgrunden hör därför också de inledande 
(1-9 §§) bestämmelserna i lag (1915:218) om avtal och övriga 
rättshandlingar på förmögenhetsrättens område,2 särskilt 1 § vilken är 
grundläggande för anbud-accept-modellen. Om anbud-accept-modellen 
följer ett särskilt avsnitt senare i uppsatsen. Med anledning av innehållet i 1 
§ 2 stycket AvtL3 krävs en viss inblick i handelsbruket eller sedvänjan 
beträffande hur parterna på arbetsmarknaden vanligen agerar i de fall det 
uppstår konflikt kring ett anbud eller accept, i detta fall rörande 
anställningen i samband med en verksamhetsövergång. Handelsbruket på 
arbetsmarknaden sammanfattas bäst genom att närmare studera hur 
arbetsgivare och arbetstagare generellt sett kommer till avtalsslut.  
 
 

1 . 2  S y f t e  o c h  f r å g e s t ä l l n i n g a r  
Detta arbete är en magisteruppsats i juridik. Studiens huvudsakliga syfte är 
att göra en avtalsrättslig tolkning av vad det arbetsrättsligt innebär att som 
arbetstagare använda sin rätt enligt 6 b § LAS att tacka ja eller nej till 
fortsatt anställning hos förvärvaren (den nya arbetsgivaren) vid 
verksamhetsövergång. Syftet med studien är också att bringa ordning i de 
oklarheter som råder vad beträffar en arbetstagares anställning innan, under 
och efter en överlåtelse av verksamhet. Vad som framgår av LAS och dess 
6 b § är att rättigheter och skyldigheter, i samma stund överlåtelsen sker, 
åläggs den nya arbetsgivaren. Anställningsavtal mellan arbetstagare och den 

                                                
1 Förkortas LAS. 
2 Till vardags kallad avtalslagen, förkortas fortsättningsvis AvtL.  
3 1 § 2 stycket AvtL lyder: Vad i nämnda paragrafer stadgas skall lända till efterrättelse, så vitt ej 
annat följer av anbudet eller svaret eller av handelsbruk eller annan sedvänja.  
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tidigare arbetsgivaren fortlöper och gäller således så länge inget annat anges 
av någon av parterna. Av 6 b § 4 stycket LAS följer dock rätten att som 
arbetstagare motsätta sig att anställningsförhållandet fortlöper hos den nya 
arbetsgivaren. En viss problematik skulle kunna urskönjas ur 6 b § 4 
stycket LAS4, vilket föranleder följande frågor som uppsatsen ämnar 
besvara.  
 
1. När har en arbetstagare accepterat anställning hos den nya arbetsgivaren 

och när träder accepten av det nya anställningsavtalet i kraft?  
2. Är det av arbetstagaren möjligt att återta det till arbetsgivaren lämnade 

beskedet, oavsett beskedets innehåll?  
3. Vilka huvudsakliga intressen finns att beakta vid en företagsöverlåtelse i 

en avtalsrättslig kontext? 
 
Det har tidigare inte gjorts någon avtalsrättslig tolkning av vad det 
arbetsrättsligt innebär att tacka ja eller nej till fortsatt anställning vid 
verksamhetsöverlåtelse. Eftersom arbetsrätten tillsammans med flera andra 
rättsområden vilar i de avtalsrättsliga bestämmelserna är det viktigt att 
ibland se över var det arbetsrättsliga reglementet läcker och var avtalsrätten 
kan ta vid.  
 
 

1 . 3  A v g r ä n s n i n g a r  
Jag har valt att i denna uppsats avgränsa mig till att ge en avtalsrättslig 
tolkning av vad det arbetsrättsligt innebär att som arbetstagare kvarstå eller 
motsätta sig anställning hos den nya arbetsgivaren vid överlåtelse av 
verksamhet. Avgränsningen kommer därför att handla om direktiv 
2001/23/EG, kapitel 1 och delar av kapitel 3 AvtL, bestämmelserna i 6 b § 
LAS, 28 § MBL5 samt gällande praxis vad beträffar verksamhetsövergångar.  
 Uppsatsen syftar främst till att göra en avtalsrättslig tolkning varpå 
AvtL kommer att vara central. Uppsatsen kommer endast frambringa en 
tolkning av den svenska avtalsrätten, även om en mer internationell studie 
också varit intressant.  
 
 

1 . 4  I n l e d a n d e  m e t o d ö v e r v ä g a n d e  
Metodavsnittet i ett arbete avgör arbetets vetenskaplighet. Metoden kan 
beskrivas som vägen från problembeskrivning via materialet i syfte att 
uppnå ett påstående.6 Juristens främsta arbetsredskap är språket, vilket bör 

                                                
4 6 b § 4 stycket LAS lyder enligt följande. 
     Trots bestämmelserna i första stycket skall anställningsavtalet och anställningsförhållandet inte 
övergå till en ny arbetsgivare, om arbetstagaren motsätter sig detta.  
5 Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.  
6 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 35. 
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vara adekvat och professionellt.7 Som en del i att skriva på ett så juridiskt 
korrekt sätt som möjligt hör vissa juridiskt vedertagna skrivregler. Den 
svenske juristen skriver i enlighet med vad skrivreglerna i Oxfordsystemet 
anför. Detta innebär bland mycket annat att fotnoter (eller slutnoter) 
används.8  
 Vad beträffar metodvalet faller det på den rättsvetenskapliga 
metoden, vilken är den vidaste metoden av de som generellt används inom 
juridiken. Den rättsvetenskapliga metoden kan beskrivas som mer tillåtande 
vad beträffar information och insamlandet av denna. Inte sällan tas i den 
rättsvetenskapliga metoden empiriskt material i beaktande.9 
Juridikforskning är relativt fri i den bemärkelsen forskaren kan välja vilket 
område som utgör forskningens fokus. Forskaren påverkar genom sin 
doktrin den rättsliga problemlösningen och utvecklingen.10 
 Eftersom denna uppsats ämnar göra en avtalsrättslig tolkning av vad 
det arbetsrättsligt innebär att som arbetstagare tacka ja eller nej till fortsatt 
anställning vid verksamhetsövergång krävs ett förtydligande kring vilka 
tolkningsmetoder som i detta fall kan tänkas bli aktuella.  
 Tolkning kan beskrivas som ett sätt att utläsa en specifik lydelse ur en 
mening eller, i detta fall, lagtexten. I de svåra fallen kan det rentav sägas 
vara så att juristen tvingas uppfinna en lydelse som egentligen inte 
existerar. Den språkliga innebörden av en lagtext kan av flera skäl vara 
något oklar. Texten kan vara ålderdomlig, meningsbyggnaden kan vara 
oviss och så vidare. I dessa fall är det inte otänkbart att två eller fler 
tolkningar av textens innebörd noteras för senare bedömning.11 Vidare kan 
tolkningen stundom vara vansklig att göra eftersom det juridiska språket 
ibland är mångtydigt och ibland vagt formulerat. Svårigheten blir, rent 
tolkningsmässigt, att urskönja vad som ska eller bör gälla i de fall som 
hamnar mitt emellan de tillräckligt tydliga fallen.12 
 ”Såväl varje juridiskt avgörande av ett konkret fall som varje 
rättsvetenskapligt förslag till ett sådant avgörande måste följa logiskt av 
åtminstone en generell norm jämte vissa tillagda premisser. En sådan 
generell norm kan antingen vara en skriven lagregel, en prejudikatsregel 
eller en annan norm som har stöd av någon rättskälla.”13  

                                                
7 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 102. 
8 A.a, s. 104. 
9 A.a, s 36-39.  
10 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 177-178. 
11 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 432-433. 
12 Strömholm, Allmän rättslära, s. 26-27. Strömholm beskriver fler exempel på klara fall, bland 
annat nämns benämningen skog. Begreppet skog är förenligt med ”ett trädbevuxet område som 
utbreder sig över flera kvadratkilometer”. Likväl som att det just sagda kan definieras som skog, 
kan de fall det talas om ett träd uteslutas från denna diskussion. De klara fallen är således de där 
skogens vara eller icke vara är tydliga och lättöverskådliga. Gråzonen blir de (ibland många) fall 
då definitionen inte är lika självklar. Diskussionen om begrepps mångtydighet är dock i många 
juridiska sammanhang relevant.  
13 Peczenik, Vad är rätt?, s. 333. Peczenik resonerar kring den logiska lagtolkningen som ett 
problemområde och för samman den citerade argumentationsnormen med diskussionen kring 
subsumtionens betydelse. 



_______________________________________________________________________________ 

 10 

 Resultatet av denna uppsats genom en avtalsrättslig tolkning gör de 
generella normerna, lagreglerna, som skall generera mitt rättsvetenskapliga 
förslag i det närmaste givna. Kvarstår gör då att söka finna de premisser 
vilka ska adderas med dessa generella normer.  
 
 

1 . 5  T e r m i n o l o g i  
Uppsatsen kommer att präglas av en begreppsapparat som i olika avsnitt 
och sammanhang kan upplevas som inkonsekvent varpå ett förtydligande 
av de vanligast förekommande begreppen här följer.  
 Företagsöverlåtelse, verksamhetsöverlåtelse eller liknande benämningar 
syftar att beskriva samma fenomen. I de fall begreppen säljare och köpare 
förekommer, är säljaren att jämställa med överlåtaren av verksamheten, 
köparen betraktas som förvärvaren. Vidare är överlåtaren i sammanhanget 
detsamma som den före detta arbetsgivaren vilket gör förvärvaren till den 
blivande eller den nya arbetsgivaren.  
 
