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Förord 
Intresset för att skriva om övergång av personalbaserad verksamhet väcktes efter att 

jag varit åhörare vid en huvudförhandling i Arbetsdomstolen som behandlade just 

denna rättsproblematik. Efter att ytterligare studerat rättsläget angående dessa typer 

av verksamhetsövergångar insåg jag att det finns många intressanta frågeställningar 

att analysera och besvara vilket har lett fram till denna uppsats. 

Vid sidan av skrivandet gjorde jag en uppsatspraktik hos LO/TCO Rättskydd AB vilket 

var en givande tid där jag fick nya perspektiv på arbetsrätten som rättsområde och 

många tankeställare angående personalbaserade verksamhetsövergångar. 

Jag vill även i denna del framföra ett tack till min handledare Docent Mikael Hansson 

som väglett mig och gett mig goda råd från den första dagen till att det vad dags att 

lämna in detta examensarbete. Slutligen vill jag tacka hela min familj som har stöttat 

mig under uppsatsskrivandet precis som de gjort under hela juristutbildningen.  
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1 Inledning 

1.1 Uppsatsens ämne 

Denna uppsats är en studie i arbetsrätt och kommer att behandla i vilka fall en 

övergång av verksamhet enligt gällande rätt föreligger. Mer specifikt kommer 

framställningen framförallt att analysera vad som gäller för verksamheter som är 

personalbaserade, som t.ex. städ- och bevakningsverksamheter.1  

Det svenska rättsläget angående verksamhetsövergångar följer framförallt av 

överlåtelsedirektivet2 och EU-domstolens praxis, trots att det finns en uttrycklig 

bestämmelse i 6 b § i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Arbetsdomstolens 

har angående detta uttryckt att 6 b § LAS ska tolkas i enlighet med direktivet och EU-

domstolens domar på området.3 Utöver det har överlåtelsedirektivet föranlett en hel 

del tolkningsproblem och ett stort antal mål i EU-domstolen.4  

När EU-domstolen har tolkat överlåtelsedirektivets bestämmelser har den följt 

direktivtes grundläggande skyddssyfte och på grund av det tolkat reglerna vidsträckt.5 

Angående syftet har EU-domstolen uttryckt att ändamålet med direktivet är att trygga 

kontinuiteten i anställningsförhållanden inom en ekonomisk enhet oberoende om det 

sker ett ägarbyte. 6  

För att överlåtelsedirektivet ska kunna ge samma anställningsskydd till anställda i olika 

branscher har det i rättspraxis skapats en uppdelning hur bestämmelserna ska tolkas 

och tillämpas. Rättsläget ser därför till viss del olika ut om verksamheten som bedöms 

är material/immaterialbaserad eller personalbaserad.7 Denna uppdelning ses som en 

anpassning till en modern arbetsmarknad som består av fler rena tjänsteföretag vilka 

1 Se t.ex. förenade målen C-173/96 och C-247/96, Hidalgo och Ziemann REG 1998 s. I-8237 p. 26. 
2 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 verksamheter. 
3 Se t.ex. AD 2014 nr 14 och AD 2014 nr 28. 
4 Nyström (2011), s. 259. 
5 Nyström (2001), s. 211. 
6 Mål C-458/05 Jouini, REG 2007 s. I-07301, p. 23. 
7 AD 2014 nr 1. 
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fungerar utan några väsentliga materiella tillgångar. I personalbaserade verksamheter 

är det istället de anställdas yrkeskunnande som är företagets viktigaste tillgång.8  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att utreda och analysera det gällande rättsläget angående 

övergång av personalbaserad verksamhet.  

Den frågeställning som strävas efter att besvaras i denna uppsats är:  

- Vilka kriterier, rekvisit och begrepp är av betydelse när det ska bedömas om det 

skett en övergång av personalbaserad verksamhet? 

- Hur ska dessa begrepp tolkas och tillämpas? 

- Vilka konsekvenser leder det gällande rättsläget till?  

- Åt vilket håll pekar den senaste svenska rättsutveckligen på området?  

1.3 Disposition 

Dispositionen i denna uppsats kommer vara enligt följande: 

I kapitel 2 inleds med ett avsnitt där de mest central bestämmelserna för denna 

framställning i överlåtelsedirektivet och LAS presenteras. Vidare i detta kapitel 

redogörs det för vissa utgångspunkter som ska ge en grundförståelse för rättsläget och 

den problematik som finns kring övergång av personalbaserad verksamhet.  

I kapitel 3 följer en rättsfallsgenomgång som framförallt består av EU-domstolens 

praxis på området. Dessa presenteras och analyseras och denna del ska lägga en grund 

för uppsatsens två nästkommande kapitel.   

I kapitel 4 analyseras olika rekvisit och begrepp som finns stadgade i 

överlåtelsedirektivet och som skapats av EU-domstolen. Där presenteras bland annat 

vad som avses med lagenlig överlåtelse, ekonomisk enhet och bibehållen identitet.  

I kapitel 5 framförs olika slutsatser som dragits av det som presenterats i de 

föregående kapitlena. Här behandlas även olika konsekvenser som uppstått på grund 

av det gällande rättsläget. Efter det följer av en analys av hur förutsägbart rättsläget 

angående personalbaserade verksamhetsövergångar borde vara. Slutligen diskuteras 

8 Melin (1998), s. 129. 
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Arbetsdomstolens senaste praxis och om det av denna kan dras några slutsatser 

angående den kommande rättsutvecklingen.   

1.4 Metod, material och begreppsbeskrivning 

Undersökningsmetoden i uppsatsen är rättsdogmatisk. Detta innebär att jag använt 

mig av EU-direktiv och svensk lagstiftning, svenska förarbeten, rättspraxis från EU-

domstolen och Arbetsdomstolen samt juridisk litteratur för att besvara min 

frågeställning.  

För att kunna få en förståelse för överlåtelsedirektivets ändamål och kunna tolka och 

analysera direktivets bestämmelser har jag använt mig av direktivets ingress. Utöver 

det har jag med ledning av EU-domstolen beaktat överlåtelsedirektivets syfte när mina 

slutsatser har dragits. 

Vad det gäller förarbetena till implementeringsbestämmelsen 6 b § LAS hänvisar dessa 

i stor utsträckning till EU-domstolens praxis, vilket till viss del begränsar dessa som 

rättskälla.9 Något som också begränsar användningen av förarbetena är att det 

nuvarande rättsläget angående övergång av personalbaserad verksamhet till stor del 

har utvecklats efter att de skrevs.  

Angående EU-domstolens praxis är överlåtelsedirektivet ett av de arbetsrättsliga EU-

direktiv som gett upphov till mest rättspraxis.10 Bland denna praxis finns även ett stort 

antal rättsfall som behandlar övergång av personalbaserad verksamhet. Ett urval av 

dessa rättsfall kommer att presenteras och analyseras i uppsatsen. I denna rättspraxis 

har det vuxit fram olika kriterier, rekvisit och begrepp som är centrala när det ska 

fastställas om det skett en personalbaserad verksamhetsövergång. 

Angående den juridiska litteraturen har jag i störst utsträckning använt mig av 

författare som har kommenterat det svenska rättsläget. Utöver detta har jag till viss 

del använt mig av litteratur författat av rättsvetenskapsmän som diskuterar vad som 

gäller för alla EU:s medlemstater.     

9 Prop. 1994/95:102 och SOU 1994:83. 
10 Källström och Malmberg (2013), s. 280. 
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Om vi övergår till begreppsanvändningen i uppsatsen används i många rättskällor 

benämningen EG-domstolen i denna framställning kommer enbart EU-domstolen att 

användas, som är den nuvarande benämningen av denna domstol.  

Ytterligare termer som kan behöva förklaras är begreppen överlåtelse och övergång. 

Dessa kommer att användas synonymt i denna uppsats. I 6 b § LAS används till 

exempel begreppet övergång och i överlåtelsedirektivet används genomgående 

begreppet överlåtelse. Vad som skall avses med övergång enligt förarbetena är den 

innebörd av begreppet överlåtelse som framgår av överlåtelsedirektivet och EU-

domstolens praxis.11 Något som ytterligare bekräftar att dessa begrepp används 

synonymt är vad översättaren har anmärkt i EU-rättsfallet Jouini C-485/05 p. 13 

nämligen att ”för ett korrekt terminologival används i stället för uttrycket "överlåtelse" 

nedan uttrycket "övergång".  

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen handlar framförallt om i vilka fall det föreligger en övergång av en 

personalbaserad verksamhet. Den kommer inte att i någon större utsträckning att 

behandla de rättsverkningar som följer när en verksamhetsövergång har konstaterats.  

Diskussionen i uppsatsen kommer att föras utifrån ett svenskt nationellt perspektiv 

och inte behandla vad som gäller vid gränsöverskridande företagsöverlåtelser.12  

Det finns förutom bestämmelser i LAS även vissa bestämmelser i lagen (1976:580) om 

medbestämmande i arbetslivet (MBL) som införlivar överlåtelsedirektivet i det svenska 

rättssystemet.  Dessa bestämmelser kommer dock inte att presenteras och analyseras i 

någon större utsträckning.  

Vad det sedan gäller presentationen av EU-domstolens praxis har det gjorts ett urval 

av de rättsfall som ansetts mest centrala och som bedömts tillföra något väsentligt 

nytt till rättsläget. När det kommer till svensk rättspraxis presenteras i avsnitt 3.2 

Buxbom-fallet (AD 2014 nr 14). Anledningen till varför just detta rättsfall och inte andra 

som behandlar uppsatsens tema framförs beror på att avgörandet summerar det 

11 Prop. 1994/95:102 s. 65. 
12 För att läsa om gränsöverskridande företagsöverlåtelser samt frågor om lagval och domsrätt, se 
Malmberg, SvJT 2004 s. 792 ff. 

9 
 

                                                      



tidigare svenska rättsläget på ett bra och rättvisande sätt samt ger en fingervisning hur 

rättsläget kommer att utvecklas. Andra svenska rättsfall kommer att refereras till 

löpande i texten och att hänvisa till den notapparat som används 

2 Övergång av verksamhet – regler och rättsliga utgångspunkter 

2.1 Inledning 

I detta kapitel följer en genomgång av de bestämmelser som reglerar när det föreligger 

en övergång av personalbaserad verksamhet. Inledningsvis presenteras en del där 

överlåtelsedirektivets historik och syfte behandlas till följd av en del med direktivets 

materiella bestämmelser. Sedan kommer ett avsnitt där de svenska reglerna kring 

verksamhetsövergångar beskrivs.  

Utöver detta presenteras vissa rättsliga utgångspunkter, angående 

verksamhetsövergång, som ska fungera som en introduktion till den mer fördjupade 

del som följer därefter. Slutligen i kapitlet finns de sju Spijkers-kriterierna uppräknade 

samt en förklaring till vissa av dessa kriterier. 

2.2 Överlåtelsedirektivet 

2.2.1 Historik och syfte 

Det ursprungliga överlåtelsedirektivet antogs 197713. Av ett handlingsprogram som 

följde efter den sociala stadgan framgick sedan att en förändring av direktivet var 

angelägen. Där föreslogs bland annat att det krävdes en närmare definition av 

begreppet överlåtelse. Detta ledde till flera års diskussioner och 1998 antogs ett 

ändringsdirektiv14 där en del av EU-domstolens praxis kodifierades. Det nuvarande 

överlåtelsedirektivet från 200115 ersatte sedan 1977 års direktiv och 1998 års 

ändringsdirektiv. Det gällande direktivet innebar inga ändringar i sak utan endast en 

samordning av de båda tidigare direktiven.16 

13 Direktiv 77/187/EEG.  
14 Direktiv 98/50/EG. 
15 Direktiv 2001/23/EG. 
16 Nyström (2011), s. 259. 
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Vad det gäller syftet med överlåtelsedirektivet kan det framföras att meningen med 

direktivet aldrig har varit att skapa en gemensam skyddsnivå för hela gemenskapen, 

utan att arbetstagarna ska få det anställningsskydd som de har rätt till enligt nationella 

regler även vid företags- och verksamhetsöverlåtelser. Vidare angående syftet 

föreskrivs det i direktivets ingress punkt (3) att ”Det är nödvändigt att utarbeta 

bestämmelser till skydd för arbetstagarna vid byte av arbetsgivare, särskilt för att 

säkerställa att deras rättigheter skyddas.” Denna del i ingressen har fått en avgörande 

betydelse för hur EU-domstolen har tolkat direktivet.17 EU-domstolen har även vid ett 

flertal tillfällen uttalat att syftet med överlåtelsedirektivet är att trygga kontinuiteten i 

anställningsförhållanden inom en ekonomisk enhet, oberoende om det sker ett 

ägarbyte.18 Utöver det anses EU-domstolen tolkat direktivet vidsträckt och det står 

även klart att domstolen vid flera tillfällen hänvisat till överlåtelsedirektivets 

grundläggande syfte.19 

2.2.2 Direktivets struktur och centrala bestämmelser 

I överlåtelsedirektivets första kapitel, räckvidd och definitioner, stadgas i artikel 1.1.a 

att direktivet ska tillämpas vid en överlåtelse av ett företag, en verksamhet eller del av 

ett företag eller verksamhet till en annan arbetsgivare genom lagenlig överlåtelse eller 

fusion. Denna artikel är själva grunden för när verksamhetsöverlåtelse enligt direktivet 

föreligger. Artikeln har vid flera tillfällen tolkats av EU-domstolen och föranlett många 

diskussioner av ett flertal rättsvetenskapsmän. Vidare i artikel 1.1.b preciseras vad som 

avses med begreppet överlåtelse och där uttrycks bland annat att det ska vara fråga 

om en överlåtelse av en ekonomisk enhet som behåller sin identitet.  

I det andra kapitlet, skydd för arbetstagarnas rättigheter, stadgas de rättigheter och 

skyldigheter som följer av direktivet. En bestämmelse av vikt i detta kapitel är artikel 

3.1 som stadgar att överlåtarens rättigheter och skyldigheter på grund av ett 

anställningsförhållande efter en verksamhetsövergång ska övergå på förvärvaren. Det 

följer av bestämmelsen att förvärvaren träder in i anställningsavtalet som det är vid 

tidpunkten för överlåtelsen. Vid en verksamhetsövergång följer alltså arbetstagarna 

17 Mulder (2004), s. 120 ff. 
18 Mål 24/85 Spijkers REG 1986, s. 1119, p. 11-12 och mål C-458/05 Jouini REG 2007 s. I-07301, p. 23.  
19 Nyström (2011), s. 260. 
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med över till förvärvaren. Vidare behöver någon uppsägning av anställningsavtalet inte 

ske, utan arbetstagarna blir automatiskt anställda hos förvärvaren.20 En bestämmelse 

som också kan ha stor betydelse för de anställda är artikel 3.3.  Där det stadgas att 

förvärvaren är bunden av samma villkor gentemot de anställda i de kollektivavtal som 

överlåtaren var bunden av. Ytterligare en bestämmelse i det andra kapitlet som till viss 

del kommer att diskuteras i denna framställning, är artikel 6.1. Där stadgas att om 

verksamheten, efter en verksamhetsövergång, behåller sin självständighet ska 

arbetstagarrepresentanterna bibehålla samma villkor som innan överlåtelsen. Som vi 

kommer se i avsnitt 4.4 har rekvisitet självständighet fått en avgörande betydelse för 

om föremålet för övergången kan anses vara en ekonomisk enhet.   

