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1 Inledning 
 

Att som praktiserande arbetsrättsspecialist avgöra om ett övertagande av vissa arbetsuppgifter 

från en leverantör eller återtagande av tidigare utlagda tjänster utgör en övergång i enlighet 

med 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS), och i förlängningen 

överlåtelsedirektivet, är en komplicerad uppgift med tanke på den omfattande rättspraxis som 

finns på området.  

 

Mulder skriver, kanske något raljant, i sin doktorsavhandling om verksamhetsövergångar att 

Europeiska Unionens domstols (EU-domstolen) konkreta och kasuistiska rättsskapande kan 

ses som ”en judiciell aktivism, varandes på gränsen till oförenligt med den västerländska 

demokratiideologin” med brister i den förutsägbarhet som normalt sägs känneteckna en 

rättsstats dömande verksamhet. 1  Då verksamhetsövergångar av arbetskraftsbaserade 

verksamheter ofta är föremål för avväganden i mitt yrke, är det intressant att studera vart 

gränsen går för när en övergång, där överlåtelsedirektivet och 6 b § LAS blir tillämpligt, 

föreligger eller inte. En felaktig bedömning kan leda till rättstvister med både höga kostnader 

och negativ publicitet som följd.  

 

Det är mot den bakgrunden intressant att förstå hur överlåtare och förvärvare genom att överta 

eller inte överta personal kan styra över om ett övertagande av en verksamhet eller en del av 

en verksamhet är en övergång i enlighet med överlåtelsedirektivet och 6 b § LAS. Å ena sidan 

hävdar Iseskog att agerande parter i en överlåtelsesituation kan påverka om ett visst 

händelseförlopp utgör eller inte utgör en övergång av verksamhet i EU-reglernas mening.2 Å 

andra sidan gör Mulder gällande att det inte kan vara förenligt med direktivets skyddssyfte att 

förvärvare i arbetskraftsbaserade verksamheter kan underlåta sig att överta personal och 

genom detta undgå direktivets tillämplighet.3 Vidare kan det även vara spännande att resonera 

kring direktivets och lagstiftningens skyddssyfte i förhållande till parternas handlingsfrihet 

särskilt avseende arbetskraftsbaserade verksamheter. 

 
 
 
 

                                                
1 Mulder, 2004, s. 344. 
2 Iseskog, 2003, s. 23-24. 2 Iseskog, 2003, s. 23-24. 
3 Mulder, 2004, s. 203. 
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2 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka när en övergång i arbetskraftsbaserade 

verksamheter utgör en övergång i enlighet med överlåtelsedirektivet som implementerats i 

svensk rätt bland annat genom 6 b § LAS. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka hur 

överlåtare och förvärvare i arbetskraftsbaserade verksamheter kan styra över om en 

överlåtelse i enlighet med direktivet och 6 b § LAS är föreliggande, genom att inte överta 

personal. Huruvida majoriteten av de anställda har tagits över av den nya arbetsgivaren är 

nämligen ett av de sju så kallade Spijkers-kriterierna4, som används för att göra en bedömning 

av om en överlåtelse är för handen eller inte. Dessutom syftar uppsatsen till att resonera kring 

parternas möjlighet att på detta sätt styra över skyddsreglernas tillämplighet, i relation till 

direktivets och lagstiftningens skyddssyfte. 

 

Följande frågeställningar har uppställts för att besvara syftet: 

1) Var går gränsen för när en övergång i enlighet med direktivet och 6 b § LAS 

föreligger i arbetskraftsbaserade verksamheter? 

2) På vilket sätt kan överlåtare och förvärvare styra över om en övergång i enlighet med 

direktivet och 6 b § LAS är för handen genom att ej överta personal? 

3) Skiljer sig möjligheten att styra om en övergång föreligger, enbart med hänsyn tagen 

till Spijkers-kriteriet huruvida en majoritet av personalen har övertagits, mellan 

arbetskraftsbaserade verksamheter och verksamheter beroende av betydande 

materiella eller immateriella tillgångar? 

4) Om förvärvaren kan styra över direktivets och lagstiftningens tillämplighet genom att 

inte överta personal i arbetskraftsbaserade verksamheter, kan det ses som ett juridiskt 

kringgående av direktivets och lagstiftningens skyddssyfte? 

 

3 Metodfrågor, begrepp och avgränsningar 
 
Nedan följer en kort genomgång av metod och material samt vissa begrepp och avgränsningar 

i uppsatsen.  