 

1 . 6  D i s p o s i t i o n  
Hittills är redogjort för uppsatsens bakgrund, syfte och frågeställningar, 
avgränsningar och metod. 
 Uppsatsens substanskapitel består av två huvudavsnitt som behandlar 
avtal, i synnerhet anställningsavtal. Kapitlet avser främst begreppsliggöra 
den avtalsrättsliga och den arbetsrättsliga synen på avtal och när dessa 
anses ingångna. Utöver detta avser uppsatsen också redogöra för EG-
rättens syn på anställningsskyddet vid verksamhetsövergång. Eftersom 
uppsatsen ska resultera i en tolkning följer ett avsnitt om tolkning, värden 
och juridisk argumentation. Därefter följer i nämnd ordning besvarandet av 
uppsatsens frågeställningar följt av en analys och ett slutord kring de fynd 
som arbetet bringat fram.  
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2. Avtal enligt AvtL 
 
 

2 . 1  A v t a l  i  a l l m ä n h e t  
Detta kapitel kommer att redogöra för de mest väsentliga omständigheterna 
inom ramen för uppsatsens frågeställningar. Studiens syfte är att 
frambringa en avtalsrättslig tolkning av vad det arbetsrättsligt innebär att 
tacka ja eller nej till anställning vid övergång av verksamhet, varpå fokus 
kommer att ligga i AvtL 1-9 §§. För att komplettera studien kommer också 
6 b § LAS att tas i beaktande.  
 Utgångspunkten för ingående av avtal enligt den svenska rätten står 
beskriven i AvtL, särskilt dess inledande paragrafer. Vanligen kan denna 
modell beskrivas enligt följande. När anbud och accept utan väsentlig 
avvikelse sammanfaller, är detta att betrakta som ett avtal. ”Enligt 1 § AvtL 
skall anbud om slutande av avtal och svar å sådant anbud vara i princip 
bindande för den som angivit anbudet eller svaret.”14 Avtalsrätten bygger på 
denna modell som är känd som anbud-accept-modellen. Om anbud och 
accept är av sammanstämmande karaktär har avtal kommit till stånd.15 Hittills 
kan således följande konstateras. Avtal mellan parter har kommit till stånd 
när anbud och accept utan väsentlig avvikelse sammanfaller, samt att parterna 
vid sådant anbud eller accept i princip är bundna av detta. Att författningar 
är så konstruerade, att de lämnar utrymme för tolkning, är i allmänhet inte 
något större problem. Detta gör lagtexten mer tillgänglig och därmed också 
mer tillämpbar i allt högre grad än om lagtexten skulle vara av snäv och 
specifik karaktär. Vid övergång av verksamhet finns vissa arbetsrättsliga 
förpliktelser hos såväl arbetsgivare som arbetstagare. Dessa förpliktelser 
kan komma att beröras av ovan nämnda avtalsrättliga förhållanden. För att 
applicera dessa fundamentala avtalsrättsliga principer på ett i övrigt 
välarbetat arbetsrättsligt reglemente krävs en mer ingående beskrivning av 
anställningsavtalet och tillblivelsen av detta. Detta kapitel kommer att vara 
av avtalsrättslig karaktär. Nästkommande kapitel innehåller redogörelser för 
omständigheterna kring anställningsavtalet.  
 
 

2 . 2  A c c e p t e n  e n l i g t  A v t L  
Avtals ingående bygger alltså på den avtalsrättsliga grundidén om anbud 
och accept. Den som angivit anbud är, liksom den som gentemot 
anbudsgivaren avgiver accept, bunden av detta.16 
”En viktig allmän princip är att avtal har bindande verkan just och 
uteslutande för parterna (och dem som enligt vissa regler träder i parts 

                                                
14 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s. 17. 
15 Adlercreutz & Mulder, Avtal, s. 20. 
16 Se AvtL, 1 § 1 stycket.  
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ställe).”17 Vad som närmast följer är en redogörelse för accepten enligt 
AvtL vilket föranleder diskussionen kring arbetstagarens eventuella accept 
av de tänkbara förändringar som tillkommit anställningsförhållandet till 
följd av en verksamhetsövergång.  
 
 
2.2.1 Acceptfristen 
Anbudsgivarens bundenhet vid anbudet är begränsad till den så kallade 
acceptfristen. Om ingen accept inom denna frist inkommit till 
anbudsgivaren, är denne heller inte längre bunden av innehållet i anbudet. 
Anbudstagaren kan efter fristens utgång inte lägga anbudet till grund för 
den meddelade accepten.  
 Oftast föreskriver anbudet inom vilken tid anbudet är gällande. Om 
ett anbud föreskriver att en accept ska vara inkommen vid en viss tidpunkt, 
räcker det inte att som anbudstagare ha exempelvis postat antagande svar 
inom denna tid, svaret måste vara anbudsgivaren till handa.18 
 Legal acceptfrist, och riktlinjer för beräkningen av denna, benämns i 
AvtL 3 §. Acceptfristen utgörs av tre tidsenheter. Tiden för anbudet, tiden 
för svaret samt skälig betänketid. Den skäliga betänketiden varierar 
beroende av avtalets beskaffenhet och omständigheterna därom. Muntliga 
anbud måste antagas omedelbart, detta föreskriver 3 § 2 stycket AvtL.  
 Obegränsad acceptfrist kan förekomma, det vill säga när 
anbudsgivaren inte specifikt angett tid för när accepten ska vara honom 
eller henne till handa. I dessa fall kan dock anbudsgivaren genom en 
förfrågan hos anbudstagaren, interpellation, begränsa tiden för bundenhet till 
anbudet.19 
 
 
2.2.1.1 Sen accept 
Sen accept omfattar de situationer när anbudsgivaren erhållit svar senare än 
inom den acceptfrist som följer av anbudet. En accept som är 
anbudsgivaren för sent tillhanda ska uppfattas som ett nytt anbud, oavsett 
om accepten överensstämmer med anbudet. Till detta kan dock finnas 
undantag. Om acceptgivaren är i god tro och utgår ifrån att accepten är 
anbudsgivaren tillhanda i tid kan avtal ha kommit till stånd beroende på hur 
anbudsgivaren då agerar. Är denne exempelvis passiv och inte meddelar 
acceptgivaren att svaret inkommit för sent, har avtal ändå kommit till 
stånd.20  
 
 

                                                
17 Adlercreutz & Mulder, Avtal, s. 17 
18 Se 2 § AvtL. 
19 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 55-58. Se också AvtL. 2, 3 och 8 §§.  
20 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 127-128. Se även Adlercreutz & Mulder, Avtal, s.24-
25. 
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2.2.2 Oren accept 
En oren accept är en accept som genom sitt innehåll innebär ändringar eller 
inskränkningar som påverkar den sammanstämmande karaktären21 som krävs 
för att avtal ska kommit till stånd. I dessa fall är accepten att betrakta som 
en oren accept till vilken anbudsgivaren inte är bunden. En accept 
innehållandes ändringar eller inskränkningar i utgångsanbudets innehåll 
anses i stället vara förenlig med ett nytt anbud.22 
 
 
2.2.3 Konkludent handlande 
Utöver vad som hittills är nämnt om accept förekommer inom avtalsrätten, 
likväl som inom arbetsrätten, möjlighet att genom konkludent handlande 
ingå avtal. Exempelvis kan det handla om att kunden genom ett realanbud 
antar förestående anbud, det vill säga en leverans av vara eller prestation 
som kunden mottager och tillägnar sig.23 Det konkludenta handlandet är 
även förekommande inom det arbetsrättsliga området, se vidare avsnitt 
3.1.3.  
 
 

2 . 3  A v t a l s r ä t t s l i g a  p r i n c i p e r  
Avtalsrätten bygger på flera grundläggande principer såsom exempelvis 
avtalsfrihet och avtalsbundenhet. Ytterligare en grundläggande princip är 
att avtal ska hållas, pacta sunt servanda. Dock uppstår situationer då 
avtalsvillkor i sitt innehåll kan te sig en aning tveksamma eller oskäliga 
vilket i förlängningen kan innebära att part inte nödvändigtvis anses 
bunden av avtalet. 
 En äldre uppfattning, som anses ha sina rötter i den romerska rätten, 
gjorde gällande att den rättshandlandes vilja var fundamental för 
avtalsslutet. Vad beträffade avtalsrättsliga spörsmål ansågs du vara bunden 
av avtalet endast rörande de delar av avtalet som omfattades av din vilja. 
Reaktionen mot denna viljeteori blev bland annat den så kallade tillitsteorin 
(inom nordisk doktrin märks dansken Lassen som en av de som särskilt 
utvecklat teorin). Tillitsteorins primära uppgift bestod i att bryta mot 
viljeteorin i syfte att också tillgodose medkontrahentens intressen. Denne 
skulle kunna förlita sig på rättshandlingar om han var i god tro. 
Tillitsprincipen och andra principer om skydd vid god tro har dominerat 
nordisk avtalsrätt och syns i den svenska rätten främst i 32 § AvtL.24  
 
 
 
 
                                                
21 Adlercreutz & Mulder, Avtal, s. 20.  
22 A.a, s. 25.  
23 A.a, s. 28-29. Se även Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 104-105. 
24 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 36-37. 
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2.3.1 God och ond tro 
Vid lösningar baserade på tillitsprincipen är det av stor betydelse huruvida 
medkontrahenten varit i god eller ond tro. I begreppen god och ond tro 
ligger inga värderingar, snarare handlar det om parts vetskap eller ovetskap 
om vissa betydelsefulla omständigheter, exempelvis den rättshandlandes 
misstag vid avgivandet av viljeförklaringen. Känner medkontrahenten till 
sådant misstag, är han i ond tro och kan därmed inte hävda motparts 
viljeförklaring. Avgörande är inte parts vetskap eller ovetskap i det 
specifika fallet, utan vad han bort inse (se exempelvis 32 § 1 stycket AvtL) 
på grund av omständigheterna, objektivt bedömt. Ibland förhåller det sig 
emellertid så att part måste inse eller måste anses ha ägt vetskap, vilket innebär 
att det knappast kan ha undgått part att känna till de för handen relevanta 
sakförhållandena.25 För att relatera det just sagda till vad denna uppsats 
ämnar uppnå skulle exempelvis arbetsgivaren gentemot arbetstagaren kunna 
vara i ond tro vad beträffar fortsatt anställning vid verksamhetsövergång. 
Intressant blir alltså vilka avtalsrättsliga möjligheter arbetstagaren har vid 
en sådan situation.  
 