I kapitel 3, information och samråd, stadgas i artikel 7.1 att både överlåtaren och 

förvärvaren har viss informationsplikt till de fackliga representanterna för de 

arbetstagare som berörs av överlåtelsen. Vidare finns även en bestämmelse, artikel 

7.2, där det framförs att det ska samrådas med de fackliga representanterna.  

Till sist i kapitel 4, slutbestämmelser, klarläggs bland annat i artikel 8 att 

överlåtelsedirektivet inte lägger hinder för att medlemsländerna att tillämpa eller 

införa lagar som är gynnsammare för de anställda. Det framgår med andra ord av 

denna artikel att direktivet är ett minimidirektiv. 

2.2.3 Svenska rätt i förhållande till överlåtelsedirektivet 

Överlåtelsedirektivet riktar sig inte till de enskilda utan till medlemsstaterna och 

bestämmelserna ska implementeras i den nationella lagstiftningen.21 Vad det gäller 

Sverige blev vi skyldig att implementera överlåtelsedirektivet på grund av EES-avtalets 

ikraftträdande den 1 januari 1994. Först ansågs inte att det behövdes några specifika 

lagändringar utan det menades att det förelåg så kallad normharmoni. Detta 

antagande ledde dock till en livlig inhemsk debatt och kritik från EFTA:s 

övervakningsorgan ESA till den svenska regeringen.22 Därefter skedde vissa 

lagändringar och resultatet blev att överlåtelsedirektivet har implementerats i det 

20 Källström och Malmberg (2013), s. 284. 
21 Bernitz och Kjellgren (2014), s. 56. 
22 Nyström (2001), s. 220. 
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svenska rättssystemet genom 6 b § LAS och 7 § 3 st. LAS. Dessutom har det lagts till ett 

tredje stycke i 28 § MBL och ändrats i denna paragrafs första stycke.  

Direktiv används alltså för att harmonisera lagstiftningen i de olika medlemsländerna. 

Sedan är det i princip upp till länderna att bestämma form och tillvägagångssätt för 

genomförandet. Direktiv kan vara uppbyggda på olika vis och ett sådant sätt är att de 

tillåter medlemsländerna att tillämpa mer långtgående nationella bestämmelser och 

då är det frågan om ett så kallat minimidirektiv.23 Överlåtelsedirektivet är ett 

minimidirektiv vilket framgår, som ovan nämndes, av dess artikel 8. Sverige har till viss 

del infört gynnsammare bestämmelser än vad direktivet kräver. Ett exempel på detta 

är att vid implementeringen av direktivet infördes det överhuvudtaget inte några 

undantag för offentlig verksamhet.24 

När det kommer till att tolka och tillämpa direktiv har de oftast inte har några 

förarbeten och om sådana finns anses dessa inte vara av någon större betydelse när en 

rättsakt väl har antagits.25 Istället tas det hänsyn till ingressen där det anges vad som 

beaktades när rättsakten utformades. Ingressen är dock inte juridiskt bindande som 

direktivets artiklar, men kan utgöra viktig tolkningshjälp när gällande rätt ska fastslås.  

Sedan vad det gäller EU-rättens genomslag i de olika medlemsländerna är det 

fastslaget att de nationella domstolarna och myndigheterna är skyldiga att tolka 

nationell lagstiftning med hänsyn till relevanta EU-bestämmelser.26 När det kommer till 

direktiv brukar detta kallas direktivkonform tolkning, som innebär en skyldighet att så 

långt som möjligt tolka den nationella rätten i ljuset av innehållet och syftet med 

direktivet på området.27 Denna skyldighet att tolka direktivkonformt gäller de 

nationella rättsregler som är öppen för tolkning och den konforma tolkningen är alltså 

en viktig del i att unionsrätten ska få genomslag i de olika medlemsländerna.28 Vad det 

gäller de svenska bestämmelser som infördes på grund av överlåtelsedirektivet ska de 

alltså tolkas EU-konformt i de delar bestämmelserna går tillbaka på direktivet. 

23 Bernitz och Kjellgren (2014), s. 56 f. 
24 Nyström (2001), s. 212. 
25 Bernitz och Kjellgren (2014), s. 187 f. 
26 Bernitz och Kjellgren (2014), s. 123 f. 
27 Bernitz och Kjellgren (2014), s. 125. 
28 Bernitz och Kjellgren (2014), s. 123 ff. 
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2.3 Svenska regler 

De svenska bestämmelser som infördes för att implementera överlåtelsedirektivet i 

svensk rätt, omnämnda i det ovanstående avsnittet, är 6 b § och 7 § 3 st. LAS samt 

vissa bestämmelser i 28 § MBL. Denna paragraf i medbestämmandelagen reglerar 

framförallt två separata frågor. Den första frågan handlar om förhållandet mellan 

arbetsgivaren som övertar verksamheten där det finns ett kollektivavtal och den 

fackliga organisation som är part i kollektivavtalet. Den andra frågan gäller 

övertagarens skyldighet att tillämpa de i kollektivavtalet reglerade anställningsvillkoren 

till förmån för de arbetstagare som övergår till denna nya arbetsgivare. Själva 

kollektivavtalet övergår bara om förvärvaren inte redan är bunden av ett kollektivavtal 

för denna verksamhet. Den nya arbetsgivaren kan trots detta vara skyldig att under 

viss tid fortsätta att tillämpa de anställningsvillkor från det kollektivavtal som gällde 

hos överlåtaren. Det avgörande för om 28 § MBL är tillämplig är om det skett en 

verksamhetsövergång enligt 6 b § LAS. 29 

Implementeringsbestämmelsen 6 b § LAS stadgar att vid en verksamhetsövergång 

övergår de rättigheter och skyldigheter som följer av anställningsavtalet från 

överlåtaren till förvärvaren. Utöver detta stadgas det att den tidigare arbetsgivaren 

också är ansvarig för de ekonomiska förpliktelser som hänför sig till tiden före 

övergången. Överlåtarens och förvärvarens ansvar är med andra ord solidariskt.30 

Lagregeln 6 b § LAS infördes på grund av 1977 års överlåtelsedirektiv och paragrafen 

har således sitt ursprung i direktivets första version. När direktivet fick sin nuvarande 

mer utförliga lydelse valde den svenska lagstiftaren att inte ändra 6 b § LAS, utan 

menade att gällande rätt ändå följer av det nya direktivet och EU-domstolens 

rättspraxis.31 Lydelsen i 6 b § LAS ger tillskillnad från den konsoliderade versionen av 

överlåtelsedirektivet ett knapphändigt svar på hur bestämmelsen ska förstås. Vidare 

hänvisar förarbetena till paragrafen huvudsakligen till EU-domstolens rättspraxis och 

ger därför också ett begränsat svar hur bestämmelsen ska tolkas och tillämpas.32 Det 

framgår sedan av 2 § 4 st. LAS att bestämmelsen 6 b § LAS semidispositiv med EU-

29 Holke och Olauson (2012), s. 235.  
30 För en utförligare diskussion angående det solidariska ansvaret se, SOU 1994:83 s. 154. 
31 Mulder (2004), s. 55. 
32 Prop. 1994/95:102 och SOU 1994:83. 
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spärr, vilket innebär att kollektivavtal som avviker från lagen får inte ge arbetstagarna 

ett sämre skydd än vad överlåtelsedirektivet föreskriver.33   

I det svenska regelsystemet infördes även ett uppsägningsförbud i 7 § 3 st. LAS på 

grund av överlåtelsedirektivet. Av denna bestämmelse framgår att vid en 

verksamhetövergång enligt 6 b § LAS ska övergången i sig inte utgöra saklig grund för 

att säga upp arbetstagaren. Förbudet ska dock inte hindra uppsägningar som sker av 

ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl. Enligt förarbetena kan överlåtaren 

säga upp arbetstagarna om arbetsbristen är hänförlig till en övertalighet i dennes 

verksamhet.34 Däremot om övertaligheten är en följd av övergången och inte hänför 

sig till arbetsbrist i den överlåtna verksamheten är det inte tillåtet att säga upp 

arbetstagarna. Om det redan har tagits ett beslut att en verksamhetsövergång ska ske 

eller att planer kring övergången har tagit en relativt fast form anses utgångspunkten 

vara att övergången i sig är orsaken till uppsägningen.35  

2.4 Företags- och verksamhetsövergång 

2.4.1 Rättsliga utgångspunkter – angående övergång av verksamhet 

Denna framställning handlar till stor del om hur 6 b § LAS och överlåtelsedirektivet ska 

tolkas och tillämpas, därför kan det vara värt att poängtera att om ett helt företag 

övergår från en arbetsgivare till en annan föranleder det sällan några 

tolkningsproblem. Det är istället när en del av ett företag eller en verksamhet övergår 

som svårigheterna visar sig. 

Direktivet tvingande för arbetsgivarna och får inte åsidosättas vare sig med den 

anställdes medgivande eller via avtal. Däremot följer det både av LAS och 

överlåtelsedirektivet att arbetstagarna har rätt att motsätta sig en övergång och är 

därmed inte tvingad att följa med till den nya arbetsgivaren.  

Avgörande när det ska fastsällas om det skett en verksamhetsövergång är om det skett 

ett arbetsgivarbyte.36 Vilket leder till att en aktieöverlåtelse inte anses vara en 

verksamhetsövergång varken i överlåtelsedirektivets eller i de svenska reglernas 

33 Källström och Malmberg (2013), s. 167. 
34 Prop. 1994/95:102, s. 45. 
35 Källström och Malmberg (2013), s. 285. 
36 Nyström (2011), s. 260. 
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mening.37 Det sker i dessa fall inte någon förändring i partsställningen i 

anställningsavtalet.38  

Den inledande bedömningen när det ska fastställas om en del av en verksamhet har 

överlåtits är att avgöra om en lagenlig överlåtelse eller fusion har ägt rum.39 EU-

domstolen har gett detta rekvisit ett vidsträckt tillämpningsområde. Det behöver inte 

vara fråga om ett förvärv i traditionell mening och det är inte nödvändigt att det 

föreligger ett direkt avtalsförhållande mellan överlåtaren och förvärvaren. 

Överlåtelsen kan således ske genom två steg genom en tredje man. 40 

Om det kan konstateras att en lagenlig överlåtelse eller fusion har skett blir nästa 

bedömning om en ekonomisk enhet har övergått till en annan arbetsgivare och om den 

ekonomiska enheten behåller sin identitet.41 Detta ska avgöras genom en 

helhetsbedömning av samtliga relevanta omständigheter. EU-domstolen har slagit fast 

sju kriterier som ska beaktas vid denna helhetsbedömning.42 Dessa sju Spijkers-

kriterier har fått en avgörande betydelse i praxis när det kommer till att bestämma om 

det skett en verksamhetsövergång.  

2.4.2 Spijkers-kriterierna 

EU-domstolen slog, i rättsfallet Spijkers, för första gången fast vilka kriterier som ska 

beaktas när det ska bedömas om en ekonomisk enhet har behållit sin identitet hos den 

nya arbetsgivaren. Avgörandet har sedan haft fått stor betydelse när 

överlåtelsedirektivets bestämmelser ska tillämpas.43 

De sju kriterierna som ska beaktas vid helhetsbedömningen är: 

1) arten av företag eller verksamhet, 

2) frågan om företagets materiella tillgångar, såsom byggnader och lösöre, överlåtits 

eller inte,  

37 Prop 1994/95:120, s. 31. 
38 Holke och Olauson (2012), s. 236. 
39 Se avsnitt 4.2 för en mer utförlig presentation av rekvisitet. 
40 Källström och Malmberg (2013), s. 281 f. 
41 Se avsnitt 4.4 och 4.5 för en mer utförlig diskussion.  
42 Mål 24/85 Spijkers  ECR 1986 s. 1119.  
43 Mulder (2004) s. 133 f. 
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3) värdet av immateriella tillgångar vid överlåtelsetidpunkten,  

4) om majoriteten av de anställda tagits över av den nye arbetsgivaren eller inte,  

5) om kunderna har tagits över eller inte,  

6) graden av likhet mellan verksamheten före och efter överlåtelsen,  

7) i förekommande fall den tidsperiod under vilken verksamheten har legat nere.44 

Varför just dessa kriterier får sådan avgörande betydelse har EU-domstolen inte 

uttryckligen förklarat. EU-domstolen har däremot uttalat att kriterierna inte får 

bedömmas var för sig, utan de utgör enskilda delar i en samlad bedömning.45 Vilket vi 

dock kommer att se i den fortsatta framställningen har EU-domstolen sedan gett 

kriterierna olika tyngd beroende på verksamhetens art. När det kommer till 

personalbaserade verksamheter ska det läggas extra vikt vid det fjärde Spijkers-

kriteriet. Detta kriterium har även fått en mer utförlig betydelse när det kommer till 

personalbaserade verksamhetsövergångar. Av EU-domstolens praxis framgår att en 

ekonomisk enhet kan behålla sin identitet om den nya arbetsgivaren övertar en 

huvuddel, i förhållande till antal och kompetens, av personalstyrkan som hans 

föregångare särskilt hade avdelat för denna uppgift.  

3 Rättspraxis 

3.1 Inledning 

I detta kapitel kommer framförallt EU-domstolens rättspraxis att presenteras.  Detta 

eftersom rättsläget vad det gäller personalbaserad verksamhetsövergång till stor del 

har skapats av denna domstol. Utöver denna praxis kommer ett svenskt rättsfall, AD 

2014 nr 14, angående övergång av personalbaserad verksamhet att behandlas.  