 

                                                
4 Se vidare avsnitt 4.1.3 för en genomgång av Spijkers-kriterierna, som EU-domstolen presenterade i sitt 

avgörande i Mål 24/85, Spijkers, punkt 13. 
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3.1 Metod och material 
För att besvara uppsatsen frågeställningar har gällande rätt undersökts genom de traditionella 

rättskällorna: lag, förarbeten, praxis samt doktrin och annan litteratur i ämnet.5 Då uppsatsens 

syfte ytterst är kopplat till EU-rätten har utgångspunkten varit EU-rättsliga dokument: 

direktiv, rättspraxis från EU-domstolen och promemorior från Kommissionen, med 

anknytning till överlåtelse av företag och verksamheter eller delar därav. Den primära källan 

för att finna EU-rättslig information har varit EUR-Lex.6 Via databasen Karnov har svenskt 

rättsligt material såsom lagtext, förarbeten och praxis ifrån Arbetsdomstolen (AD) hämtats.7 

Via Umeå Universitetsbiblioteks söktjänst8 samt Göteborgs Universitets söktjänst9 har artiklar 

och litteratur sökts. Andra internetsidor, som exempelvis EU & arbetsrätt10, har också besökts 

för att finna relevant information.  

 

Metoden för undersökningen har varit att ur ett arbetsgivarperspektiv tolka och systematisera 

det rättsliga materialet ovan för att besvara uppsatsen frågeställningar, vilka har besvarats var 

för sig i det följande kapitlet. Praxis från EU-domstolen och AD samt förarbeten har nyttjats 

för att fördjupa denna tolkning och förståelse för lagstiftarens avsikt. Viktigt för att förstå 

rättskällornas betydelse är att EU-rätten i princip saknar traditionella förarbeten, där ingressen 

till direktiven enbart ger begränsad information om rättsaktens syfte. Därmed är praxis från 

EU-domstolen av avgörande betydelse. EU-domstolens tolkning är i stor utsträckning 

ändamålsinriktad utifrån syftet med aktuell rättsakt och eftersträvar en tolkning som är 

meningsfull och nyttig i förhållande till gemenskapsrättens allmänna målsättningar.11  

 

Utgångspunkten för urvalet av domar från EU-domstolen till uppsatsen har inledningsvis varit 

den tongivande domen Mål 24/85 Spijkers med centrala kriterier för tillämpningen av 

överlåtelsedirektivet, för att sedan genom en individuell bedömning av respektive dom sortera 

ut domar som rörde verksamheter oberoende av betydande materiella eller immateriella 

tillgångar för sitt utförande. Avseende AD-domarna har en liknande individuell bedömning 

gjorts, det vill säga om verksamhetsövergången som prövades i rättsfallet rörde en 

                                                
5 Sandgren, 2007, s. 37. 
6 Publikationsbyrån [www.eur-lex.europa.eu]. 
7 Karnov Group Sweden AB [www.karnovgroup.se]. 
8 Umeå Universitet [www.ub.umu.se] 2015-02-08, 2015-02-16, 2015-03-21. 
9 Göteborgs Universitet [www.ub.gu.se] 2015-02-08, 2015-02-16. 
10 Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitet juridiska institutionen 

[www.arbetsratt.juridicum.su.se]. 
11 Nyström, 2011, s. 44. 



7 
 

verksamhet som var beroende av främst arbetskraft, utan behov av betydande materiella eller 

immateriella tillgångar. I genomförd sortering av domar från både EU-domstolen och AD har 

även exempel på övergångar där betydande materiella eller immateriella tillgångar hade varit 

förekommande samt där personal inte hade tagits över valts ut, för att använda som 

jämförande exempel.  

 

Som ett resultat av undersökningen av uppsatsens första frågeställning har målet varit att 

kunna skapa en för arbetskraftsbaserade verksamheter tillämplig modell för bedömningen om 

en övergång enligt överlåtelsedirektivet och 6 b § LAS är för handen eller ej. Modellen 

bygger på de olika omständigheter som tolkats som viktiga i bedömningen, genom analys av 

lagtext och uttalanden i rättspraxis. När det gäller de återstående frågeställningarna har främst 

rättsfall analyserats för att förstå hur EU-domstolen samt AD har resonerat kring kriteriet 

övertagande av en majoritet av de anställda i förhållande till skyddssyftet i 

överlåtelsedirektivet och 6 b § LAS. Även en del uttalanden i doktrin och annan litteratur har 

nyttjats för att belysa olika infallsvinklar till frågeställningarna och som vägledning och grund 

för resonemang i uppsatsen.  

 

3.2 Vissa begrepp 
Begreppen överlåtelse respektive övergång används med samma betydelse i uppsatsen. I 

överlåtelsedirektivet nyttjas termen överlåtelse, men vid implementeringen i svensk rätt så 

valde den svenske lagstiftaren att hålla kvar vid ett redan existerande och vedertaget begrepp 

inom svensk arbetsrätt: övergång. Övergångsbegreppet utvidgades istället till att omfatta 

sådana överlåtelser som avses i direktivet.12 

 

Med arbetskraftsbaserade verksamheter menas i uppsatsen verksamheter eller företag som 

främst baserar sig på arbetskraft och därmed är oberoende av betydande materiella eller 

immateriella tillgångar för sitt utförande. Det kan vara olika former av tjänster såsom 

städentreprenader, fastighetsunderhåll eller bevakningsuppdrag.13 

 

Med materialintensiva verksamheter menas å andra sidan verksamheter eller företag som i sitt 

utförande är beroende av betydande materiella eller immateriella tillgångar, exempelvis 

tillverkningsindustri, tillhandahållande av linjetrafik med buss eller restaurangverksamhet. 

