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Abstract 
Metso Paper in Karlstad is acquiring Kvaerner Pulping and Kvaerner Kamfab, also located in 
Karlstad. Following this acquisition, there are going to be changes in the organizational 
structure and some employees might even loose their jobs.  
 
There are guidelines from the European Union how to handle situations like this, the purpose 
of these are to protect the employees. There are also Swedish laws that regulate the protection 
of the employees when a company is acquired, who is going to keep their job and who is to be 
made redundant. 
 
The transaction between the companies is large why they need an approval from the European 
Union. The European Union has certain demands for the approval. Metso and Kvaerner have 
to sell some parts of the production to another company in order to not become too dominant 
in the market. 
 
In this essay we are investigating what the law says about layoffs and how it is handled in 
reality.  
 
We have kept focus on the paragraphs 6 b and 22 of the law regarding employment 
protection. These paragraphs regulate the protection for the employees in an acquisition, they 
also regulate who has to leave first in a potential of layoff situation. Important parts of the 
legislation protect employees with high age and those who have the longest employment time 
in the company. A prerequisite for keeping their jobs is that the employees have necessary 
knowledge and skills for the tasks he or she is going to perform. 
 
We have used traditional legal method so-called dogmatic method with empirical elements. 
The traditional method means to search through literature such as doctrine and dissertations 
for information and the empirical elements means for example the information we’ve 
gathered from the companies. 
 
We got the idea for this essay when we were doing our internships at Metso Paper and 
Kvaerner Kamfab, a part of our examination in this course. We were informed about the 
transaction and got curious about what was going to happen with the employees in the 
companies. 
 
Our result shows that almost everything is negotiable through collective bargaining 
agreements. Another conclusion is that when a Swedish company sells parts of the production 
to a company located in another country and with no intent to keep the production in Sweden, 
the law is not preventing them executing their plans.  



   

Sammanfattning 
Metso Paper AB i Karlstad tillhör Metsokoncernen som har sitt huvudsäte i Helsingfors i 
Finland. Det finns ca 25 000 anställda i koncernen vilka är utspridda på drygt 50 länder runt 
om i världen. I Karlstad finns ca 500 anställda. 
 
Kvaerner Pulping tillhör Aker Kvaerner-koncernen och har 470 anställda i Karlstad. Företaget 
består av Kvaerner Pulping AB och dotterbolaget Kvaerner Kamfab AB, som ligger granne 
med Metso Paper. Kvaerner Pulping utvecklar och marknadsför de maskiner och den 
utrustning som Kvaerner Kamfab sedan tillverkar. Dessa tre företag tillverkar utrustning till 
pappers- och massaindustrin och är därmed konkurrenter. Nu har Metso köpt upp Kvaerner-
företagen, förutom vissa delar som säljs ut i konkurrenssyfte till ett kanadensiskt företag, 
GL&V. Detta var ett krav från EU för att köpet skulle godkännas. Den 12 december 2006 
kom klartecknet om att affären kunde genomföras. 
 
1977 kom ett direktiv från EU, direktiv 77/187/EEG, som implementerades i svensk rätt 
genom att 6b § lades till i lagen om anställningsskydd. Den nya regeln innebär att en 
arbetstagares rättigheter och skyldigheter när det gäller anställningsavtal och 
anställningsförhållanden övergår automatiskt på förvärvaren vid en verksamhetsövergång. 
Dock har arbetstagaren en möjlighet att motsätta sig en övergång, därför finns ett 
uppsägningsförbud i 7 § 3 st. LAS. 
 
Turordningsreglerna finns i 22 § lagen om anställningsskydd och ska endast tillämpas vid 
uppsägningar på grund av arbetsbrist. Turordningen ska göras för varje driftsenhet. Om 
arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal ska turordningen fastställas för varje avtalsområde. 
Turordningen ska fastställas med utgångspunkt från arbetstagarens sammanlagda 
anställningstid. Vid lika anställningstid ges högre ålder företräde. 
 
Vi vill i den här uppsatsen utreda vad som är gällande rätt vid tillämpningen av lagreglerna i 
22 § LAS och 6b § LAS. Eftersom en sådan här verksamhetsövergång kan medföra en 
övertalighet bland de anställda, vill vi utreda hur en turordning skulle kunna se ut när det 
gäller Metso Paper, Kvaerner Pulping och Kvaerner Kamfab. Vi har också tittat på hur 
turordningsreglerna påverkas om den nya organisationen blir en koncern.  
 
Vi har kommit fram till att turordningen kan se olika ut beroende på om det blir en 
koncernturlista eller en turlista för varje enskilt företag. En annan slutsats är att det mesta är 
förhandlingsbart genom kollektivavtal. Enligt vår åsikt är lagstiftningen något förlegad och 
missgynnar ofta de yngre arbetstagarna. Dessutom så tror vi att dessa regler i viss mån 
begränsar utvecklingen på arbetsmarknaden.  
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1. Inledning 

1.1 Ämnet 
Vi har under hösten 2006 utfört praktik som en del i kursen Rättsvetenskap C. Maria 
Gunnarsson praktiserade på Metso Paper i Karlstad och Carina Andersson på Kvaerner 
Kamfab i Karlstad. Det var då vi fick uppslaget till uppsatsen genom att vi hörde talas om att 
Metso ville köpa delar av Kvaerner.  
 
Inom industrin för produktion av maskiner för pappersmassaindustrin finns det 3 stora företag 
som är världsledande och konkurrerar. Två av dessa företag finns i Karlstad, Metso Paper och 
Kvaerner Pulping med dotterbolaget Kvaerner Kamfab. 
 
Metso har lagt ett bud om att få köpa bland annat Kvaerner Pulping och Kvaerner Kamfab, för 
att komma åt den teknik som de använder där. Det kan hjälpa Metso att bli absolut 
världsledande på marknaden. 
 
Ett företagsköp av den här storleken får konsekvenser för de anställda. Köpet kan leda till 
stora organisatoriska förändringar och delar av företagen måste säljas ut för att köpet ska 
godkännas av EU. Vad händer med personalen till de delar som säljs ut? Vad säger lagen? 
Hur fungerar det i praktiken? Vad händer med personalen som är kvar? Kommer 
produktionen att fortsätta som vanligt eller blir det stora förändringar där med? 
 
Anledningen till att köpet ska godkännas av EU är att konkurrensen måste bevaras på 
marknaden, ingen ska ha monopol. Detta är viktigt bland annat för att inte priserna inom den 
här branschen ska öka extremt. 
 
Vi har valt att undersöka vad lagen säger angående uppsägningar och turordning vid en 
situation som denna. Alltså undersöka vad som händer med de människor som berörs. 

1.2. Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka turordningsreglerna vid verksamhetsövergång 
och tillämpningen av dem. Vi utgår från tre företag i Karlstad, Metso Paper, Kvaerner Pulping 
och Kvaerner Kamfab. Metso ska köpa de båda andra företagen. Dessutom måste vissa delar 
av Kvaernerföretagen säljas ut på grund av krav från EU om att konkurrensen inom branschen 
måste finnas kvar.  
 
Vi kommer att undersöka hur turordningsreglerna kan fungera rent hypotetiskt vid en 
eventuell övertalighet då flera företag går samman samt titta på hur dessa regler verkar i en 
koncern. Anledningen till att det blir en hypotetisk undersökning är att affären inte blir 
slutförd till det datum då uppsatsen ska vara inlämnad.  



  2 

 
Vi kommer även att titta på hur personalen, som hör till de delar som säljs ut, påverkas.  
 
Målsättningen med vår uppsats är att se hur reglerna om turordning och verksamhetsövergång 
tillämpas i verkligheten.  
 

1.3. Problemformulering och frågeställningar 

1.3.1 Bakgrund om företagen 
Metso Paper Karlstad AB är en del av den finska koncernen Metso som har sitt säte i 
Helsingfors. I Metsokoncernen finns det ca 25000 anställda, dessa är fördelade på fler än 50 
länder världen över. Metso Paper är Metsos division för pappers- och massateknologi och är 
en av världens största leverantörer av utrustning till pappers- och massaindustrin. Metso Paper 
i Karlstad har det globala ansvaret i Metso för denna del av koncernens affärsverksamhet. 
Detta innebär ansvar för allt från forskning och försäljning till konstruktion och service. 
Antalet anställda inom Metso Paper i Karlstad AB är ca 500, fördelat på verkstad och kontor.1 
 
Metso Paper i Karlstad ligger inom samma inhägnande område som Kvaerner Kamfab, 
företagen har samorganiserat vissa tjänster som till exempel bevakning och restaurang. 
Kvaerner Pulping ligger ca 10 minuters bilfärd från det inhägnande området där Metso och 
Kamfab är belägna. 
 
Kvaerner Pulping är en del av den internationella Aker Kvaerner-koncernen, en världsledande 
leverantör av maskiner, processystem och service till den kemiska massaindustrin. Kvaerner 
Pulping omsätter ca.1, 8 miljarder kronor och har 630 medarbetare i 12 länder världen över. 
Kvaerner Pulping har ca 470 medarbetare i Karlstad och består av Kvaerner Pulping AB och 
det helägda dotterbolaget Kvaerner Kamfab AB. Kvaerner Pulping har funnits i Karlstad 
sedan 1920 i olika former och med olika namn. Pulping utvecklar och marknadsför de 
maskiner och den utrustning som dotterbolaget Kvaerner Kamfab AB tillverkar. Kamfab är 
företaget som tillverkar, monterar och servar de maskiner och den utrustning som de får på 
beställning av Pulping. Av de ca 470 anställda i Pulping arbetar 212 på Kamfab varav 143 i 
verkstaden resterande 69 är tjänstemän och arbetar med allt ifrån administration till 
personalfrågor och ekonomi. Pulping sysselsätter endast tjänstemän och har ingen produktion. 
 
De olika yrkeskategorier som finns inom företagen på tjänstemannasidan är till exempel 
ekonomer, civilingenjörer, arbetsledare, personaltjänstemän, administratörer och inköpare 

                                                 
1 http://www.metso.com/corporation/info_eng.nsf/WebWID/WTB-060620-2256F-
5A086/$File/MiM_2006_swe.pdf  2006-12-19 
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m.fl. De yrkeskategorier som finns på produktionssidan är till exempel svetsare, plåtslagare, 
montörer, svetstekniker och maskinoperatörer. 2 

1.3.2 Information om köpet 
Den 12 december 2006 fick Metso och Kvaerner klartecken från EU, om att affären som de 
ville genomföra var godkänd. Köpet är av sådan storlek att det krävs ett godkännande från EU 
för att det ska gå igenom. Detta på grund av att det är viktigt att konkurrensen i branschen 
bibehålls. Det är viktigt för kunderna att det fortfarande råder konkurrens på marknaden både 
av prismässiga skäl och av utvecklingsskäl. EU: s krav för att köpet skulle gå igenom var att 
vissa delar av företagen säljs ut, till andra företag så att konkurrensen kan bevaras. Vid 
årsskiftet kommer affären att genomföras i sin helhet. Vissa förändringar har redan börjat 
genomföras och planeras för att övergången ska genomföras så smidigt som möjligt. 
 
Metso köper alla aktier i Kvaerner Pulping. Kvaerner Pulping äger i sin tur alla aktier i 
Kvaerner Kamfab. Detta innebär att Metso blir ägare till både Pulping och Kamfab. I köpet 
ingår även andra delar av Kvaernerkoncernen som finns på andra platser i Sverige, bland 
annat i Sundsvall och Göteborg. Vi har dock valt att koncentrera oss på de delar som ligger i 
Karlstad. Att köpet har gjorts på detta sätt innebär att de delar av Kvaerner som köpts blir en 
del av Metsokoncernen. Namnet på företagen i Karlstad efter sammanslagningen kommer att 
bli ”Metso Paper / Fiber Business Line”.  
 
Köpet genomförs därför att Metso vill bli världsledande på produkter inom 
pappersmassaindustrin. Metso vill kombinera teknologin och expertisen inom de bägge 
företagen för att kunna erbjuda kunderna bättre produktutbud och en bättre kundservice. En 
annan viktig del är att köpet skapar tillväxtmöjligheter inom områden som till exempel 
miljövänliga, biobränslebaserade lösningar för energiproduktion. De delar som måste säljas ut 
är Kvaerners verksamhet inom tvätt, syrgasdelignifiering och blekeri. Anledningen till att det 
är delar av Kvaerner som säljs ut och inte Metso är att Metso har betydligt högre omsättning i 
dessa delar än Kvaerner. Det fanns en hel del intressenter som ville köpa de delar som skulle 
säljas ut, godkänt blev dock det kanadensiska företaget GL&V som idag främst levererar 
processteknologi. Det är ca 210 anställda inom Kvaerner och Metso som är verksamma, både 
i Karlstad och i finska Pori där Metso har verksamhet, i de delar som säljs ut. Det är ungefär 
20 anställda i Pori och resterande ca 190 i Karlstad. Av de anställda som berörs av 
försäljningen i Karlstad är ca 70 verksamma som arbetare i produktionen resterande 120 är 
verksamma på tjänstemannasidan. 
 
GL&V avser inte att bedriva någon produktion varken i Sverige eller Europa, detta innebär att 
de inte behöver några arbetare. De behöver däremot en del tjänstemän, ca 50, som bland annat 

                                                 
2 http://www.akerkvaerner.com/Internet/IndustriesAndServices/Pulping/default.htm. 2006-12-19 
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ska syssla med utveckling av produkterna. För närvarande så har inga anställda tackat ja till 
anställning hos GL&V. Däremot har en av de största konkurrenterna inom branschen, 
företaget Andritz, börjat rekrytera specialister från både Pulping och Kamfab.3 Andritz är ett 
österrikiskt företag som verkar inom samma bransch som Metso, Pulping och Kamfab.4 
 
Vad som kommer att hända med de anställda är fortfarande oklart. Det finns vissa svårigheter 
med att avgöra vilken personal som hör till respektive verksamhetsdel inom de olika 
företagen. Detta beror på att de anställda är sysselsatta inom olika delar av verksamheten på 
samma gång. Att avgöra vilka ur personalen som hör till de delar som säljs till GL&V 
kommer att kräva fackliga förhandlingar. Avgörande för beslutet om vilken personal som hör 
till en verksamhetsdel är hur stor del av den anställdes arbetsuppgifter som hör dit. Anses det 
att mer än 50 % av arbetsuppgifterna utförs i en viss verksamhetsdel så hör den anställde dit.5 
GL&V har avtalat om att de ska få ta med sig de av de anställda som de anser att de behöver. 
De ska alltså få handplocka personal ur de före detta Kvaernerföretagen.  
 
För den personal som finns kvar så avser Metso att även i framtiden bedriva produktion i 
Karlstad det kommer dock att genomföras vissa organisatoriska förändringar. Det är ännu inte 
klart hur den nya organisationen kommer att se ut.6 För närvarande så är det tre olika juridiska 
enheter men det mesta tyder på att det blir två eller kanske ett företag i koncernen.7  

1.3.3 Frågeställningar 
Vid en verksamhetsövergång kan det bli organisatoriska förändringar. En övertalighet av 
personal uppstår ofta och det kan därmed bli fråga om uppsägningar på grund av arbetsbrist. 
En verksamhetsövergång kan se olika ut i vid olika tillfällen, ibland överlåts en hel 
verksamhet ibland bara delar av en verksamhet. I det här fallet säljs hela verksamheten ut, 
men den delas och säljs till två olika företag. Det finns därför många frågetecken kring hur 
turordningsreglerna skall tillämpas vid en eventuell övertalighet i de nya organisationerna. Ett 
problem är att det är svårt att koppla personalen till specifika delar av verksamheten. Följden 
av det blir att det kan bli svårt att dela in i driftsenheter och göra turordningslistor. De frågor 
vi kommer att ställa oss är följande: 

• Vad är gällande rätt vid tillämpningen av lagreglerna i 6b § LAS och 22 § LAS? 
• Hur kan turordningsreglerna tillämpas vid den verksamhetsövergång vi har studerat? 
• Hur påverkas turordningsreglerna av att det blir en koncern? 