44 Det inte finns någon enskilt vedertagen svensk översättning av Spijkers-kriterierna. I denna uppsats 
används samma översättning som bl.a. finns i Nyström (2011) s. 263 samt Källström och Malmberg 
(2014) s. 282 f. 
45 Se t.ex. Mål 24/85 Spijkers  ECR 1986 s. 1119. och  mål 29/91 Redmond Stichting ECR 1992 s. I-3189 
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3.2 Buxbom, AD 2014 nr 14 

Rättsfallet Buxbom väcker även intresse eftersom ett kriterium för att en övergång av 

en personalbaserad verksamhet ska föreligga är att huvuddelen av personalen ska ha 

överlåtits från överlåtaren till förvärvaren. Trots att tre av fyra anställda gick över till 

den nya arbetsgivaren ansåg inte Arbetsdomstolen att det skett en övergång av 

verksamhet enligt 6 b § LAS. Rättsfallet har även blivit föremål för en resningsansökan 

där Svenska kommunalarbetareförbundet anser att den rättstillämpning som ligger till 

grund för Arbetsdomstolens dom strider uppenbart mot lag.46  

Omständigheterna i rättsfallet var att två anställda arbetade som personliga 

assistenter hos Buxbom Invest AB (Buxbom) vars verksamhet gick ut på att ge 

personlig assistans till en enskild brukare. På grund av missförhållanden i bolaget tog 

Malmö Stad över ansvaret för den personliga assistansen. Efter Malmö Stad hade tagit 

över som ansvariga för assistansen arbetade de anställda en period för samma brukare 

men anställda för Malmö stad. De anställda hävdade sedan att de inte erhållit korrekt 

lön från bolaget och att Malmö Stad på grund av en verksamhetsövergång skulle ta 

över de förpliktelser som bolaget hade gentemot dem. Malmö Stad bestred dock detta 

och menade att det inte förelåg någon övergång av verksamhet.  

I domskälen inleder Arbetsdomstolen med uttalandet att 6 b § LAS ska tillämpas i 

enlighet med överlåtelsedirektivet och EU-domstolens praxis. Domstolen fortsätter 

med att gå in på hur begreppet ekonomisk enhet i överlåtelsedirektivet artikel 1.1.b 

ska tolkas. Där konstaterars att med begreppet förstås en organiserad gruppering av 

tillgångar vars syfte är att bedriva ekonomisk verksamhet vare sig denna utgör en 

huvud- eller sidoverksamhet. Dessutom ska enheten enligt domstolen vara varaktigt 

organiserad och inte begränsad till att utföra visst arbete. Arbetsdomstolen hänvisar 

sen till EU-rättsfallet UGT-FSP 47 och framför att det ska vara fråga om en organisation 

av personer och tillgångar som är tillräckligt strukturerade och oberoende och som kan 

bedriva en ekonomisk verksamhet genom vilken ett särskilt syfte eftersträvas.    

Det framförs vidare att det inom sektorer som huvudsakligen baserar sig på arbetskraft 

inte behöver finnas några betydande materiella eller immateriella tillgångar, utan att i 

46 Se Resningsansökan, mål Ö 3062-1 i Högsta domstolen. 
47 Mål C-151/09 UGT-FSP REU 2010 s. I-7617 p. 26. 
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dessa fall kan ett stukturerat kollektiv av arbetstagare utgöra en varaktig organiserad 

ekonomisk enhet, om grupperingen av arbetstagare är tillräckligt självständig. För att 

tillräcklig självständighet ska föreligga ska ledningen för grupperingen relativt fritt och 

oberoende kunna organisera arbetet inom gruppen. Dessutom kunna ge order och 

instruktioner samt fördela uppgifter åt arbetstagare inom den enheten utan direkt 

inblandning av arbetsgivarens andra organisationsstrukturer.    

Därefter framför Arbetsdomstolen vad som krävs för att den ekonomiska enheten ska 

anses ha behållit sin identitet. Detta är enligt domstolen beroende på vilken typ av 

verksamhet som bedrivs av, men det konstateras att en ekonomisk enhet som består 

av ett kollektiv av arbetstagare kan behålla sin identitet. Kravet är att dessa 

arbetstagare varaktigt förenas i en gemensam verksamhet och att den nye 

arbetsgivaren inte inskränker sig till att fortsätta den aktuella verksamheten, utan även 

övertar huvuddelen av personalstyrkan såvitt avser antal och kompetens.  

Fortsatt poängterar domstolen att prövningen om vad som utgör en ekonomisk enhet 

och om den har behållit sin identitet ska avgöras utifrån en helhetsbedömning av 

samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Detta sker enligt domstolen med 

beaktande av de så kallade Spijkers-kriterierna, men framför även att kriterierna bara 

kan anses vara aspekter av den bedömning som ska göras och att de inte bedömas var 

för sig. 

När domstolen går över till att sitt avgörande ansågs att anledningen till att Malmö 

Stad tog över assistansen var att de hade en lagstadgad skyldighet att göra detta. 

Domstolen poängterar även att de var tvungen till det på grund av att 

Försäkringskassan beslutat att betala ut assistansersättning till Malmö Stad istället för 

till Buxbom. Arbetsdomstolen konstaterar även att Malmö Stads personal utförde 

samma arbetsuppgifter som tidigare utförts av Buxboms anställda.  

Efter detta kommer Arbetsdomstolen in på den del av domskälen som ligger till grund 

för resningsansökan. Domstolen uttalar nämligen att staden varken tog över 

arbetsledning, administration eller materiella tillgångar från Buxbom. Därefter menar 

domstolen att även att om de tre anställda utgjorde en majoritet hos Buxbom var 

dessa arbetstagare inte var tillräckligt självständiga för att anses utgöra en ekonomisk 
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enhet. Domstolen ansåg sedan att det faktum att arbetsuppgifterna omfattade samma 

kund och samma lokal handlar mer om vilka arbetsuppgifter som utfördes än om 

vilken rörelse som bedrevs. Inte heller det faktum att assistansen löpte på utan avbrott 

kan med hänseende till verksamhetens art inte anses ha någon betydelse enligt 

domstolen. Efter dessa uttalanden kommer Arbetsdomstolen fram till slutsatsen att 

det inte varit fråga om att någon bestående ekonomisk enhet som övergått till Malmö 

Stad.  

3.2 EU-domstolens rättspraxis 

3.2.1 Yttersta uttolkaren av EU-rätten 

Precis som det beskrivs i förarbetena till 6 b § LAS är det ytterst EU-domstolen som 

avgör vilka situationer som omfattas av överlåtelsedirektivet och därmed också de 

nationella regler som utgår från direktivet.48 Det är denna domstol som utvecklar 

rättsläget, vilket medför att när bestämmelser som bygger på direktiv ska tolkas och 

tillämpas kommer EU-domstolens förhandsavgöranden få stor betydelse.49 

Det svar som EU-domstolen ger är bindande för de nationella domstolarna, men det är 

fortfarande den nationella domstolen som ska tillämpa svaret i det enskilda fallet. Det 

är alltså inte EU-domstolen som avgör det enskilda målet.50 Ett förhandsavgörande har 

dock prejudikatverkan eftersom det inte bara är bindande för den domstol som ställt 

frågan utan för alla domstolar i de olika medlemsstatarna.51 

På grund av att det är EU-domstolen som tillstor del har skapat rättsläget kring 

övergång av personalbaserad verksamhet följer en relativt omfattande genomgång av 

de viktigaste EU-rättfallen på området. 

3.2.2 Süzen, C-13/95 

Rättsfallet Süzen är ett centralt avgörande när det kommer till övergång av 

personalbaserad verksamhet. Det refereras frekvent till Süzen-domen i andra 

48 Prop. 1994/95:102, s. 31. 
49 AD 1995 nr 163. 
50 Gröning och Zetterquist (2010), s. 223 ff. 
51 Gröning och Zetterquist (2010), s. 274 ff. 
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förhandsavgöranden angående personalbaserade verksamhetövergångar.52 EU-

domstolen fick i detta rättsfall en konkret och för denna framställning relevant 

tolkningsfråga. Nämligen om direktivet kan vara tillämpligt i ett fall där inte någon 

materiell eller immateriell produktionsfaktor har överlåtits. Innan det redogörs för 

domstolens svar kommer dock omständigheterna kort att presenteras. 

Ayse Süzen var anställd som städare vid ett gymnasium för bolaget Zehnacker. 

Gymnasiet sade upp avtalet med Zehnacker och på grund av detta sade bolaget upp 

anställningen med Ayse Süzen. I och med det väckte hon talan vid den nationella 

domstolen om fastställelse av att uppsägningen inte innebar att arbetsförhållandet 

mellan henne och bolaget hade upphört. Den nationella domstolen ansåg dock att 

rättsläget kring överlåtelsedirektivets tillämplighet i detta fall var oklart och ställde 

därför den ovan nämnda tolkningsfrågan till EU-domstolen. 

Domstolen konstaterar inledningsvis att om direktivet ska vara tillämpligt måste 

överlåtelsen hänföra sig till en stabilt organiserad ekonomisk enhet vars verksamhet 

inte är begränsad till utförandet av ett visst arbete. Med begreppet enhet avses enligt 

domstolen en organisation av personer och beståndsdelar som kan bedriva en 

ekonomisk verksamhet genom vilken ett särskilt syfte eftersträvas. För att avgöra om 

en överlåtelse av en enhet föreligger måste, enligt domstolen, samtliga 

omständigheter kring processen beaktas. Det är vid denna bedömning som Spijkers-

kriterierna ska vara vägledande, men domstolen poängterar att dessa kriterier är en 

del i en helhetsbedömning och kriterierna kan därför inte bedömas isolerat.  

Domstolen går sedan in på begreppet ekonomisk enhet som kommer presenteras 

närmare i avsnitt 4.4. Här framför domstolen att en enhet inte kan likställas med den 

verksamhet som den bedriver. Enhetens identitet följer nämligen enligt domstolen av 

andra omständigheter som dess personal, arbetsledning, organisation av arbetet, 

driftsmetoder och, i förekommande fall, det driftkapital som den förfogar över.  

Därefter konstaterar EU-domstolen att vid en bedömning av de faktiska 

omständigheterna ska hänsyn tas till vilken typ av verksamhet som det handlar om. 

52 Se bl.a. förenande målen C-173/96 och C-247/96 Hidalgo och Ziemann REG 1998 1998 s. I-8237 samt 
förenande målen C-127/96, C-229/96 och C-74/97 Vidal m.fl. REG 1998 s. I-8179. 
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Med andra ord ska vikten av de olika Spijkers-kriterierna variera beroende på vilken 

typ av verksamhet det handlar om. Detta eftersom en ekonomisk enhet på vissa 

områden kan fungera utan betydande materiella eller immateriella tillgångar och trots 

det behålla sin identitet. 

Vidare menar EU-domstolen att ett kollektiv av arbetstagare på vissa områden där 

verksamheten i huvudsak baserar sig på arbetskraft kan utgöra en ekonomisk enhet. 

Här menas även att en sådan enhet kan behålla sin identitet efter att den har 

överlåtits. Detta sker enligt domstolen om den nya arbetsgivaren inte inskränker sig till 

att fortsätta verksamheten utan även övertar en huvuddel, i förhållande till antal och 

kompetens, av personalstyrkan som hans föregångare särskilt hade avdelat för denna 

uppgift.  

3.2.3 Hidalgo och Ziemann, C-173/96 och C-247/96 

Omständigheterna i målet C-173/96 var att Francisca Hidalgo och fyra kollegor var 

anställda som assistenter hos en spansk kommun. Kommunen hade överlåtit sin 

verksamhet som bestod av hemtjänst för behövande personer till företaget Minerva 

och när detta avtal löpte ut till ett annat företag vid namnet Acer. Detta bolag som tog 

över hemtjänsten valde att anställda Francisca Hidalgo och hennes kollegor på deltid 

utan att de fick tillgodoräkna sig anställningstiden hos den tidigare arbetsgivaren. De 

anställda ansåg att detta stred mot den artikel i spansk rätt som genomför 

överlåtelsedirektivets bestämmelser.  

I målet C-247/96 var Horst Ziemann anställd som vakt vid ett av försvarsmaktens 

sjukvårdsförråd. Under en tid från 1979 till 1995 var Ziemann anställd av fem olika 

bolag som var tilldelade av försvarmakten att ansvara för övervakningen för förrådet. 

1995 tilldelades dock denna övervakning till bolaget Horst Bohn som valde att överta 

bevakningspersonalen som var stationerad vid förrådet förutom Horst Ziemann och 

två andra anställda. Horst Ziemann väckte talan mot bolaget och menade att 

uppsägningen stred mot den bestämmelse i den tyska rätten som införlivar 

överlåtelsedirektivet. Bolaget menade att det inte fanns något rättsligt förhållande 

mellan dem och det bolag som tidigare hade skött övervakningen och därför var 

bestämmelsen om verksamhetövergång inte tillämplig.  

22 
 



EU-domstolen hänvisar i stora delar till rättsfallet Süzen och upprepar nästan vissa 

delar ordagrant. Därefter kommer ett intressant uttalande av domstolen där den anser 

att ett exempel på verksamheter som i huvudsak baserar sig på arbetskraft är städning 

och bevakning. Det framförs även att en organiserad grupp av arbetstagare som 

särskilt och varaktigt har avdelats för ett gemensamt uppdrag kan i brist på andra 

produktionsfaktorer utgöra en ekonomisk enhet. 

Därefter går domstolen ganska tydligt i genom en metod. Denna innebär att det först 

ska avgöras om det som övergår, i detta fall hemtjänsten och bevakningen, kan anses 

vara organiserade ekonomiska enheter. Därefter kommer en bedömning med 

beaktande av Spijkers-kriterierna om dessa enheter har bevarat sin identitet. 

Det framförs även att vilken vikt man lägger vid de olika Spijkers-kriterierna beror på 

vilken verksamhet som bedöms. Även menar domstolen att eftersom ekonomiska 

enheter i vissa sektorer kan fungera utan materiella och immateriella tillgångar kan 

bibehållandet av identiteten inte vara beroende av att sådana tillgångar överförs. 

Slutligen konstateras att ett kollektiv av arbetstagare som varaktigt förenas i en 

gemensam verksamhet i vissa branscher där verksamheten i huvudsak baserar sig på 

arbetskraft kan utgöra en ekonomisk enhet. Därför kan också en sådan enhet behålla 

sin identitet om den nya arbetsgivaren inte bara fortsätter verksamheten utan övertar 

en huvuddel, i förhållande till antal och kompetens, av enhetens personalstyrka.  

3.2.4 Liikenne, C-172/99 

Omständigheterna i rättfallet Liikenne var att det har uppkommit en tvist mellan 

busstransportföretaget Oy Liikenne AB (Liikenne) och de två chaufförerna Pekka 

Liskojärvi och Pentti Juntunen. Tvisten handlar om Liikennes vägran att tillämpa 

samma anställningsvillkor som den förra arbetsgivaren.  