                                                
12 Prop. 1994/95:102, s. 65. 
13 För exempel se rättspraxis under avsnitt 4.1.3 och 4.1.4. 
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I uppsatsen används genomgående EU-domstolen som begrepp för att hänvisa till Europeiska 

Unionens domstol, även om domstolen innan Lissabonfördraget benämndes Europeiska 

Gemenskapernas domstol (EG-domstolen).14 

 

3.3 Avgränsningar 
För att avgränsa uppsatsens undersökningsområde så ligger uppsatsens fokus på 

arbetskraftsbaserade verksamheter. Utanför området faller därmed verksamhetsövergångar 

inom materialintensiva verksamheter, förutom avseende jämförelsen i de två 

verksamhetstyperna av betydelsen av Spijkers-kriteriet huruvida en majoritet av personalen 

har övertagits. Övriga Spijkers-kriterier behandlas heller ej närmare i uppsatsen samt de för 

syftet irrelevanta delarna i överlåtelsedirektivet lämnas utanför denna uppsats. 

 
4 Undersökning av gällande rätt 
 
Genom att belysa tillämpliga EU-rättsliga källor samt svensk rätt kommer uppsatsens 

frågeställningar att undersökas i detta kapitel. På vissa ställen finns även kommentarer ifrån 

artiklar och litteratur med koppling till rättens tillämpning. 

 

4.1 Bedömning av verksamhetsövergång i arbetskraftsbaserade 
verksamheter 

I detta avsnitt kommer frågan om var gränsen går för när en övergång föreligger i 

arbetskraftsbaserade verksamheter att utredas. 

  

4.1.1 Överlåtelsedirektivet 
Reglerna om övergång av verksamhet grundar sig ursprungligen på Rådets direktiv 

77/187/EEG från 1977.15 Genom ett ändringsdirektiv 1998/50/EG16, med kodifiering av 

rättspraxis från EU-domstolen, samt efter påföljande konsolidering av båda direktiven gäller 

nu Rådets direktiv 2001/23/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd 

för arbetstagarnas rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag 

                                                
14 För en generell beskrivning av övergång till EU och begreppsbyten se Nyström, 2011, s. 25. 
15 Rådets direktiv 77/187/EEG av den 14 februari 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 

skydd för arbetstagarnas rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av verksamheter, 
Svensk specialutgåva: Område 05 Volym 002, s. 91-93.   

16 Rådets direktiv 98/50/EG av den 29 juni 1998 om ändring av direktiv 77/187/EEG om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagarnas rättigheter vid överlåtelse av företag, 
verksamheter eller delar av verksamheter, EGT L 201, 17.7.1998, s. 88-92.  
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och verksamheter.17 Syftet med direktivet är att harmonisera medlemsstaternas lagstiftning 

avseende skydd av arbetstagarnas rättigheter i samband med överlåtelse av företag och 

verksamheter eller delar av företag eller verksamheter.18  

 

Direktivets ska enligt artikel 1 a ”tillämpas vid en överlåtelse av ett företag, en verksamhet 

eller en del av ett företag eller verksamhet till en annan arbetsgivare genom en lagenlig 

överlåtelse eller fusion”. Överlåtelse ska enligt artikel 1 b i direktivet förstås som en 

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

organiserad gruppering av tillgångar vars syfte är att bedriva ekonomisk verksamhet vare sig 

denna utgör huvud- eller sidoverksamhet”.19 

 

Kommissionen har inför kodifieringen av EU-domstolens rättspraxis till Rådets direktiv 

98/50/EG utarbetat en promemoria med en summering av gällande rättspraxis. Bifogad till 

promemorian finns en handledning för hur en företagsöverlåtelse bör genomföras för att bli 

lyckad, avsedd för företag samt arbetstagarrepresentanter.20 I handledningen, som presenterar 

20 frågor och svar, finns dock utöver den i promemorian redogjorda praxisen ingen närmare 

vägledning för att bedöma vad som är en överlåtelse eller ej i direktivets mening, eller hur 

parterna bör komma fram till om en överlåtelse är för handen ifall olika uppfattningar råder.  