 
2.3.2 Utfyllning av avtal 
Om ett specifikt område inte behandlats i ett avtal förekommer det att 
avtalsparterna kompletterar detta genom utfyllning. Genom (individuell) 
utfyllning avser parterna reda ut frågeställningar som avtalet inte tidigare 
behandlat.26 Även detta skulle kunna kopplas samman med arbetsgivarens 
och arbetstagarens avtal med varandra vid en verksamhetsöverlåtelse. 
Eventuella oklarheter om omständigheterna före, under och efter 
övergången skulle kunna regleras genom en individuell utfyllning, allt för 
att räta ut samtliga frågetecken. Kanske är det dessutom så att en sådan 
utfyllning av avtalet skulle innebära ett mer omfattande skydd för den 
anställde vid en verksamhetsövergång.  
 
 

2 . 4  O m  a v t a l s  o g i l t i g h e t  
Ponera att en arbetstagare står inför valet att antingen acceptera eller 
motsäga sig det anbud om ny anställning som innebörden av en 
verksamhetsövergång kan vara. Till AvtL:s bestämmelser följer nämligen 
möjligheten att jämka oskäliga avtalsvillkor med stöd av bestämmelserna i 
36 §. Jag har främst 30 § AvtL i åtanke, där rättshandling till följd av svek 
föreskrivs.27 Ett tänkbart scenario skulle kunna vara att överlåtaren, 
förvärvaren eller de båda i samband med verksamhetsövergången inför 
arbetstagarna agerar på ett sätt som inger förhoppningar om fortsatt 
                                                
25 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 38. 
26 Adlercreutz, Avtalsrätt II, s. 22. 
27 Se AD 2000 nr. 81 där domstolen tog ställning i frågan om en anställd ansågs ha agerat svekfullt 
i samband med ett anställningsförfarande.  
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anställning vilket visar sig vara felaktigt. Kan detta agerande medföra att 
omständigheterna plötsligt är att betrakta som ogiltiga eller oskäliga enligt 
AvtL:s tredje kapitel? Är det möjligt för en arbetstagare att åberopa avtals 
ogiltighet på grund av svek vid anställningsförfarandet i samband med en 
verksamhetsövergång? 
 För att svek ska kunna åberopas krävs emellertid att motparten i fråga 
är i ond tro, vilket skulle kunna vara fallet vid ett just beskrivet 
anställningsförfarande, samtidigt som denne genom svikligt förledande har 
frammanat rättshandlingen.28 

 

                                                
28 Adlercreutz & Mulder, Avtal, s. 67-68.  
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3. Avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare 
 

 
3 . 1  A n s t ä l l n i n g s a v t a l e t  
Inom arbetsrätten talas det om arbetsavtal, anställningsavtal och 
uppdragsavtal där arbetsavtal är den gemensamma beteckningen på 
anställningsavtal och uppdragsavtal. Till skillnad från uppdragsavtalet 
innebär anställningsavtalet att arbetstagaren ställer sin arbetskraft till 
arbetsgivarens förfogande snarare än att prestera en viss mängd arbete eller 
resultat.29 Litteratur, förarbeten och praxis har vidare listat vissa kriterier 
för när anställning anses föreligga. Till de huvudsakliga kriterierna hör 
följande: personlig arbetsskyldighet mot vederlag, arbetet utförs för annans 
räkning och under dennes kontroll och ledning samt att den 
arbetspresterande står till förfogande för tänkbara arbetsuppgifter som 
efter hand dyker upp. Vad som nu är sagt är alltså kriterier för att 
anställning kan anses ha kommit till stånd, inte rekvisit för detta.30  
 
 
3.1.1 Anställningsavtalet som särart 
Anställningsavtalet är ett kontraktsförhållande som skiljer sig från många 
andra typer av avtal. Normalt är ett avtal fullgjort när part presterat vad 
avtalet kräver av denne. Ett anställningsavtal å andra sidan, fortlöper tills 
dess att arbetsgivaren eller arbetstagaren väljer att avsluta samarbetet 
genom uppsägning som oftast följs av angiven uppsägningstid under vilken 
parterna gentemot varandra presterar vad avtalet anger. Utöver det nyss 
sagda befinner sig arbetstagaren i en underordnad position gentemot 
arbetsgivaren varpå anställningsförhållandet också innehåller 
skyddsåtgärder vilka ofta är till förmån för den underställde i 
kontraktsförhållandet, arbetstagaren.31 Detta på arbetsmarknaden ojämlika 
förhållande är också i lag reglerat.32 Ett anställningsavtal kännetecknas 
vidare av att ingen av de inblandade parterna kan sätta annan i sitt ställe, 
vilket i sammanhanget kommit att kallas individualmodellen.33 
 
 
3.1.2 Om inskränkningar i den fria anställningsrätten 
För att förtydliga själva förfarandet när en anställning ska ingås mellan 
arbetsgivare och arbetstagare ges här en kort presentation av de 
inskränkningar i rätten att anställa fritt vilka arbetsgivare har att ta hänsyn 
till när avtal med ny arbetstagare ska ingås. Detta för att ge en klarare bild 

                                                
29 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 24. 
30 A.a, s. 27. 
31 Mulder, Anställningen vid verskamhetsövergång, s. 284. 
32 Se prop. 1973:129, Trygghet i anställningen, s. 109-117. 
33 Ronnie Eklund, Anställningsförhållandet vid företagsöverlåtelse, s. 98.  
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av anställningsförfarandet i stort. Därefter följer ett avsnitt beskrivandes de 
tre principiellt olika sätt en anställning blir till på.  
 En av våra allmänna rättsprinciper är principen om avtalsfrihet. 
Denna princip innebär inom arbetsrätten att parterna, arbetsgivare och 
arbetstagare, fritt väljer vem de vill ingå avtal med. Ingen arbetsgivare eller 
arbetstagare utan avtal med motparten kan med rättsliga medel tvinga 
denne till något som har med en anställning att göra.34 Om inget annat 
anges då parter träffar avtal om anställning gäller anställningen tills vidare.35 
Bevisbördan åliggs den som påstår att anställning är ingången, vilket AD 
vid ett flertal tillfällen bekräftat.36 Dock ska tilläggas att det också finns fall 
när arbetsgivare agerat på sätt som hos arbetstagaren inneburit hopp om 
anställning.37 I princip ankommer det på käranden att bevisa allt som inte 
på något sätt är dokumenterat, exempelvis genom ett anställningsavtal. Fall 
av detta slag har också visat sig relativt vanligt förekommande i AD.38  
 Förutom detta förefaller det finnas vissa inskränkningar vad beträffar 
arbetsgivarens rätt att anställa vem denne vill. Inom privat sektor handlar 
dessa inskränkningar främst om diskrimineringslagstiftningen39 vilken mer 
eller mindre hindrar arbetsgivaren från att anställa någon på rent 
godtyckliga grunder. I dessa fall åligger det på arbetsgivaren att bevisa att 
beslut om anställning vilar på rent objektiva grunder. På detta sätt kan 
diskrimineringslagstiftningen sägas ”skapa ett incitament för ett mer 
regelstyrt anställningsförfarande med mindre utrymme för subjektiva 
lämplighetsavgöranden.”40 
 Inom offentlig sektor, statlig och kommunal verksamhet, finns det 
flera inskränkningar i arbetsgivarens rätt att anställa fritt. Som statlig 
arbetsgivare handlar det bland annat om bestämmelser i lag (1994:260) om 
offentlig anställning41 som i och med sin 4 § förstärker vad som också säges 
i regeringsformens42 11 kap. 9 §. LOA:s 4 § lyder enligt följande. ”Vid 
anställning ska avseende fästas bara vid sakliga grunder, såsom förtjänst 
och skicklighet.” Till detta ska sägas att de som omfattas av LOA endast är 
arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter och myndigheterna under 
regeringen.43 Delar av LOA är också applicerbara på kommunal sektor, 

                                                
34 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 103. 
35 Lunning & Toijer, Anställningsskydd, s. 141. Vad som här är sagt om anställningen kan också 
utläsas genom en granskning av LAS. Det fortsatta resonemanget bygger dock på vad som står att 
betrakta i Lunning och Toijers verk, därav denna hänvisning. 
36 A.a, s. 148. Se bland annat AD 1984 nr. 8, AD 1986 nr. 24 och AD 1988 nr. 56.   
37 Se AD 1981 nr. 131 om en säljare som med företaget i fråga fört så pass långt gående 
förhandlingar att AD fann att anställning hade kommit till stånd.  
38 Se AD 2003 nr. 11 där en anställde yrkade på övertidsersättning vilket inte var inskrivet i dennes 
anställningsavtal, varpå AD inte fann anledning att bifalla den kärandes yrkande.  
39 Förkortas DiskL och blev till en samlad lagstiftning den 1 januari 2009 då de tidigare lagarna 
om förbud mot diskriminering samlades under ett och samma namn, diskrimineringslag.  
40 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 105. 
41 Förkortas LOA. 
42 Förkortas RF. 
43 Se 1 § LOA. 
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vilket framgår av 1 kapitlet 1 § punkten 2 LOA44. Kommunal sektor är 
begränsade i sitt anställningsförfarande främst genom sin skyldighet att 
beakta allas likhet inför lagen samtidigt som de måste iaktta saklighet och 
opartiskhet vilket följer av 1 kap. 9 § RF.45  
 
 
3.1.3 Tillkomsten av en anställning 
Själva tillkomsten av ett anställningsavtal kan, enligt vad inledningen till 
avsnitt 3.1.2 avslöjat, gå till på tre principiellt olika sätt vilka är följande.  
 