                                                 
3 Samtal med Lennart Palmgren, personalchef på Kvaerner Kamfab, 2006-12-28  
4 http://www.andritz.com/ANONIDZ4EDA7D9239EB455A/about-us/about-company-profile.htm 2006-12-28 
5 Telefonintervju med Magnus Hilderbrand, Regionsansvarig på SIF, 2007-01-02 
6 Kvaerner Pulpings informationsmöte för de anställda, 2006-12-13 kl. 10.00. Plats: Kvaerner Pulping. 
7 Telefonintervju med Magnus Hilderbrand, Regionsansvarig på SIF, 2007-01-02 
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1.4. Metod 
Den metod vi har valt att använda oss av är traditionell juridisk metod, dvs. rättsdogmatisk 
metod. Rättsdogmatik utgår från de befintliga rättskällorna, lagar, förarbeten, doktrin, praxis, 
och går ut på att fastställa vilka rättsregler som finns.8 I vårt fall gäller det att utreda vad 
reglerna säger om uppsägning på grund av arbetsbrist och verksamhetsövergång.  
 
Eftersom kollektivavtal har stor betydelse inom arbetsrätten har vi tittat i dem som är 
relevanta för vårt arbete, dvs. de kollektivavtal som Metso Paper, Kvaerner Kamfab och 
Kvaerner Pulping är bundna av.  
 
Vi skriver en uppsats utifrån tre företag i Karlstad och om deras sammanslagning, därmed 
finns ett empiriskt inslag i uppsatsen. Det har därför dels blivit en undersökning av 
rättreglerna så som de ser ut och dels en undersökning av hur de kan tillämpas i verkligheten.  
 
Utgångspunkten är 22 och 6 b § § i LAS. Vi har studerat förarbeten och doktrin för att få en 
bättre förståelse för innebörden i de bägge paragraferna. För att ytterligare få en förståelse har 
vi använt oss av praxis för att se hur lagreglerna har tillämpats i verkligheten, domarna 
kommer både från AD och från EG-domstolen. 
 
I och med att vi har gjort vår praktik på Metso Paper och Kvaerner Kamfab har vi kunnat få 
information direkt från respektive företag genom samtal med personalcheferna. Vi har även 
kontaktat SIF, ett av de fackförbund som har avtal med företagen, för att få synpunkter från 
arbetstagarsidan. 

1.5. Disposition 
I kapitel 1 presenterar vi syfte, problemformulering, metod avgränsning och 
begreppsförklaring. I vår problemformulering presenterar vi företagen och affären dem 
emellan för att läsaren lättare ska få en inblick i vad uppsatsen handlar om. I kapitel 2 går vi 
vidare med att kort beskriva framväxten av turordningsreglerna, detta för att läsaren ska få en 
förståelse för varför lagstiftningen ser ut som den gör. I kapitel 3 redogör vi för gällande rätt 
angående turordningsreglerna i 22 § LAS. I kapitel 4 redogör vi för EG-rättens inverkan på 
svensk rätt. I kapitel 5 går vi igenom EG-direktivet som behandlar skyddet för arbetstagare 
vid verksamhetsövergång. Här kommer även en redogörelse för 6b § LAS. På grund av att 
den nya organisationen blir en koncern har vi i kapitel 6 valt att kort beskriva vad en koncern 
är. I kapitel 7 har vi en analys där vi beskriver vad vi kommit fram till, det vill säga svarar på 
de frågor vi ställt upp i syfte och problemformulering. Vi avlutar med en diskussion om våra 
egna synpunkter i kapitel 8.  

                                                 
8 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 38. 



  6 

1.6. Begreppsförklaring 
I litteraturen har vi funnit att det finns flera begrepp som har samma betydelse. Vi har därför 
valt att definiera några begrepp nedan. 
 
Verksamhetsövergång/Företagsöverlåtelse: Innebär att en verksamhet köps av en annan 
verksamhet.  
 
Förvärvare: Köpare av verksamhet. 
 
Överlåtare: Säljare av verksamhet. 

1.7. Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa vår uppsats till turordningsreglerna i 22 § LAS och 
verksamhetsövergång enligt 6b § LAS som kom till på grund av ett EG-direktiv som vi även 
redogör för. Angående turordningsreglerna så kommer vi inte att utforma färdiga 
turordningslistor för företagen. Det som är relevant för uppsatsen är de faktorer som påverkar 
turordningsreglerna och hur de kan tillämpas. Vi är medvetna om att förhandlingar enligt 
MBL krävs vid den här typen av organisatoriska förändringar men vi har valt att inte närmare 
gå in på dessa regler i uppsatsen på grund av tidsbrist. Vi har endast översiktligt behandlat 
begreppet arbetsbrist enligt 7 § i LAS för att förtydliga de andra lagreglerna. Vi tycker att det 
är viktigt att ha med en historisk bakgrund till turordningsreglerna för förståelsen för hur det 
ser ut idag därför har vi valt att ha med en kort beskrivning av turordningsreglernas framväxt. 
Verksamhetsövergången som vi undersöker rör flera delar, vi har valt att avgränsa oss till de 
delar som finns i Karlstad för att inte göra arbetet för komplicerat och omfattande.  
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2. Framväxt av turordningsreglerna 
 
Historien visar att arbetsdomstolen tillämpat rättsreglerna på samma sätt innan som efter 
anställningsskyddslagens tillkomst.9 Decemberkompromissen träffades mellan SAF och LO.10 
I decemberkompromissen 1906 godtog arbetstagarsidan arbetsgivarens rätt att leda och 
fördela arbetet och att fritt anställa och säga upp arbetstagare.11 Det arbetsgivarparten, SAF, 
fick gå med på för att få behålla rätten att leda och fördela arbetet var arbetstagarnas fria 
föreningsrätt.12 Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet fastslogs sedan genom 
arbetsdomstolens domar i början på 1930-talet.13 För att arbetsgivarens fria uppsägningsrätt 
inte skulle gälla var arbetstagarsidan tvungen att avtala om detta i kollektivavtal.14 Redan före 
det så kallade Saltsjöbadsavtalet 1938 fanns dock i kollektivavtal krav på giltiga skäl för 
uppsägning.15 Arbetsgivarens fria uppsägningsrätt begränsades dessutom genom 
arbetsdomstolens domar som visade att det skulle finnas godtagbara skäl för uppsägning.16 
 
Turordningsklausuler började tidigt förekomma i kollektivavtal, arbetsdomstolen avgjorde 
under sitt första år betydelsen av anställningens längd för företrädesrätten till fortsatt 
anställning.17 Domstolens domar i slutet av 1930-talet visade att för att företrädesrätten skulle 
gälla krävdes tillräckliga kvalifikationer för arbetet.18 Även i Saltsjöbadsavtalet beskrivs 
vikten av tillräckliga kvalifikationer och anställningstidens längd.19 
 
Bestämmelser om att arbetstagare inför uppsägningar skulle delas in i olika turordningskretsar 
kunde hittas i kollektivavtal. Tidigt visades att geografiskt läge har betydelse vid indelning av 
turordningskretsar.20  
 
I slutet av 1960-talet tillsattes en utredning (Åmanutredningen) för att utreda frågan om ett 
ökat anställningsskydd. Bakgrunden till utredningen var att andelen äldre ökade kraftigt bland 
de arbetslösa och att de även gick arbetslösa längre tid jämfört mot de yngre. Ett ökat skydd 
för arbetstagare äldre än 45 år infördes i början på 1970-talet. De äldre arbetstagarnas 
situation aktualiserades under arbetet med anställningsskyddslagen och då särskilt när det 
gällde turordningsreglerna. Åmanutredningen ansåg att turordningsreglerna skulle anpassas 
efter den grupp av arbetskraft som behövde mest skydd. Objektivt fastställbara kriterier skulle 
                                                 
9 Glavå, Arbetsbrist och kravet på saklig grund, s. 131. 
10 Glavå, Arbetsbrist och kravet på saklig grund, s. 138. 
11 Calleman, Turordning vid uppsägning, s. 42. 
12 Glavå, Arbetsbrist och kravet på saklig grund, s. 138 f. 
13 Calleman, Turordning vid uppsägning, s. 42. 
14 Calleman, Turordning vid uppsägning, s. 44. 
15 Glavå, Arbetsbrist och kravet på saklig grund, s. 142, 157. 
16 Glavå, Arbetsbrist och kravet på saklig grund, s. 140. 
17 Calleman, Turordning vid uppsägning, s. 47. 
18 Calleman, Turordning vid uppsägning, s. 50. 
19 Glavå, Arbetsbrist och kravet på saklig grund, s. 159. 
20 Calleman, Turordning vid uppsägning, s. 54 f. 
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eftersträvas, såsom ålder och anställningstidens längd. Anställningstidens längd ansågs som 
alltför vedertagen för att kunna tas bort. Åmanutredningen ansåg också att arbetstagarna 
skulle delas in i olika turordningskretsar. Dessa skulle grunda sig på de kategorier av 
arbetstagare som fanns inom verksamheten. Både arbetstagarsidan och arbetsgivarsidan 
reserverade sig mot dessa förslag då det inte gavs någon möjlighet att ta hänsyn till 
skicklighet och lämplighet för arbetet. Reglerna ansågs alltför snäva och schematiska.21  
 
I lagen (1971:19) om anställningsskydd för vissa arbetstagare, äldrelagen, hade äldre 
arbetstagare företrädesrätt till återanställning under vissa omständigheter. Det som då krävdes 
var att arbetstagaren hade tillräckliga kvalifikationer.22  
 
1974 trädde den första lagen om anställningsskydd i kraft, samtidigt infördes centrala 
kollektivavtal om turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist. De centrala 
organisationerna delegerade möjligheten att ingå avtal om turordningen till de lokala 
organisationerna.23 Turordningsreglerna i 1974 års lag skulle sedan kompletteras med 
bestämmelser om företrädesrätt och turordning vid nyanställning. Reglerna infördes för att 
förhindra att arbetsgivaren kringgår uppsägningsskyddet genom att hävda att 
driftsinskränkningar föreligger och sedan nyanställer andra arbetstagare.24 
 
Nya LAS (1982:80) medförde inga förändringar på turordningsområdet.25   
 
1991 diskuterades återigen förändringar i arbetsrätten, likaså 1992 vars kommitté ville ha en 
helt ny lagstiftning på området och en ny regel infördes 1994 om att undanta två stycken från 
turordningen, denna regel gällde bara ett år.26  
 
1995 ville man åstadkomma en långsiktig och stabil arbetsrätt via kollektivavtal.  
 
1997 trädde en lagstiftning i kraft som endast ändrades beträffande turordningsreglerna på den 
punkten att ersätta lagreglerna med kollektivavtal, inget krav på centrala förhandlingar.  
 
1999 ville miljöpartiet ha en ändring av turordningsreglerna om att undantag från 
turordningsreglerna skulle få göras med 2 arbetstagare hos företag med färre än 10 anställda. 
Denna regel gäller fortfarande.27  
 

                                                 
21 Calleman, Turordning vid uppsägning, s. 59 ff. 
22 Calleman, Turordning vid uppsägning, s. 63. 
23 Calleman, Turordning vid uppsägning, s. 67. 
24 Prop. 1973:129 s. 69. 
25 Prop. 1981/82:71 s. 134. 
26 Calleman, Turordning vid uppsägning, s. 78 ff. 
27 Calleman, Turordning vid uppsägning, s. 81 ff. 
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3. Turordningsreglerna i 22 § LAS 

3.1 Inledning 
Reglerna om turordning finns i 22 § LAS och gäller arbetstagare. Uppdragstagare som utför 
arbete åt annan men inte är anställd av denne, är lagen inte tillämpbar på. Lagen är vidare 
tillämplig på arbetstagare i allmän och enskild tjänst. 
 
I 1 § LAS anges undantag till lagen dvs. de grupper av människor som lagen inte tillämpas på. 
För det första gäller inte lagen arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och 
anställningsvillkor får anses ha företagsledande ställning eller liknande. Detta undantag tolkas 
snävt eftersom den som undantas måste ha företagsledande arbetsuppgifter, lön och andra 
villkor som är normala för företagsledare.28 
 
För det andra gäller inte lagen medlemmar av arbetsgivarens familj. Med detta avses make 
och släktingar i rakt upp- och nedstigande led.  
 
För det tredje omfattas inte arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll.  
 
Det sista undantaget gäller arbetstagare som har beredskapsarbete eller skyddat arbete.29 
 
Turordningsreglerna i 22 § LAS lyder: 
 

22 § Vid uppsägning på grund av arbetsbrist skall arbetsgivaren 
iaktta följande turordningsregler. 
   Innan turordningen fastställs får en arbetsgivare med högst tio 
arbetstagare oavsett antalet turordningskretsar undanta högst två 
arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild 
betydelse för den fortsatta verksamheten. Vid beräkningen av 
antalet arbetstagare hos arbetsgivaren bortses från arbetstagare 
som avses i 1 §. Den eller de arbetstagare som undantas har 
företräde till fortsatt anställning. 
   Har arbetsgivaren flera driftsenheter, fastställs en turordning för 
varje enhet för sig. Enbart den omständigheten att en arbetstagare 
har sin arbetsplats i sin bostad medför inte att den arbetsplatsen 
utgör en egen driftsenhet. Om arbetsgivaren är eller brukar vara 
bunden av kollektivavtal, fastställs en särskild turordning för 
varje avtalsområde. Finns det i ett sådant fall flera driftsenheter 
på samma ort, skall inom en arbetstagarorganisations 
avtalsområde fastställas en gemensam turordning för samtliga 
enheter på orten, om organisationen begär det senast vid 

                                                 
28 Calleman, Turordning vid uppsägning, s. 87. 
29 Calleman, Turordning vid uppsägning, s. 88 



  10 

förhandlingar enligt 29 §. 
   Turordningen för de arbetstagare som inte undantagits bestäms 
med utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda 
anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre 
anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare 
anställningstid. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde. 
Kan en arbetstagare endast efter omplacering beredas fortsatt 
arbete hos arbetsgivaren, gäller som förutsättning för företräde 
enligt turordningen att arbetstagaren har tillräckliga 
kvalifikationer för det fortsatta arbetet. Lag (2000:763). 

 
Turordningsreglerna är dispositiva vilket innebär att de kan ersättas av 
kollektivavtalsreglerade turordningar. Detta kan ske på två sätt, antingen att kollektivavtalen 
innehåller egna turordningsregler, eller att de innehåller en fullmakt för de lokala parterna att 
träffa avtal om turordningslistor, så kallade avtalsturlistor.  
 
Reglerna i 22 § LAS blir tillämpliga endast då det handlar om att välja mellan olika 
arbetstagare. Om det rör sig om en total avveckling av en driftsenhet förlorar de sin 
betydelse.30  
 
När turordningen ska fastställas ska den göra det för varje driftsenhet.31 Vid fastställandet av 
turordningen är det viktigt att fråga sig vilken krets av arbetstagare som ska beröras av den 
aktuella driftsinskränkningen. Det är i princip arbetsgivaren själv som bestämmer 
omfattningen av driftsinskränkningen, dess förläggning på olika drifts- eller 
förvaltningsenheter och tidsmässiga genomförande.  
 