 

4.1.2 Överlåtelsedirektivets implementering i svensk rätt 
Den centrala implementeringsbestämmelsen i svensk rätt är 6 b § LAS där det uttrycks att 

”vid övergång av ett företag, en verksamhet, eller en del av en verksamhet från en 

arbetsgivare till en annan, övergår också de rättigheter och skyldigheter på grund av de 

anställningsavtal och de anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången på 

den nya arbetsgivaren”.  

 

Skrivningen i själva lagregeln ger ingen vägledning om vad som utgör en övergång eller ej, 

utan istället blir kopplingen till EU-rättens övergångsbegrepp omedelbar. Då denna lagregel 

bygger på ett EU-direktiv så är det EU-domstolen som ytterst tolkar tillämpningsområdet för 

                                                
17 EUT L 82, 22.3.2001, s. 16-20. 
18 Ingressen, skäl 6, i Rådets direktiv 2001/23/EG, EUT L 82, 22.3.2001, s. 16. 
19 Rådets direktiv 2001/23/EG, EUT L 82, 22.3.2001, s. 16. 
20 KOM (97) 85 slutlig promemoria från Kommissionen om arbetstagares förvärvade rättigheter vid överlåtelse 

av företag, s. 14, Bilaga 1 - 20 frågor och svar för en lyckad företagsöverlåtelse. 
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direktivet, det vill säga vilka situationer som omfattas av direktivet.21 Så i förarbetet till 

lagbestämmelsen gör den svenske lagstiftaren en gedigen genomgång av praxis ifrån EU-

domstolen, inklusive Spijkers-kriterierna som redogörs för nedan, för att precisera begreppet 

överlåtelse och bedömningsgrunder för att avgöra om en överlåtelse är för handen.22 

 

4.1.3 EU-domstolens praxis 
EU-domstolen har i sin praxis vidareutvecklat och preciserat vilka situationer som kan anses 

falla inom begreppet överlåtelse av en ekonomisk enhet och där direktivet blir tillämpligt. Det 

viktigaste vägledande målet är Spijkers från EU-domstolen.23 I Spijkers-målet fastställer EU-

domstolen att direktivet ”is intended to ensure the continuity of employment relationships 

existing within a business, irrespective of any change of ownership”. Efter bedömningen av 

huruvida det är en ekonomisk enhet som har överlåtits, är vidare det avgörande kriteriet om 

verksamheten har bibehållit sin identitet.24 Det är nödvändigt att beakta om den verksamhet 

som har överlåtits är en pågående verksamhet, en så kallad ”going concern”, vilken fortsatts 

eller återupptagits av den nya arbetsgivaren genom samma eller liknande aktiviteter.25 EU-

domstolen trycker sedan på att det är nödvändigt att beakta alla omständigheter som 

karaktäriserar den aktuella transaktionen och anger de så kallade Spijkers-kriterierna, som ska 

användas som underlag för bedömning av om en transaktion ses som en övergång i enlighet 

med överlåtelsedirektivet: 

1. Företagets eller verksamhetens art 

2. Huruvida företagets materiella tillgångar, såsom byggnader eller lösöre, har övergått 

3. Värdet av överlåtna immateriella tillgångar vid överlåtelsetidpunkten 

4. Huruvida majoriteten av de anställda har tagits över av den nya arbetsgivaren 

5. Huruvida dess kunder har övertagits 

6. Graden av likhet av verksamheten innan och efter övergången 

7. I förekommande fall den period som verksamheten har legat nere  

 

                                                
21 Prop. 1994/95:102, s. 31. FEUF art 267. Se även Derlén m.fl., 2010, s. 45. 
22 Prop. 1994/95:102, s. 24-31. 
23 Mål 24/85, Spijkers, hänvisningar därefter från flera av EU-domstolens domar, se bland annat Rygaard, punkt 

17, Süzen, punkt 14 och Hernandez Vidal m.fl., punkt 22. 
24 Mål 24/85, Spijkers, punkt 11. 
25 Mål 24/85, Spijkers, punkt 12. Se även Mål C-13/95, Süzen, punkt 15 ”…om enheten ifråga bibehåller sin 

identitet, vilket är fallet i synnerhet (min kursivering) när driften faktiskt fortsätter…”.  
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EU-domstolen poängterar dock att dessa faktorer måste utgöra delar i en helhetsbedömning 

och inte kan bedömas isolerade var för sig.26 Sedan är det upp till den nationella domstolen att 

med vägledning av Spijkers-kriterierna avgöra om en överlåtelse enligt direktivet föreligger i 

en konkret situation.27 Dessa bedömningskriterier gäller för alla typer av verksamheter som 

direktivet är tillämpligt på. 