- Genom gemensam viljeförklaring enligt vad som följer av avtalslagens modell 

om anbud och accept.  
- Genom så kallat konkludent handlande. Det kan till exempel handla om ett 

arbete som utförs för annans räkning, där denne tillgodogör sig det 
utförda arbetet. Det är alltså en fråga om att de båda parterna agerar som 
om ett anställningsförhållande förelåg.  

- Det kan också förefalla sig så att en arbetsgivare genom vårdslöst agerande i 
en anställningssituation ger den arbetssökande fog att tro att en anställning 
dem emellan har ingåtts. Är arbetsgivaren vidare passiv i sitt agerande mot 
att anställning ingåtts blir denne avtalsrättsligt bunden med den 
arbetssökande.46  

 
I övrigt kan ett anställningsavtal ingås helt formlöst, vilket innebär att inga 
krav på exempelvis skriftlighet krävs för en anställnings giltighet. Dock 
förekommer det genom kollektivavtal föreskrifter om att anställningsavtal 
ska bekräftas skriftligen, men detta är som nämnt föreskrifter och inget 
som hindrar ett muntligt avtal från att vara giltigt. Tveklöst förtydligar 
dock skriftligheten att avtal parter emellan är ingånget likväl som 
omständigheterna därom blir betydligt lättare att utläsa och tolka.  
 Om oklarhet skulle uppstå kring en anställnings vara eller inte vara, 
åliggs den, som påtalar att något annat än tillsvidareanställning gäller, att 
bevisa motsatsen.47  
 Efter att nu framhållit de viktigaste omständigheterna kring avtal i 
allmänhet och anställningsavtal i synnerhet följer ett avsnitt om övergång 
av verksamhet och den anställdes roll i det hela. Själva 
verksamhetsövergången är av mer avtalsrättslig karaktär, men när 
övergången når individnivå tar det arbetsrättsliga reglementet vid, vilket 
avses utredas i kommande avsnitt. 
 

                                                
44 Kommunal sektor har att beakta bestämmelserna i 7-7c, 23-30, 38 och 42 §§ LOA.  
45 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 106-107. 
46 A.a, s. 108. Angående konkludent handlande, se även Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 
127. 
47 Malmberg, Anställningsavtalet, s.185. Se också prop. 1973:129, Trygghet i anställningen, s. 145 
och prop. 1981/82:71, Proposition om ny anställningsskyddslag m.m., s. 117. Se också AD 1996 
nr. 7. 
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3 . 2  Ö v e r g å n g  a v  v e r k s a m h e t  
Överlåtelse av verksamhet innebär att förvärvaren övertar överlåtarens 
verksamhet. Överlåtelsereglerna i 6 b § LAS inkluderar företagsöverlåtelser, 
verksamhetsöverlåtelser och överlåtelser av del(ar) av verksamhet(er) och 
reglerna tillskrevs LAS 1994. Bakgrunden till detta tillägg i LAS följer av 
avsnitt 2.4.1.  
 Själva övergången ska inte utgöra saklig grund för uppsägning48, dock 
är detta en begränsning som inte hindrar förvärvaren från att säga upp 
arbetstagare till följd av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl.49 
Genom övergången upphör överlåtaren med sin verksamhet varmed 
arbetsbrist uppkommer. Därmed föreligger saklig grund för uppsägning. 
Detta förutsätter dock att arbetsgivaren vidtagit någon form av åtgärd inför 
verksamhetens övergång, till exempel genom uppsägning, underrättelse 
eller nyanställning av personal.50 
 Med det just sagda i åtanke skulle det alltså kunna innebära en viss 
risk för arbetstagaren att kvarstå i anställning i de sammanhang 
företagseller verksamhetsöverlåtelse blir aktuellt.  
 
 
3.2.1 Kort om bakgrunden till ändringarna i LAS 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet51 skrev gemensamt under ett 
avtal som trädde i kraft den 1 januari 1994. I och med detta avtal åtog sig 
Sverige blad annat att ”införliva rådets direktiv 2001/23/EG52 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares 
rättigheter vid övergång av företag, verksamheter eller delar av 
verksamheter.”53 Vid tidigare ställningstaganden hade regeringen deklarerat 
att inga lagändringar var nödvändiga för att uppfylla de två direktiven.54 
Detta regeringens ställningstagande ifrågasattes, åtminstone vad beträffar 
reglementet kring överlåtelsereglerna. European Free Trade Association55 
och dess övervakningsmyndighet ifrågasatte i maj 1994 den svenska 
lagstiftningen i förhållande till direktivet bestämmelser, vilket fick prop. 
1994/95:102 till följd. Ändringar beträffande arbetstagares 
anställningsskydd vid verksamhetsövergång infördes tämligen omedelbart i 

                                                
48 Se 7 § 3 stycket LAS.  
49 Öman, Anstälningsskyddspraxis, s. 284. Se exempelvis även prop. 1994/95:102, Övergång av 
verksamheter och kollektiva uppsägningar, s. 35 och Adlercreutz, Svensk arbetsrätt, s. 122.  
50 Mulder, Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 285. Se även Eklund, 
Anställningsförhållandet vid företagsöverlåtelser, s. 137. 
51 Förkortas EES och är ett frihandelsavtal mellan medlemsländerna i EU samt Norge, Island och 
Liechtenstein. Sverige trädde in i Unionen först 1995, men omfattades före inträdet av EES-
avtalet.  
52 Tidigare direktiv 77/187/EEG och 98/50/EG. 
53 Prop. 1994/95:102, Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar, s. 23. 
54 Prop. 1994/95:102, Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar, behandlar inte 
enkom de föreslagna ändringarna i LAS utan även ändringar i MBL vilken berördes av direktiv 
75/129/EEG. Ändringarna i LAS hör dock samman med direktiv 77/187/EEG (nuvarande direktiv 
2001/23/EG). De i propositionen framförda direktiven är alltså de två just nämnda.  
55 Förkortas EFTA. 
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LAS till följd av propositionen. De föreslagna ändringarna blev till mot 
bakgrund av synbara ändringar i företagsstrukturer genom överlåtelser och 
fusioner och syftar alltså till att fortsatt skydda de inblandade anställda i 
dessa sammanhang.  
 
 
3.2.2 EU-domstolens definition av verksamhet och 
verksamhetsövergång 
Direktivets (2001/23/EG) innehåll har varit föremål för ett antal 
avgöranden i EU-domstolen.56 Domstolen har bedömt omständigheterna 
kring överlåtelse av företag, en verksamhet eller del av verksamhet utifrån 
ett helhetsperspektiv och till följd av detta gjort följande sammanfattade 
bedömning. I beaktande har då tagits: 
 
1. arten av företaget eller verksamheten, 
2. frågan om företagets materiella tillgångar, såsom byggnader och lösöre, 

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

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

nere. 
 
De nu uppställda omständigheterna bör inte granskas och tillämpas var för 
sig, utan är tänkta att ligga till grund för en samlad bedömning kring den 
aktuella verksamhetsöverlåtelsen.57  
 Trots det hittills sagda är EU-domstolens praxis på området relativt 
begränsad. Vad som kan konstaterats är dock följande. I fråga om vad som 
räknas till företagsöverlåtelser räknas traditionella överlåtelser och 
fusioner. Vad som hamnat i någon form av gråzon är de tillfällen då 
fabrikslokaler eller maskiner säljs och därmed överlåts till förvärvaren. 
Helhetsbedömningen av situationen i stort är vad domstolen fäst störst vikt 
vid, det vill säga verksamhetens identitet före och efter övergången. I detta 
avseende undersöks huruvida verksamheten varit aktiv under själva 
överlåtelsen (”a going concern”). Till företagsöverlåtelser hör inte 
aktieöverlåtelser. Direktivet har heller inte ansetts tillämpbart i de fall då 
övergången inneburit att verksamheten tvingats försättas i konkurs. Vidare 
har det förts diskussioner om direktivet ska vara tillämpbart även inom den 
offentliga sektorn, varmed en speciellt sammansatt expertgrupp inom 

                                                
56 Lissabonfördraget, vilket bland annat innehåller ändringar som rör domstolarna, är undertecknat 
av EU-medlemsstaternas stats- och regeringschefer och trädde i kraft den 1 december 2009. 
Därmed ändrades namnet på (bland annat) denna domstol som tidigare bar namnet EG-domstolen.  
57 Prop. 1994/94:102, Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar, s. 26. 
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kommissionen tillsattes. Dessa föreslog att direktivet ska omfatta privata 
som offentliga verksamheter som bedriver någon form av ekonomiska 
aktiviteter oavsett om dessa drivs med eller utan vinstintresse.58  
 Vad som nu i 2.4.1 och 2.4.2 är sagt berör mestadels fenomenet 
verksamhetsövergång. Följande avsnitt kommer således att mer specifikt 
behandla arbetstagaren och dennes skydd vid företags- eller 
verksamhetsövergångar.  
 