Situationen var denna att Liikenne tilldelades efter ett offentligt anbudsförfarande 

driften av sju lokala busslinjer för tre år, som innan hade trafikerats av ett annat bolag. 

Det bolaget som tidigare hade trafikerat dessa linjer sade upp 45 anställda varav 33 

återanställdes av Liikenne. Förutom detta överläts inte några fordon eller någon annan 
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egendom, utan Liikenne hyrde endast 2 bussar under ett par månader och köpte vissa 

uniformer från det förra bolaget. 

Pekka Liskojärvi och Pentii Juntunen var två av de 33 som sades upp av det första 

bolaget och sedan återanställdes av Liikenne. De ansåg att det hade skett en övergång 

av verksamhet enligt överlåtelsedirektivet och att de hade rätt att ha kvar samma 

anställningsvillkor som hos den tidigare arbetsgivaren.  

EU-domstolen inleder med att uttala vad som gäller angående överlåtelsedirektivets 

tillämplighet när ett bolag tar över efter ett annat på grund av en vunnen offentlig 

upphandling. Den menar kort och koncist att direktivet kan vara tillämpligt när ett 

företag tar över kollektivtrafik, som tidigare bedrivits av ett annat företag, efter en 

offentlig upphandling. Sedan uttalar EU-domstolen det som även Arbetsdomstolen 

ofta framför att det faktum att den nya innehavaren av kontraktet tillhandahåller 

samma tjänst som den förra innebär inte att det rör sig om en övergång av 

verksamhet. 

Precis som i tidigare avgöranden går domstolen igenom att en ekonomisk enhet i vissa 

branscher kan fungera utan betydande materiella eller immateriella tillgångar. Här 

framförs dock att när det kommer till busstrafik kan detta inte anses som en 

verksamhet som i huvudsak baserar sig på arbetskraft. Detta eftersom en sådan typ av 

verksamhet enligt domstolen kräver omfattande materiella tillgångar och anläggningar 

för att fungera. Den omständighet att inte några sådana tillgångar övergick från den 

tidigare arbetsgivaren till Liikenne är en omständighet som enligt domstolen bör tas i 

beaktning vid bedömningen om det skett en verksamhetsövergång. 

EU-domstolen avslutar med att tydliggöra att inom en sektor som kollektivtrafik med 

buss utgör de materiella tillgångarna en viktig del för att kunna utöva verksamheten 

och den omständigheten att sådana tillgångar inte har övergått leder till att denna 

enhet inte kan anses ha bevarat sin identitet. 

3.2.5 Abler, C-340/01 

I rättsfallet Abler var omständigheterna följande att ett sjukhus i Wien hade ett avtal 

med Sanrest som gav bolaget ansvaret för matlagningen på sjukhuset. Måltiderna 
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tillagades i sjukhusets lokaler och dessa samt vatten, energi och nödvändig utrustning 

ställdes till förfogande av sjukhuset. Efter meningsskiljaktigheter mellan sjukhuset och 

Sanrest sade sjukhuset upp avtalet och efter upphandling stod det klart att Sodexho 

skulle stå som ny avtalspart. Carlito Abler och flera kollegor till honom som var 

anställda hos Sanrest väckte därför talan inför den nationella domstolen att det skulle 

fastställas att deras anställningsförhållanden skulle fortsatta att gälla mot Sodexho.  

EU-domstolen framförde att en storköksverksamhet, som kräver omfattande 

utrustning, inte kan anses vara en verksamhet som i huvudsak är baserad på 

arbetskraft. Den ansåg däremot att Sodexho tog över betydande materiella tillgångar 

eftersom de fortsatte att tillaga måltiderna i sjukhusets kök.  

Domstolen för sedan ett omvänt resonemang nämligen att inom en sektor som 

storköksbranschen där verksamheten huvudsakligen är baserad på utrustning räcker 

det inte med att den nya entreprenören inte övertar en huvuddel, i förhållande till 

antal och kompetens, av den personalstyrkan. 

3.2.6 Jouini, C-458/05 

Bemanningsföretaget Mayer & Co hade ekonomiska svårigheter och tillsammans med 

företagets största kund utarbetades ett koncept som skulle genomföras i ett nytt 

bemanningsföretag vid namn Princess Personal Service (PPS). Omständigheterna var 

fortsatt följande att det fanns två makar i Mayer & Co som hade haft nyckelroller. De 

tillträdde sedan som industrichef och försäljningschef hos PPS och även fyrtio av de 

som arbetade för den stora kunden övergick från Mayer & Co till PPS. Utöver detta 

valde även andra mindre kunder att gå över till det nya bolaget. Det stod sedan i 

slutändan klart att förutom de två makarna hade en tredjedel av de anställda, en 

filialchef och ett antal kundrådgivare gått över till PPS. När allt detta hade skett blev 

Mayer & Co föremål för ett förenklat konkursförfarande.  

Mohamed Jouini tillsammans med ett flertal anställda som hade gått över till PPS 

krävde att det företaget skulle betala utestående lönefordringarna från Mayer & Co på 

grund av att det skett en verksamhetsövergång.  
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Frågan som EU-domstolen ska besvara är om överlåtelsedirektivet är tillämpligt när 

anställda övergår mellan två bemanningsföretag. Domstolen framför att om ett 

bemanningsföretag inte har en organisationsstruktur som går att identifiera finns det 

anledning att beakta dess specifika karaktär snarare än att försöka fastställa om det 

finns en ekonomisk enhet i företagets organisation. Bedömningen om det finns en 

ekonomisk enhet innefattar en prövning av om de tillgångar med vilka verksamheten 

bedrevs och som överfördes utgjorde en enhet, som i sig var tillräcklig för att kunna 

tillhandahålla de tjänster som var typiska för bemanningsföretagets ekonomiska 

verksamhet. Detta utan att det skulle vara nödvändigt att använda andra betydande 

tillgångar eller andra delar av företaget. Det krävs enligt domstolen Know-how, 

administration och arbetstagare som hyrs ut, men däremot behövs inga andra 

betydande tillgångar för att bedriva ett bemanningsföretag. Arbetskraften är en 

väsentlig beståndsdel och utan denna skulle det bli omöjligt för bemanningsföretaget 

att bedriva sin verksamhet.  

EU-domstolen menar slutligen att i detta fall när denna grupp av anställda bestod av 

en kontorsanställd, en filialchef, kundrådgivare, en tredjedel av den uthyrda 

arbetskraften och en ledning med know-how kan de anses vara en oberoende 

ekonomisk enhet. 

3.2.7 UGT-FSP, C-151/09 

Omständigheterna i rättsfallet UGT-FSP var att en kommun hade lagt ut offentliga 

servicetjänster på fyra privata företag. Kommunen beslutade dock att utföra de i egen 

regi och tjänsterna handlade om vaktmästartjänster och städning av offentliga skolor, 

vägrenhållning samt skötsel av parker och trädgårdar. Efter det begärde vissa 

förtroendevalde som tidigare arbetat för de privata bolagen att få tillgodoräkna sig tid 

för facklig verksamhet även när de övergått till att vara anställda för kommunen. 

Denna begäran avslogs och kommunen menade att uppdragen som 

arbetstagarrepresentanter hade utfört upphörde i och med att de nu var anställda av 

kommunen.  

En facklig organisation kallad UGT-FSP väckte dock talan mot kommunens beslut vid 

nationell domstol som vilandeförklarade målet och begärde ett förhandsavgörande av 
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EU-domstolen. Tolkningsfrågan som ställdes av den nationella domstolen handlade 

inte direkt om övergång av verksamhet utan om kriteriet, behållande av 

självständighet, i artikel 6.1 i överlåtelsedirektivet.  

För att kunna besvara tolkningsfrågan menar EU-domstolen att det är lämpligt att först 

pröva om det skett en övergång av verksamhet enligt direktivet. Detta på grund av att 

det är endast då det kan anses föreligga en övergång som artikel 6.1 blir aktuell.  

Efter detta kommer domstolen in på begreppet självständighet enligt artikel 6.1 i 

överlåtelsedirektivet. Det framförs att den spanska regeringen har gjort gällande att 

begreppet självständighet i direktivets sjätte artikel ska tolkas på samma sätt som 

begreppet identitet i första artikeln. 

Detta håller dock inte EU-domstolen med om utan självständigheten prövas först när 

det konstaterats att det föreligger en övergång. Dessutom framför domstolen att 

direktivet ska tillämpas på alla övergångar som uppfyller villkoren i första artikeln. 

Detta är oavsett om den övertagna ekonomiska enheten senare behåller sin 

självständighet eller inte. 

Vidare menas att om dessa begrepp skulle anses likvärdiga förlorar denna del av artikel 

6.1 sin verkan, eftersom rekvisitet självständighet automatiskt skulle vara uppfyllt om 

det konstaterats att enheten hade behållit sin identitet. Domstolen poängterar sedan 

att dessa begrepp inte är likvärdiga och frågan om självständigheten ska prövas först 

efter att det fastställts att det skett en övergång. 

Därefter går domstolen in på vad själva begreppet självständighet i artikel 6.1 innebär 

och börjar med konstaterandet att en definition av begreppet inte går att finna i någon 

av direktivets artiklar. Vad det gäller ordalydelsen menar domstolen att i vanligt 

språkbruk ger begreppet självständighet uttryck för rätten till självbestämmande. Det 

framförs att om begreppet tillämpas på en ekonomisk enhet menas de befogenheter 

som de ansvariga för denna enhet har att relativt fritt och oberoende organisera 

arbetet inom enheten för att bedriva dess ekonomiska verksamhet. Domstolen 

preciserar sig ytterligare och menar att mer specifikt ger det uttryck för befogenheten 

att ge order och instruktioner, fördela uppgifter åt underordnade arbetstagare inom 
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den aktuella enheten samt ta beslut om hur de materiella tillgångar som enheten 

förfogar över ska användas. Detta utan direkt inblandning av arbetsgivarens andra 

organisationsstrukturer. Vidare behålls självständigheten enligt domstolen när de 

organistoriska befogenheterna blir oförändrade jämfört med det som rådde innan 

övergången. 

3.2.8 Scattolon, C-108/10 

Ivana Scattolon var anställd av en Italiensk kommun och arbetade som vaktmästare i 

statliga skolor. Verksamheten att förse de statliga skolorna med service i form av 

städning och underhåll av lokaler samt administrativt bistånd överfördes genom 

lagstiftning från kommunen till staten. Därmed övergick även Ivana Scattolons 

anställning till staten och hon placerades i en lönegrad som motsvarade nio års 

tjänstgöringstid. Detta innebar att hon inte fick tillgodoräkna sig de närmare tjugo 

tjänsteår som hon förvärvat som anställd för kommunen.  

Den nationella domstolen ställde frågan till EU-domstolen om det förelåg en övergång 

av verksamhet enligt överlåtelsedirektivet. Domstolen uttalade att denna typ av 

verksamhet som att ge skolorna den ovan beskrivna servicen ska betraktas som 

ekonomisk verksamhet. Frågan är sedan enligt EU-domstolen att utreda om denna 

grupp av arbetstagare är tillräckligt självständig för att kunna kvalificeras som en 

ekonomisk enhet.  

Domstolen går igenom tidigare praxis och konstaterar att ett strukturerat kollektiv av 

arbetstagare inom sektorer som baserar sig på arbetskraft kan trots bristen på 

materiella eller immateriella tillgångar anses utgöra en ekonomisk enhet. Domstolen 

hävdar att detta är tillämplig på denna situation eftersom inga av de verksamheter 

som dessa arbetstagare bedriver verkar ha några betydande tillgångar. 

Vidare går domstolen in på det som Arbetsdomstolen har använt som argument för sitt 

domslut i rättsfallet Buxbom. Det är uttalandet att ett kollektiv av arbetstagare kan 

utgöra en varaktig organiserad ekonomisk enhet om denna gruppering är tillräckligt 

självständig. Med detta förstås enligt domstolen att ledningen för grupperingen 

relativt fritt och oberoende kan organisera arbetet. De ska även kunna ge order och 
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instruktioner samt fördela uppgifter åt underordnade arbetstagare inom den aktuella 

enheten, utan direkt inblandning av arbetsgivarens andra organisationsstrukturer.  

Domstolen uttalar slutligen att när en myndighet tar över anställda från en annan 

myndighet som har till uppgift att sköta servicen till skolorna som underhåll och 

administrativt bistånd rör det sig om en övergång av verksamhet om dessa anställda 

utgör en strukturered grupp. 

4 Termer och rekvisit 

4.1 Inledning 

Efter en genomgång av bestämmelser och rättsliga utgångspunkter på området samt 

domstols praxis kan vissa begrepp och rekvisit tydligt urskiljas. Dessa får en avgörande 

betydelse när det ska fastställas vad som är gällande rätt angående övergång av 

personalbaserad verksamhet. För att sedan kunna dra olika slutsatser och bedöma 

vilka konsekvenser som följer av rättsläget kommer i detta kapitel en grundlig analys 

av dessa begrepp och rekvisit. 

4.2 Lagenlig överlåtelse eller fusion 

Enligt överlåtelsedirektivets artikel 1.1.a ska direktivet tillämpas när det skett en 

överlåtelse av en verksamhet till en annan arbetsgivare genom en lagenlig överlåtelse 

eller fusion. Vad som menas med lagenlig överlåtelse finns det uttalanden om i praxis 

och det har flitigt diskuteras i doktrin vad som menas med detta rekvisit.  

Om vi ändå först behandlar begreppet lagenlig fusion kan det inledningsvis konstateras 

att det inte finns någon definition av detta begrepp i direktivet. Det finns inte heller 

något uttalande av varken EU- eller Arbetsdomstolen angående begreppets innehåll. 

Vidare har begreppet lagenlig fusion inte debatterats i någon större utsträckning i den 

juridiska litteraturen. Mulder har dock till viss del analyserat begreppet och menar att 

det ska tolkas med ledning av vad som förstås med fusion i bolags- och 

konkurrensrätten. Han menar också att fusionssituationen egentligen borde omfattas 

av begreppet lagenlig överlåtelse och därför är det till viss del onödigt att begreppet är 

utskrivet i överlåtelsedirektivet.  
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Vad det sedan gäller fusionsbegreppets betydelse när man läser 6 b § LAS har det i 

förarbetena uttalats att i begreppet övergång, som är utskrivet i den svenska 

bestämmelsen, ryms även fusionssituationer.53 Sammantaget kan alltså sägas att man 

inte får mycket ledning av varken direktivet, praxis eller förarbeten hur rekvisitet 

lagenlig fusion ska tolkas och tillämpas.  