 

I Rygaard-målet preciseras att överlåtelsen ska avse en stabilt organiserad ekonomisk enhet 

vars verksamhet inte är begränsad till att utföra ett visst arbete, utan gör det möjligt att 

stadigvarande fortsätta det överlåtande företagets verksamhet eller viss del därav.28 Begreppet 

enhet avser därmed en organisation av personer och tillgångar som kan bedriva en ekonomisk 

verksamhet genom vilken ett särskilt syfte eftersträvas.29 

 

I Süzen-målet specificerar EU-domstolen viktningen av bedömningsgrunderna i 

arbetskraftsbaserade verksamheter. Först förstärker EU-domstolen det tidigare uttalandet från 

Rygaard-målet och uttalar att det faktum att den tjänst som tillhandahölls av den tidigare och 

den nya innehavaren av avtalet är av samma slag, inte automatiskt avgör att det är en 

överlåtelse av en ekonomisk enhet. ”En enhet kan nämligen inte reduceras till att innebära den 

verksamhet som den bedriver”. Identiteten följer även av andra förhållanden, såsom dess 

anställda, arbetsledning, hur arbetet organiseras, driftmetoder och i förekommande fall det 

driftskapital som finns till förfogande.30  

 

EU-domstolen tydliggör vidare att de olika kriterierna i bedömningen kan tillmätas olika vikt 

beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs och de produktions- och driftsmetoder 

som används inom företaget, verksamheten eller del därav. På vissa områden kan en 

ekonomisk enhet fungera utan betydande materiella eller immateriella tillgångar. 

Bedömningen av huruvida enheten har bibehållit sin identitet efter en överlåtelse kan i dessa 

fall hypotetiskt sett inte vara beroende av om materiella eller immateriella tillgångar har 

överlåtits.31 EU-domstolen resonerar vidare att ett kollektiv av arbetstagare som varaktigt 

utför arbete i en gemensam verksamhet, om verksamheten i huvudsak baseras på arbetskraft, 

kan utgöra en ekonomisk enhet.  
                                                
26 Mål 24/85, Spijkers, punkt 13. 
27 Mål 24/85, Spijkers, punkt 14. 
28 Mål C- 48/94, Rygaard, punkt 20-21.  
29 Förenade målen C-127/96, C-229/96, C74/98, Hernandez Vidal m.fl., punkt 26. 
30 Mål C-13/95, Süzen, punkt 15. 
31 Mål C-13/95, Süzen, punkt 18. 
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I förenade målen Hidalgo m.fl., rörande hemtjänstverksamhet och bevakningsuppdrag, ger 

EU-domstolen ytterligare tydlighet avseende bedömningsgrunder i arbetskraftsbaserade 

verksamheter. En organiserad grupp av arbetstagare som särskilt och varaktigt avdelats för ett 

gemensamt uppdrag, kan i avsaknad av andra produktionsfaktorer, utgöra en ekonomisk 

enhet. Det faktum att tjänsteutföraren ska uppfylla de av uppdragsgivaren angivna 

skyldigheterna samt att uppdragsgivaren har stort inflytande på den tjänst som ska levereras 

påverkar i princip inte bedömningen om det är en tillräckligt strukturerad och oberoende 

enhet. Tjänsteutövaren har normalt en viss frihet, även om den är begränsad, att organisera 

och utföra tjänsten, på så sätt att det inte enbart kan ses som om tjänsteutövarens uppdrag är 

att ställa personal till uppdragsgivarens förfogande.32 Exempelvis, såsom framgår i Scattolon-

målet, möjligheten att ge order och instruktioner samt fördela uppgifter åt underställd 

personal inom berörd enhet, utan direkt inblandning av andra delar av arbetsgivarens 

organisation.33 

 

I Süzen-målet resonerar EU-domstolen vidare, vilket återkommer i bland annat målen Hidalgo 

m.fl. och Temco, att detta innebär att en enhet, utan betydande materiella eller immateriella 

tillgångar, kan behålla sin identitet efter att den har överlåtits, om den nye arbetsgivaren inte 

enbart fortsätter verksamheten i fråga utan också övertar en huvuddel, i förhållande till antal 

och kompetens, av personalen som överlåtaren har nyttjat för uppgiften. Den övertagna 

personalen utgör då en organisatorisk helhet av beståndsdelar som gör det möjligt för den nye 

arbetsgivaren att på ett stabilt sätt fortsätta det överlåtande företagets verksamhet eller viss del 

därav.34  

 

Övergång mellan bemanningsföretag har också prövats i målet Jouini m.fl.. EU-domstolen 

poängterar återigen att verksamhetens specifika karaktär ska beaktas i helhetsbedömningen 

om huruvida en övergång av en ekonomisk enhet har förelegat. Prövningen ska innefatta 

huruvida de tillgångar med vilka verksamheten bedrevs, och som har överförts från den 

tidigare arbetsgivaren, ”hos denne utgjorde en enhet som i sig var tillräcklig för att kunna 

tillhandahålla de tjänster som var typiska för företagets ekonomiska verksamhet, utan att det 

därvid var nödvändigt att använda andra betydande tillgångar eller andra delar av företaget”.35 

                                                
32 Förenade målen C-173/96 och C-247/96, Hidalgo m.fl., punkt 26-27. 
33 Mål C-108/10, Scattolon, punkt 51. 
34 Mål C-13/95, Süzen, punkt 21, Förenade målen C-173/96 och C-247/96, Hidalgo m.fl., punkt 32, Mål C-51/00, 

Temco, punkt 33. Se även Mål C-151/09, UGT-FSP, punkt 29. 
35 Mål C-458/05, Jouini m.fl., punkt 34. 