Driftsinskränkningen kan avse endast en viss del av arbetsgivarens verksamhet. Den kan 
också vara lokalt begränsad till en viss avdelning eller driftsenhet. Det bör dock påpekas att 
även om en driftsinskränkning har begränsats till en viss enhet inom verksamheten, kan den få 
återverkningar inom andra enheter. Detta på grund av att de berörda arbetstagarna kan begära 
omplacering till andra enheter för att där slå ut andra, i turordningshänseende, sämre 
meriterade arbetstagare.32 

3.2 Arbetsbrist 
Reglerna om turordning i 22 § LAS ska endast tillämpas vid uppsägningar på grund av 
arbetsbrist, det vill säga vid uppsägningar som är verksamhetsrelaterade. Detta regleras i 7 § 
LAS. Det är arbetsgivaren själv som avgör när det föreligger arbetsbrist. Han eller hon 

                                                 
30 Lunning, Anställningsskydd, 2006, s. 594 f. 
31 Iseskog, Uppsägning vid arbetsbrist, s. 44. 
32 Lunning, Anställningsskydd, 2006, s. 595 ff.  
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bestämmer ensam hur verksamheten ska bedrivas, hur många anställda som ska finnas och 
hur arbetet ska organiseras. Arbetsbrist utgör därmed saklig grund för uppsägning.33 
 
Med arbetsbrist avses inte bara driftsinskränkningar såsom när en arbetsgivares rörelse läggs 
ner helt eller delvis, då en konkurs inträffar eller ett visst arbete slutförs. Det föreligger även 
arbetsbrist då mera planerade och långsiktiga åtgärder leder till att en arbetstagare inte längre 
kan fortsätta med de arbetsuppgifter som hon eller han tidigare utfört. Vidare föreligger 
arbetsbrist då arbetsgivaren på grund av organisatoriska förändringar inte kan erbjuda samma 
arbete som förut.34 

3.3 Turordning för varje driftsenhet 
När indelningen av turordningskretsar skall ske finns det en motsättning mellan ett 
organisatoriskt synsätt och ett geografiskt synsätt. Ur arbetsgivarens synvinkel bör det 
organisatoriska synsättet ligga till grund för indelningen av turordningskretsar. Enheter som är 
ekonomiskt eller administrativt självständiga bör utgöra gränsen för turordningen. Ur 
anställningsskyddets intresse hävdas det att ett organisatoriskt synsätt kan innebära att 
arbetsgivaren genom olika beslut om arbetets organisation kan påverka turordningskretsarna 
så att anställningsskyddet försvagas.35  
 
När det ska bestämmas hur turordningen ska se ut är det viktigt att veta för vilken krets av 
arbetstagare som turordningen ska gälla. Detta är upp till arbetsgivaren. Även om 
driftsinskränkningen är begränsad till en viss del av ett företag, kan den ändå drabba någon i 
en annan del av företaget. Detta på grund av att en arbetstagare som är drabbad av en 
driftsinskränkning kan placeras om och därmed slå ut en annan arbetstagare.  
 
Reglerna om för vilken krets av arbetstagare som gemensam turordning ska bestämmas 
innebär att, om en arbetsgivare driver verksamhet vid flera driftsenheter ska särskild 
turordning bestämmas för varje driftsenhet. Förklaringen till begreppet driftsenhet finns i 
förarbetet till 1974 års anställningsskyddslag. Med begreppet avses sådan del av ett företag 
som är belägen inom en och samma byggnad eller inom ett och samman inhägnade område, 
till exempel fabrik, restaurang, butik osv.36 Begreppet är alltså i grunden ett fysiskt, 
geografiskt begrepp. Men om arbetsgivare och facklig organisation vill åstadkomma ett 
organisatoriskt driftsenhetsbegrepp, måste parterna träffa kollektivavtal om detta. Hur 
driftsenhet definieras i praxis kan utläsas i bland annat AD 1988 nr 32. Där definieras 
begreppet driftsenhet som en sådan del av företaget som är förlagd inom samma byggnad eller 
inhägnad det vill säga att begreppet tolkas geografiskt och inte teoretiskt. 
  

                                                 
33 Calleman, Turordning vid uppsägning, s. 89. 
34 Lunning, Anställningsskydd, 2006, s. 449. 
35 Calleman, Turordning vid uppsägning, s. 95. 
36 Prop. 1973:129, s. 260. 
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För de arbetstagare som är t ex resemontörer eller handelsresande kan det bli mer komplicerat 
att avgöra vad de tillhör för driftsenhet. Det naturliga blir att det är den fysiska plats från 
vilken arbetstagaren utgår i sitt arbete. Går det inte att lokalisera en sådan plats borde det bli 
den arbetsplats från vilken den anställdes arbete administreras.37 

3.4 Avtalsområde 
När det är fastställt vad som utgör en driftsenhet, ska turordningen göras för varje 
avtalsområde inom driftsenheten. Med avtalsområde menas kollektivavtalsområde.38 
 
Om t ex arbetsgivaren är bunden av olika kollektivavtal så ska turordning ske för respektive 
avtalsområde. Detta innebär att det normalt blir olika turordningar för arbetare respektive 
tjänstemän. Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal för arbetarna men inte för 
tjänstemännen bestäms en turordning för vardera gruppen av anställda.39 
 
När indelningen i turordningskretsar sker efter avtalsområde har medlemskap i den 
avtalsslutande organisationen ingen betydelse. Det som istället är avgörande för indelningen 
är att arbetstagarna arbetar med arbetsuppgifter som avses med avtalet. En gemensam 
turordning ska därmed fastsällas för organiserade i den kollektivavtalsslutande 
organisationen, för oorganiserade och för organiserade i minoritetsorganisationer, som arbetar 
med arbetsuppgifter som avses med kollektivavtalet.40 Detta har även konstaterats i AD 2004 
nr 103 där det menades att om arbetstagarna har i huvudsak samma arbetsuppgifter bör de 
vara med i samma turordningskrets. 
 
Det krav som återfinns i 22 § 4 st. LAS om tillräckliga kvalifikationer för fortsatt arbete leder 
också ofta till att olika turordningar får ställas upp för de olika yrkesgrupperna. Så blir också 
fallet om det finns ett enda övergripande kollektivavtal för arbetsplatsen eller inget 
kollektivavtal alls, när de olika yrkesgruppernas arbetsuppgifter skiljer sig från varandra.41  

3.5 Gemensam turordning för driftenheter på samma ort 
I 22 § 3 st. LAS finns en regel om att turordning kan bestämmas gemensamt för samtliga 
driftsenheter inom en och samma ort. En begäran om gemensam turordning för orten kan 
framställas antingen av ett avtalsslutande förbund eller av en lokal arbetstagarorganisation 
inom ett sådant förbund.42 
 
Vad som utgör en ort kan vara svårt att avgöra. I AD 1984 nr 4 konstateras att ort innebär det 
som rent geografiskt kan tolkas som ort och i folkmun tolkas som ort. Det är inte 

                                                 
37 Iseskog, Uppsägning vid arbetsbrist, s. 45 f. 
38 Iseskog, Uppsägning vid arbetsbrist, s. 48 f. 
39 Prop. 1973:129 s. 260 f. 
40 Calleman, Turordning vid uppsägning, s. 97. 
41 Lunning, Anställningsskydd, 2006, s. 599 f. 
42 Lunning, anställningsskydd, 2006, s. 603. 
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nödvändigtvis det geografiska läget som är av betydelse. Anser människor på orten att ett 
visst område är en ort så skall det tolkas som det oavsett vad kartor visar eller vad avstånden 
säger. AD säger också att begreppet ort kan tolkas olika i olika situationer.  
 
Det var i förarbetena till 1974 års anställningsskyddslag som det togs upp hur svårt det kunde 
vara att bestämma omfattningen på turordningskretsen om det handlade om en verksamhet 
som var uppdelad på flera driftsenheter och var belägna på samma ort. Problemet löstes 
genom att det ställdes upp en huvudregel om att turordningen skulle bestämmas inom varje 
driftsenhet för sig, samtidigt som det lades till en tilläggsregel som gjorde det möjligt att 
bestämma gemensamt turordning för samtliga driftsenheter på orten. Denna möjlighet gavs 
till den arbetstagarorganisation som var eller brukar vara bunden av kollektivavtal med 
arbetsgivaren. Organisationen kunde alltså begära att en gemensam turordning skulle 
upprättas för hela orten vad gällde organisationens avtalsområde. 
 
Sammanslagningen av driftsenheter gäller bara de arbetstagare som arbetar med uppgifter 
som faller inom den kollektivavtalsslutande organisationens avtalsområde. Bland dessa kan 
det finnas både oorganiserade arbetstagare som arbetstagare som är organiserade i en annan 
organisation utan kollektivavtal. Det kan finnas fördelar för både arbetsgivaren och 
arbetstagarorganisationen att slå samman samtliga enheter på orten. För arbetsgivarens del 
kan denne få tillgång till mer kvalificerade arbetstagare och därmed göra avsteg från 
turordningslistan till förmån för dessa enligt kvalifikationsregeln. Arbetstagarorganisationen i 
sin tur kan dra fördel av att dra in enheter med oorganiserade och på detta sätt skydda sina 
egna medlemmar.43 

3.6 Anställningstid och ålder 
I utredningen till 1974 års anställningsskyddslag framhölls att turordningsreglerna skulle 
finnas för att skydda den arbetskraft som behövde särskilt skydd, det tänktes då bland annat 
på de äldre. Därför skulle kriterier som lång anställningstid och ålder beaktas. Genom lång 
anställningstid och därmed stigande ålder ansågs det att åldersaspekten tillgodosågs.44 
 
En arbetstagares plats i turordningen bestäms med utgångspunkt i arbetstagarens 
sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. När det gäller tillgodoräknande av arbetstid 
ska en arbetstagare, trots att denne har arbetat inom skilda driftsenheter eller olika på olika 
orter, få tillgodoräkna sig hela sin anställningstid hos arbetsgivaren och inte enbart 
anställningstiden inom den aktuella driftsenheten eller orten.45  
 

                                                 
43 Calleman, Turordning vid uppsägning, s. 101 f. 
44 Prop. 1973:129 s. 155 f. 
45 Prop. 1973:129 s. 159. 
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Det kan förekomma att en arbetstagare under sin anställning utför arbete som omfattas av 
skilda kollektivavtal. I dessa fall är det den totala anställningstiden hos arbetsgivaren som blir 
avgörande för arbetstagarens plats i turordningen.46 
 
Av 3 § LAS framgår vidare att en arbetstagare dessutom i viss utsträckning får tillgodoräkna 
sig anställningstid inom samma koncern eller hos en tidigare arbetsgivare i samma företag. En 
arbetstagare får också ta med sig anställningstid i samband med företagsöverlåtelse eller 
annan verksamhetsövergång. 
 
All anställningstid får räknas, oberoende av anställningens art eller omfattning och var arbetet 
har utförts. Arbetstagaren får tillgodoräkna sig anställningstid även för tid när han eller hon 
varit sjuk, permitterad, föräldraledig etc. Varje dag räknas lika, heltid som deltid. Någon 
begränsning av anställningstiden bakåt i tiden finns inte. Det som bör påpekas är att 
turordningsreglerna även i detta avseende är dispositiva och att det är möjligt att genom 
kollektivavtal föreskriva vissa begränsningar med avseende på vilken anställningstid som får 
åberopas.47 

3.6.1 45-årsregeln48 
I utredningen till 1974 års anställningsskyddslag, kan utläsas vilken stor hänsyn som skulle 
tas mot den äldre arbetskraften. Det var framförallt den gruppen av arbetstagare som skulle 
skyddas med hjälp av turordningsreglerna. Utredarna ville därför få in en regel som gjorde att 
de äldre arbetstagarna kunde tillgodoräkna sig anställningstid på ett förmånligare sätt.49 
 
I 3 § 2 st. LAS finns en regel om att arbetstagare som har fyllt 45 år i turordningshänseende 
får tillgodoräkna sig viss extra anställningstid. Mer ingående innebär regeln att en arbetstagare 
vid beräkning av anställningstid för turordning får tillgodoräkna sig en extra 
anställningsmånad för varje anställningsmånad som han eller hon har påbörjat efter fyllda 45 
år. Sammanlagt får arbetstagaren tillgodoräkna sig högst 60 sådana extra 
anställningsmånader, dvs. högst 5 års extra anställningstid.50 

3.7 Tillräckliga kvalifikationer 
Arbetstagarens plats på turordningslistan ska bestämmas efter anställningstid inom ramen för 
driftsenhet och avtalsområde. Men lagen föreskriver också att den som blir kvar efter en 
driftsinskränkning ska ha tillräckliga kvalifikationer för arbetet.51 
 

                                                 
46 Lunning, Anställningsskydd, s. 611. 
47 Lunning, Anställningsskydd, 2006, s. 610 f. 
48 Enligt ett direktiv om åldersdiskriminering från EU kommer det vara fråga om att denna regel försvinner. 
49 Prop. 1973:129 s. 156. 
50 Lunning, Anställningsskydd, 2006, s.612.  
51 Iseskog, Uppsägning vid arbetsbrist, s. 50. 
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Den grupp inom vilken en turordning ska göras kan bli väldigt stor. Inom denna grupp kan det 
uppkomma att arbetstagare sköter vissa arbetsuppgifter som andra arbetstagare inom gruppen 
inte har förutsättningar för att klara. När turordningsreglerna kom till ville lagstiftaren inte ha 
den effekten att en arbetstagare ska ha företräde till ett arbete som han eller hon inte kan 
sköta. Som villkor för att en arbetstagare ska få stanna kvar i arbetet är, antingen att denne får 
behålla sina arbetsuppgifter eller, om detta inte är möjligt, få arbetsuppgifter som han eller 
hon har tillräckliga kvalifikationer för. Tillräckliga kvalifikationer innebär allmänna 
kvalifikationer som normalt ställs på den som söker det arbete det är fråga om.52  
 
Bedömningen av om en arbetstagare har tillräckliga kvalifikationer ska ske med utgångspunkt 
i de framtida arbetsuppgifterna. Om det handlar om en uppsägning är det oftast fråga om 
kvalifikationerna i den anställningen som kommer i fråga för en omplacering.53 
 
Enligt lag finns ingen regel om att arbetsgivaren är skyldig att vidareutbilda eller 
kompetensutveckla en anställd som saknar tillräckliga kvalifikationer. Men enligt praxis har 
arbetsgivaren en skyldighet. Förarbetena till anställningsskyddslagen talar om att det av 
arbetsgivaren är skäligt att kräva en viss inskolning eller omskolningstid.54 
 
Bevisbördan när det gäller att visa om arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer ligger på 
arbetsgivaren.55  Man kan säga att denne har en dubbel bevisbörda vid tillämpningen av 
regeln om tillräckliga kvalifikationer. Arbetsgivaren ska dels kunna bevisa att de 
kompetenskrav som skulle ha tillämpats vid en nyrekrytering är uppfyllda, och dels att berörd 
arbetstagare inte uppfyller dessa kompetenskrav.56 

3.8 Undantagna arbetstagare 
Till turordningsreglerna i 22 § LAS finns en del undantag. I paragrafens andra stycke finns en 
möjlighet för arbetsgivare med högst 10 anställda att undanta högst två arbetstagare som han 
finner har särskilt stor betydelse för den fortsatta verksamheten.57 
 
Ytterligare undantag som får göras från regeln om turordning är, enligt 23 § LAS, att undanta 
arbetstagare som har nedsatt arbetsförmåga.58 Dessutom finns i 8 § lagen om fackliga 
förtroendemän, en regel om att fackliga förtroendemän får undantas om facket bestämmer att 
de har betydelse för den fortsatta fackliga verksamheten.59  

                                                 
52 Prop. 1973:129 s. 158 f. 
53 Lunning, Anställningsskydd, 2006, s. 606. 
54 Lunning, Anställningsskydd, 2006, s. 608. 
55 Lunning, Anställningsskydd, 2006, s. 605. 
56 Iseskog, Uppsägning vid arbetsbrist, s. 54. 
57 Lunning, Anställningsskydd, 2006, s. 597. 
58 Lunning, Anställningsskydd, 2006, s. 621. 
59 Lunning, Anställningsskydd, 2006, s. 84. 
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3.9 Kollektivavtal 
Företagen som vi undersöker i vår uppsats är bundna av kollektivavtal. En del av de anställda 
på företagen är medlemmar i andra fackliga förbund, de omfattas ändå i stor utsträckning av 
kollektivavtalen. 

3.9.1 Teknikavtalet – Sif/CF/Ledarna 
Arbetstagarparten och arbetsgivarsidan skall vid arbetsbrist tillsammans komma överens om 
och värdera företagets behov av och krav på arbetskraft. Bedömningen skall i första hand 
göras enligt lag, om företagets behov inte kan tillgodoses med tillämpning av lag så får 
avvikelser från lagen göras. 
 
Parterna skall välja ut de tjänstemän som behövs för att säkerställa att företagets behov av 
kompetens tillgodoses för att i fortsättningen kunna bedriva konkurrenskraftig verksamhet. 
Parterna skall, på endera begäran, göra en överenskommelse om en turordningslista vid 
uppsägning med tillämpning av 22 § LAS och de avsteg från lagen som krävs. De lokala 
parterna har även möjlighet att göra en överenskommelse om turordning gällande 
företrädesrätt till återanställning enligt lag eller med avvikelser från lagen. 
 