 
3.2.3 Arbetstagarens rättigheter och skydd vid övergång av 
verksamhet 
Direktiv 2001/23/EG:s kärna är att arbetsgivarens förpliktelser i och med 
en företags- eller verksamhetsövergång åläggs förvärvaren, som i samma 
stund övergången träder i kraft iklär sig rollen som arbetstagarnas nya 
arbetsgivare och därmed övertar rättigheter och skyldigheter till följd av ett 
anställningsförhållande.59 Direktivet öppnar dock upp för de nationella 
författningarna att föreskriva vad som gäller beträffande överlåtarens 
förpliktelser, såsom exempelvis utbetalning av lön för arbete som utförts 
under den tid då överlåtaren fortfarande var i besittning av verksamheten i 
fråga.60 Till direktivets kärnbestämmelser hör också idén om att med 
verksamheten medförande rättigheter och skyldigheter, om inget annat 
anges, åligger förvärvaren. Till detta kan anses höra de anställningar som 
vid överlåtelsen var för handen.  
 Vad beträffar implementerandet av direktivets bestämmelser i den 
nationella lagstiftningen är LAS något tydligare än själva direktivet, i varje 
fall angående arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter i samband med 
övergången.61 Inför en övergång av verksamhet är arbetsgivaren enligt 
direktivet skyldig att informera och samråda med arbetstagarnas 
representanter rörande arbetstagarnas anställning och villkor kring denna.62 
Vidare står den anställde inför valet att kvarstå eller motsätta sig fortsatt 
anställning hos förvärvaren av verksamheten. Rätten att kvarstå kan liknas 
vid de regler som enligt LAS görs gällande vid återanställningsförfaranden63 
så till vida det inte specifikt är fråga om just en återanställning.64  

                                                
58 Prop. 1994/95:102, Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar, s. 27-31. Se bland 
annat C-24/85 (Spijkers), C-209/91 (Rask), C-392/92 (Schmidt), C-287/86 (Ny Mølle Kro), C-
324/86 (Daddy’s Dance Hall), C-101/87 (Bork), C-29/91 (Stichting). 
59 Se artikel 3.1, Överlåtelsedirektivet. Notera att det av direktivet inte konkret framgår att 
anställningen ska fortlöpa, fokus ligger i arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter på grund av 
anställningsförhållande. Se även Eklund, Anställningsförhållandet vid företagsöverlåtelser, s. 106.  
60 Eklund, Anställningsförhållandet vid företagsöverlåtelser, s. 106.  
61 Mulder, Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 288. Jämför även 6 b § LAS med artikel 3.1 
i direktivet (2001/23/EG). 
62 Malmberg, Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande företagsövergångar, SvJT 2004, s. 
792. 
63 Se 25 § LAS, om företrädesrätt till återanställning.  
64 Mulder, Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 285. 
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 Det kan dock innebära en mindre risk att kvarstå i anställning 
eftersom du som arbetstagare innan verksamhetsövergången kan bli 
uppsagd på grund av arbetsbrist. ”Anställningsvillkoren - och 
anställningarna - skall övergå automatiskt och oförändrade på förvärvaren. 
Vill denne senare åstadkomma ändring i avtalet, måste en överenskommelse 
med den enskilda arbetstagaren föreligga. I annat fall är förvärvaren 
hänvisad till att vidta en arbetsbristuppsägning.”65 Vid arbetsbrist har dock 
arbetsgivaren skyldighet att omplacera vederbörande arbetstagare, vilket 
utgör ett litet skydd för arbetstagaren och dennes anställning. 
Arbetstagaren är också fri att motsätta sig anställning hos förvärvaren 
(Vilket EU-domstolen också, genom Katsikas-fallet66, tillerkänt 
arbetstagaren), den nya arbetsgivaren, samtidigt som säljaren är fri att i 
samband med övergång av verksamhet säga upp personal med hänvisning 
till arbetsbrist. Det är dock inte en självklarhet att denna arbetsgivarens 
möjlighet att säga upp är av intresse varken för överlåtare eller förvärvare. 
Den avtalsrättsliga grundidén om att avtalsfrihet råder stämmer dock in i 
dessa sammanhang.  
 I de fall när vare sig överlåtaren eller förvärvaren är bunden av 
kollektivavtal är de individuellt avtalade villkoren skyddade vid en 
verksamhetsövergång.67 Av överlåtelsedirektivet framgår att det ur 
skyddssyfte ska läsas ur arbetstagarens perspektiv, i synnerhet de 
arbetstagare som har anställningsavtal med den arbetsgivare som överlåter 
sin verksamhet.68 Detta stärker något arbetstagarens annars underställda 
position på arbetsmarknaden.  
 
 

3 . 3  K o r t  r e f l e k t i o n  
Flera fall rörande verksamhetsöverlåtelser har under de senaste åren varit 
föremål för frågan i AD.69 Dock handlar det inte i några av dessa fall om att 
utifrån ett avtalsrättsligt perspektiv klargöra arbetstagarens jakande eller 
nekande till fortsatt anställning. Har detta måhända att göra med att svaret 
på frågan är självklart eller är det rentav ett så svårt spörsmål att det 
blundas för problematiken? Eller är det kanske så att dessa situationer 
dyker upp så pass sällan att en avtalsrättslig tolkning är överflödig. 
Direktivet (2001/23/EEG) är dock framtaget av en anledning, unionen såg 
ett behov av att utveckla bestämmelser kring verksamhetsöverlåtelser av 
den enkla anledning att företagsutvecklingen tog fart i en riktning som 
                                                
65 Mulder, Anställningen vid verksamhetsövergång, s 327. 
66 Se EU-domstolens C-132/91 där den anställde (Katsikas) motsatte sig ett ändrat partsbyte varpå 
han sades upp. Domstolen förkunnade dock att uppsägningen inte var sakligt grundad eftersom 
omplaceringsmöjligheter förelåg. Dessutom kan diskuteras vad som tidigare nämnts om övergång 
som icke godkänd grund för uppsägning. Domstolen konstaterade vidare arbetstagarens rätt att 
kvarstå i anställning. Dock ska detta inte vara ett tvång.  
67 Se exempelvis AD 2000 nr. 8 där företaget Trans Cargo tvingades tillämpa delar av det 
kollektivavtal överlåtaren och de anställda var bundna vid.  
68 Mulder, Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 59. 
69 Se exempelvis AD 2009 nr. 55, AD 2008 nr. 64, AD 2008 nr. 61 och AD 2008 nr. 51.  
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fordrade arbetsrättsliga ändringar i lagstiftningen. Ingen tidigare forskning 
finns heller på området vilket bromsar arbetet något, åtminstone ur 
källsynpunkt.  
 
 

3 . 4  S v e r i g e s  o c h  E U : s  r ä t t s k ä l l o r  
De resterande avsnitten i detta kapitel kortfattat redogöra för de frågor 
som rör det EU-rättsliga inslaget i den svenska rätten. Från och med 1995 
är Sverige en av medlemsstaterna i den Europeiska unionen70 vilket 
möjliggör för Sverige att ha en åsikt beträffande unionens styrande. Det 
innebär också att EU-rätten har ett stort inflytande på den svenska rätten. 
Exempelvis är medlemsstaterna skyldiga att se till att EU-direktivens 
resultat uppnås inom en viss tid. Medlemsstaterna kan dock själva 
bestämma tillvägagångssätt för detta arbete.71  
 
 
3.4.1 Kort om överlåtelsedirektivets utveckling 
Överlåtelsedirektivet i dess ursprungsform antogs 14 februari 1977 och 
kom att kallas 77/187/EEG. Ändringar på arbetsmarknaden och inom 
företags- och affärsvärlden krävde ändringar i direktivet, varpå 
ändringsdirektivet antogs 29 juni 1998 (98/50/EG). Dessa två direktiv 
sammanfördes och bildade en konsoliderad version av det vi idag betecknar 
som överlåtelsedirektivet. Rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 
2001 är det senaste direktivet som gjorts gällande då övergång av 
verksamhet ska genomföras.72 
 
 
3.4.2 Den svenska rättens källor 
I de flesta rättsvetenskapliga arbeten inräknas som rättskällor ofta lag, 
lagförarbeten, rättspraxis och doktrin (juridisk litteratur). Rättskälleläran 
som metod anger de källor som ska, bör och får beaktas.73 De rättskällor 
som kan bli aktuella är emellertid fler, en mer utförlig sammanställning 
skulle till exempel kunna se ut enligt följande. Lagtexter, lagförarbeten, 
rättspraxis (domstolspraxis), andra myndigheters praxis, privat praxis, 
rättsuppfattningar/doktrin (juridisk litteratur) och reella hänsyn 
(värderingar av resultatets godhet).74 Beroende på hur explicit arbetet med 
rättskällorna ämnar vara, kan uppräkningar av ännu fler rättskällor göras.75  

                                                
70 EU.  
71 Hettne & Eriksson, EU-rättslig metod, s. 98. 
72 Se direktiven, 77/187/EEG, 98/50/EG och 2001/23/EG.  
73 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 36.-37.  
74 Eckhoff, Rettskildelære, s. 23-24.  
75 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 37. Dansken Peter Blume redogör i Juridisk 
metodlære för inte mindre än 15 rättskällor.  
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 Med tanke på uppsatsens primära mål och uppgift vill jag här 
framlägga en rättskälleanvändning ur ett svenskt, arbetsrättsligt perspektiv 
vilken jag, från punkt 1-4, valt att tillämpa i arbetet med den avtalsrättsliga 
tolkning som framöver presenteras.  
 