13 
 

Arbetskraften är en väsentlig beståndsdel i ett bemanningsföretag, då företaget utan sin 

personal omöjligen skulle kunna fullgöra sin ekonomiska verksamhet.36 

 

Det kan även för förståelsen om övergång föreligger vara av intresse att kommentera 

begreppet lagenlig överlåtelse utifrån Redmond och Stichting-målet, som tydliggör att 

direktivet kan vara tillämpligt i samtliga fall där det inom ramen för ett avtalsförhållande 

genomförs ett arbetsgivarbyte.37 Det innebär att överlåtelsen kan göras i flera steg, där till 

exempel en tidigare entreprenad sägs upp och verksamheten återgår till uppdragsgivaren, för 

att direkt därefter åter läggas på entreprenad till en ny entreprenör. Det behöver därmed inte 

vara ett direkt avtalsförhållande avseende överlåtelsen av en verksamhet mellan överlåtare 

och förvärvare för att direktivet ska vara tillämpligt. 

 

4.1.4 Praxis från Arbetsdomstolen 
Bestämmelsen i 6 b § LAS ska tolkas i enlighet med överlåtelsedirektivets innebörd och de 

förhandsbesked som EU-domstolen har lämnat i behandlade domar.38 I det följande har 

rättspraxis från AD avseende arbetskraftsbaserade verksamheter undersökts för att finna 

gränsen för när en övergång föreligger. AD har i samtliga fall utgått från Spijkers-kriterierna 

och därefter från förtydliganden i andra domar från EU-domstolen. Värt att nämna är att AD 

ännu ej har sökt något förhandsavgörande ifrån EU-domstolen avseende tolkningen av artikel 

1.1 i överlåtelsedirektivet.39  

 

I AD 1997 nr 67, där ett företag genom upphandling hade övertagit uppdraget som 

beställningscentral för färdtjänst och sjukresor från tre tidigare företag, kom AD fram till att 

en övergång av verksamhet inte hade förelegat. Vid bedömningen hänvisade AD till Spijkers-

kriterierna samt till uttalandet i Süzen-målet att om vare sig materiella eller immateriella 

tillgångar eller huvuddelen av personalstyrkan, i förhållande till antal och kompetens hade 

övertagits föreligger ingen övergång i enlighet med direktivet. Den nye uppdragstagaren hade 

ej övertagit några materiella eller immateriella tillgångar, arbetskraft eller administration. 

Programvara och dataterminaler tillhandahölls av uppdragsgivaren. Det enda som hade 

överförts var arbetsuppgiften att ta emot telefonsamtal med resebeställningar samt att mata in 

uppgifter om resande och färdmål. Därmed förelåg ingen övergång i enlighet med 6 b § LAS. 

                                                
36 Mål C-458/05, Jouini m.fl., punkt 36. 
37 Mål C-29/91, Redmond och Stichting, punkt 11. 
38 AD 1997 nr 67. 
39 Kontrollsökning i EUR-Lex, Publikationsbyrån [www.eur-lex.europa.eu] 2015-04-25. 
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I ett mål senare samma år, AD 1997 nr 81, tvistades huruvida en utläggning av 

fastighetsskötsel och städning från ett fastighetsbolag till en entreprenör var en övergång 

enligt direktivet och 6 b § LAS. AD återkom här till uttalandet från Süzen-målet refererat i 

ovan dom. Entreprenören hade inte tagit över personal eller immateriella tillgångar. Det 

material, såsom viss städutrustning och enstaka kontorsmöbler, som hade övertagits sågs ej av 

AD vara av någon betydelse. Att arbete som hade skötts i egen regi läggs ut från 

fastighetsbolaget till entreprenören kunde vidare inte ses som att entreprenören övertar kunder 

från fastighetsbolaget. Visserligen var verksamhetens art i princip samma och det har inte 

funnits något avbrott i verksamhetens genomförande. Likheten var dessutom stor i sysslornas 

utförande före och efter uppstarten av entreprenaden, vilket dock sågs av AD som mer knutet 

till arbetsuppgifterna än den rörelse som bedrevs.  