De lokala parterna skall vid begäran föra förhandlingar enligt ovan och avtal skall träffas 
skriftligt. Om de lokala parterna inte kommer överens kan centrala parterna ta över och träffa 
avtal istället. Om detta sker så skall arbetsgivaren ge den centrala parten tillgång till allt 
faktaunderlag som behövs. Om lokal eller central överenskommelse inte kan träffas kan 
uppsägning på grund av arbetsbrist prövas enligt lag.60 

3.9.2 Teknikavtalet - Metall 
Vid uppsägning på grund av arbetsbrist och vid återanställning efter sådan åtgärd har de 
lokala parterna rätt att träffa överenskommelse om turordningslista. Centrala arbetstagarparten 
och centrala arbetsgivarparten äger, när synnerliga skäl föreligger, möjlighet att begära central 
förhandling om turordningen. Lokal överenskommelse kan träffas om att två eller flera 
driftsenheter skall omfattas av turordningen om arbetsgivaren har flera driftsenheter på 
samma ort.61 

                                                 
60 Teknikavtalet – Sif/CF/Ledarna – 1 april, 2004 – 31 mars, 2007, § 12, mom. 2. 
61 Teknikavtalet – Metall – 1 april, 2004 – 31 mars, 2007, § 9, mom. 2. 
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4. EG-rättens inverkan på svensk rätt 
 
I och med Sveriges medlemskap i EU 1995 blev vi bundna av EG-rätten. Detta är en följd av 
de folkrättsliga förpliktelser mot de övriga medlemsstaterna som medlemskapet innehåller.62  
 
EU: s rättskällor består av primärrätt och sekundärrätt. Primärrätten innehåller de 
grundläggande fördragen medan sekundärrätten består av de regler som skapas av 
institutionerna enligt de befogenheter som de har givits i fördragen, däribland direktiven som 
medlemsstaterna ska implementera.63  
 
EG-rättens inverkan på nationell rätt är att den hela tiden har företräde framför nationell rätt. 
Nationell rätt ska tolkas i ljuset av EG-rätten. Förordningar gäller för alla medlemsstater inom 
EU. De gäller enligt den lydelse de har och har ungefär samma funktion som den nationella 
lagstiftningen.  

 
Förordningarna ska tillämpas av medlemsstaternas domstolar och myndigheterna i sin EG-
rättsliga form, vilket innebär att de inte behöver implementeras i den nationella lagstiftningen 
till skillnad från direktiven. Förordningarna är alltså direkt tillämpliga i medlemsstaterna.   
Det medför att bestämmelserna i förordningarna har direkt effekt och företräde i den 
nationella lagstiftningen.64 
 
Direktiven är inte direkt tillämpliga. Dessa anger ett visst resultat som måste uppnås inom en 
bestämd tid, men medlemsländerna får själva bestämma formen och tillvägagångssättet för 
genomförandet.65   
 
Inom arbetsrätten är direktiv en viktig rättskälla. Vissa delar inom arbetsrätten använder sig 
av minimidirektiv, som fastställer miniminivåer som medlemsstaterna inte får understiga. 
Däremot får medlemsstaterna ha en högre skyddsnivå.66  
 

                                                 
62 SOU 1994:83 s. 43. 
63 Nyström, EU och arbetsrätten, s. 38. 
64 Hettne, Eriksson, EU-rättslig metod, s. 97 f. 
65 Hettne, Eriksson, EU-rättslig metod, s. 98 f. 
66 Nyström, EU och arbetsrätten, s. 38. 
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5. Direktivet 77/187/EEG ”Verksamhetsövergång” 

5.1 Bakgrund 
1994 implementerade Sverige rådets direktiv 77/187/EEG, om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av 
företag, verksamheter eller delar av verksamheter, i svensk rätt.67 Ett förslag lades fram om en 
6b § i lagen om anställningsskydd som anpassade svensk rätt efter EG-direktivet om regler 
vid företagsöverlåtelse. Denna paragraf infördes sedan i lagen om anställningsskydd vid 
årsskiftet 1994/95  
 
De EG-rättsliga reglerna antogs år 1977 genom direktivet 77/187/EEG men har senare ändrats 
genom ett direktiv år 1998, direktiv 98/50/EG. Reglerna i dessa båda direktiv har sedan slagits 
samman till ett nytt direktiv, direktiv 2001/23/EG. Detta gjordes för att det mot bakgrund av 
EG-domstolens praxis ansågs vara behövligt med klargöranden på en hel del punkter. Bland 
annat gällde det begreppen ”överlåtelse” och ”arbetstagare”, liksom reglernas tillämplighet 
inom olika verksamheter. Klargörandet ändrar dock inte det ursprungliga direktivets räckvidd. 
Därför har även äldre domstolspraxis betydelse.68 
 
Direktivet 77/187/EEG, som senare blev direktiv 2001/23/EG, innehåller regler om 
överlåtares och förvärvares skyldigheter i förhållande till anställda när det gäller 
företagsöverlåtelse.  
 
Bakgrunden till direktivets tillkomst var de förändringar i företagsstrukturer genom 
överlåtelser och fusioner som hade börjat, vilket gjorde det nödvändigt att utarbeta ett skydd 
för arbetstagarna vid byte av arbetsgivare. Man ville säkerställa att arbetstagarnas rättigheter 
skyddades.69 

5.2 Direktivets tillämpningsområde 
Enligt direktivet 2001/23/EG artikel 1.1 a ska direktivet tillämpas då ett företag, en 
verksamhet eller del av verksamhet går över till en annan arbetsgivare genom lagenlig 
överlåtelse eller fusion.70 Direktivet kan däremot inte tillämpas om en verksamhet förs över 
från en avdelning till en annan inom ett och samma bolag. Det omfattar inte heller de 
arbetstagare som stannar kvar hos överlåtaren. Inte heller omfattas omplaceringar inom 

                                                 
67 Genom det EES-avtal (avtalet om det europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som trädde i kraft den 1 
januari 1994 åtog sig Sverige att införliva direktivet.  
68 Lunning, Anställningsskydd, 2006, s. 269. 
69 Prop. 1994/95:102 s. 24. 
70 Direktiv 2001/23/EG artikel 1.1 a.  
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företaget t ex mellan olika driftsenheter.71 När en verksamhet har försatts i konkurs gäller inte 
heller direktivet.72  
 
Vid en verksamhetsövergång är det viktigt att fastställa vad som menas med begreppet 
övergång enligt vad direktivet anger.73 Enligt direktivet ska det vara fråga om en ”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”.74 Rörelsen ska alltså bevara sin ekonomiska identitet vid 
övergången, och det ska vara fråga om samma verksamhet både före och efter förvärvet. Om 
det bildas en ny rörelse gäller inte direktivet.75 I mål C - 287/86 (Ny Mølle Kro) konstaterade 
EG-domstolen att artikel 1.1 i direktiv 77/187/EEG skall tolkas som så att direktivet är 
tillämpligt när en bestående ekonomisk enhet har överlåtits. Direktivet ska enligt 
förhandsbeskedet vara tillämpligt om det är så att verksamheten bevarar sin identitet.  
 
EG-domstolen har försökt tolka begreppen överlåtelse av företag, en verksamhet eller en del 
av verksamhet samt lagenlig överlåtelse eller fusion. Vid en överlåtelse och ett skifte av ägare 
till en verksamhets maskiner, fastigheter etc. får det avgörande betydelse huruvida 
verksamheten har behållit sin identitet eller inte. Men detta är inte tillräckligt. Ifall 
verksamheten inte pågick vid överlåtelsetillfället, ska en bedömning ske av om det är en ännu 
bestående ekonomisk enhet som överlåts. Det är viktigt med en helhetsbedömning.76 I AD 
1995 nr 163 konstaterades att för att det ska vara fråga om överlåtelse av verksamhet så måste 
förvärvaren ha övertagit t.ex. arbetskraft, administration, fordon, fastigheter eller andra 
materiella tillgångar från överlåtaren. Det vill säga att det är viktigt vid övertagandet att 
verksamheten bevarar sin identitet annars är det inte fråga om verksamhetsövergång. 
 
EG-domstolen har tagit fram sju kriterier som de använder till hjälp vid bedömningen av om 
det handlar om en övergång eller inte. Men de menar även att dessa kriterier inte ska bedömas 
var för sig utan vara enskilda delar i en samlad bedömning.77  
 

• ”Arten av ett företag eller verksamhet, 
• Frågan om företagets materiella tillgångar, t ex byggnader och lösöre, har överlåtits 

eller inte, 
• Värdet vid överlåtelsetidpunkten av överlåtna immateriella tillgångar, 
• Frågan om förvärvaren har tagit över största delen av arbetsstyrkan, 
• Frågan om förvärvaren har tagit över kundkretsen, 

                                                 
71 Lunning, Anställningsskydd, s. 271. 
72 Lunning, Anställningsskydd, s. 284. 
73 Lunning, Anställningsskydd, s. 273. 
74 Direktiv 2001/23/EG artikel 1.1 b. 
75 Lunning, Anställningsskydd, s. 273. 
76 SOU 1994:83 s. 48 f. 
77 Prop. 1994/95:102 s. 26. 
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• Graden av likhet mellan verksamheten före och efter överlåtelsen, samt, 
• I förekommande fall, den tid då verksamheten har legat nere”.78 

5.3 Skyddet för arbetstagaren 
Det finns några centrala bestämmelser i direktivet. Ett av dem är att; ”överlåtarens rättigheter 
och skyldigheter på grund av ett anställningsavtal eller att anställningsförhållande som gäller 
vid tidpunkten för överlåtelsen skall till följd av en sådan överlåtelse övergå på 
förvärvaren”.79 Samtliga rättigheter och skyldigheter enligt gällande anställningsavtal eller 
anställningsförhållande ska alltså gå över på förvärvaren, dvs. den nya arbetsgivaren. Det 
gäller ifråga om lön, semester etc. Den nya arbetsgivaren träder automatiskt in istället för den 
gamla.80  
 
Arbetstagaren kan inte välja att avstå från sina rättigheter om den väljer att följa med vid 
överlåtelsen. Arbetstagaren är heller inte skyddad mot såna åtgärder som överlåtaren hade 
kunnat vidta oavsett om överlåtelsen sker eller inte.81 
 
Förvärvaren är bunden av det kollektivavtal som överlåtaren var bunden av. Vissa 
skyldigheter såsom ålders-, invaliditets- och efterlevandeförmåner skall inte gå över på 
förvärvaren. Däremot måste nationen säkerställa att t.ex. pensioner utbetalas. Dock ska till 
exempel skyldigheter att betala pensionspremier gå över. 
 
Om överlåtelsen medför en genomgripande förändring av arbetsvillkoren som är till nackdel 
för arbetstagaren så anses det att anställningsavtalet har upphört och arbetsgivaren är ansvarig 
för detta.82  
 
Direktivet är ett minimiskydd för arbetstagarna. Detta innebär att det kan träffas avtal mellan 
arbetsgivarna och arbetstagarna och deras företrädare om bättre villkor än vad som anges i 
direktivet.83 

5.4 Uppsägningsförbudet 
En central bestämmelse i direktivet är att; ”en överlåtelse av ett företag, en verksamhet eller 
en del av ett företag eller en verksamhet skall inte i sig utgöra skäl för uppsägning från 
överlåtarens eller förvärvarens sida. Denna bestämmelse skall dock inte hindra uppsägningar 
som görs av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl, och som innefattar förändringar 
i arbetsstyrkan”.84 

                                                 
78 Lunning, Anställningsskydd, s. 273 f. 
79 Direktiv 2001/23/EG artikel 3.1. 
80 Prop. 1994/95:102 s. 81. 
81 SOU 1994:83 s. 56. 
82 SOU 1994:83 s. 57. 
83 Lunning, Anställningsskydd, 2006, s. 287 f. 
84 Direktiv 2001/23/EG artikel 4.1 



  21 

Det uppsägningsförbud som har förts över till 7 § 3 st. LAS, innebär inga problem om 
förvärvaren ska bedriva verksamheten som den gjorts tidigare utan uppsägningar eller 
organisatoriska förändringar. Däremot kan det uppstå frågor i andra situationer. Om en 
övertalighetssituation har uppkommit, uppsägningar har skett och de uppsagda har slutat, och 
en försäljning kommer till stånd efter det, påverkas inte uppsägningarna av detta faktum. Men 
om arbetsgivaren innan uppsägningstiderna är slut bestämmer sig för att sälja och 
uppsägningstiderna inte har gått ut vid överlåtelsetidpunkten, följer arbetstagarna med och 
arbetar den återstående uppsägningstiden hos förvärvaren.  
 
Om en arbetsgivare har konstaterat en övertalighet och ska sälja och förvärvaren endast vill 
köpa under förutsättning att övertaligheten minskas, är inte detta tillåtet enligt direktivet. 
Detta på grund av att verksamhetsövergången i sig inte får utgöra grunden för uppsägningar.85  
 
Vid en eventuell övertalighet efter en verksamhetsövergång rekommenderas att 
turordningsfrågorna ska behandlas först, därefter ska eventuella omplaceringsmöjligheter 
behandlas. Slutligen står det klart vilka arbetstagare som hotas av uppsägning. Turordning och 
omplacering måste behandlas hos en och samma arbetsgivare.86 
 
Det finns inga allmängiltiga anvisningar för hanteringen av övertalighet vid 
företagsöverlåtelser utan rekommendationen är att lösa dessa frågor genom kollektivavtal.87 

5.5 Arbetstagarens rätt att stanna kvar hos överlåtaren 
Arbetstagaren kan välja att stanna kvar hos överlåtaren och därmed inte gå över till den nye 
arbetsgivaren. Valet som arbetsgivaren kan ge arbetstagarna är att de antingen kan frånträda 
anställningen eller ge dem en möjlighet att stanna kvar i sin anställning med risk att sägas upp 
ifall fortsatt arbete inte kan erbjudas.88 
 
Det faktum att arbetstagaren kan välja att inte gå med vid överlåtelsen kan utläsas i ett av EG-
domstolens avgöranden, i målet C – 132/91 (Katsikas). I detta fall motsatte sig en anställd i en 
restaurang att följa med vid en övergång utan ville istället få en anställning i en annan av 
arbetsgivarens restauranger. Han blev då uppsagd eftersom arbetsgivaren ansåg att rörelsen 
var överlåten och att han inte längre var arbetsgivare. Domstolen menade att direktivet tillåter 
arbetstagaren att stå kvar i sin anställning hos den nye arbetsgivaren men även att direktivet 
inte hindrar att arbetstagaren motsätter sig att anställningsavtalet övergår. Detsamma 
konstaterades i mål C -51/00 (Temco) där EG-domstolen i ett förhandsavgörande gav 
arbetstagaren rätt att stanna kvar hos den tidigare arbetsgivaren vid en verksamhetsövergång. 
Det vill säga att när en verksamhet överlåts så kan arbetstagaren välja att stanna kvar hos 

                                                 
85 Prop. 1994/95:102 s. 42. 
86 SOU 1994:83 s. 86. 
87 SOU 1994:83 s. 88. 
88 Prop. 1994/95 s. 45. 
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överlåtaren och inte bli anställd hos förvärvaren dock med risk att bli uppsagd på grund av 
arbetsbrist. 
 
I 6b § 4 st. LAS finns denna reglering. Där sägs att anställningsavtalet inte skall övergå till 
förvärvaren om arbetstagaren inte vill.89 Även om direktivets syfte är att skydda arbetstagaren 
så att denne kan få fortsatt anställning hos förvärvaren, så finns det fall då arbetstagaren 
motsätter sig detta och då ska denne inte behöva tvingas in i en ny arbetsgivarrelation.90 
 
Om en arbetstagare motsätter sig övergång får denne behålla sin anställning hos den tidigare 
arbetsgivaren. Om det då skulle uppstå arbetsbrist hos överlåtaren får denne hantera detta 
genom de regler som finns angående uppsägning på grund av arbetsbrist. Uppstår övertalighet 
är det inte säkert att den eller de arbetstagare som har valt att stanna kvar är de som får sluta. 
Finns det andra anställda hos överlåtaren får reglerna om turordning tillämpas.91 
 
En arbetstagare som har valt att inte gå över till den nya verksamheten och efter det blivit 
uppsagd på grund av arbetsbrist har inte någon företrädesrätt till återanställning i 
verksamheten hos förvärvaren. 
 