Om vi övergår till vad som följer av rekvisitet lagenlig överlåtelse. Inledningsvis kan 

belysas att EU-domstolen har uttalat att den omständigheten att det inte finns något 

direkt avtalsförhållande mellan överlåtaren och förvärvaren inte har någon avgörande 

betydelse om det skett en lagenlig överlåtelse i direktivets mening.54 EU-domstolen 

har också framfört att direktivet är tillämpligt i samtliga fall när det som ett led i ett 

avtalsförhållande sker ett byte av arbetsgivare.55 Utöver detta går det att finna 

liknande uttalanden i Arbetsdomstolens praxis, där domstolen till exempel framfört att 

bytet av arbetsgivare ska ske till följd av ett avtal, men det krävs inte någon direkt 

avtalsrelation mellan den nya och den gamla arbetsgivaren.56 

Om vi övergår till hur rättsläget har beskrivits i den juridiska litteraturen, menar 

Malmberg att transaktionen ska ägt rum i en avtalsenlig kontext. Det behöver inte, 

enligt Malmberg, vara frågan om ett förvärv eller köp av en annan verksamhet i 

traditionell mening.57 Det har även framförts att det tillräckligt att överlåtelsen 

grundas på ett avtal, ett administrativt beslut, en rättsakt eller ett domstolsbeslut.58 

Vidare har Mulder uttalat att det inte krävs några överensstämmande viljeförklaringar 

enligt den svenska avtalsrättsliga modellen för att kriteriet ska vara uppfyllt. Det räcker 

enligt honom att det skett ett byte av arbetsgivare.59  

Rekvisitet lagenlig överlåtelse är förövrigt inte utskrivet i 6 b § LAS, men 

Arbetsdomstolen har framfört att bestämmelsen ska tolkas i enlighet med 

53 Prop. 1994/95:102, s. 64.  
54 Se t.ex. mål C-13/95 Süzen REG 1997 s. I-1259 p. 11. 
55 Se t.ex. förenade målen C-171/94 och C-172/94 Merckx och Neuhuys p. 28 samt förenade målen C-
127/96, C-229/96 och C-74/97 Hernández Vidal p. 23. 
56 Se bl.a. AD 2014 nr 28. 
57 Källström och Malmberg (2013), s. 281 f. 
58 Nyström (2001), s. 213.  
59 Mulder (2004), s. 213. 
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överlåtelsedirektivet och EU-domstolens praxis.60 Mulder har också påpekat att det är 

överlåtelsedirektivet som utgör den materiella rätten och att direktivet aktiveras 

genom implementeringsbestämmelsen 6 b § LAS.61 Man måste alltså läsa in i 6 b § LAS, 

trots att det inte är utskrivet, att överlåtelsen ska ske genom en lagenlig överlåtelse 

eller fusion för att bestämmelsen ska bli tillämplig. 

Konkreta exempel på situationer som anses fallit inom rekvisitets tillämpningsområde 

är när något läggs ut på entreprenad eller omvänt att en verksamhet som en 

entreprenör har drivit tas tillbaka av uppdragsgivaren (contracting out/in).62 Det följer 

även av EU-domstolens praxis att rekvisitet är tillämpligt när verksamheten som en 

entreprenör har drivit tas tillbaka och sedan övergår från denne till en ny 

entreprenör.63 Situationen att det sker ett byte av två entreprenörer, som inte har ett 

direkt rättsligt samband, omfattas med andra ord av direktivets tillämpningsområde. 

Arbetsdomstolen bekräftar också i dess praxis att entreprenadsbyte kan vara en 

lagenlig övergång.64 

Vidare kan det konstateras att EU-domstolen har gjort en extensiv tolkning av 

rekvisitet lagenlig överlåtelse. Denna extensiva tolkning har förklarats av att direktivet 

syftar till att trygga kontinuiteten i arbetsförhållanden inom en ekonomisk enhet, 

oberoende av om det sker ett ägarbyte.65 

Om vi slutligen kopplar diskussionen kring rekvisitet lagenlig överlåtelse till analysen 

vad som gäller för personalbaserade verksamheter, menar Mulder att rekvisitet är ett 

obligatoriskt bedömningskriterium. Med detta menas att oavsett om man har att 

bedöma om det är en material-/immaterialbaserad eller en personalbaserad 

verksamhet som har gått över till en ny arbetsgivare ser bedömningen av detta 

kriterium likadant ut.66  

60 AD 2014 nr 14. 
61 Mulder (2004), s. 209.  
62 Sigeman och Sjödin (2013), s. 214.  
63 Mål nr 324/86 Daddy's Dance Hall 1988 ECR 739 och mål nr 29/91 Redmond Stichting 1992 ECR I-
5755. 
64 AD 1995 nr 163. 
65 Mål C-13/95 Süzen REG 1997 s. I-1259 p. 10 och 11 
66 Mulder (2004) s. 278. 
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Det går alltså att konstatera att tillämpningsområdet för detta rekvisit är omfattande 

och att rekvisitet ska tolkas och tillämpas på samma sätt oavsett om det handlar om en 

material-/immaterialbaserad eller personalbaserad verksamhet. Slutligen kan det 

framföras att avgörande, enligt EU-domstolen, för att fastställa om det föreligger en 

överlåtelse enligt direktivet är om enheten behåller sin identitet och inte huruvida det 

skett en lagenlig överlåtelse.67 Att det ska röra sig om en enhet och att denna enhet 

ska behålla sin identitet kommer att presenteras utförligt nedan, men först ska det 

diskuteras vilka verksamheter som kan anses vara personalbaserade.  

4.3 Verksamhet som i huvudsak baserar sig på arbetskraft 

EU-domstolen har i rättsfallet Süzen uttalat att ett kollektiv av arbetstagare som 

varaktigt förenas i en gemensam verksamhet, på vissa områden där verksamheten i 

huvudsak baserar sig på arbetskraft, kan utgöra en ekonomisk enhet. Dessutom har 

domstolen framfört, i samma avgörande, att en sådan enhet kan behålla sin identitet 

efter att den har överlåtits. Det följer även av det första Spijkers-kriteriet att arten av 

verksamhet ska beaktas vid bedömningen om en verksamhetsövergång har skett i 

direktivets mening.  

Utöver detta har EU-domstolen uttalat att ”den vikt som skall tillmätas de olika 

kriterierna för bedömningen av om det har förekommit en övergång i den mening som 

avses i direktivet med nödvändighet varierar med hänsyn till den verksamhet som 

bedrivs och även till de produktions- eller driftsmetoder som används i ifrågavarande 

företag, verksamhet eller del av verksamhet.”68 En central fråga blir därför hur olika 

företag eller branscher ska delas upp. Det har avseende detta skett en kategorisering 

mellan verksamheter som är personalbaserade och verksamheter som är baserade på 

materiella eller immateriella tillgångar.69 

När det kommer till att avgöra vilka typer av företag eller branscher som går att 

hänföra till kategorin personalbaserade verksamheter har EU-domstolen i rättsfallet 

Hidalgo och Ziemann uttalat att städning och bevakning ofta är verksamheter som i 

huvudsak baserar sig på arbetskraft. Utöver detta kan man utläsa av rättsfallet Jouini 

67 Se avsnitt 3.2.2. 
68 Mål C-51/00 Temco REG 2002 s. I-969 p. 25. 
69 Mulder (2004), s. 138. 
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att även bemanningsverksamhet anses i huvudsak baserad på arbetskraft. EU-

domstolen har även framfört i Hidalgo och Ziemann-domen att om det är brist på 

andra produktionsfaktorer kan det handla om en personalbaserad verksamhet. Till 

skillnad från det precis framförda menade domstolen i rättsfallet Liikenne att när det 

handlar om busstrafik kan det inte anses vara en verksamhet som i huvudsak baserar 

sig på arbetskraft. Detta beror, enligt domstolen, på att en sådan verksamhet kräver 

omfattande materiella tillgångar och anläggningar för att fungera. Även i svensk 

rättspraxis och i den juridiska litteraturen kan det utläsas att bussbranschen inte anses 

vara en sektor som i huvudsak baserar sig på arbetskraft.70  

Vi kan alltså se att domstolarna standardiserat har indelat vissa branscher i den ena 

eller den andra kategorin. Frågan är dock vad som gäller om en städverksamhet t.ex. 

har dyra golvrengöringsmaskiner eller en verksamhet som sköter bevakning har ett 

stort antal bilar som används i bevakningsändamål osv. Det blir i de fallen svårt att dela 

in dessa verksamheter i de på förhand skapade kategorierna och i den juridiska 

litteraturen finns det intressanta diskussioner om när dessa indelningar inte riktigt 

fungerar. Det har t.ex. framförts att i bussbranschen ägs sällan bussarna av 

entreprenörerna utan är ofta hyrda och dessutom är de ofta detta endast under 

entreprenadskontraktets längd. Vid en sådan situation blir det svårt att uppfylla det 

andra Spijkers-kriteriet, frågan om materiella tillgångar överlåtits, som väger tungt när 

det kommer till att bedöma om en materialbaserad verksamhetsövergång har skett.71 

Detta leder till att en verksamhetsövergång i enlighet med överlåtelsedirektivet 

nästintill blir omöjlig i dessa situationer. Vilket i sin tur leder till att arbetstagarna i 

bussbranschen riskerar att inte få det anställningsskydd som följer av direktivet. 

Denna standardiserade uppdelning till de olika kategorierna kan därför inte anses 

speciellt önskvärd.  Istället borde det göras en samlad bedömning av omständigheter i 

det enskilda fallet för att fastställa om verksamheten som bedöms är personalbaserad 

eller material/immaterialbaserad. Detta skulle på ett bättre sätt säkerställa att 

överlåtelsedirektivet blir tillämpligt när det är befogat.  

70 AD 1995 nr 163 och Mulder (2004), s. 197. 
71 Blekemo (2010), s.64 ff. 
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Det kan därför konstateras att det är betydelsefullt att bedömningen görs med 

noggrannhet, eftersom indelningen påverkar hur Spijkers-kriterierna ska tolkas och 

tillämpas. Således är det viktigt att de specifika omständigheterna i det enskilda fallet 

beaktas när man ska klassificera verksamheten i den ena eller den andra kategorin.  

4.4 Ekonomisk enhet 

Rekvisitet ekonomisk enhet finns med i den konsoliderade varianten av 

överlåtelsedirektivet artikel 1.1.b och har sitt ursprung i rättspraxis. EU-domstolen ville 

med detta rekvisit precisisera innehållet i begreppen företag, verksamhet och del av 

verksamhet.72 EU-domstolens uttalar i rättsfallet Süzen att rekvisitet ekonomisk enhet 

är uppfyllt om det handlar om en stabilt organiserad ekonomisk enhet vars verksamhet 

inte är begränsad till utförandet av ett visst arbete. Det ska vidare enligt detta 

avgörande handla om en organisation av personer och beståndsdelar som kan bedriva 

en ekonomisk verksamhet genom vilken ett särskilt syfte eftersträvas. Domstolen har 

även i detta rättsfall slagit fast att en ekonomisk enhet kan fungera utan betydande 

materiella eller immateriella tillgångar och att ett kollektiv av arbetstagare kan utgöra 

en stabilt organiserad ekonomisk enhet. När det alltså gäller personalbaserade 

verksamheter ska personalen och deras arbetskraft vara det som utgör den 

ekonomiska enheten. Utöver det framförs i rättsfallet Hidalgo att en organiserad grupp 

av arbetstagare i brist på andra produktionsfaktorer kan utgöra en ekonomisk enhet. 

Rättsläget som utvecklats av EU-domstolen fram till det ovan nämnda är komplext 

men följer viss logik. Efter det har dock ytterligare en definition använts för att avgöra 

om ett kollektiv av anställda kan utgöra en ekonomisk enhet. I rättsfallet Scattolon har 

EU-domstolen nämligen börjat använda sig av rekvisitet tillräckligt självständig för att 

bedöma om en grupp av anställda kan anses vara en ekonomisk enhet. Med begreppet 

förstås, enligt domstolen, att ledningen för grupperingen relativt fritt och oberoende 

ska kunna organisera arbetet. Även ska ledningen kunna ge order och instruktioner 

samt fördela uppgifter åt underordnade arbetstagare inom den aktuella enheten, utan 

direkt inblandning av arbetsgivarens andra organisationsstrukturer. 

72 Mulder (2004) s. 168. 
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Arbetsdomstolen har följt det som EU-domstolen har uttalat, vilket går att utläsa av 

rättsfallet Buxbom, där det också framförs att rekvisitet måste vara uppfyllt för att ett 

kollektiv av arbetstagare ska kunna utgöra en ekonomisk enhet. Detta rekvisit har inte 

Arbetsdomstolen, enligt min utredning, använts sig av innan rättsfallet Buxbom.  När 

Arbetsdomstolen diskuterar rekvisitet i rättsfallet Buxbom hänvisas till punkt 51 i 

Scattolon-domen. I denna punkt har EU-domstolen i sin tur hänvisat till sitt eget 

rättsfall UGT-FSP punkt 42 och 43. Där framgår att inte EU-domstolen har skapat 

rekvisitet utan det har sitt ursprung i artikel 6.1 i överlåtelsedirektivet.  Denna artikel 

handlar om arbetstagarrepresentanternas rättigheter efter överlåtelsen. Där stadgas 

att om verksamhet behåller sin självständighet ska också arbetstagarrepresentanterna 

behålla sina villkor som de hade före överlåtelsen.  

Något som kan anses anmärkningsvärt och ologiskt med detta är EU-domstolen i 

rättsfallet UGT-FSP punkt 36 har uttalat att begreppet självständighet inte betyder 

samma sak som att en ekonomisk enhet behåller sin identitet. Dessa begrepp ska alltså 

inte anses likvärdiga enligt EU-domstolen uttalande i rättsfallet UGT-FSP. Det 

domstolen poängterar i avgörandet är att frågan om ett företag har bevarat sin 

självständighet enligt artikel 6.1 i överlåtelsedirektivet ska prövas först efter att det 

fastställts att det har skett en övergång i direktivets mening. Det blir därför märkligt att 

använda detta rekvisit som egentligen ska tillämpas i en helt annan bedömning när det 

ska fastställs om ett kollektiv av arbetstagare ska anses utgöra en ekonomisk enhet.  

4.5 Bibehållen identitet 

4.5.1 Aktivitetskriteriet 

Enligt rättsfallet Spijkers finns det tre olika kriterier som ska vara uppfyllda för att 

rekvisitet identitet ska vara tillämpbart. Dessa tre kriterier är aktivitets-, fortsättnings- 

samt likhetskriteriet och kommer nedan att behandlas i tur och ordning.  