 

AD hänvisade här till klargörandet från Süzen-målet, att en ekonomisk enhet inte kan 

reduceras till den verksamhet den bedriver, utan identiteten följer även av andra förhållanden 

såsom ”dess personal, arbetsledning, organisation av arbetet, driftsmetoder, och i 

förekommande fall, det driftskapital som det förfogar över”. Att enbart arbetsuppgiften som 

sådan har gått över till entreprenören föranleder inte bedömningen att en övergång är 

föreliggande. AD gjorde därmed bedömningen att det inte förelåg en övergång i enlighet med 

direktivet och 6 b § LAS. I princip samma resonemang förde AD i det likartade målet AD 

1998 nr 44, där ett entreprenadbyte avseende fastighetsförvaltning inte sågs som övergång av 

verksamhet.  

 

I AD 1998 nr 124 hade Rikspolisstyrelsen överlämnat ansvaret för förvar av utlänningar till 

Statens Invandrarverk i Malmö. Innan överlämnandet styrde en av polisen anställd chef 

verksamheten på förvaret medan övriga uppgifter var utlagda på entreprenad till ett 

bevakningsföretag. AD konstaterade dock att det enda som hade övergått ifrån 

bevakningsföretaget till Statens Invandrarverk var själva arbetsuppgifterna och hänvisade åter 

till uttalandet i Süzen-målet, att en övergång av enbart arbetsuppgifterna inte är tillräckligt för 

att en övergång i överlåtelsedirektivets mening ska ha anses ägt rum. Hade bedömningen gällt 

personal anställd hos Rikspolisstyrelsen skulle bedömningen gjorts av övergången i dess 

helhet och utgången kunde ha blivit annorlunda. Förbundet anförde dock att om förevarande 

situation ej skulle falla inom överlåtelsedirektivets räckvidd, skulle det vara möjligt att genom 

en ”bolagisering av personal” undanta de anställda från en skyddsbestämmelse. Detta 

ändrade dock inte ADs uppfattning i sakfrågan, men AD poängterade att det kan finnas en 
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anledning att göra en annan bedömning om arbetsgivare på ett otillbörligt sätt har ordnat 

anställningsförhållandena på ett visst sätt med avsikt att kringgå regelverket. Det fanns dock 

inget som tydde på att så skulle vara fallet.  

 

Ett bolag som gav ut e tt TV-magasin hade i AD 2001 nr 101 lagt ut skapandet av innehållet i 

TV-magasinet till ett annat bolag, för att sedan säga upp uppdraget och därefter själv skapa 

magasinets innehåll. Andra väsentliga delar kopplade till TV-magasinet, såsom 

annonsförsäljning och marknadsföring samt tryckning och distribution, sköttes av bolaget 

självt eller av andra leverantörer både innan och efter återtagandet av uppdraget. Produktionen 

av magasinet fortsatte utan något avbrott och utformningen var efter återtagandet desamma. 

Några materiella tillgångar övertogs inte, då de datorer som hade använts lämnades åter till 

datorleasing-leverantören samt då lokaler och viss utrustning där i redan tillhörde bolaget. 

Några immateriella tillgångar övertogs heller inte. Kunderna hade heller inte övergått, då 

bolaget hade varit kontraktspart mot kunderna oavsett vem som hade skapat själva innehållet i 

TV-magasinet. AD konstaterade utifrån ovan att, förutom ett par anställda som hade erbjudits 

anställning i bolaget, hade i princip enbart arbetsuppgiften att skapa magasinet övergått och 

hänvisade åter till Süzen-målet ”att en ekonomisk enhet inte kan reduceras till att innebära den 

verksamhet som den bedriver”. En övergång enligt 6 b § LAS förelåg därmed inte.  

 

I AD 2008 nr 51 hade BT tagit över entreprenaden för truckverksamheten hos SCA Tunadals 

sågverk. BT hade totalansvar för truckar och underhåll inklusive bemanning, men valde att ej 

bemanna truckverksamheten, förutom den övergripande arbetsledningen. Inledningsvis 

nyttjades Sundsvalls Hamn AB för att manna upp truckverksamheten, men när Sundsvalls 

Hamn AB hade sagt upp avtalet, överläts själva bemanningen till Proffice. Proffice anställde 

10 av de 23 tidigare anställda truckförarna.  Förbundet hävdade att förstemännen hos Proffice 

var de som i realiteten arbetsledde truckförarna och att Proffice på detta sätt hade haft 

totalansvaret för leveransen av tjänsten samt att en övergång förelegat mellan Sundsvalls 

Hamn AB och Proffice. AD refererade till Jouini-målet, vari EU-domstolen hade slagit fast 

att det kan vara en övergång av verksamhet i enlighet med direktivet mellan 

bemanningsföretag, när de tillgångar som omfattas av övergången i sig är tillräckliga för att 

fortsätta tillhandahålla de tjänster som är typiska för den ekonomiska verksamheten. Detta bör 

dock även innebära att en del av företagets administration har övergått.  
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I normalfallet är det inte en övergång av verksamhet när ett företag anlitar bemanningsföretag 

för att utföra arbete tillsammans med övrig personal. Det samma borde gälla även i fall då all 

den personal som krävs för ett uppdrag hyrs in, så länge bemanningsföretaget inte har ett 

längre gående ansvar än att tillhandahålla personal. AD uttalade att ”om åtagandet går längre 