Ibland omfattar överlåtelsen endast en del av verksamheten. Vid sådana tillfällen övergår bara 
de anställda som är knutna till den överlåtna delen. Det är därför av stor vikt att veta vilken 
del av verksamheten som arbetstagarna hör till.92 Detta kan fastslås ibland annat i målet C - 
186/83 Botzen. Där hade en överlåtelse av vissa delar skett från ett företag som gått i konkurs 
till ett annat. Botzen var anställd på en avdelning som inte överläts och blev uppsagd. Han 
menade att en överlåtelse hade skett och att uppsägningen då skulle ogiltigförklaras. Men 
domstolen slog fast att direktivet endast kunde tillämpas på de arbetstagare som tillhörde en 
avdelning som överlåtits. Även i AD 1999 nr 21 finner domstolen att det kan vara fråga om 
verksamhetsövergång när inte all personal följer med, det vill säga om det bara är begränsade 
delar av personalen som är berörda. 

5.6 Anställningsvillkoren och skyddet för dem 
Det som sägs i 6b § LAS innebär att det sker ett automatiskt partsbyte när det gäller 
anställningsavtalen genom att förvärvaren tar över efter överlåtaren. Förvärvaren blir bunden 
av de avtalsvillkor som förvärvaren var innan. Det finns fyra situationer som förvärvaren 
behöver ta i beaktning då den nya personalen överlåts. 
 
Om varken överlåtaren eller förvärvaren var bundna av kollektivavtal, regleras 
anställningsvillkoren genom det enskilda anställningsavtalet. Om den nye arbetsgivaren vill få 

                                                 
89 Lunning, Anställningsskydd, 2006, s. 296. 
90 SOU 1994:83 s. 89. 
91 Lunning, Anställningsskydd, 2006, s. 296. 
92 Prop. 1994/95:102 s. 82. 
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till stånd ett nytt anställningsavtal måste denne komma överens med arbetstagaren eller 
arbetstagarna. 
 
I de fall överlåtaren och förvärvaren är bundna av samma kollektivavtal blir det ingen större 
förändring för förvärvaren. Denne tillämpar kollektivavtalet på de nya arbetstagarna också.  
 
När överlåtaren är bunden av ett kollektivavtal så blir även förvärvaren bunden av detta vid 
överlåtelsen.93 
 
Om förvärvaren och överlåtaren är bundna av olika kollektivavtal som båda kan tillämpas på 
den övertagna personalen ska förvärvaren temporärt tillämpa överlåtarens kollektivavtal på 
den personal som överlåtits. Skyldigheten att göra det gäller ett år från övergången om 
kollektivavtalet inte löper ut tidigare eller att ett nytt börjar gälla för arbetstagare som tagits 
över.94  
 
I förhandsavgörandet i målet C - 287/86 (Ny Mølle Kro) påtalas att direktivet är till för att 
skydda arbetstagares rättigheter vid en överlåtelse av verksamhet varför förvärvaren är 
bunden av kollektivavtal som överlåtaren var bunden av vid tiden för överlåtelsen. 
Förvärvaren tar även över de skyldigheter och rättigheter i ett anställningsavtal som 
överlåtaren hade vid tidpunkten för överlåtelsen. 

5.7 Överlåtarens och förvärvarens solidariska ansvar 
Att förvärvaren tar över ansvaret för den överlåtna personalen har redan konstaterats. Men 
även överlåtaren bär ett visst ansvar även efter överlåtelsen. Både förvärvaren och överlåtaren 
ska svara för ekonomiska förpliktelser som hänför sig till tiden innan övergången. Ansvaret 
blir alltså solidariskt och arbetstagarna kan då vända sig till både överlåtaren och förvärvaren. 
Det ska dock poängteras att det solidariska ansvaret endast gäller ekonomiska förpliktelser.95 

 

5.8 Reglerna i 6 b § LAS 
Reglerna om verksamhetsövergång enligt 6b § LAS lyder enligt följande: 

Vid övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en 
verksamhet från en arbetsgivare till en annan, övergår också de 
rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och 
de anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för 
övergången på den nya arbetsgivaren. Den tidigare arbetsgivaren 
är dock också ansvarig gentemot arbetstagaren för ekonomiska 

                                                 
93 Lunning, Anställningsskydd, 2006, s. 297 f.  
94 Lunning, Anställningsskydd, 2006, s. 298. 
95 Prop. 1994/95:102 s. 81. 
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förpliktelser som hänför sig till tiden före övergången. Detta stycke 
gäller även arbetstagare i allmän tjänst och på sjögående fartyg. 
   Första stycket gäller inte vid övergång i samband med konkurs. 
   Första stycket gäller inte heller ålders-, invaliditets- eller 
efterlevandeförmåner. 
   Trots bestämmelserna i första stycket skall anställningsavtalet 
och anställningsförhållandet inte övergå till en ny arbetsgivare, om 
arbetstagaren motsätter sig detta. Lag (1 994:1685) 

6b § LAS är dispositiv det vill säga att avvikelser får göras genom kollektivavtal, avvikelser 
får dock inte vara mindre förmånliga för arbetstagarna än vad EG-direktivet säger.96 Den nya 
arbetsgivaren träder per automatik in i den gamla arbetsgivarens ställe. Detta innebär att 
denne kan utöva sin arbetsledningsrätt och ändra anställningsvillkor på samma sätt som den 
förra arbetsgivaren.97 
 
I och med direktivet, tillkom år 1995 i LAS, en 6 b § för att den svenska rätten skulle stämma 
överens med EG-rätten. Det gjordes även tillägg i 7 § LAS som behandlar uppsägningar. Där 
las till en regel om att verksamhetsövergången i sig inte fick utgöra saklig grund för 
uppsägning.98 
 
 I 7 § 3 st. LAS sägs följande: 
”Vid en sådan övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet som sägs 
i 6 b § skall övergången i sig inte utgöra saklig grund för att säga upp arbetstagaren. Detta 
förbud skall dock inte hindra uppsägningar som sker av ekonomiska, tekniska eller 
organisatoriska skäl där förändringar i arbetsstyrkan ingår”. 
 
Då en verksamhetsövergång sker ska rättigheter och skyldigheter när det gäller 
anställningsavtal och anställningsförhållanden övergå på förvärvaren, dvs. den nya 
arbetsgivaren. 6 b § LAS bör därför ses tillsammans med 7 § 3 st. LAS eftersom dessa 
paragrafer båda utgör ett skydd för anställningen vid verksamhetsövergångar.99  
 
I 7 § klargörs uppsägningsförbudet i direktivet som innebär att verksamhetsövergången i sig 
inte får bidra till att arbetstagare sägs upp på grund av arbetsbrist. Däremot kan ekonomiska 
och organisatoriska faktorer dyka upp som gör det nödvändigt med uppsägningar. Det viktiga 
är att arbetsbristen är kopplad till en övertalighet hos överlåtaren. Det ska inte vara möjligt för 
överlåtaren att åberopa ekonomiska skäl etc. i syfte att genomföra uppsägningar för 
förvärvarens räkning.100 

                                                 
96 Prop. 1994/95:102 s. 79. 
97 Prop. 1994/95:102 s. 81. 
98 Lunning, Anställningsskydd, 2006, s. 292. 
99 Lunning, Anställningsskydd, 2006, s. 292. 
100 Lunning, Anställningsskydd, 2006, s. 294. 
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6. Koncern 
 
Metsos köp innebär för Kvaerner Pulping och Kvaerner Kamfab att de blir en del av 
Metsokoncernen.  
 
Ett moderföretag och ett dotterbolag bildar tillsammans en koncern. Det finns flera kriterier 
för att ett koncernförhållande ska föreligga, dessa anges i 4 § årsredovisningslagen. Några av 
kriterierna är att ett moderföretag innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i 
dotterbolaget eller äger andelar i dotterbolaget och på grund av avtal med andra delägare i 
denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga andelar.  
 
Ett annat kriterium är att moderföretaget äger andelar i dotterbolaget och har rätt att utse eller 
avsätta mer än hälften av ledamöterna i dotterbolagets styrelse. Alternativet är att det äger 
andelar i dotterbolaget och har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över detta till 
exempel på grund av föreskrift i dess bolagsordning eller bolagsavtal.  
 
Vidare är en juridisk person dotterföretag till ett moderföretag, om ett annat dotterföretag till 
moderföretaget tillsammans med moderbolaget eller flera andra dotterföretag innehar mer än 
hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen. Fler kriterier finns i 
årsredovisningslagen det här var bara några exempel.101 
 
Normalt görs en turordningslista för varje juridisk person men det finns möjlighet enligt 
förarbetena för facken att begära att det görs en koncernturlista.102  
En turlista inom en koncern avser en och samma turordning för alla arbetstagare i alla eller 
några av dotterbolagen till ett moderbolag, detta kallas för en koncernturlista. En sådan är 
ganska sårbar i rättslig mening, den kan innebära att en arbetstagare sägs upp på grund av att 
hans anställningstid är kortare i koncernen än andra arbetstagares, dock kan han ha längst 
anställningstid i det dotterbolag där han är anställd.  
 
Det kan också innebära att arbetstagarna, om det finns flera liknande enheter på samma ort 
och arbetstagarna på de olika enheterna har i stort sett liknande arbetsuppgifter och även får 
rycka in och arbeta för varandra vid de olika enheterna om någon till exempel blir sjuk, 
jämförs på samma grunder.103 Ronnie Eklund, professor i civilrätt, anser att det ska man 
kunna ”laga efter läglighet” det vill säga att turordningen ska bestämmas från fall till fall för 
att få ett så rättvist och rimligt resultat som möjligt.104  
 

                                                 
101 4 § årsredovisningslagen. 
102 Prop. 1981/82: 71 s. 97.  
103 Eklund, Turordning i koncerner - en fråga om begreppsbildning och avtalsfrihet s. 47 f. 
104 Eklund, Turordning i koncerner - en fråga om begreppsbildning och avtalsfrihet s. 52 f. 
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I propositionen till 1982 års anställningsskyddslag så står det att i de fall där 
arbetstagarorganisationerna anser att det bör göras upp en turordningslista för en koncern så 
bör det avtalas om detta. Det bör inte uttryckligen formuleras i lagen.105 Det uttrycks vidare 
att koncernturlistor endast ska gälla om den lokala fackföreningen kräver det i det aktuella 
fallet. Detta resultat skall i så fall nås genom att det sluts kollektivavtal mellan parterna. 
Endast när det finns synnerliga skäl som talar för det.106 
 

                                                 
105 Prop. 1981/82: 71 s. 62 f. 
106 Prop. 1981/82: 71 s. 98 f. 
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7. Analys 

7.1 Inledning 
Syftet med uppsatsen var att undersöka turordningsreglerna vid verksamhetsövergång. Vi 
kommer här att redogöra för svaren på de frågor som vi ställde i problemformuleringen och 
koppla dessa till vårt praktikfall.   

7.2 Verksamhetsövergång 
Reglerna om arbetstagarens skydd vid verksamhetsövergång kom till genom ett EG-direktiv, 
77/187/EEG, som antogs 1977. Senare har direktivet gjorts om en aning och blivit direktiv 
2001/23/EG. Bakgrunden till direktivet var att det fanns tendenser till förändringar i 
företagsstrukturer vilket gjorde det nödvändigt att utforma ett skydd för arbetstagarnas 
rättigheter. Direktivet innebär bland annat att arbetstagarna har rätt att följa med vid en 
verksamhetsövergång. 
 
EG-domstolen har vid ett flertal tillfällen tagit ställning till huruvida det rör sig om 
verksamhetsövergång eller inte. De har därmed utformat sju kriterier till hjälp för att avgöra 
om det rör sig om det eller inte och som det sedan görs en samlad bedömning av.107   
 
När vi tittar på huruvida det rör sig om en verksamhetsövergång i fallet Metso och Kvaerner, 
kan vi snabbt se vid en samlad bedömning av kriterierna, att dessa stämmer överens med vad 
som avses med en verksamhetsövergång. Till exempel så tar Metso över största delen av 
arbetsstyrkan och de materiella tillgångarna. Verksamheten kommer dessutom att bedrivas på 
ungefär samma sätt. Därför finns det ingen tvekan om det är en verksamhetsövergång eller 
inte i det här fallet.  
 
Ibland när det sker en överlåtelse kan det gälla endast en viss del av verksamheten. Då är det 
endast den personal som tillhör den delen som går med vid överlåtelsen. På grund av det är 
det viktigt att veta vilka som tillhör den aktuella delen.  
 
Angående de företag vi har tittat på så är de tvungna att sälja ut vissa delar i syfte att bevara 
konkurrensen. Detta är ett krav från EU för att affären ska godkännas. De delar som säljs ut 
blir en verksamhetsövergång i sig. GL&V som har köpt dessa delar avser inte att bedriva 
någon produktion i Europa så därför har de inte behov av sådan personal. Detta medför 
uppsägningar på grund av arbetsbrist. Dock uppstår problem här eftersom det inte går att 
knyta viss personal till de delar som säljs, vilket medför problem med vad lagens 
turordningsregler säger. Ingen personal kommer att följa med automatiskt vid övergången 
utan enligt avtal så ska GL&V få handplocka den personal, från tjänstemännen, som de anser 

                                                 
107 Se avsnitt 11.2 
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sig behöva. Personalen kan kräva enligt lag att få följa med vid övergången men då blir de 
ändå uppsagda på grund av arbetsbrist eftersom ingen produktion kommer att bedrivas. Det 
gör därför ingen skillnad om de följer med eller ej. Lagen tillämpas alltså inte här. Detta 
medför att personalen som inte får ett anställningserbjudande av det kanadensiska företaget 
får stanna kvar och riskerar att förlora sin anställning. Beroende på hur förhandlingarna, om 
turordningen går, mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation så kan alla anställda inom 
de kvarstående företagen i Karlstad riskera uppsägning. I och med detta så har flera av de 
anställda på Pulping och Kamfab valt att ta anställning hos konkurrenten Andritz. Detta kan 
innebära problem för den nya organisationen i Metso som förlorar kompetent personal som tar 
lång tid att ersätta. Andritz stärker i och med detta sin position på marknaden och effekten blir 
att konkurrensen minskar. 
 
Som nämnts tidigare följer arbetstagarna automatiskt med vid en verksamhetsövergång. Den 
nye arbetsgivaren tar över samtliga skyldigheter och rättigheter när det gäller anställningsavtal 
och anställningsförhållanden. Men arbetstagaren har en möjlighet att motsätta sig en övergång 
och välja att stanna kvar hos den gamla arbetsgivaren med risk för att sägas upp på grund av 
arbetsbrist hos denne.  
 
Vid verksamhetsövergången så kan bolagsbildning bli olika beroende på vad parterna 
kommer överens om. I fallet med Metso och Kvaerner Pulping och Kamfab så kommer 
verksamheterna att kvarstå som skilda juridiska aktiebolag som ingår i Metsokoncernen. De 
kriterier som finns för att bekräfta en koncerns existens finner man i årsredovisningslagen. En 
koncern består av ett moderbolag och ett eller flera dotterbolag. Moderbolaget måste bland 
annat inneha mer än 50 % av aktierna i ett dotterbolag för att ett koncernförhållande ska 
uppstå. Så blir fallet för Metso och de bägge Kvaernerföretagen eftersom Metso har köpt alla 
aktierna i Pulping och eftersom Kamfab är ett helägt dotterbolag till Pulping så blir Metso 
ägare även till dem. 

7.3 Turordningsreglerna 
Ett troligt scenario i Karlstad är att det uppstår arbetsbrist till följd av organisatoriska 
förändringar vid överlåtelsen. När det gäller turordningen för de aktuella företagen så finns 
det flera alternativ. Ett alternativ är att turordningen görs för varje enskilt företag, detta är 
troligt i första skedet när det fortfarande är tre skilda juridiska enheter. Ett annat alternativ, om 
det blir fråga om fler uppsägningar när den nya organisationen är färdig är en koncernturlista. 
Det beror dock helt och hållet på hur den nya organisationen kommer att se ut. 
 
Det är upp till de fackliga förbunden att lämna en begäran om hur de vill ha turordningen.  
6b § och 22 § i LAS är dispositiva, detta innebär att avsteg får göras från dem i kollektivavtal. 
När det gäller 6b § får dessa avsteg inte vara mindre förmånliga för arbetstagaren. Detta 
innebär i praktiken att SIF/CF/Ledarna och de Metallanställdas förbund får förhandla med 
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arbetsgivarna för att på ett så bra sätt som möjligt försöka tillvarata sina medlemmars 
intressen. 
 
I och med att lagreglerna är dispositiva kan turordningen komma att se ut på olika sätt 
beroende på vad parterna kommer överens om.  
 