För att den ekonomiska enheten ska anses behållit sin identitet hos förvärvaren ska 

det inledningsvis handla om en ännu pågående enhet (going concern). Detta har även 

uttryckts som att det finns ett krav på aktivitet.73 Kravet kan kopplas till själva 

73 I den juridiska litteraturen används ofta denna engelska term (going concern), se t.ex. Mulder (2004) 
s. 256. 
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rekvisitet bibehållen identitet i och med att den ekonomiska enheten ska vara 

pågående såväl före som efter övergången.74 

I rättspraxis har omfattning av aktiviteten inte ansetts avgörande, utan vad det gäller 

personalbaserade verksamhetsövergångar räcker det att en anställd går över för att 

kravet ska kunna vara uppfyllt.75 Verksamheten som övergår måste emellertid vara 

stabilt organiserad och det räcker inte, vilket kommer att presenteras närmare i avsnitt 

4.5.4, att vissa arbetsuppgifter övergår. Det talar ändå för att en verksamhetsövergång 

föreligger om någon form av arbetet pågår under själva transaktionen.  

Aktivitetskrav är förövrigt inte bundet till att det ska föras över materiella tillgångar, 

utan kravet på aktivitet kan bli uppfyllt när det handlar om verksamheter som baseras 

på arbetskraft. 

4.5.2 Fortsättningskriteriet 

Förutom kravet på aktivitet har EU-domstolen uttalat i rättsfallet Spijkers att frågan om 

enheten behåller sin identitet, är beroende av om driften fortsätter eller återupptas 

hos förvärvaren.  Detta krav är kopplat till syftet med direktivet nämligen att trygga 

kontinuiteten i anställningsförhållanden inom den ekonomiska enheten. Det är den 

faktiska fortsättningen som är avgörande och det är inte tillräckligt med ett 

fortsättningssyfte. Det räcker med andra ord inte med en prognos att en fortsättning 

av den ekonomiska enheten kommer att ske.76  

Enligt fortsättningskravet måste det även föreligga viss varaktighet. EU-domstolen har 

uttalat att föremålet för övergången ska vara en organisatorisk helhet av 

beståndsdelar som gör det möjligt att stadigvarande fortsätta denna överförda 

enhet.77  

Slutligen är inte kravet på fortsättning absolut, utan ett tillfälligt avbrott utesluter inte 

överlåtelsedirektivet kan tillämpas. Vad det gäller tidsramen som verksamheten kan 

ligga nere har det ansetts i praxis att en månad inte utesluter direktivets tillämplighet 

74 Mulder (2004) s. 256 f. 
75 Mål C-392/92 Schmidt ECR 1994 s. I-1311 
76 Mulder (2004), s. 261. 
77 Mål C-48/94 Rygaard REG 1995 s. I-2745 p. 21.  
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med beaktande av att förvärvaren återupptar driften efteråt.78 Tillfälliga nedläggningar 

påverkar således inte verksamhetens identitet. Detta reducerar möjligheten att lägga 

ner verksamheten för skens skull och sedan återuppta verksamheten och hävda att 

någon identitet inte har föreligger.79   

4.5.3 Likhetskriteriet 

Tillslut, enligt det sjätte Spijkers-kriteriet, ska graden av likhet mellan verksamheten 

före och efter övergången beaktas vid en bedömning om den ekonomiska enheten har 

behållit sin identitet. Det ställts alltså upp ett krav på likhet mellan den överförda 

verksamheten och den verksamheten som fortsätter, vilket leder till att identiteten 

inte kan anses bevarad när förvärvaren ändrar verksamheten efter övergången. Kravet 

gäller både för materiel-/immaterialbaserade och personalbaserade verksamheter och 

det är alltså inte branschrelaterat.80 Likheten har stor betydelse när det ska avgöras 

om det skett en verksamhetsövergång, men kriteriet är inte självständigt avgörande 

utan det ska alltid ske en helhetsbedömning av samtliga Spijkers-kriterier. 

Om de tre ovan beskrivna kriterierna är uppfyllda kan det konstateras att den 

ekonomiska enheten har behållit sin identitet. Något som ändå kan vara värt att 

utveckla, när det gäller personalbaserade verksamhetsövergångar, är att det inte är 

tillräckligt att arbetsuppgifterna överförs för att en ekonomisk enhet ska behålla sin 

identitet.   

4.5.4 Inte tillräckligt att arbetsuppgifterna överförs 

Upprepade gånger har EU-domstolens uttalat att omständigheten att den 

arbetsuppgift som tillhandahölls först av överlåtaren och sedan av förvärvaren är av 

samma slag inte innebär att verksamheten har behållit sin identitet.81 EU-domstolen 

har även uttalat i rättsfallet Süzen att en enhet inte kan reduceras till att innebära den 

verksamhet som den bedriver. Överlåtelsedirektivet är alltså tillämpligt när det som 

går över är den ekonomiska enhet där arbetsuppgifterna utförs och således inte när 

enbart arbetsuppgiftena överförs till förvärvaren. 

78 Mål 24/86 Spijkers ECR 1986 s. 1119.  
79 Mulder (2004), s. 263. 
80 Mulder (2004), s. 268 f. 
81 Se t.ex. mål C-13/95 Süzen REG 1997 s. I-1259 och förenande målen C-127/96, C-229/96 och C-74/97 
Hernández Vidal m.fl. REG 1998 s. I-8179. 
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Arbetsdomstolen har också vid flera tillfällen slagit fast att det inte är tillräckligt att 

arbetsuppgifterna övertas och domstolen har lagt stor vikt vid att det ska vara fråga 

om en affärsrörelse som övergår.82  Är det bara arbetsuppgifterna som förs över ska 

detta även enligt Arbetsdomstolen inte betraktas som en övergång av verksamhet.83 

Vidare har Arbetsdomstolen i sin senare praxis uttryckt att ”En ekonomisk enhet kan 

nämligen inte likställas med den verksamhet som den bedriver, utan identitet följer av 

andra omständigheter som dess personal, arbetsledning, organisation av arbetet, 

driftmetoder och, i förekommande fall, det driftkapital som den förfogar över.”84 

Utöver det har Arbetsdomstolen menat ”Att arbetsuppgifterna omfattade samma 

kund och samma lokal handlar mer om vilka arbetsuppgifter som utfördes än om 

vilken rörelse som drevs.”85 

Rättsutvecklingen som skapats av domstolarna är till viss del förståelig eftersom det 

inte kan anses vara en verksamhetsövergång bara för att det t.ex. städas både före och 

efter ett entreprenadsbyte har skett. Inte heller som det har påpekats i litteraturen 

kan ett företags förlust av en kund till en konkurrent medföra att det är fråga om en 

övergång av verksamhet.86 Någonstans måste alltså gränsen mellan utförandet av 

arbetsuppgifter och verksamhetens identitet dras.  

Frågan är ändå när det kommer till personalbaserade verksamhetsövergångar om 

denna uppdelning mellan arbetsuppgifter och ekonomisk enhet alltid blir helt lämplig. 

Ett problem med denna uppdelning är just själva svårigheten i att särskilja 

arbetsuppgifterna med den personalbaserade ekonomiska enheten.  Detta följer av att 

det är arbetstagarna, vilka för att en verksamhetsövergång ska anses föreligga ska 

utgöra den ekonomiska enheten, som utför arbetsuppgifterna. Således kan det enkelt 

bli en sammanblandning mellan vad som är en personalbaserad verksamhet och vad 

som är denna verksamhets arbetsuppgifter. 

Arbetsdomstolen har som vi sätt ovan menat att identiteten följer av andra 

omständigheter än arbetsuppgifterna som t.ex. arbetsledning och organisation av 

82 Se bl.a. AD 1995 nr 163, AD 1997 nr 81 och AD 1998 nr 44. 
83 Se t.ex. AD 1997 nr 67 och AD 1997 nr 81 
84 AD 2014 nr 28. 
85 AD 2014 nr 14. 
86 Melin (1998), s. 127. 
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arbetet.  Eftersom domstolen kräver en form av kvalificerad identitet för att den 

personalbaserade ekonomiska enheten ska kunna behålla sin identitet, torde detta 

kunna leda till en uppdelning mellan olika typer av arbetstagare. Det krävs enligt denna 

praxis att arbetstagare med ledande positioner följer med över för att den ekonomiska 

enheten ska behållit sin identitet. Detta i sin tur leder till att de arbetstagare som leder 

och organiserar arbetet har en större chans att få det anställningsskydd som följer av 

överlåtelsedirektivet.  

Vidare får arbetstagare utan sådana arbetsuppgifter, vilka kanske är de som har störst 

skyddsbehov, ett sämre skydd. Detta på grund av att när deras kompetens flyttas över 

till en annan arbetsgivare anses enbart arbetsuppgifterna har övergått från överlåtaren 

till förvärvaren. Det kan med åtanke på att den svenske lagstiftaren hade för avsikt att 

skyddsbestämmelserna skulle omfatta alla anställda, som omfattas av LAS, anses 

anmärkningsvärt.87  

4.6 Huvuddelen i förhållande till antal och kompetens 

Vad det gäller personalbaserade verksamheter har EU-domstolen uttalat att en 

ekonomisk enhet kan fungera utan betydande materiella eller immateriella tillgångar. 

Vidare har EU-domstolen beskrivit att huruvida en sådan enhet behållit sin identitet 

inte är beroende av om denna typ av tillgångar har överlåtits. Det avgörande är istället, 

enligt EU-domstolen, huruvida huvuddelen av personalstyrkan avseende såväl antal 

som kompetens har övertagits av förvärvaren. Detta kriterium skapades första gången 

i rättsfallet Süzen och har därefter beskrivits på samma sätt i flera senare 

avgöranden.88 Även i svensk rättspraxis har att det i ett flertal rättsfall, angående 

personalbaserade verksamhetsövergångar, uttalats samma sak.89 

Enligt Barrett skapade EU-domstolen med detta ett test, där det alltså ska utredas om 

huvuddelen av de anställda avseende såväl antal som kompetens har övertagits av 

förvärvaren. Testet var enligt Barrett välkommet när det infördes på grund av att 

bedömningen inte kunde se likadan ut både för material/immaterialbaserade som för 

87 Nyström (2001) s. 221. 
88 Mål C-13/95 Süzen REG 1997 s. I-1259 p. 18, förenade målen C-127/96, C-229/96 och C-74/97 
Hernández Vidal m.fl. p. 31 samt förenade målen C-173/96 och C-247/96, Hidalgo p. 31. 
89 AD 2014 nr 1, AD 2014 nr 14 och AD 2014 nr 28. 
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personalbaserade verksamhetsövergångar. Barrett menar dock att testet även medför 

vissa komplikationer, eftersom när det ska bedömas om det skett en 

verksamhetsövergång är själva ändamålet att avgöra om arbetstagarna ska fortsätta 

sin anställning hos förvärvaren. Därför är det något olämpligt, enligt Barrett, att det 

avgörande kriteriet för att bedöma om det föreligger en personalbaserad 

verksamhetsövergång är att besvara om en huvuddel av arbetskraften till har övergått 

till förvärvaren. 90  

Effekten av testet blir med andra ord att det resultat som skulle uppnås med 

direktivet, att bevara kontinuiteten av anställningsförhållandet hos den nya 

arbetsgivaren, i stället blir ett krav för om direktivet är tillämpligt. 91 Vidare menar 

Barrett, vilket kommer diskuteras mer i avsnitt 5.4, att testet tillåter ett 

tillvägagångssätt som underlättar för arbetsgivare att undvikande 

överlåtelsedirektivets tillämplighet. Testet kan även, enligt Barrett, leda till att 

arbetsgivare agerar med viss försiktighet eftersom resultatet om den nya 

arbetsgivaren tar över en huvuddel av arbetskraften blir att direktivet blir tillämpligt.92 

Vilket leder till att verksamhetens anställda kommer att övergå med bibehållna 

rättigheter enligt det tidigare anställningsförhållandet till förvärvaren.  

Vidare har Hansson i en debattartikel framfört att det finns ett särskilt 

arbetstagarskydd i kravet på att huvuddelen av arbetstagarna i förhållande till antal 

och kompetens ska tas över av förvärvaren. Hansson uttalar med tanke på detta att 

”förvärvare inte kan välja russinen utan att behöva hantera resten av kakan (enligt 

anställningsskyddslagens regler)”93 Hansson uttrycker även att det i Arbetsdomstolens 

senare praxis kan läsas in att arbetsledning eller administration behöver tas över för 

att detta kriterium ska kunna anses uppfyllt.94 Därmed krävs enligt honom en särskilt 

kvalificerad identitet i verksamheten för att 6 b § LAS ska vara tillämplig. Detta leder till 

problematiken att de arbetskraftsbaserade yrkena där personalen inte har någon 

arbetsledande roll eller någon speciellt efterfrågad kunskap inte blir lika skyddsvärda.  

90 Barrett (2005), s. 1065. 
91 Barrett (2005), s. 1065. 
92 Barrett (2005), s. 1066. 
93 Se Mikael Hanssons artikel, Övergång av verksamhet i ett civilrättsligt sammanhang, publicerad på 
www5-infotorg-se den 7 april 2014.  
94 AD 2014 nr 28. 
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Ytterligare en fråga angående detta kriterium är vad som själva begreppet en huvuddel 

i förhållande till antal och kompetens innebär. Är det till exempel av betydelse 

huruvida personal som erbjöds fortsatt anställning efter övergången var 

tillsvidareanställda eller visstidsanställda? Är detta en kompetens fråga? På dessa 

frågor finns det inga svar varken i rättspraxis eller i litteraturen. Det skulle dock med 

tanke på direktivets skyddssyfte anses märkligt om jakande svar skulle få någon 

avgörande betydelse. Det finns till exempel ingenting i direktivet eller i rättspraxis som 

säger att tillsvidareaanställda är mer skyddsvärda än visstidsanställda. Tvärt om har 

EU-domstolen uttalat att en medlemsstat inte får utesluta anställningsförhållanden 

från direktivets räckvidd enbart på grund av antalet arbetstimmar som utförs, eller att 

det rör tidsbegränsade eller tillfälliga anställningar eller anställningar vid 

uthyrningsföretag.95 

5 Slutsatser – en analys av det gällande rättsläget 

5.1 Inledning 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som dragits av det ovan framförda. 

Inledningsvis kommer tre avsnitt som behandlar olika konsekvenser som uppstått av 

det gällande rättsläget. Efter det kommer ett avsnitt där en diskussion förs om hur 

förutsebart rättsläget är eller borde vara. Avslutningsvis i kapitlet diskuteras den 

senaste rättsutvecklingen som skapats av Arbetsdomstolen och om den är 

tillfredställande. 