1. EU-rätt 
2. Svensk rätt  
3. Lagförarbeten 
4. Rättspraxis (rättsfall från EU-domstolen och AD) 
5. Kollektivavtal 
 
 
3.4.2.1 Bestämmelser inom ramen för uppsatsen 
Till den svenska traditionella rättstillämpningen tillkommer idag EU-rätten. 
Med utgångspunkt i den sistnämnda rättskälleuppräkningen tar jag följande 
bestämmelser med i beräkningen.  
 
- Dir. 2001/23/EG 
- AvtL 1-9 §§ 
- LAS 6 b § 
- Prop. 1994/95:102 
- (Rättspraxis) 
- Doktrin 
 
Rättspraxis tvingas dessvärre uteslutas, eftersom inga direkta fall på 
området existerar. Detsamma gäller till viss del doktrin, det finns ingen 
tidigare avtalsrättslig tolkning av arbetstagarens besked om fortsatt 
anställning vid företagsöverlåtelser, därmed inte sagt att doktrin (allmän 
avtalsrättslig och arbetsrättslig) inte förekommer.  
 
 

3 . 5  S a m m a n f a t t n i n g  
Vad som av detta kapitel hittills är angett är sådant som torde kunna anses 
relevant vad beträffar den avtalsrättsliga tolkningen som så småningom ska 
presenteras. Avsnitten 2.1-2.4 borde utgöra tillräcklig avtalsrättslig grund 
för denna tolkning.  
 Det arbetsrättsliga reglementet är skapat till följd av arbetstagarens 
underställda ställning på arbetsmarknaden. Arbetstagaren är underställd i 
den bemärkelsen arbetsgivaren leder och fördelar det arbete vilket 
arbetstagaren i och med anställningsförhållandet förväntas utföra. 
Anställningsförhållandet skulle utan det arbetsrättsliga reglementet vara 
något obalanserat.76  

                                                
76 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 23.  
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 Att skapa en balans mellan avtalsparter är något som även syns i 
handelsrättsliga sammanhang. Konsumentköplagen77 skyddar exempelvis 
den i sammanhanget underställde, konsumenten. Genom sina sätt att 
balansera avtalsförhållandena blir därför handelsrätten och arbetsrätten 
jämförbara. Båda dessa rättsliga områden vilar också i AvtL:s bestämmelser. 

                                                
77 Förkortas KkL.  
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4. Om tolkning, värden och juridisk argumentation 
 
 

4 . 1  T o l k n i n g  
”Rättssystemet är aldrig så fullständigt att varje enskilt fall kan avgöras med 
hjälp av klara och entydiga regler. Det finns ofta oklarheter, luckor och 
motsägelser. Dessutom kan en del regler vara föråldrade.”78 
 Denna inledning beskriver, om än kortfattat, till viss del den 
problematik som uppstår vid tolkning, lagstiftning eller rättstillämpning. 
För att legitimera min kommande tolkning följer närmast avsnitt om 
tolkning och juridisk argumentation.  
 
 
4.1.1 Avtalsrättslig tolkning - varför? 
En svårighet med lagregler är att de på olika sätt kan komma i konflikt med 
varandra. Generellt sätt har lagar ofta olika syften och kan därför komma i 
konflikt med varandra beträffande författningarnas själva ändamål. 
Kollisioner rättsregler emellan hanteras med hjälp av rättsliga metodregler. 
Överordnade bestämmelser gäller före underordnade bestämmelser, lex 
superiore. Senare lagstiftningar gäller före tidigare gällande regler, lex 
posteriore. Mer specifika lagregler gäller före mer allmänt hållna, lex specialis.79  
 AvtL innehåller, ur ett arbetsrättsligt perspektiv, mer allmänt hållna 
regler än exempelvis LAS. Men eftersom LAS 6 b § inte innehåller explicita 
bestämmelser kring arbetstagarens ja eller nej till fortsatt anställning vid 
verksamhetsövergång finns det inget som hindrar att en avtalsrättslig 
tolkning görs enligt lex superiore-principen. Givetvis kan anföras att LAS 
innehåller mer preciserade regler varmed lex specialis-principen torde brukas. 
Detta anförande ställer jag mig bakom när resonemanget blir aktuellt, det 
vill säga när det är uppenbart att ett avgörande kan utläsas ur LAS. I ett fall 
som detta, då det saknas ett specifikt reglemente, vill jag dock hävda att 
alternativa tolkningar inte kan motiveras på ett bättre sätt.  
 Tolkningen utgör emellertid bara ett moment av rättstillämpningen i 
stort.80 Den förestående uppgiften består dock i att göra en tolkning av 
lagstiftningen, varpå jag lägger övriga moment inom rättstillämpningen åt 
sidan. En tolkning riskerar att innehålla ett visst mått av värderingar, vilket 
kan ligga till grund för ett ifrågasättande av den gjorda tolkningen. Till 
följd av det just sagda följer (se 4.3) ett avsnitt om den så viktiga 
argumentationen.  

                                                
78 Peczenik, Vad är rätt?, s. 43.  
79 Wahlgren, Lagstiftning, s. 69-72. På detta är arbetsrätten ett bra exempel. Arbetsrätten reglerar 
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Eftersom avtal (eller i vissa fall uppfattningen 
om sådant) parterna emellan ligger till grund för  att de arbetsrättsliga bestämmelserna ska gälla 
blir AvtL en viktig författning i sammanhanget (även om AvtL i första hand är en viktig 
handelsrättslig grundpelare). Se även Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 464. 
80 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 428. 



_______________________________________________________________________________ 

 27 

4.1.2 Faktorer som kan påverka tolkningen 
Jag avser här redogöra för några av de omständigheter som kan bli aktuella 
att ta hänsyn till när en tolkning ska göras av den anställdes jakande eller 
nekande till ny anställning vid verksamhetsövergång.  
 Har övergången skett snabbt eller har proceduren varit långdragen? 
Har det funnits en tydlig acceptfrist? Gäller samma anställnings- och 
levnadsvillkor före och efter övergången? Om omständigheterna kring 
övergången av någon anledning ändrats under tiden, vad gäller egentligen 
då? Har arbetstagaren exempelvis möjlighet att åberopa AvtL:s 
generalklausul, 36 §, med hänvisning till oskäliga avtalsvillkor? Ponera att 
överlåtaren fortfarande kan erbjuda flertalet anställda fortsatt anställning, 
och att dessa därför motsäger sig anställning hos förvärvaren. Detta är 
omständigheter som kommer att tas i beaktande då den avtalsrättsliga 
tolkningen så småningom presenteras.  
 
 

4 . 2  K o r t  r e f l e k t i o n  ö v e r  r ä t t s v e t e n s k a p e n s  v ä r d e n e u t r a l i t e t  
Är rättsvetenskapen värdeneutral? Eftersom en tolkning ska presenteras 
krävs att jag tar hänsyn till faktorer som kan påverka tolkningen, 
exempelvis värderingar, därav denna diskussion kring rättsvetenskapens 
värdeneutralitet. Jag hävdar att rättsvetenskapen präglas av värderingar, och 
vill visa detta genom tre exempel eller perspektiv.  
 Vetenskapen strävar efter att söka sanningen samtidigt som 
vetenskapen ständigt gör framsteg eller förändras. Problematiken ligger 
knappast i att vare sig söka sanningen eller att göra framsteg, utan snarare i 
att gårdagens sanningar i och med vetenskapens ständiga utveckling tvingas 
förkastas.81 Gällande rätt idag är inte nödvändigtvis detsamma som gällande 
rätt imorgon eller om 100 år. Vetenskapen och mänsklighetens tro om vad 
som är sant idag, kan vara falsifierat imorgon. Ur ett vetenskapligt 
perspektiv kanske rättsvetenskapen inte kan anses vara helt värdeneutral.  
 Mitt andra exempel grundar sig i det faktum att vi runt om i världen 
tillämpar rätt på olika sätt.82 Utan ett enigt rättssystem kan väl 
mänskligheten knappast hävda att rättsvetenskapen är värdeneutral? 
Oavsett indelning finns det de rättssystem eller rättsfamiljer som tar sig an 
juridiska problem strikt med hjälp av författningar, medan andra angriper 
juridiken med en väl utvecklad bank av rättspraxis. Ur ett internationellt 
juridiskt perspektiv är rättsvetenskapen inte heller där helt och hållet 
värdeneutral. 
 Det faktum att domare, jurister och övriga juridiska beslutsfattare är 
människor gör att värderingar inom juridiken är i det närmaste 

                                                
81 Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare, s. 9-10. Eftersom rättsvetenskapen är en vetenskap kan 
resonemanget göras gällande även i dessa sammanhang. Torsten Thurén beskriver vetenskapens 
sanningssökande och ständiga framsteg som en paradox.  
82 Se exempelvis Bogdan, Komparativ rättskunskap, där de olika ”rättsfamiljerna” studeras. 
Bogdan menar vidare att studier av andra rättssystem ökar förståelsen för den egna rättsordningen. 
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ofrånkomliga. Ur ett humant eller mänskligt perspektiv innebär det alltså 
att rättsvetenskapen också här brottas med värdeneutraliteten.  
 Med detta resonemang som grund vill jag närmast nedan ge två 
exempel på situationer när värderingar visserligen kan vara inblandade, men 
där de spelar olika roll för fallets lösning.  
 