Om en arbetsgivare bedriver verksamhet vid flera driftsenheter ska särskild turordning 
bestämmas för varje driftsenhet. Med begreppet driftsenhet menas sådan del av ett företag 
som är beläget inom en och samma byggnad eller inom ett och samma inhägnade område. 
Eftersom Metso Paper och Kvaerner Kamfab befinner sig inom samma område skulle detta 
kunna vara en tänkbar turordningskrets.  
 
På fackets begäran kan det däremot göras en gemensam turordning för orten. Vad som utgör 
en ort kan vara svårt att fastställa, men i detta fall finns inga svårigheter angående detta 
eftersom företagen befinner sig endast några kilometer ifrån varandra. Normalt så skulle en 
turordning fastställas för varje enskilt företag men eftersom de bedriver liknande verksamhet 
och befinner sig så nära varandra kan det finnas skäl för facken att begära en gemensam 
turordning, en koncernturlista. 
 
Om turordningskretsarna blir indelade efter varje företagsenhet, det vill säga Kamfab för sig 
Pulping för sig och Metso för sig så innebär det att de flesta uppsägningarna kommer att ske i 
Kamfab och Pulping med tanke på att det är där delarna som säljs ut till GL&V finns. Detta 
innebär att anställda med längre anställningstid kommer på Pulping och Kamfab kommer att 
bli uppsagda före anställda med kortare anställningstid på Metso.  
 
Fördelen med en koncernturlista, när det gäller arbetsgivaren, kan vara att denne får tillgång 
till mer kvalificerade arbetstagare och därmed göra avvikelser från turordningslistan enligt 
kvalifikationsregeln. Arbetstagarens plats i turordningslistan ska enligt 22 § LAS bestämmas 
utifrån anställningstid. Vid lika anställningstid ska högre ålder gå före. Det finns dessutom en 
regel i 3 § LAS som säger att en arbetstagare som har fyllt 45 år får tillgodoräkna sig en extra 
anställningsmånad för varje påbörjad anställningsmånad. Dock får de högst tillgodoräkna sig 
60 sådana anställningsmånader. Men de arbetstagare som blir kvar efter en driftsinskränkning 
måste ha tillräckliga kvalifikationer för arbetet, därav kvalifikationsregeln. Om arbetstagaren 
inte har det så måste den kunna lära sig arbetsuppgifterna inom rimlig tid, denna tid kan vara 
upp till ett halvår.  
 
Fördelarna för arbetstagarsidan kan vara att de får med fler oorganiserade arbetstagare i 
turordningskretsen vilket medför att finns större möjligheter att skydda sina egna medlemmar. 
Om det till exempel finns många oorganiserade i ett av företagen och många organiserade i ett 
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annat företag och det görs en gemensam turordning för dessa är det troligt att förbunden kan 
skydda fler av sina medlemmar. 
 
Vid en sammanslagning av företag som nu har skett ligger det i arbetsgivarens intresse att få 
tag på den mest kompetenta arbetskraften. Det handlar om stora kapital då en pappersmaskin 
tillverkas, vilket innebär att arbetstagarna bär ett stort ansvar för att det ska bli så bra som 
möjligt och att så få fel som möjligt uppstår. En verksamhet inom pappersmassaindustrin 
kräver stor kunskap inom många områden. Ett litet misstag kan innebära stora ekonomiska 
förluster. 
 
När driftsenheterna är fastställda görs en turordning för varje avtalsområde inom driftenheten. 
Med avtalsområde menas kollektivavtalsområde.  
 
På de aktuella företagen finns två kollektivavtal; Teknikavtalet – Sif/Cf/Ledarna för 
tjänstemännen och Teknikavtalet – Metall för arbetarna. Detta innebär därmed att det blir 
skilda turordningslistor för företagens tjänstemän respektive arbetare. Om det finns 
oorganiserade arbetstagare inom företagen spelar det ingen roll eftersom det avgörande för 
indelningen blir att arbetstagarna arbetar med de arbetsuppgifter som avses med avtalet. 
Verkstadsarbetare utgör därmed en krets oavsett om de är organiserade eller inte. Det räcker 
inte med denna indelning utan det finns också ett kompetenskrav. De anställda ska också ha 
kompetens för att utföra de arbetsuppgifter som krävs för en viss befattning. Detta innebär att 
de delas in efter yrkeskategori. Detta faller sig naturligt eftersom en ekonom till exempel inte 
kan utföra civilingenjörens arbetsuppgifter och tvärtom. 
 
När arbetstagarna har blivit indelade i turordningskretsar så kommer 22 § i LAS in. I varje 
turordningskrets så delas arbetstagarna in efter anställningstid. Om två arbetstagare har lika 
anställningstid så har den äldre företräde till fortsatt anställning. Från början kom dessa regler 
till för att skydda den äldre arbetskraften. Därför infördes också den så kallade ”45-årsregeln”, 
som innebär att arbetstagare över 45 år får tillgodoräkna extra anställningstid.   
 
Vid beräkning av anställningstid så får arbetstagaren tillgodoräkna sig all anställningstid inom 
företaget. Det innebär att anställningens omfattning och art inte spelar någon roll, det har 
heller ingen betydelse om arbetstagaren har utfört arbetet på olika platser. Har arbetstagaren 
varit sjukskriven, föräldraledig eller permitterad så får även denna tid räknas med. Det vill 
säga att all anställningstid får räknas. Anställningstid inom samma koncern får också räknas 
med. Detta innebär att arbetstagare som har varit anställda både inom Metso och Kvaerner 
Kamfab / Pulping får tillgodoräkna sig anställningstiden inom bägge företagen när de nu 
kommer att tillhöra samma koncern. Dessutom så får alla arbetstagare ta med sig all 
anställningstid de har hos det företag som överlåts. 
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Som tidigare har nämnts så kom turordningsreglerna till för att skydda den äldre 
arbetskraften. Om enbart dessa regler tillämpas innebär det att det är de yngre arbetstagarna 
som får sluta eftersom de i regel har kortare anställningstid. Men lagen är ju dispositiv vilket 
innebär att arbetsgivare och arbetstagarorganisationer kan komma överens om annat. 
Problemet är att facket inte helt kan bortse från reglerna i 22 § LAS. 
 
Inom både Metso och Kvaerner är medelåldern väldigt hög. Detta innebär att företagen 
behåller den åldrande arbetskraften i och med reglerna, men detta kan lösas med 
pensionsavgångar. Avtalspensionering innebär till exempel att arbetstagare fyllda 60 får 
erbjudande om förtidspension. Detta är dock mycket dyrt och företagen kanske inte anser sig 
ha råd med detta. Dessutom har arbetstagaren rätt att kvarstå i arbete om den vill. 
 
Fördelen med avtalspensioner är att yngre personal får behålla sina arbeten och medelåldern 
på företagen sänks.  
 
Syftet med de paragrafer i anställningsskyddslagen som vi har gått igenom är att skydda 
arbetstagarna. I och med att reglerna är dispositiva så faller ansvaret för arbetstagarnas 
rättigheter på arbetstagarorganisationerna. Samtidigt måste arbetsgivaren ha möjlighet att 
bedriva en konkurrenskraftig verksamhet. Det är därför viktigt att arbetsgivare och 
arbetstagarorganisationerna samarbetar i de här viktiga frågorna. 
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8. Slutdiskussion 
 
Efter vår praktik på Metso Paper och Kvaerner Kamfab så kan vi konstatera att medelåldern 
på företagen är väldigt hög. Detta kan i förlängningen innebära problem för företagen. Flera 
av de äldre arbetstagarna besitter stor kompetens och kunskap inom sina yrkesområden. 
Denna kunskap vill företagen givetvis behålla samtidigt som det är viktigt att få in yngre 
arbetskraft som kan lära sig utav de äldre.  
 
Turordningsreglerna innebär att de med lång anställningstid har förtur till fortsatt anställning 
och generellt är det så att det är de äldre som har det. Dessutom så får ju de över 45 år 
tillgodoräkna sig extra anställningstid. Denna regel hoppas vi försvinner eftersom den är 
orättvis och missgynnar yngre arbetsstagare. Vid uppsägningar på grund av arbetsbrist finns 
risken att arbetsgivaren får behålla endast de äldre arbetstagarna och om dessa sedan går i 
pension så går ju den kompetensen förlorad och det finns inga kvar som de yngre 
arbetstagarna kan lära av. Vi anser att det är viktigt att ha en bra sammansättning av de 
anställda i företagen både med avseende på ålder och andra faktorer. Dagens lagstiftning 
hindrar i viss mån detta.  
 
Vi tycker att det borde finnas fler möjligheter att behålla den personal som är bäst för 
företaget. Det går visserligen att avtala om turordningen genom kollektivavtal men utrymmet 
för arbetstagarorganisationerna att möta företagens önskemål är begränsat. De kan inte avvika 
från lagens turordningsregler hur mycket som helst.  
 
Enligt vår åsikt så är lagstiftningen förlegad, syftet med reglerna från början var att skydda de 
äldre arbetstagarna, det är dock viktigt att få in de yngre arbetstagarna på arbetsmarknaden. 
Stora pensionsavgångar är på gång i Sverige och de yngre måste ges en chans att få lära av de 
äldre. Dessutom så kommer svensk lagstiftning att behöva ändras eftersom det från EU 
kommer krav på förbud mot diskriminering på grund av ålder.  
 
Angående affären mellan Metso och Kvaerner samt GL&V så finns det många möjligheter, 
beroende på vad arbetsgivare och arbetstagarorganisation kommer överens om. Om vi börjar 
med de delar som säljs till GL&V så kan vi konstatera att det påverkar många av de anställda. 
GL&V avser ju inte att bedriva någon produktion inom Europa de behöver endast vissa 
tjänstemän, enligt avtal så ska de själva få välja vilka de vill anställa. Detta går emot vad 
lagen säger. Problemet är att det är svårt att knyta personal till de delar som GL&V köper. 
Detta leder till att lagen kringgås. Det positiva med det här är att arbetsgivaren tar till vara vad 
denne anser vara den bästa kompetensen utan hänsyn till faktorer som till exempel ålder. 
Nackdelen är att lagen i det här fallet inte tillämpas. På grund av all osäkerhet kring den här 
affären har några av de anställda valt att söka nya anställningar bland annat hos konkurrenten 
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Andritz. Detta hade nog inte EU räknat med när de godkände affären. De ville bevara 
konkurrensen på marknaden men om Andritz har möjlighet att stärka sin position så innebär 
det att Metsos position försvagas. Effekten av detta är att syftet med utförsäljningen till 
GL&V inte uppnås. Metso blir visserligen inte ledande på marknaden däremot har Andritz 
gynnats av hela affären.  
 
I fallet Metso och Kvaerner så övergår all personal till den nya organisationen. Det kommer 
dock att ske organisatoriska förändringar och det kan bli driftsinskränkningar bland annat till 
följd av försäljningen till GL&V. Det är en omtumlande tid för de anställda och risken är att 
arbetstagare som är eftertraktade på arbetsmarknaden väljer att ta en annan anställning hos en 
ny arbetsgivare i stället för att riskera att bli uppsagda på grund av arbetsbrist i ett senare 
skede. Detta kan bli ett problem för Metso som då kan förlora nyckelpersoner som är viktiga 
för verksamheten. 
 
Vid en övertalighet av personal så måste det göras turordningslistor. Detta ska gemensamt 
beslutas om mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationerna. Enligt lag ska det göras upp 
turordningskretsar för varje driftsenhet inom varje enskilt företag. 
Arbetstagarorganisationerna har dock möjlighet att begära gemensam turordning för 
koncernen eller delar av koncernen. 
 
Om det blir så att turordningen bestäms inom företagen var för sig, givetvis med indelning 
efter avtalsområde och yrkeskategori, så innebär det att personal som är anställda på Pulping 
och Kamfab kommer att bli uppsagda på grund av arbetsbrist. Detta på grund av att det är här 
som delar av verksamheten säljs ut. Nackdelen med detta tror vi är att personal med längre 
anställningstid på Kamfab och Pulping kan bli uppsagda före de med kortare anställningstid 
på Metso Paper. I förlängningen kan det innebära att arbetstagare kan bli missnöjda och gör 
rättssak av det hela. En fördel med det här scenariot tror vi, är att personal på respektive 
företag slipper jämföras med personal på de andra företagen och att turordningskretsarna 
därmed begränsas.  
 
Om arbetstagarorganisationen begär gemensam turordning för hela koncernen så innebär det 
att turordningskretsar görs upp baserade på avtalsområde, yrkeskategori, kompetens och ålder. 
Vi tror att det som talar för en koncernturlista är att verksamheterna är förlagda på samma ort, 
delvis inom samma område och det är liknande verksamheter som bedrivs. Nackdelen kan 
vara att de yngre, som generellt har kortare anställningstid, är de som får sluta sin anställning 
och det innebär att medelåldern höjs ännu mer på företagen. Som vi nämnt tidigare anser vi att 
det måste finnas en blandning av yngre och äldre på företagen för att tillvarata den bästa 
kompetensen. Fördelen är att inte bara ett företag förlorar personal så alla företagen har 
möjlighet att bevara viss kompetens.  
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Som vi tidigare nämnde så tycker vi att lagstiftningen är lite förlegad och borde ses över. Ett 
framsteg är direktivet från EU om förbudet mot åldersdiskriminering. Alla arbetstagare borde 
skyddas, yngre som äldre, samtidigt som arbetsgivaren måste ges en chans att få bevara den 
bästa kompetensen i verksamheten för att i fortsättningen kunna bedriva en konkurrenskraftig 
verksamhet. På lång sikt gynnar det alla om företaget går bra eftersom det då skapas fler jobb.  
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Teknikavtalet -  Metall  
1 april 2004 - 31 mars 2007  
 
Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och                                                                                                           
Svenska Metallindustriarbetareförbundet (Metall)  
 

 

 

 

 

 

 

Det tidigare s.k. “Verkstadsavtalet” mellan VF och Metall har omarbetats                                                           
och benämns numera “Teknikavtalet – Metall”.  
 

I äldre avtalstexter förekommer organisationernas tidigare namn och förkortningar liksom den tidigare 
benämningen Verkstadsavtalet (VA).  
 

Sveriges Verkstadsförening (VF) = Teknikarbetsgivarna  
Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF)= Svenskt Näringsliv  



   

§ 8-9  
 

Anmärkning  
Med veckoarbetstid avses ordinarie arbetstid i timmar per helgfri vecka i genomsnitt per kalenderår enligt § 4 
mom 2:1 första stycket. För tvåskiftsarbete ska dock veckoarbetstiden vara 38 timmar vid beräkningen av 
avdraget.  
 

Vid frånvaro hel kalendermånad görs avdrag med arbetstagarens hela månads lön.  
 

§ 9 Anställnings ingående och upphörande  
 

Mom 1 
Med stöd av lokal överenskommelse mellan företaget och verkstadsklubben kan arbetsgivare och arbetstagare 
skriftligen komma överens om anställning för begränsad tid. Sådan anställning får normalt ej överstiga 12 
månader.  
 

Saknas verkstadsklubb kan arbetsgivaren och arbetstagaren överenskomma om sådan anställning utan stöd av 
överenskommelse med den fackliga organisationen, som dock skall underrättas om varje särskilt fall.  
 

Avtal om tidsbegränsad anställning kan i övrigt träffas enligt lag mellan arbetsgivaren och arbetstagaren på 
grund av arbetets särskilda beskaffenhet, vikariat, praktikarbete feriearbete och kommande militärtjänstgöring.  
 

Anmärkning till andra stycket  
Om den fackliga organisationen anser att missbruk av denna bestämmelse sker, äger den påkalla lokal respektive 
central förhandling i ärendet. Löses ej tvisten erfordras i fortsättningen överenskommelse med lokal avdelning 
om fallande det företag som tvisten gäller.  
 

Mom 2   
Vid uppsägning eller permittering på grund av arbetsbrist samt vid företrädesrätt enligt lag vid återintagning efter 
sådan åtgärd äger de lokala parterna träffa överenskommelse om turordningen mellan arbetstagarna. Föreningen 
och förbundet äger när synnerliga skäl föreligger begära central förhandling om sådan överenskommelse.  
 

Om arbetsgivarens rörelse på en och samma ort har mer än en driftsenhet, kan lokal överenskommelse träffas att 
två eller flera driftsenheter skall omfattas av turordningen.  