5.2 Cirkelresonemang  

Vad det gäller personalbaserade verksamhetsövergångar ska det, som vi sett i kapitel 

4.6, beaktas om huvuddelen av de anställda i förhållande till antal och kompetens har 

övertagits av förvärvaren. Den rättsföljd som stadgas i både överlåtelsedirektivet och i 

6 b § LAS är att om bestämmelserna är tillämpliga finns det en skyldighet för 

förvärvaren att ta över överlåtarens arbetstagare. Detta leder till när det kommer till 

personalbaserade verksamhetsövergångar att om personalen har gått över till den nya 

arbetsgivaren finns det en skyldighet för förvärvaren att ta över överlåtarens anställda. 

95 Mål C-343/98, Collino och Chiappero, REG 2000 I-6659 
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Det blir således ett cirkelresonemang som förenklat kan uttryckas på ett sätt som att 

om anställda tas över finns det en skyldighet att ta över dessa. Givetvis förefaller detta 

märkligt, i och med att samma kriterium finns med i såväl rättsfakta som i 

rättsföljden.96 

Det ovan nämnda har uppmärksammats i Arbetsdomstolen där det finns skiljaktiga i 

två rättsfall som har uttalat sig om denna lite märkliga rättsliga konstruktion. I AD 1998 

nr 121 uttalade ledamöterna att ”Tvisten gäller skyldigheten att överta personal. Man 

skulle hamna i ett cirkelresonemang om den omständigheten att personal inte har 

övertagits skulle tillåtas tala mot att en övergång skett.”  Utöver detta uttalades i AD 

1997 nr 81 att ”Man bör vid bedömningen inte heller fästa vikt vid att FF inte övertog 

personal, eftersom den tvistefråga som skall avgöras i målet är just om det har 

förelegat skyldighet att överta personal.” 

Det finns även vissa uttalanden i den juridiska litteraturen angående 

cirkelresonemanget, där Blekemo exempelvis framfört att resonemanget framförallt 

gäller för personalbaserade verksamheter. Blekemo menar vidare att om man tar över 

majoriteten av personalen i en personalintensiv bransch talar mycket för att 

verksamheten har gått över. Vidare menar Barnard att det kan bli märkligt för en 

rättslig rådgivare som har i uppdrag att bedöma om förvärvaren kommer att behöva ta 

över någon personal, först måste fastställa om just förvärvaren har tagit över några 

anställda.97  

Dessa uttalanden belyser problemen med detta upplägg men diskuterar eller föreslår 

tyvärr inte hur en annan bedömning skulle kunna se ut. Tyvärr har inte heller 

majoriteten i Arbetsdomstolen inte uttalat sig i denna fråga. Det torde enligt mig bero 

på att de känner sig bundna att följa EU-rätten och därmed EU-domstolens 

förhandsavgöranden där detta cirkelresonemang har skapats. 

Viss förklaring till detta upplägg finns kanske i att EU-domstolen har försökt anpassa 

ett direktiv från i början av 1970-talet till dagens arbetsmarknad som är präglad av allt 

96 Glavå (2011), s. 581. 
97 Barnard (2012), s. 597. 
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fler tjänsteföretag.98 Det blev säkerligen oundvikligt för domstolen att fastslå att det är 

personalen och dess kunnande som är den största tillgången i personalbaserade 

branscher. Avgörande för om en personalbaserad verksamhetsövergång har skett blev 

alltså huruvida huvudelen av de anställda har överlåtits till förvärvaren.  Det har dock 

skapat cirkelresonemanget som måste ifrågasättas för sin tveksamma juridiska 

konstruktion där samma kriterium finns med i både rättsfakta som rättsföljd. 

Avslutningsvis kan det framföras precis, som Blekemo har uttryckt, att det kanske skett 

en olycklig sammanblandning mellan föremål och form, rättsfaktum och rättsföljd.99  

5.3 Hierarki mellan branscher och underprivilegierade arbetstagare 

Det följer av EU-domstolens rättspraxis att det ska ske en helhetsbedömning av 

samtliga omständigheter, där Spijkers-kriterierna särskilt ska beaktas, när det ska 

konstateras om en verksamhet har gått över från en arbetsgivare till en annan. Det 

följer även av EU-domstolens praxis att det andra kriteriet, om materiella tillgångar har 

överlåtits eller inte, särskilt ska beaktas när det ska bedömas om det föreligger en 

materialbaserad verksamhetsövergång.100 Dessutom följer det av rättsfallet Süzen att 

det får stor betydelse för utgången avseende personalbaserade 

verksamhetsövergångar om huvuddelen i förhållande till antal och kompetens har 

överlåtits till förvärvaren.   

Något som dock inte är direkt utskrivet av EU-domstolen, men ändå går att utläsa av 

EU-domstolens praxis är det har skapats en rangordning mellan de olika Spijkers-

kriterierna och därmed i förlängningen mellan olika branscherna. Det framgår 

nämligen av EU-domstolens praxis att om det finns betydande materiella tillgångar 

måste de tas över för att det ska föreligga en verksamhetsövergång. Vid denna typ av 

verksamhetsövergångar får det även mindre betydelse om personalen har tagits över 

eller inte. Det vill säga att i materialintensiva branscher är det av yttersta vikt att 

materiella tillgångar överförs för att det ska föreligga en verksamhetsövergång.  

Det framstår därför, precis som även Barrett har framfört, att EU-domstolen har infört 

en hierarki mellan de två kriterierna personal- och materialövertagande. Han menar 

98 Melin (1998), s. 129. 
99 Blekemo (2010), s. 59. 
100 Mål C-51/00 Temco REG 2002 s. i-969 p. 25. 
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att det framstår som att övertagandet av personal är underordnat övertagandet av 

material. Detta eftersom kriteriet övertagande av personal endast får en avgörande 

betydelse avseende direktivets tillämplighet om verksamheten i fråga kan fungera utan 

materiella tillgångar. Detta leder också till att avsaknaden av övertagande av personal 

från överlåtaren när det rör sig om materialbaserade verksamheter inte är tillräckligt 

för att direktivet inte ska bli tillämpligt.101  

Att denna hierarki föreligger är inget som EU-domstolen tydligt uttrycker, utan som 

ovan anfördes är detta något som går att utläsa av rättspraxis. Det kan dock vara svårt 

att utläsa varför EU-domstolen infört en hierarki mellan dessa två kriterier. Barrett 

menar att det även går att utläsa av praxis att ju mindre roll de materiella tillgångarna 

spelar desto mindre hänsyn ska det tas till om dessa har gått över.102 Att det föreligger 

på detta vis verkar dock inte, enligt mig, sätta skyddsreglerna ur spel varken för den 

ena eller den andra typen av bransch. 

Nedan övergår diskussionen till om det finns underprivilegierade arbetstagare som i 

mindre utsträckning än andra har möjlighet att få det anställningsskydd som 

överlåtelsedirektivet stadgar. Här kan det inledningsvis påminnas om vad EU-

domstolen uttalade i rättsfallet Süzen att det vid en övergång av en personalbaserad 

verksamhet ska beaktas om huvuddelen av personalen i förhållande till antal och 

kompetens har överlåtits till förvärvaren. Det är långt ifrån klarlagt hur mycket vikt 

som ska läggas vid kriterierna antal respektive kompetens. Att kriteriet kompetens ska 

beaktas kan dock leda till att anställda med ledande roller ges en större möjlighet att få 

det anställningsskydd som direktivet föreskriver.103 

Något som också kan leda till att vissa arbetstagare kan bli underprivilegierade, när det 

kommer till få ett anställningsskydd vid verksamhetsövergångar, är Arbetsdomstolens 

senaste uttalanden angående vad som ska utgöra en ekonomisk enhet. Enligt 

Arbetsdomstolens praxis ska det nämligen vid bedömningen om föremålet för 

övergången är en ekonomisk enhet fastläggas om den är tillräckligt självständig.104 För 

101 Barrett (2005), s. 1065 f. 
102 Barrett (2005), s 1066. 
103 Se avsnitt 4.6. 
104 AD 2014 nr 14 och AD 2014 nr 28.  
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att det ska uppnås ska ledningen relativt fritt och oberoende kunna organisera arbetet. 

Även ska ledningen kunna ge order och instruktioner samt fördela uppgifter åt 

underordnade arbetstagare inom den aktuella enheten. Denna kvalificering leder till 

en uppdelning av arbetstagare där det görs skillnad mellan vilken typ av anställda som 

arbetar i den enhet som ska bedömas. Att lägga mycket vikt vid begreppet tillräckligt 

självständig blir därför märkligt eftersom direktivets syfte, enligt tredje punkten i 

ingressen, är att skydda arbetstagarna vid verksamhetsövergångar. Vilket torde 

innebära att alla arbetstagare oavsett position ska få ett liknande skydd. 

Avlutningsvis kan det ändå framföras att det också finns en andra sida på detta mynt. 

Det förhåller sig nämligen på det viset att om förvärvaren till största del är intresserad 

av de som har rätt ”kompetens” får denna arbetsgivare på grund av det ovan 

framförda även de andra arbetstagarna med på köpet.  

5.4 Parternas möjlighet att förfoga över direktivets tillämplighet 

I detta avsnitt kommer det att diskuteras i vilken utsträckning parterna, vid en 

personalbaserad verksamhetsövergång, har möjlighet att förfoga över direktivets 

tillämplighet.  

För att överlåtelsedirektivet ska vara tillämpligt angående personalbaserade 

verksamhetsövergångar krävs det att huvuddelen av det anställda i förhållande till 

antal och kompetens, som särskilt avdelats för denna uppgift, har övergått till 

förvärvaren. Att denna prövning inverkar på bedömningen om direktivet är tillämpligt 

skapar en möjlighet för arbetsgivarna att förfoga över skyddsbestämmelsernas 

tillämplighet.  

Det förhåller sig på det viset, enligt Mulder, eftersom det i nuvarande praxis läggs för 

stor vikt vid om personal har övergått till förvärvaren. Mulder är dock av den åsikten 

att det inte är meningen att det ska gå att prognostisera om direktivet ska bli 

tillämpligt eller inte. Mulder menar därför att övertagandet av personal endast ska 

utgöra en indikation på att en övergång av verksamhet är för handen. Utöver det ska 

det därför även vara av betydelse om andra faktorer är uppfyllda. Problemet är att 

parterna förfogar över rättsfaktumet övergång av personal vilket även utgör 
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rättsföljden av om direktivet är tillämpligt. Detta synsätt visar, enligt Mulder, på att 

praxis uppenbart står i strid med direktivets skyddssyfte.105  

Rättsläget leder till att arbetsgivarna inbördes kan bestämma om de anställda ska tas 

över eller inte. De kan även välja att enbart överta personal i sådan omfattning att det 

inte räcker för att kriteriet, huvuddelen av personalstyrkan avseende såväl antal som 

kompetens, ska anses uppfyllt. Något som dock försvårar för arbetsgivarna att förfoga 

över rättsföljden är att rekvisitet, huvuddelen av de anställda avseende såväl antal som 

kompetens, långt ifrån kan anses vara enkelt att tolka och tillämpa. 

Det hävdas alltså här att överlåtaren och förvärvaren ges ett utrymme att förfoga över 

direktivets räckvidd genom att inte ta över personal. Detta måste dock läsas i ljuset av 

EU-domstolens uttalande i rättsfallet Merckx och Neuhuys där domstolen uttalade att 

en eventuell överträdelse av rättsföljden att överta personal inte ska påverka 

bedömningen om det har skett en övergång av verksamhet enligt direktivet.106  

Nästa fråga är om det även finns en möjlighet för arbetstagarna att påverka över 

överlåtelsedirektivets tillämplighet. Vilket framgår av både LAS och 

överlåtelsedirektivet kan de anställda få ett erbjudande att följa med över men ändå 

välja att stanna kvar hos överlåtaren. Anställda kan alltså välja att inte gå med över till 

förvärvaren och då finns risken att kravet inte blir uppfyllt. Detta torde kunna leda till 

att även arbetstagare kan påverka om överlåtelsedirektivet ska bli tillämpligt eller inte. 

På det sättet kan arbetstagarna som inte väljer att gå över till förvärvaren påverka 

direktivets tillämplighet och därmed även inverka på arbetsgivarnas och andra 

anställdas kommande rättställning. 

En avslutande reflektion är att skyddssyftet med direktivet är att skydda överlåtarens 

personal vid en verksamhetsövergång och tanken med ett sådant skydd kan inte vara 

att parterna ska kunna förfoga över om skyddet ska tillämpligt eller inte. 

5.5 Tydlighet, förutsägbarhet och flexibilitet  

För att kunna konstatera att en personalbaserad verksamhetsövergång föreligger 

måste rättstillämparen göra flera olika ställningstaganden och bedömningar. Det 

105 Mulder (2004), s. 198 
106 Förenade målen c-171/94 och 172/94 Merckx och Neuhuys REG 1996 s. I-1253 p. 26. 
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måste inledningsvis fastställas om det skett en lagenlig överlåtelse. Det ska det 

bedömas om förmålet för övergången kan anses vara en oberoende ekonomisk enhet 

och om denna enhet behållit sin identitet hos förvärvaren. Detta ska ske genom en 

helhetsbedömning av samtliga omständigheter, där Spijkers-kriterierna får särskild 

betydelse. Utöver det när det gäller personalbaserade verksamhetsövergångar ska det 

fjärde kriteriet, huruvida huvuddelen av de anställda i fråga om antal och kompetens 

har överlåtits till förvärvaren, särskilt beaktas. 

För att utreda om det om det föreligger en personalbaserad verksamhetsövergång 

krävs således att ett flertal relativt avancerade bedömningar vidtas. Den som letar 

efter svar i rättspraxis kan ha Blekemo uttalande i bakhuvudet där hon 

uppmärksammar att rättpraxis ger upphov till fler frågor än svar. Hon har även 

framhållit att behovet av förutsägbarhet kommer leda till att praktikerna hittar sina 

egna vägar, vilka antagligen inte alltid kommer att följa överlåtelsedirektivets 

skyddssyfte. Det kan därför sägas att det ligger på domstolarna att inte bara ge 

förutsägbarhet utan även tydlighet angående hur bedömningarna ska utföras. 

En reflektion som kan tilläggas är att tydliga ramar och ett stort mått av förutsägbarhet 

också kan innebära att vissa situationer, som kanske borde, inte kommer att kunna 

passa in inom det mer fyrkantiga synsättet. Det finns därför som nedan kommer att 

diskuteras behov av tydlighet och förutsägbarhet, men också flexibilitet i systemet.   