 
4.2.1 Subsumtion i rutinfall och i svåra fall 
I fall när det finns klara regler och klara fakta följer fallets lösning logiskt 
av en en rättsregel och en faktabeskrivning. Värderingar spelar ingen roll 
för lösningen på fallet (rutinfall). 
 Subsumtion i ett svårt fall innebär att lösningen på ett problem eller 
fall logiskt följer av en rättsregel, en faktabeskrivning samt en ”värdering 
eller annat tillägg som är rimligt men som kan ifrågasättas.” Värderingen 
eller tillägget kan handla om en tolkningsvis ändring av till exempel en 
lagparagraf.83 
 I och med vad som som just är sagt krävs en stark argumentation för 
att legitimera innehållet i den tolkning som utgör denna uppsats 
huvudsakliga syfte.  
 
 

4 . 3  J u r i d i s k  a r g u m e n t a t i o n  
”Den juridiska argumentationsmetoden har genom en historisk 
utvecklingsprocess anpassats till att förnuftigt avväga lagens bokstav och 
rättvisans krav.”  
 Genom att offentliggöra avgöranden legitimerar domstolarna sina 
beslut. Berörda parter kan acceptera de olika avgörandena om de vet på 
vilka grunder besluten är tagna. Utan öppenhet förlorar domstolarna  
godkännande från medborgarna vilket i förlängningen innebär att 
rättsordningen och rättstillämpningen är invävda i en 
legitimitetsproblematik. En välmående demokrati förutsätter öppenhet, 
som i sin tur möjliggör kontroll. Kontrollen fungerar dock enbart när 
besluten kan bevisas grundade på välgrundade och relevanta skäl. 
Domstolars och myndigheters legitimitet bygger därmed på en väl 
genomförd juridisk argumentation som övertygar de för avgörandet berörda 
parterna.84  
 
 

4 . 4  S a m m a n f a t t a n d e  d i s k u s s i o n  
Även om den juridiska argumentationen kan innehålla värderingar, gör 
detta inte själva argumentationen mindre värdefull. Juridiken bör dock 

                                                
83 Peczenik, Vad är rätt?, s. 290-291.  
84 A.a, s. 45 och 49. Peczenik menar också att väl genomförd juridisk argumentation främjar 
rättssäkerheten. Se sidorna 51-52, a a.  
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utövas så sakligt och opartiskt det bara går.85 Juridiska tolkningar kan 
kanske inte vara helt värderingsfria. Men måste det vara ett problem? Att 
analysera och försöka utläsa värderingar i direktiv, lagtexter, beslut eller 
uttalanden är måhända inte det fundamentala för vår rättsutövning. 
Samtliga domar eller beslut är inte heller rättvisa, men vinner argumenten 
legitimitet hos samhället i allmänhet och de inblandade i synnerhet måste 
beslutet ändå kunna godtas som ett rättmätigt sådant.  

                                                
85 I Regeringsformens (RF) 1 kap. 9 § beskrivs allas likhet inför lagen samt att bland annat 
domstolar ska iaktta saklighet och opartiskhet. 
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5. Tolkningen - besvarandet av frågeställningarna 
 
 

5 . 1  I n l e d n i n g  t i l l  b e s v a r a n d e t  a v  f r å g e s t ä l l n i n g a r n a  
Eftersom AvtL är väldigt allmänt formulerad ger den oss möjlighet att 
tillämpa lagen i många situationer. Men det kan finnas en fara i att tolka en 
så pass allmänt formulerad lagstiftning, exempelvis om man tolkar den 
extensivt. De nedan presenterade tolkningarna är av restriktiv karaktär med 
anledning av hur vidsträckt tolkningen annars skulle bli.  
 
 

5 . 2  A c c e p t  a v  e t t  n y t t  a v t a l  
Den första frågeställningen kan egentligen delas in i två delar. När har en 
arbetstagare accepterat anställning hos den nya arbetsgivaren? När träder 
accepten av det nya anställningsavtalet i kraft?  
 Jag väljer att restriktivt tolka avtalsrätten vad beträffar samtliga 
frågeställningar. I detta första fall skulle det innebära följande. Såtillvida 
accepten av de nya anställningsförhållandena är anbudsgivaren tillhanda 
inom den tid under vilken acceptfristen86 fortfarande gäller, och om 
accepten inte innehåller ändringar eller inskränkningar87 i anbudets innehåll 
har arbetstagaren accepterat den nya anställningen i samma stund denne 
tackar ja till anbudet. Eftersom arbetsrätten inte innehåller bestämmelser 
som på anställningsavtalet ställer specifika formkrav, exempelvis i form av 
skriftlighet, kan svar på anbud om fortsatt anställning hos förvärvaren 
göras muntligen.  
 När träder accepten av det nya anställningsavtalet i kraft? Normalt har 
part fullgjort sin avtalsskyldighet genom att prestera vad som följer av 
avtalet. Anställningsavtalet är dock av sådan art att avtalet fortlöper tills 
dess att antingen arbetsgivaren eller arbetstagaren väljer att avsluta 
avtalsförhållandet.88 Ett avtalsslut i anställningssammanhang följs ofta av en 
uppsägningstid under vilken arbetsgivare och arbetstagare fortsätter att 
prestera vad avtalet beskriver. Accepten av det nya anställningsavtalet får 
därmed anses träda i kraft i samma stund som den nya anställningen inleds. 
Eftersom part i ett löpande anställningsavtal inte har fullgjort sin del av 
avtalet är det svårt att peka på en specifik tidpunkt när accepten av ett nytt 
anställningsavtal trätt i kraft. Har dock anställningen inletts får detta anses 
vara en följd av en överenskommelse mellan arbetsgivaren och 
arbetstagaren varpå accepten i och med anställningens inledande därmed 
trätt i kraft.  
 

                                                
86 Se 2 § 1 stycket AvtL.  
87 Se 6 § 1 stycket AvtL. 
88 Se avsnitt 3.1.1.  
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5 . 3  Å t e r t a g a n d e  a v  b e s k e d  
Är det av arbetstagaren möjligt att återta det till arbetsgivaren lämnade 
beskedet, oavsett beskedets innehåll? Detta är en fråga om vilka 
omständigheter som råder vid själva övergången. Omständigheter som kan 
påverka denna tolkning har ovan varit föremål för diskussion (se 4.1.2).  
 
 
5.3.1 Omständigheternas påverkan på beskedet 
Inom vilken tidsram har övergången pågått? Hur pass explicita 
omständigheter är presenterade för arbetstagaren? Vad skulle en fortsatt 
anställning innebära för arbetstagaren, främst vad gäller anställnings- och 
levnadsvillkor? Har omständigheterna ändrats under tiden för övergången, 
och kände arbetsgivaren eller arbetstagaren till dessa ändrade 
omständigheter? Dessa omständigheter bör tas med i beräkningen när det 
ska avgöras huruvida återtagandet av ett besked är giltigt eller inte.  
 Med utgångspunkt i arbetsgivarens vetskap om samtliga för 
övergången relevanta sakomständigheter gör jag följande avtalsrättslig 
tolkning. Anta att arbetstagaren tackar ja till av arbetsgivaren beskrivna 
omständigheter vilka efter övergången inte visar sig stämma överens med 
vad som är avtalat. Detta borde, ur arbetstagarsynpunkt, kunna klassificeras 
som oskäliga avtalsvillkor enligt 36 § AvtL, generalklausulen. Arbetstagaren 
har varit i god tro, det vill säga ovetandes om de framtida 
omständigheterna vilket bör ligga den före detta arbetsgivaren, överlåtaren, 
tills last i detta sammanhang. Om det rör sig om omständigheter som 
överlåtaren inte känner till borde vad just sagts inte gälla. Det kan till 
exempel förhålla sig så att förvärvaren planerar att flytta hela eller delar av 
den verksamhet som ingår i förvärvet. Till dessa planer, och med planerna 
efterföljande konsekvenser, kan inte överlåtaren hållas skyldig.  
 
 
5.3.2 Återtagande av besked - när? 
Återtagande av besked bör dock bara bli aktuellt i händelse av ändrade 
omständigheter eftersom dessa borde gälla som nytt anbud. Detta skulle 
kunna exemplifieras genom att arbetstagaren motsätter sig anställning hos 
förvärvaren med hänvisning till de sämre anställningsvillkoren. Under tiden 
övergången planeras ändras emellertid omständigheterna, vilket innebär 
tillägg eller inskränkningar89 varpå arbetstagaren också borde kunna hävda 
att detta är ett nytt anbud.  
 