   

§ 9-10 

Anmärkning  
Lokal överenskommelse träffas mellan företaget och verkstadsklubben. Saknas verkstadsklubb träffas 
motsvarande överenskommelse med lokalavdelning.  
 

Mom 3  
Om arbetstagaren inte fullgör sin uppsägningstid, är arbetsgivaren berättigad att från innestående lön före 
skatteavdrag göra avdrag med ett belopp motsvarande hälften av lägsta lön i den grupp arbetstagaren tillhör för 
den del av uppsägningstiden som inte iakttas.  
 

§ 10 Löneskydd  
 

Mom 1 
Grunden för reglerna är att lön och andra ersättningar följer arbetsuppgifterna.  
 

Vid oförändrade eller likvärdiga arbetsuppgifter kan arbetsgivaren inte utan frivillig överenskommelse ändra 
månadslönen. Detsamma gäller i fråga om arbetsuppgifter för vilka fastställts ett fast lönetillägg per månad.  
 

Följande gäller, om inte annan lokal överenskommelse träffats, angående betalningsregler när arbetstagarens 
arbetsuppgifter ändras med åtföljande förändring av månadslön och fasta lönetillägg per månad.  
 

Betalning för tidsbegränsade arbetsuppgifter ska enbart utgå så länge arbetet utförs. 1 andra fall när en ändring 
av arbetsuppgifter medför att arbetsgivaren sänker månadslön eller fasta lönetillägg per månad ska, för 
arbetstagare med minst två års obruten anställningstid vid företaget, ett individuellt omplaceringstillägg 
fastställas i samband med förändringen av arbetsuppgifterna.  
 

Omplacering på grund av arbetstagarens eget förvållande ger inte rätt till omplaceringstillägg.  
 

Omplaceringstillägget ska bestämmas till belopp som motsvarar sänkningen av månadslönen och fasta 
lönetillägg per månad.  
 

Om arbetstagaren på grund av arbetsskada rar ersättning, exempelvis från trygghetsförsäkring vid arbetsskada 
(TFA), betalas inte omplaceringstillägg till den del sådan ersättning motsvarar sänkningen av månadslönen och 
fasta lönetillägg per månad.  



   

 
 

 

 

 

 

 

 

Teknikavtalet – Sif/CF/Ledarna  
1 april 2004 – 31 mars 2007  
Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Sif,  
Sveriges Civilingenjörsförbund samt Ledarna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I avtalstexter förekommer organisationernas tidigare namn eller förkortningar  
Sveriges Verkstadsförening (VF) = Teknikarbetsgivarna  
Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) = Svenskt Näringsliv  
Svenska Industritjänstemannaförbundet (SIF) = Sif  
Sveriges Arbetsledareförbund (SALF) = Ledarna  
Sveriges Civilingenjörsförbund (CF) = oförändrat  



   

§ 11-12  

Har konflikt pågått under minst 3 månader och kan tjänstemännen icke beredas full sysselsättning, må däremot, 
med motsvarande genomsnittliga f.3rkortning av tjänstgöringstiden, lönen kunna minskas med 10 %, efter en 
månad med ytterligare 10 % osv. Intill dess lönen nedgått till 60 % av ursprungligt belopp.  
 

Den reducering av lön, som medges enligt föregående stycke, må ej föranleda minskning av avgift till pensions- 
eller annan på grund av tjänsten tecknad försäkring.  
 

§ 12 Uppsägning  
 

Mom 1. Uppsägning från tjänstemannens sida  
 

Mom 1:1  
Uppsägningstid om anställningen skett före 2001-02-01  
Uppsägningstiden från tjänstemannens sida är följande om inte annat följer av  
mom 3:1-5 nedan:  

 

      
Tjänstemannens 
uppsägningstid   

             
Anställningstid vid företaget*)  Tjänstemannen har   
     ej fyllt fyllt fyllt fyllt  
    25 år 25 år 30 år 35 årt 
        uppsägningstid i månader 
  mindre än 6 mån 1 1 1 1
  fr.o.m. 6 mån till 3 år 1 1 2 3
  fr.o.m. 3 år till 6 år 1 1 2 3
  fr.o.m. 6 år 1 2 3 3
 

Uppsägningstid om anställningen skett 2001-02-01 eller  senare 

Anställningstid vid företaget*) 
Mindre 
än 2 år 

Fr.o.m. 2 år 
till 6 år 

Fr.om. 6 
år  

        
uppsägningstider i månader 1 2 3
            

 

*) Om beräkningen av anställningstidens längd stadgas 3 § lagen om anställningsskydd  



   

§ 12 

Mom 1:2 Formen för uppsägning  
För att det inte skall uppstå tvist om huruvida uppsägning har skett eller ej, bör tjänsteman göra sin uppsägning 
skriftligen. Om uppsägningen likväl sker muntligen bör tjänstemannen så snart möjligt bekräfta den skriftligen 
till arbetsgivaren. –  

Mom 1:3 Övrigt  
1 övrigt gäller bestämmelserna mom 3.  
 

Mom 2 Uppsägning från arbetsgivarens sida  1) 
 

Turordning vid driftsinskränkning och återanställning  
De lokala parterna skall vid aktualiserad personalinskränkning värdera företagets krav och behov i 
bemanningshänseende. Om dessa behov inte kan tillgodoses med tillämpning av lag skall fastställandet av 
turordning ske med avsteg från lagens bestämmelser.  
 

De lokala parterna skall därvid göra ett urval av de tjänstemän som skall sägas upp så att företagets behov av 
kompetens särskilt beaktas liksom företagets möjligheter att bedriva konkurrenskraftig verksamhet och därmed 
bereda fortsatt ställning.  
 

Det förutsätts att de lokala parterna, på endera partens begäran, träffar överenskommelse om fastställande av 
turordning vid uppsägning med tillämpning av 22 lagen om anställningsskydd och de avsteg från lagen som 
erfordras.  
 

De lokala parterna kan också med avvikelse från bestämmelserna i 25-27 lagen om anstä11ni1gssky1c1 
överenskomma om turordning vid återanställning. Därvid skall de ovan nämnda kriterierna gälla.  
 

Det åligger de lokala parterna att på begäran föra förhandlingar som sägs i föregående stycken liksom att 
skriftligen bekräfta träffade överenskommelser  
 

Enas inte de lokala parterna, äger förbundsparterna, om endera begär det, träffa överenskommelse i enlighet med 
ovan angivna riktlinjer.  
 

Det förutsätts att arbetsgivaren inför behandlingen av frågorna som här berörs tillhandahåller den lokala 
respektive den centrala avtalsparten relevant faktaunderlag.  



   

§ 12 

Anmärkning  
Utan lokal eller central överenskommelse enligt ovan kan uppsägning på grund av arbetsbrist respektive 
återanställning prövas enligt lag med iakttagande av förhandlingsordningen.  
 

Mom 2:1  
 

Uppsägningstid om anställningen skett före 2001-02-01.  
Uppsägningstiden från arbetsgivarens sida är följande om inte annat följer av mom 3:1-5 nedan:  
 

      Tjänstemannens uppsägningstid   
                 
Anställningstid vid företaget2)   Tjänstemannen har     
     ej fyllt fyllt fyllt fyllt  fyllt fyllt 
    25 år 25 år 30 år 35 år 40 år 45 år 
       uppsägningstider i månader     

mindre än 6 mån   1 1 1 1 1 1 

fr.o.m. 6 mån till 6 år   1 2 3 4 5 6 

fr.o.m. 6 år till 9 år   2 3 4 5 5 6 

fr.o.m. 9 år till 12 år     3 4 5 6 6 

fr.o.m. 12 år     3 4 6 6 6 

 

Uppsägningstid om anställningen skett 2001-02-01 eller senare.  
 

Anställningstid vid företaget 2) 
mindre 

än Fr.o.m. Fr.om. Fr.om. Fr.om. Fr.om. 

     2 år 
2 år till 4 

år 
4 år 

till 6år
6 år till 

8 år 
8 år till 
10 år 10 år 

Uppsägningstid i månader 1 2 3 4 5 6 
                  



   

§ 12 

Anmärkningar 
1) Har tjänsteman, som sagts upp på grund av arbetsbrist, vid uppsägningsdagen uppnått 55 års ålder och då har 
10 års sammanhängande anställningstid skall den enligt detta avtal gällande uppsägningstiden förlängas med sex 
månader.  
 

2) Om beräkning av anställningstidens längd stadgas i 3 § lagen om anställningsskydd.  
 

Mom 2:2 Varsel  
Varsel som arbetsgivaren enligt lagen om anställningsskydd skall ge lokalt till skall anses ha skett, när 
arbetsgivaren har överlämnat varselskri’el5e till den lokala tjänstemannaparten eller två arbetsdagar efter det att 
rbegiTa1n har avsänt skrivelsen i rekommenderat brev under respektive tjänstemaflna1m adress.  
 

Varsel som arbetsgivaren har gett under tid, då företaget har semesterstopp, anses ha skett dagen efter den då 
semesterstoppet upphörde.  
 

Mom 2:3 Lön under uppsägningstid  
1 anslutning till 12 § lagen om anställningsskydd gäller följande för tjänstemän som ej kan beredas arbete under 
uppsägningstiden.  
 

För tjänsteman som helt eller delvis avlönas med provision, vilken har direkt samband med tjänstemannens 
personliga arbetsinsats, gäller följande. För varje kalenderdag då tjänstemannen inte kan erbjudas arbete skall 
inkomsten av provisionen anses uppgå till 1/365 av provisionsinkomsten under närmast föregående 
tolvmånadersperiod.  
 

Motsvarande gäller tjänstemän med tantiem, produktionspremie eller dylikt.  
 

Om ersättning för förskjuten arbetstid, skift-, jour- eller beredskapstjänstgöring normalt skulle ha utgetts till 
tjänstemannen gäller följande. För varje kalenderdag då tjänstemannen inte kan erbjudas arbete skall sådan 
ersättning anses uppgå till 1/365 av den under närmast föregående tolvmånadersperiod erhållna ersättningen.  
Mom 2:4 Övrigt  
1 övrigt gäller bestämmelserna i mom 3.  



   

§ 12  

Mom 3 Övriga bestämmelser vid uppsägning  
 

Mom 3:1 Uppsägningstid per den 30 juni 1974  
Om uppsägningstiden per den 30juni 1974 från arbetsgivarens eller tjänstemannens sida i det individuella fallet 
på grund av kollektivt eller enskilt avtal är längre än den enligt mom 1-2 ovan skall den längre uppsägningstiden 
fortfarande gälla, om inte arbetsgivaren och tjänstemannen överenskommer om annat.  
 

Mom 3:2 Överenskommelse om annan uppsägningstid  
Arbetsgivaren och tjänstemannen kan överenskomma om att annan uppsägningstid skall gälla. Om så sker rar 
emellertid uppsägningstiden från arbetsgivarens sida inte understiga vad som anges ovan om arbetsgivarens 
uppsägningstid för det fall anställningen har skett den 1 februari 2001 eller senare.  
 

Mom 3:3 Anställning på prov  
Under provanställning är uppsägningstiden en månad för både arbetsgivaren och tjänstemannen.  
 

Mom 3:4 Pensionärer  
Om tjänstemannen kvarstår i tjänst vid företaget efter det att han har uppnått den för honom gällande ordinarie 
pensionsåldern enligt ITP-planen är uppsägningstiden en månad för både arbetsgivaren och tjänstemannen.  
 

Samma gäller om en tjänsteman anställs vid företaget efter det att han har uppnått den ordinarie pensionsåldern 
som tillämpas vid detta.  
 

Mom 3:5 Uppnådd pensionsålder  
Tjänstemannens anställning upphör utan uppsägning i och med att han uppnår den för honom gällande 
ordinarie pensionsåldern enligt ITP-planen, såvida inte han och arbetsgivaren överenskommer om annat. 
Arbetsgivaren behöver inte lämna underrättelse enligt 33 § lagen om anställningsskydd.  
 

Mom 3:6 Förkortning av uppsägningstid för tjänstemannen  
Om tjänstemannen på grund av särskilda omständigheter vill lämna sin tjänst före uppsägningstidens slut, bör 
arbetsgivaren pröva om så kan medges.  
 

Mom 3:7 Skadestånd då tjänstemannen inte iakttar uppsägningstiden Om tjänstemannen lämnar sin 
anställning utan att iaktta uppsägningstiden eller del av denna, har arbetsgivaren rätt till skadestånd för den 
ekonomiska skada och olägenhet som därigenom vållas, dock lägst med ett belopp som motsvarar.  

Tjänstemannens lön under den del av uppsägningstiden som tjänstemannen ej har iakttagit.  
 



   

§ 12-13 

Mom 3:8 Tjänstgöringsbetyg  
När uppsägning har skett från arbetsgivarens eller tjänstemannens sida har tjänstemannen rätt att erhålla tjänstgöringsbetyg, 
vilket utvisar  
 

- - den tid som tjänstemannen har varit anställd, och  

 
- - de arbetsuppgifter han har haft att utföra, samt 

  
- - om tjänstemannen så begär, vitsord beträffande det sätt på vilket han har utfört sitt arbete.  
 

Arbetsgivaren skall lämna tjänstgöringsbetyget inom en vecka från det att tjänstemannen har begärt att f å betyget.  
 

Mom 3:9 intyg om uttagen semester  
 

När tjänstemans anställning upphör har han rätt att erhålla intyg som utvisar hur många av de lagstadgade 25 
semesterdagarna han har tagit ut under innevarande semester.  
 

Arbetsgivaren skall lämna intyget till tjänstemannen senast inom en vecka från det att tjänstemannen har begärt att 1?i 
intyget.  
 

Om tjänstemannen har rätt till flera semesterdagar än 25 skall den överskjutande semestern i detta sammanhang anses ha 
uttagits först.  
 

§ 13 Förhandlingsordning, Tjänstemarknadsnämnd  
    SAF-PTK, Tjänstemarknadskommitté SAF-PTK 1) 
 

Förhandlingsordningen i det tidigare gällande huvudavtalet mellan SAF och SIF, som även antagits av CF gäller. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) mellan Teknikarbetsgivarna och Ledarna har reglerats i ett samarbetsavtal enligt överenskommelse av den 7 juni 2000 
mellan parterna. Detta avtal ersätter tidigare huvudavtal, se sidan 94.  



   

Bilaga 2



   

Rådets direktiv 2001/23/EG  
av den 12 mars 2001  

 

om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid 
överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter  
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV  
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 94 i 
detta,  
med beaktande av kommissionens förslag,  
med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),  
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), och  
av följande skäl:  
(1) Rådets direktiv 77/187/EEG av den 14 februari 1977 om tillnärmning av  
medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av 
företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter (3) har undergått omfattande 
ändringar (4). För att skapa klarhet och överskådlighet bör därför det direktivet kodifieras. (2) 
På både nationell nivå och gemenskapsnivå medför den ekonomiska utvecklingen 
förändringar i företagsstrukturer genom att företag, verksamheter eller delar av företag eller 
verksamheter genom lagenlig överlåtelse eller fusion övergår till andra arbetsgivare. (3) Det 
är nödvändigt att utarbeta bestämmelser till skydd för arbetstagarna vid byte av arbetsgivare, 
särskilt för att säkerställa att deras rättigheter skyddas.  
(4) Det finns fortfarande skillnader mellan medlemsstaterna beträffande omfattningen av 
arbetstagarnas skydd i detta avseende, och dessa skillnader bör minskas.  
(5) 1 gemenskapsstadgan om arbetstagarens grundläggande sociala rättigheter (den sociala 
stadgan), som antogs den 9 december 1989 föreskrivs följande i punkterna 7, 17 och 18:  
“Fullbordandet av den inre marknaden måste leda till en förbättring av levnads- och 
arbetsförhållanden för arbetstagare inom Europeiska gemenskapen. Där så är nödvändigt, 
skall förbättringen omfatta vissa delar av reglerna rörande anställningsförhållandet, som t.ex. 
förfaranden vid kollektiva uppsägningar och konkurs. Frågor om information, samråd och 
medbestämmande för arbetstagare måste utvecklas på lämpligt sätt, med hänsyn till den praxis 
som råder i de olika medlemsstaterna. Information, samråd och medbestämmande skall ske i 
god tid, särskilt i följande fall: Vid omstruktureringar inom företag eller fusioner som 
påverkar arbetstagarnas sysselsättning”.  
(6) Rådet antog 1977 direktiv 77/187/EEG för att främja en harmonisering av sådan relevant 
nationell lagstiftning som skyddar arbetstagarnas rättigheter och som föreskriver att överlåtare 
och förvärvare i god tid skall informera arbetstagarrepresentanterna och samråda med dem. 
(7) Det direktivet har senare ändrats mot bakgrund av den inre marknadens effekter, 
tendenserna i medlemsstaternas lagstiftning när det gäller hjälp till företag med ekonomiska 
svårigheter, EG-domstolens rättspraxis, rådets direktiv 75/129/EEG av den 17 februari 1975 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar (5) och den 
lagstiftning som redan är i kraft i de flesta medlemsstater.  
(8) Hänsyn till rättssäkerhet och insyn krävde att det rättsliga begreppet överlåtelse 
klargjordes mot bakgrund av EG-domstolens rättspraxis. Det klargörandet ändrade inte 
direktivets räckvidd, såsom denna hade uttolkats av domstolen.  
(9) 1 den sociala stadgan erkänns betydelsen av att bekämpa alla slag av diskriminering, 
särskilt de som är grundade på kön, hudfärg, ras, åsikter eller tro.  
(10) Detta direktiv får inte påverka medlemsstaternas förpliktelser vad gäller de tidsfrister för 
införlivande av direktiven som fastställs i bilaga 1 del B.  