Om vi inleder med ett exempel där EU-domstolen har använt sig av en ändamålenlig 

tolkning för att upprätthålla anställningsskyddet vid verksamhetsövergångar. Det har 

skett när domstolen har bedömt om överlåtelsen är att anse som lagenlig. Vid denna 

bedömning har den ändamålsenliga tolkningen lett till en vidsträckt tolkning av 

begreppet. Exempel på det är att alla transaktioner som sker i en avtalsenlig kontext 

träffas av tillämpningsområdet. 107 EU-domstolen har med denna tolkningsmodell visat 

att det är viktigare att anställningsskyddet upprättshålls än att rättsläget till varje pris 

är förutsägbart. Det fanns dock de som inte förspråkade denna tolkning utan, som 

generaladvokaten i rättsfallet Temco, ansåg i sitt förslag att direktivet inte ska 

107 Se avsnitt 4.2. 
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tillämpas vid entreprenadsbyten.108 Domstolens mer långtgående tolkning av detta 

rekvisit anser jag dock väl har motiverats genom att åberopa överlåtelsedirektivets 

skyddssyfte och visar på att förutsebarheten ibland får vika undan för andra intressen.  

Om vi övergår till bedömningen om en verksamhet ska kategoriseras som 

personalbaserad eller material/immaterialbaserad finns det vissa intressanta aspekter 

som framkommit i rättspraxis angående frågan om tydlighet, förutsägbarhet och 

flexibilitet. I detta vidkommande har både Arbetsdomstolen och EU-domstolen bidragit 

med tydlighet i och med att pekat ut företag/branscher som kan hänföras till den ena 

eller den andra kategorin. I rättsfallet Hidalgo och Ziemann har EU-domstolen t.ex. 

framfört att exempel på personalbaserade verksamheter är städning och bevakning. 

Vidare går det att utläsa av rättsfallet Liikenne och AD 1995 nr 165 att bussbolag ska 

hänföras till kategorin materialbaserade verksamheter. Sådana ställningstaganden och 

uttalanden leder förvisso till tydlighet och förutsägbarhet och förenklar i många fall 

bedömningen för rättstillämparen. Vad vi dock sett i avsnitt 4.3 kan ett sådant 

rättsläge leda till att arbetstagare inte får det skydd som de rätteligen kan kräva. 

Exempel på detta som även lyftes fram i samma avsnitt är när bussbolag inte har några 

materiella tillgångar utan hyr bussar under entreprenadstiden. Precis som det kan bli 

problematiskt att standardmässigt klassificera en städfirma som personalbaserad även 

om den har betydande materiella tillgångar. Domstolarna har alltså skapat 

förutsägbarhet på kostnad av att vissa arbetstagare riskerar att inte få det 

anställningsskydd som stadgas i överlåtelsedirektivet. I dessa fall borde, vilket jag även 

hävdat i avsnitt 4.3, bedömning utgå från omständigheterna i det enskilda fallet. Det 

vill säga EU-domstolen borde enligt mig skapat ett rättsläge som i denna del är mer 

flexibel. 

Fortsatt när det kommer till att bedöma om rekvisitet ekonomisk enhet är uppfyllt har 

EU-domstolen i rättsfallet Süzen framfört att det ska handla om en stabilt organiserad 

ekonomisk enhet vars verksamhet inte är begränsad till utförandet av ett visst arbete. 

Det ska vidare enligt avgörandet handla om en organisation av personer och 

beståndsdelar som kan bedriva en ekonomisk verksamhet genom vilken ett särskilt 

syfte eftersträvas. Utöver det framförs det i rättsfallet Hidalgo och Ziemann att en 

108 Se generaladvokaten (Leendert A. Geelhoed) förslag till avgörande, i mål Temco REG 2002 s. I-969. 
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organiserad grupp av arbetstagare i brist på andra produktionsfaktorer kan utgöra en 

ekonomisk enhet. Dessutom måste det beaktas att Arbetsdomstolen i sin senaste 

praxis angående personalbaserad verksamhetsövergång ytterligare tar hänsyn till om 

gruppen av anställda är tillräckligt självständig. Med detta begrepp förstås, enligt 

domstolen, att ledningen för grupperingen relativt fritt och oberoende ska kunna 

organisera arbetet. Bilden av rättsläget är med andra ord relativt kompext och det 

verkar som domstolarna vill ge svar på vad som ska förstås med ekonomisk enhet, men 

att de i detta avseende skapar nya begrepp att ta hänsyn till. Här anser jag att begrepp 

som domstolen använt sig av som ”relativt fritt och oberoende” är svårtolkade och 

fortsatt leder till ett onödigt oförutsägbart rättsläge.   

På andra håll finns det viss restriktion från domstolarna att uttala sig om hur en viss 

bedömning ska utföras. Ett sådant exempel är när det kommer till att bedöma om 

huvuddelen av personalen till antal och kompetens har överlåtits till förvärvaren. 

Frågor som är obesvarade i praxis är t.ex. vad som ligger i begreppet huvuddelen eller 

hur stor vikt det ska läggas vid begreppen antal och kompetens. Vad det gäller 

Arbetsdomstolen kan det finnas viss förståelse att de inte vill uttala sig hur dessa 

begrepp ska tolkas och tillämpas. Detta eftersom det är EU-domstolen som har skapat 

den prövning som ska utföras och vid ett flertal tillfällen haft chansen att specificera 

sig hur bedömningen ska gå till.  

Om vi sedan generellt ser till Arbetsdomstolens praxis, kan man se i ett flertal 

avgöranden, viss försiktighet att uttrycka någon speciell metod för att bedöma om det 

föreligger en personalbaserad verksamhetsövergång. Den rättsutveckling som jag 

skulle förespråka är att Arbetsdomstolen ger en tydligare ram för vad som ska 

bedömas när det kommer till personalbaserade verksamhetsövergångar. För att sedan 

inom denna ram, som visats ovan, skapa en viss flexibilitet. Det skulle därför enligt min 

mening vara önskvärt med en mer uttalad trestegsprövning där domstolen först prövar 

om det föreligger en lagenlig överlåtelse och sedan undersöker om föremålet för 

övergången är en ekonomisk enhet. För att slutligen bedöma om denna enhet har 

övergått i enlighet med direktivet.109  

109 Blekemo (2010), s. 58 
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Frågan om det är önskvärt med ett förutsägbart eller mer flexibelt rättsläge är som vi 

sett ovan inte enkel att besvara. Det finns goda exempel på bedömningar där det 

skulle behövas ett mer förutsägbarhet, men det finns även exempel där det behövs 

mer flexibilitet.   

Slutligen anser jag att Arbetsdomstolen borde bidra till att en vidareutveckling av 

rättsläget genom att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen. I 

Arbetsdomstolens rättsfall Buxbom hade det till exempel varit intressant att få klarlagt 

av EU-domstolen vad som menas med att huvuddelen av de anställda i förhålland till 

antal och kompetens. Arbetsdomstolen har även kritiserats för att man generellt inte 

inhämtar förhandsavgöranden i tillräcklig utsträckning.110 

5.6 Arbetsdomstolens senare praxis – en framåtblickande diskussion 

Arbetsdomstolens senare praxis i Sverige angående personalbaserad 

verksamhetsövergång kommer delvis att exemplifieras genom rättsfallet Buxbom, som 

presenterades i avsnitt 3.2. Utöver det finns ytterligare två intressanta rättsfall från 

samma år där Arbetsdomstolen haft att avgöra om en personalbaserad 

verksamhetsövergång har skett.111  

Buxbom-domen har blivit föremål för en resningsansökan där 

Kommunalarbetarförbundet har ansett att rättstillämpningen som ligger till grund för 

Arbetsdomstolens dom uppenbart strider mot lag. Den lagregel som förbundet anser 

att rättstillämpningen strider mot är 6 b § LAS och det är framförallt Arbetsdomstolens 

tolkning och tillämpning av EU-domstolens praxis som förbundet grundar sin 

resningsansökan på. Vid tidpunkten för skrivandet har dock Högsta Domstolen varken 

beviljat eller avslagit förbundets resningsansökan.112 

Att ansöka om resning verkar, enligt mig, vara ett sätt för förbundet att markera att 

den rättsutveckling som sker inte är önskvärd. Med andra ord verkar förbundet, som 

representant för arbetstagarsidan, vilja poängtera att den väg som Arbetsdomstolen 

har pekat ut inte är den rätta. Frågan är dock om detta är ett bra tillvägagångssätt för 

att få stopp på en icke önskvärd rättsutveckling. Om förbundet skulle få ett avslag, 

110 Nyström (2011), s. 45. 
111 AD 2014 nr 1 och 2014 nr 28. 
112 Mål Ö 3062-1.  
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vilket oftast torde vara fallet när det kommer till resningsansökningar, bekräftar detta 

enbart att Arbetsdomstolens synsätt inte strider mot EU-domstolens praxis på 

området. Det verkar ändå som förbundet tydligt vill markera att de inte är villiga att 

acceptera hur Arbetsdomstolen har tillämpat 6 b § LAS, överlåtelsedirektivet och EU-

domstolens praxis.  

Givetvis måste förbundet visa på att tillämpningen i just Buxbom-domen uppenbart 

strider mot lag. Vad som här avses att diskutera är mer generellt om rättsutvecklingen 

pekar åt någon riktning och i så fall hur önskvärd denna kan anses vara. Det kan ändå 

vara intressant att inleda med vad förbundet har grundat sin talan på.  

Förbundet menar att rättstillämpningen strider mot EU-domstolens praxis eftersom 

Arbetsdomstolen i sin bedömning om det skett en personalbaserad 

verksamhetsövergång väger in att den nya arbetsgivaren inte tagit över några 

materiella tillgångar. Förbundet framför därför, helt riktigt enligt mig, att EU-

domstolen uttryckligen har uttalat att en ekonomisk enhet på vissa områden kan 

fungera utan betydande materiella tillgångar och i sådana fall blir frågan om 

verksamhetsövergång inte beroende av att materiella tillgångar överlåtits.113 Det är 

därför något märkligt att Arbetsdomstolen överhuvudtaget blandar in materiella 

tillgångar i bedömningen. Min analys är att Arbetsdomstolen i och för sig uttalar att 

förvärvaren inte tog över materiella tillgångar, men att det kriteriet inte får någon 

avgörande betydelse i själva bedömningen om verksamheten hade överlåtits till den 

nya arbetsgivaren.  

Frågan är då om man kan se några rättsutvecklingstendenser i domstolens praxis. I 

rättsfallet Buxbom uttalar Arbetsdomstolen att när det kommer till verksamheter som 

huvudsakligen baseras på arbetskraft behövs inte några materiella eller immateriella 

tillgångar tas över för att en verksamhetsövergång ska anses föreligga. Det är i sådan 

verksamhet å andra sidan inte tillräckligt att förvärvaren fortsätter det aktuella 

arbetet, utan det krävs normalt att förvärvaren övertar en huvuddel i förhållande till 

antal och kompetens av överlåtarens personalstyrka.  

113 Se bl.a. mål C-13/95 Süzen REG 1997 s. I-1259 p. 18. 
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Sedan uttalar domstolen att ett strukturerat kollektiv av arbetstagare kan utgöra en 

varaktigt organiserad ekonomisk enhet, om grupperingen av arbetstagare är tillräckligt 

självständig. Med det förstås att ledningen för grupperingen relativt fritt och 

oberoende kan organisera arbetet inom gruppen och ge order och instruktioner samt 

fördela uppgifter åt underordnade arbetstagare inom den aktuella enheten utan direkt 

inblandning av arbetsgivarens andra organisationsstrukturer. Det som domstolen har 

uttryckt i Buxbom-domen har sedan bekräftats i det nästkommande rättsfallet som 

behandlade personalbaserade verksamhetsövergångar.114  

Vad jag anser problematisk med den rättsutveckling som Arbetsdomstolen har skapat 

är inte framförallt det som förbundet framhäver. Utan det är att Arbetsdomstolen 

lägger för mycket vikt vid uttalandet; ”att ett stukturerat kollektiv av arbetstagare kan 

utgöra en varaktig ekonomisk enhet om grupperingen av arbetstagare är tillräckligt 

självständig.” Det är här som Arbetsdomstolens tolkning och tillämpning av 

överlåtelsedirektivet och EU-domstolens rättspraxis, enligt mig, kan börja diskuteras. 

De lägger enligt mig för mycket vikt vid begreppet tillräckligt självständig, som är ett 

kvalificerat rekvisit och svårt att uppnå.115 Vidare går det att utläsa av rättsfallet 

Buxbom att domstolen inte gjort någon helhetsbedömning där alla relevanta 

omständigheter ska beaktas utan en smal bedömning om den ekonomiska enheten är 

att anse som tillräckligt självständig.  

Arbetsdomstolens slutsats i Buxbom-domen blev att även om de tre arbetstagarna 

som övergick utgjorde en majoritet av de anställda var denna grupp av arbetstagare 

inte var tillräckligt självständig för att kunna vara en ekonomisk enhet. 

Arbetsdomstolen övergick därför aldrig till den helhetsbedömningen där de olika 

Spijkers-kriterierna särskilt ska beaktas.  

Om detta en tendens att begreppet tillräckligt självständig får en sådan avgörande 

betydelse att till och med helhetsbedömningen sätts ur spel, anser jag att den 

rättsutvecklingen inte kan anses speciellt önskvärd. Utöver det anser jag med tanke på 

det ovan sagda att tillämpningsområdet för överlåtelsedirektivet blir för snävt om 

114 AD 2014 nr 28. 
115 Se avsnitt 4.4. 
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begreppet tillräckligt självständig ska få styra om en personalbaserad 

verksamhetsövergång föreligger.  

Vad som istället hade varit önskvärt är att domstolen i sin senaste praxis hade 

förtydligat hur bedömningen av kriteriet, huvuddelen i förhållande till antal och 

kompetens, skulle gått till. Det finns nämligen många frågor kring hur detta kriterium 

ska förstås, som t.ex. hur mycket vikt som ska läggas vid de olika begreppen antal och 

kompetens. 

Det kan vidare framföras att det i den nationella rättsordningen inte ska vara möjligt 

att förfoga över att EU-rättens miniminivåer understigs. Jag anser därför, precis som 

Nyström, att det vore önskvärt om Arbetsdomstolen i större utsträckning inhämtade 

förhandsavgöranden från EU-domstolen.116 

Slutligen kan det framföras att EU-domstolens praxis beträffande överlåtelsedirektivet 

har beskrivits som ”ett gott exempel på vad som ibland brukar beskrivas som en 

relativt fri, starkt ändamålsinriktad och dynamisk tolkning.”117  Jag anser, som sista ord 

i denna uppsats, att det vore önskvärt om Arbetsdomstolen i stället för att lägga för 

stor vikt vid enstaka begrepp också i högre grad angående personalbaserade 

verksamhetsövergångar anammade denna tolkningsmodell.  

116 Nyström (2011) s. 45. 
117 Melin (1998), s. 129. 
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