 
5.3.3 Förbrukat besked 
Om omständigheterna under verksamhetsöverlåtelsen förblir oförändrade 
borde accepten enligt AvtL:s regler gälla. Det skulle i så fall innebära att 
                                                
89 Se 6 § 1 stycket AvtL.  
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om arbetstagaren motsätter sig anställning hos förvärvaren har 
arbetstagaren också genom sitt svar förbrukat sina chanser till nämnd 
anställning. Acceptfristen är därmed också bruten, oavsett om anbudstiden 
ej gått till ända.90  
 
 

5 . 3  I n t r e s s e a v v ä g n i n g a r  
Vilka huvudsakliga intressen finns att beakta vid en företagsöverlåtelse? De 
intresseavvägningar som kan förekomma vid verksamhetsöverlåtelser lär 
vara flera till antalet. Överlåtaren lär, liksom förvärvaren och de anställda, 
vilja dra så stor nytta av övergången som möjligt. Överlåtarens och 
förvärvarens intressen lär först och främst vara rent affärsmässiga medan 
berörda arbetstagare har sin anställning att tänka på.  
 Det ligger troligen i förvärvarens intresse att själv välja den 
personalstyrka som framgent ska finnas honom eller henne till hands för att 
därmed skapa en så effektiv och lönsam personalstyrka som möjligt. 
Överlåtaren har möjlighet att före tidpunkten för överlåtelsen säga upp 
personal på grund av arbetsbrist, vilket blivit en godtagbar följd av en 
verksamhetsövergång. Utöver möjligheten att på grund av arbetsbrist säga 
upp personal torde överlåtarens främsta intresse bottna i en så ekonomiskt 
positiv utgång som möjligt. I övrigt åligger det förvärvaren att överta 
rättigheter och skyldigheter till följd av ett anställningsförhållande. Sägs 
personal upp innan ikraftträdandet av verksamhetsövergången har 
uppsagda arbetstagare dock företrädesrätt till återanställning. Denna 
företrädesrätt gäller även om överlåtarens verksamhet försatts i konkurs.91  
 Som arbetstagare vid verksamhetsövergång består intresset troligen i 
anställningsskyddet och dess räckvidd. På flera sätt är arbetstagaren 
skyddad vid en verksamhetsövergång, exempelvis övergår som nämnt 
rättigheter och skyldigheter till följd av rådande anställningsförhållanden på 
förvärvaren. Detta innebär att om inget annat anges är arbetstagaren att 
betraktas som anställd av förvärvaren om inget annat angetts, till följd av 
den avtalsrättliga (och arbetsrättsliga) principen om avtals ingående genom 
konkludent handlande.92  
 Med tanke på uppsatsens primära syfte borde intressenterna vara de 
ovan nämnda. Självklart kan det finnas intressenter utöver dessa, men de är 
tillsvidare borträknade från uppsatsens resonemang.  
 

                                                
90 Se 5 § AvtL.  
91 Se 25 § 2 stycket LAS. 
92 Se 2.2.1.3 om konkludent handlande.  
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6. Analys 
 
 

6 . 1  A v t a l s l a g e n  -  f o r t f a r a n d e  a k t u e l l  
Vad som främst slår mig när jag presenterat en avtalsrättslig tolkning av ett 
arbetsrättsligt fenomen är att en så allmänt beskriven lag som AvtL trots 
sitt ibland oprecisa språk är så pass fundamental som den ändå är inom 
flera av civilrättens områden. Att å andra sidan lagstifta alltför specifikt är 
kanske inte heller optimalt eftersom en väldigt omfattande 
lagstiftningsprocess då skulle behöva sättas i rullning med tanke på hur 
många nya paragrafer som därmed skulle behöva tillskrivas vår 
författningssamling.  
 Vidare kan diskuteras relevansen i att göra en avtalsrättslig tolkning 
då AvtL är så pass ålderdomlig. Många av de centrala civilrättens 
fundamentala regler har varit oförändrade under långa perioder, däribland 
AvtL:s bestämmelser. Det finns två sätt att se på detta. Antingen accepteras 
AvtL. och de övriga ålderdomliga reglerna främst inom avtals- och 
köprätten, som en bestämmelse som är pålitlig eftersom den under en lång 
tid skipat rättvisa i frågor om avtal och andra rättshandlingar. Å andra 
sidan kan antagonisten i denna debatt framlägga följande. Ett så 
ålderdomligt reglemente för måhända med sig värderingar från ett samhälle 
som vi inte är bekanta med idag. Vad som just sagts är dock applicerbart i 
en motsatt diskussion, en ny lagstiftning kan granskas utifrån samma 
resonemang. Hur pass integrerad är en ny lag eller lagstiftning med det 
samhälle vi idag lever i? Ska vi förhålla oss försiktigt eller avvaktande till en 
ny rättsregel? Borde juridiken, liksom många andra vetenskaper, sträva efter 
att vara mer progressiv eller gör den sig bäst då den är konservativ? En 
alltför progressiv juridik tenderar att bli involverad i politiska debatter. 
Domstolar har allmänt sätt tenderat att vara relativt konservativa jämfört 
med den samhälleliga utvecklingen. För att förstå en rättsregels ställning i 
samhället finns det de som hävdar att vi behöver göra en historisk 
granskning av den.93 På senare år har det dessutom blivit allt vanligare med 
komparativa studier i syfte att bättre förstå den egna rättsordningen.94   
 
 

6 . 2  F ö r h å l l a n d e t  m e l l a n  A v t L  o c h  L A S  
LAS utgör, tillsammans med några ytterligare lagstiftningar, den 
arbetsrättsliga kärnan. Jämfört med AvtL är LAS mer specifikt formulerad 
och anpassad efter förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
Oavsett hur specifikt en lagstiftning formuleras dyker situationer upp då 
                                                
93 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 203. Vad som sägs om konservativa och progressiva 
domstolar syns även i judikaliseringsdebatten som väckt starka åsikter och känslor. Se exempelvis 
SOU 1999:76, Maktdelning (demokratiutredningens forskarvolym) där makt, juridik och politik 
debatteras.  
94 Bogdan, Komparativ rättskunskap, s. 20 och 27. 
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lagstiftningen uppvisar luckor. I dessa situationer tar, enligt lex superiore-
principen, den mer allmänna lagstiftningen över vilket i LAS fall blir AvtL. 
Hur den mer allmänt konstruerade lagstiftningen täpper till en mer specifik 
lagstiftnings luckor är fascinerande. LAS är ganska omfattande och väldigt 
specifikt formulerad. Avtalslagen i sin tur, är av mer allmän karaktär och 
inte lika omfattande, men kompletterar ändå bland annat LAS där denna 
inte räcker till.  
 För att vara fundamental inom flera civilrättsliga sammanhang krävs 
nog att AvtL inte utvecklas till att bli mer explicit i sina utläggningar. Dess 
oprecisa uttryck och meningar gör lagen tillämpbar i fler fall. Med tanke på 
detta bör kanske lagen främst tolkas restriktivt, i syfte att motverka 
eventuella utsvävningar. 
 Snart fyller AvtL 100 år, men bara framtiden kan utvisa huruvida vår 
juridik kommer att bli mer progressiv eller fortsätta att vara konservativ. 
Jag tror att den snabba samhälleliga utvecklingen tvingar juridiken att bli 
något mer progressiv utan att för den sakens skull förlora sin kultur, anda 
och integritet.  
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7. Slutord 
 
 

7 . 1  R e f l e k t i o n e r  
Om en verksamhetsövergång ska genomföras är jag av den åsikten att 
inblandade parter ska vara väl informerade om innehållet och 
konsekvenserna av övergången. Överlåtelsedirektivets utveckling genom 
åren skulle kunna tyda på att verksamhetsövergångar över lag ökar i antal 
från år till år. Om det så är, anser jag att juridiken behöver vara än mer 
progressiv i sitt sätt att lösa problematiken kring riktlinjerna vid 
verksamhetsövergång.  
 En annan reflektion jag gjort är att det fokuseras mycket på den 
anställdes skydd vid verksamhetsövergångar. Arbetsrätten är ju i allmänhet 
så konstruerad, att den anställde ges ett ibland mycket vidsträckt skydd. 
Förvisso befinner sig arbetstagaren i en underordnad position på 
arbetsmarknaden, men det kunde gott diskuteras huruvida arbetsgivarens 
skydd egentligen ser ut.  
 
 

7 . 2  K o r t  o m  u p p s a t s p r o c e s s e n  
Att skriva uppsats innehåller flertalet delmoment, däribland sökande efter 
information. Vad jag relativt omgående erinrade mig om när jag befann mig 
i denna fas var hur få internt komparativa studier som görs. 
Rättsvetenskapen är mångfacetterad på flera sätt, och vissa komparativa 
studier görs. Dessa handlar dock inte sällan om internationellt komparativa 
studier. Vad jag eftersöker är jämförelser inom det egna rättssystemet, 
exempelvis arbetstagarskydd kontra konsumentskydd, där den gemensamma 
nämnaren skulle kunna vara AvtL. Jag är av den uppfattningen att ett större 
utbud komparativa rättsvetenskapliga studier skulle ge rättsvetenskapen 
ytterligare en dimension. Det kunde dessutom vara lärorikt att upptäcka 
likheter och skillnader inom den nationella lagstiftningen. Komparativa 
studier skulle komplettera det annars kvalitativa och vida omfattande 
litteraturutbudet inom rättsvetenskapen.  
 
 
7.2.1 Litteratur 
Att göra en avtalsrättslig tolkning av ett arbetsrättsligt fenomen försvåras 
av det faktum att det saknas studier av ovan nämnda slag. Avsaknaden av 
doktrin har dock inte varit total, tvärtom. Avtalsrättslig och arbetsrättslig 
doktrin av kvalitet finns det gott om. Bland de avtalsrättliga författarna jag 
förlitat mig till syns främst Adlercreutz, Lehrberg och Grönfors. Vad 
beträffar den arbetsrättsliga litteraturen märks Malmberg, Källström, 
Eklund, Mulder och Lunning med flera.  
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7.2.2 Rättsfall 
Det har under uppsatsarbetet till viss del saknats rättsfall att studera mer 
ingående. Arbetsrättsliga dilemman verkar sällan bli avgjorda med hjälp av 
det avtalsrättsliga regelverket. Å andra sidan har målet inte varit att studera 
gällande rätt, utan att göra en avtalsrättslig tolkning. Praxis är dock en 
viktig rättskälla varpå det hade varit värdefullt för studien med 
arbetsrättslig praxis avgjord på avtalsrättsliga grunder.  
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