   

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.  
KAPITEL 1  
Räckvidd och definitioner  
Artikel 1  
1. a) Detta direktiv skall tillämpas vid överlåtelse av ett företag, en verksamhet eller en del av 
ett företag eller en verksamhet till en annan arbetsgivare genom lagenlig överlåtelse eller 
fusion.  
b) Med förbehåll för vad som sägs under a och i nedan följande bestämmelser i denna artikel, 
skall 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.  
c) Detta direktiv skall tillämpas på offentliga och privata företag som bedriver ekonomisk 
verksamhet, med eller utan vinstsyfte. En administrativ omorganisation av offentliga 
förvaltningsmyndigheter eller en överlåtelse av administrativa funktioner mellan offentliga 
förvaltningsmyndigheter skall inte betraktas som en överlåtelse enligt detta direktiv.  
2. Detta direktiv skall tillämpas om och i den mån företaget, verksamheten eller den del av 
företaget eller verksamheten som skall överlåtas ligger inom fördragets territoriella räckvidd. 
3. Detta direktiv skall inte tillämpas på sjögående fartyg.  
Artikel 2  
1. 1 detta direktiv avses med  
a) överlåtare: varje fysisk eller juridisk person som till följd av en överlåtelse enligt artikel 1 
.1 upphör att vara arbetsgivare i företaget, verksamheten eller en del av företaget eller 
verksamheten,  
b) förvärvare: varje fysisk eller juridisk person som till följd av en överlåtelse enligt artikel 
1.1 blir arbetsgivare i företaget, verksamheten eller en del av företaget eller verksamheten, c) 
arbetstagarrepresentanter och liknande uttryck: arbetstagarnas representanter enligt 
medlemsstaternas lagar eller praxis,  
d) arbetstagare: varje person som i den berörda medlemsstaten åtnjuter skydd som 
arbetstagare enligt den nationella lagstiftningen rörande anställningsförhållandet. 2. Detta 
direktiv skall inte påverka nationell lagstiftning när det gäller definitionen av anställningsavtal 
eller anställningsförhållanden.  
Medlemsstaterna får emellertid inte utesluta anställningsavtal eller anställningsförhållanden 
från detta direktivs räckvidd enbart på grund av följande:  
a) Antalet arbetstimmar som utförs eller skall utföras.  
b) Anställningsförhållandet regleras av ett tidsbegränsat anställningsavtal enligt artikel 1.1 i 
rådets direktiv 91/383/EEG av den 25 juni 1991 om komplettering av åtgärderna för att främja 
förbättringar av säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare med tidsbegränsat 
anställningsförhållande eller tillfälligt anställningsförhållande (6).  
c) Anställningsförhållandena är tillfälliga enligt artikel 1.2 i direktiv 91/383/EEG och det 
företag, den verksamhet eller den del av ett företag eller en verksamhet som överlåts är, eller 
är del av, en verksamhet som hyr ut arbetskraft och som är arbetsgivaren.  
 

KAPITEL II  
Skydd för arbetstagarnas rättigheter  
Artikel 3  
1. 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.  



   

Medlemsstaterna får föreskriva att överlåtaren och förvärvaren efter tidpunkten för 
överlåtelsen skall vara solidariskt ansvariga för de skyldigheter som före  

överlåtelsetidpunkten har uppkommit på grund av ett anställningsavtal eller ett  
anställningsförhållande som gällde vid överlåtelsetidpunkten.  
2. Medlemsstaterna får besluta om lämpliga åtgärder för att se till att över1åtaren informerar 
förvärvaren om alla rättigheter och skyldigheter som kommer att överlåtas på fZ3rvärvaren 
enligt denna artikel, i den mån dessa rättigheter och skyldigheter är eller borde ha varit kända 
för överlåtaren när överlåtelsen skedde. Om överlåtaren underlåter att informera förvärvaren 
om en sådan rättighet eller skyldighet skall detta inte påverka överlåtelsen av dem rättigheten 
eller skyldigheten eller någon av arbetstagares rättigheter gentemot förvärvaren och/eller 
överlåtaren med avseende på den rättigheten eller skyldigheten.  
3. Efter överlåtelsen skall förvärvaren vara bunden av villkoren i löpande kollektivavtal på 
samma sätt som överlåtaren var bunden av dessa villkor till dess att avtalets giltighetstid har 
löpt ut eller ett nytt kollektivavtal har börjat gälla.  
Medlemsstaterna får begränsa den period under vilken de skall vara bundna av ett sådant 
avtal, med det förbehållet att den inte får vara kortare än ett år.  
4. a) Om inte medlemSstaterfla föreskriver något annat skall punkterna 1 och 3 inte tillämpas 
när det gäller arbetstagarnaS rätt till åklers-, invaliditets- eller efterlevandefZ5rinåner på 
grund av sådana kompletterande pensionssystem för ett företag eller mellan företas som ligger 
utanför medlemsstatemas nationella författningsreglerade socialförsäkringssystem.  
b) Även om de inte i enlighet med a föreskriver att punkterna 1 och 3 skall tillämpas på dessa 
rättigheter, skall medlemsstaterna 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.  
Artikel 4  
1. En överlåtelse av ett företag, en verksamhet eller en del av ett företag eller en verksamhet 
skall inte i sig utgöra skäl för uppsägning från överlåtarens eller förvärvarens sida. Denna 
bestämmelse skall dock inte hindra uppsägningar som görs av ekonomiska, tekniska eller 
organisatoriska skäl, och som innefattar förändringar i arbetsstyrkan.  
Medlemsstaterna får föreskriva att första stycket inte skall tillämpas på särskilda kategorier av 
arbetstagare som inte omfattas av medlemsstaternas lagar eller praxis i fråga om skydd mot 
uppsägning.  
2. Om anställningsavtalet eller anställningsförhållandet upphör därför att överlåtelsen medför 
en väsentlig förändring av arbetsvillkoren som är till nackdel för arbetstagaren, skall 
arbetsgivaren anses ansvarig för att anställningsavtalet eller anställningsförhållandet 
upphörde.  
Artikel 5  
1. Om inte medlemsstaterna föreskriver något annat skall artiklarna 3 och 4 inte tillämpas på 
överlåtelse av företag, verksamhet eller del av företag eller verksamhet om överlåtaren är 
föremål för konkursförfarande eller något motsvarande insolvensförfarande, som inletts i syfte 
att likvidera överlåtarens tillgångar och som står under tillsyn av en behörig offentlig 
myndighet (som kan vara en konkursförvaltare som utsetts av en behörig offentlig 
myndighet).  
2. När artiklarna 3 och 4 är tillämpliga på en överlåtelse under ett insolvensförfarande som har 
inletts mot överlåtaren (oavsett om detta förfarande har inletts i syfte att likvidera överlåtarens 
tillgångar) och under förutsättning att detta förfarande står under tillsyn av en behörig 
offentlig myndighet (som kan vara en konkursförvaltare enligt nationell lagstiftning), kan en 



   

medlemsstat föreskriva  
a) att överlåtarens skulder på grund av ett anställningsavtal eller ett anställningsförhållande 
och som skall betalas före överlåtelsen eller innan insolvensförfarandet inleds, trots vad som  

sägs i artikel 3.1, inte skall övergå på förvärvaren under förutsättning att det av ett sådant 
förfarande följer skydd, enligt den medlemsstatens lagstiftning, som minst motsvarar det 
skydd som tillhandahålls i de situationer som omfattas av rådets direktiv 80/987/EEG av den 
20 oktober 1980 on’ tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd f6r 
arbetstagarna vid arbetsgivarens insolvens (7), och, eller alternativt,  
b) att förvärvaren, överlåtaren eller den eller de personer som utför överlåtarens uppgifter, å 
ena sidan, och arbetstagarrepresentanterna, å andra sidan, i den utsträckning sorti gällande 
lagstiftning eller praxis tillåter detta, kan komma överens om ändringar i arbetstagarnas 
anställningsvillkor för att skydda arbetstillfällen genom att säkerställa överlevnaden för 
företaget eller verksamheten eller en del av förtaget eller verksamheten.  
3. En medlemsstat far tillämpa punkt 2 b på varje överlåtelse där överlåtaren enligt den 
nationella lagstiftningen befinner sig i en allvarlig ekonomisk krissituation, under 
förutsättning att en behörig offentlig myndighet har förklarat att en sådan situation föreligger 
och att den kan bli föremål för tillsyn av rättsliga myndigheter, på villkor att sådana 
bestämmelser fanns i den nationella lagstiftningen den 17 juli 1998.  
Kommissionen skall före den 17 juli 2003 lägga fram en rapport om effekterna av denna 
bestämmelse och förelägga rådet lämpliga förslag.  
4. Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att hindra att insolvensförfaranden 
används på ett felaktigt sätt, så att arbetstagarna därigenom berövas de rättigheter som 
föreskrivs i detta direktiv.  
Artikel 6  
1. Om företaget, verksamheten eller delen av ett företag eller en verksamhet behåller sin 
självständighet, skall ställning och funktion för representanterna eller representationen för de 
arbetstagare som berörs av överlåtelsen bibehållas på samma villkor som före  
överlåtelsetidpunkten gällde enligt lag, annan författning eller avtal, förutsatt att de villkor 
som är nödvändiga för inrättande av arbetstagarrepresentationen uppfylls.  
Första stycket skall inte gälla om nödvändiga villkor för förnyad utnämning av  
arbetstagarrepresentanterna eller för förnyat inrättande av arbetstagarrepresentationen är 
uppfyllda enligt medlemsstaternas lagar och andra författningar eller praxis, eller enligt avtal 
med arbetstagarrepresentanterna.  
När överlåtaren är föremål för konkursförfarande eller något motsvarande insolvensförfarande 
som har inletts för att likvidera överlåtarens tillgångar och som står under tillsyn av en 
behörig offentlig myndighet (som kan vara en av behörig offentlig myndighet utsedd 
konkursförvaltare), kan medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de 
arbetstagare som berörs av överlåtelsen förblir representerade på ett riktigt sätt tills nytt val 
eller ny utnämning av arbetstagarrepresentanter har skett.  
Om företaget eller verksamheten eller delen av ett företag eller en verksamhet inte behåller 
sin självständighet skall medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de 
arbetstagare som berörs av överlåtelsen och som representerades före överlåtelsen förblir 
representerade på ett riktigt sätt under den tid som behövs för förnyat inrättande eller förnyad 
utnämning av arbetstagarrepresentationen i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis. 2. 
Om uppdraget för representanterna för de arbetstagare som berörs av överlåtelsen upphör till 
följd av överlåtelsen, skall representanterna alltjämt åtnjuta det skydd som  
medlemsstaternas lagar och andra författningar eller praxis ger dem.  
 



   

KAPITEL III  
Information och samråd  
Artikel 7  
1. Överlåtaren och förvärvaren skall vara skyldiga att informera representanterna för sina av  
överlåtelsen berörda arbetstagare om  

- tidpunkt eller förslagen tidpunkt för överlåtelsen,  
skälen för överlåtelsen,  
- överlåtelsens juridiska, ekonomiska och sociala följder för arbetstagarna,  
- planerade åtgärder i förhållande till arbetstagarna.  
Överlåtaren skall ge sina arbetstagares representanter sådan information i god tid innan 
överlåtelsen genomförs.  
Förvärvaren skall ge sådan information till sina arbetstagares representanter i god tid, och i 
vart fall innan hans arbetstagares arbets- och anställningsvillkor direkt påverkas av 
överlåtelsen.  
2. När överlåtaren eller förvärvaren planerar åtgärder i förhållande till sina arbetstagare skall 
han i god tid samråda med arbetstagarrepresentanterna beträffande dessa åtgärder för att söka 
nå en överenskommelse.  
3. Medlemsstater vars lagar och andra författningar föreskriver att arbetstagarrepresentanterna 
får anlita skiljeförfarande för att få till stånd ett avgörande i fråga om de åtgärder som skall 
vidtas i förhållande till arbetstagarna, far begränsa skyldigheterna enligt punkterna 1 och 2 till 
sådana fall när den genomförda överlåtelsen medför en förändring av verksamheten som kan 
antas innefatta allvarliga nackdelar för ett avsevärt antal arbetstagare.  
Informationen och samråden skall åtminstone omfatta planerade åtgärder i förhållande till 
arbetstagarna.  
Informationen måste tillhandahållas och samråden äga rum i god tid före den förändring av 
verksamheten som avses i första stycket.  
4. Skyldigheterna enligt denna artikel skall gälla oberoende av om det beslut som leder till 
överlåtelsen fattas av arbetsgivaren eller av ett företag som kontrollerar arbetsgivaren. När det 
gäller påstådd överträdelse av kraven på information och samråd i detta direktiv, kan 
argumentet att överträdelsen inträffade därför att information inte tillhandahölls av ett företag 
som kontrollerar arbetsgivaren inte godtas som ursäkt.  
5. Medlemsstaterna får begränsa skyldigheterna enligt punkterna 1, 2 och 3 till företag eller 
verksamheter som, när det gäller antalet anställda, uppfyller villkoren för val eller inrättande 
av ett kollegialt organ som representerar arbetstagarna.  
6. Medlemsstaterna skall föreskriva att berörda arbetstagare, för det fall att arbetstagarna i ett 
företag eller en verksamhet utan egen förskyllan saknar representanter, skall informeras i 
förväg om  
- tidpunkt eller föreslagen tidpunkt för överlåtelsen,  
- skälet för överlåtelsen,  
- överlåtelsens juridiska, ekonomiska och sociala följder för arbetstagarna,  
- planerade åtgärder i förhållande till arbetstagarna.  
 

- KAPITEL IV  
Slutbestämmelser  
Artikel 8  
Detta direktiv skall inte påverka medlemsstaternas rätt att tillämpa eller infZ5ra lagar eller 
andra författningar som är gynnsammare för arbetstagarna.  
Artikel 9  
Medlemsstaterna skall i sina nationella rättsordningar införa de bestämmelser som behövs för 
att alla arbetstagare och arbetstagarrepresentanter, som anser sig förfördelade på grund av 
underlåtenhet att iaktta de skyldigheter som följ er av detta direktiv, skall kunna föra talan vid 
domstol, i förekommande fall efter att ha vänt sig till andra behöriga myndigheter. Artikel 10  



   

Kommissionen skall före den 17 juli 2006 för rådet lägga fram en analys av effekterna av 
bestämmelserna i detta direktiv. Det skall föreslå de ändringar som förefaller nödvändiga. 
Artikel 11  

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de lagar och andra 
författningar som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.  
Artikel 12  
Direktiv 77/187/EEG i dess lydelse enligt det direktiv som anges i bilaga 1 del A skall  
upphöra att gälla utan att det påverkar medlemsstaternas förpliktelser vad gäller de tidsfrister 
för införlivande som anges i bilaga 1 del B.  
Hänvisningar till det upphävda direktivet skall tolkas som hänvisningar till detta direktiv och 
skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga II.  
Artikel 13  
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska gemenskapernas officiella tidning.  
Artikel 14  
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.  
Utfärdat i Bryssel den 12 mars 2001.  

 
 
 