än att enbart tillhandahålla personal och tar sikte på att gentemot beställaren svara för 

resultatet av den uthyrda personalens verksamhet, torde det i vissa fall kunna bli fråga om en 

övergång av verksamhet”. Vid en närmare utredning av omständigheterna kom AD fram till 

att den egentliga arbetsledningsrätten låg hos BT, även om förstemännen hanterade vissa 

dagliga lagbasfrågor. Därmed var Proffice uppdrag att ställa ett antal truckförare till BTs 

förfogande, det vill säga en ren personaluthyrning. Detta utesluter dock inte en övergång av 

verksamhet, om viss administration även har övergått mellan uthyrningsföretagen. Så var 

dock inte fallet och någon övergång i enlighet med 6 b § LAS ansågs ej föreligga. 

 

AD 2008 nr 64 rörde en bedömning av huruvida ett hotells byte av städentreprenad skulle ses 

som en övergång av verksamhet eller ej. AD konstaterade att verksamheten som de båda 

städföretagen bedrev till sin art var i princip desamma och en stor likhet rådde mellan hur 

sysslorna utfördes innan och efter övergången. Verksamheten fortgick även utan uppehåll. 

Dessa förhållanden är dock mer sammankopplade med de arbetsuppgifter som utförs än 

verksamheten som bedrivs. AD hänvisade på nytt till Süzen-målet och omständigheten att 

enbart arbetsuppgiften har övertagits inte i sig ses som att en övergång föreligger.  

 

Den nye städentreprenören hade nyttjat de av hotellet tillhandahållna linnevagnarna och hade 

därutöver ej tagit över varken städutrustning eller förbrukningsvaror från den tidigare 

entreprenören. AD konstaterade därmed att inga betydande materiella tillgångar hade 

övertagits. Två ur den tidigare städentreprenörens personalstyrka sökte och fick anställning 

hos den nye städentreprenören. Förbundet hävdade att en övervägande del av de anställda 

hade övertagits. AD gjorde dock bedömningen, då den tidigare städpersonalen bestod av fyra 

personer och några ytterligare personer vid behov samt då den nya entreprenören nyttjade 

ungefär motsvarande mängd personal efter övergången, att en huvuddel av personalen ej hade 

övertagits. Ingen arbetsledning eller administration hade vidare gått över. AD ansåg därmed 

att det inte hade övergått en organiserad grupp av arbetstagare som skulle kunna utgöra en 

ekonomisk enhet, och en övergång av verksamhet förelåg därmed ej. 
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I AD 2010 nr 88 hade Xerox lagt ut sin skrivarservice från Manpower till Infocare. Infocare 

hade efter sedvanlig rekrytering anställt 23-25 stycken av de tidigare för uppdraget 35 

anställda hos Manpower. Dessa var placerade på en mängd orter och integrerade i Infocares 

övriga befintliga geografiska organisationer. AD konstaterade därmed att en huvuddel av 

arbetsstyrkan hade övergått, vilket är ett förhållande som talar för att en verksamhetsövergång 

kan ha varit för handen, särskilt då verksamheten i fråga till stor del består av de anställdas 

tekniska kompetens och erfarenhet. Serviceteknikerna som anställdes av bolaget fortsatte att 

utföra servicearbetena på i huvudsak liknande sätt. Med hänvisning till Süzen-målet kan dock 

en verksamhet inte reduceras till den verksamhet den bedriver och att enbart arbetsuppgifterna 

hade övertagits kan inte leda till att en verksamhetsövergång föreligger. Servicebilar och 

datorer hade ej överförts ifrån Manpower. Dock hade viss serviceutrustning i bilarna, som 

inledningsvis tillhandahölls av Xerox övergått. Denna ägdes dock inte av Manpower, så AD 

gjorde bedömningen att inga materiella tillgångar hade överlåtits. Inte heller hade något avtal 

om rätt till nyttjande av utrustningen överlåtits.  

 

AD gick vidare till att bedöma om serviceteknikerna kan ha varit en bestående ekonomisk 

enhet och konstaterade att varken arbetsledning eller organisationsstruktur hade övertagits, då 

serviceteknikerna vid överlåtelsen hade fått nya chefer och kollegor samt placerats i Infocares 

ursprungliga geografiska organisationsindelning. De av Manpower tidigare anställdas 

kompetens breddades successivt och fler arbetsuppgifter utfördes därefter. Verksamheten 

kopplat till serviceuppgiften mot Xerox gick heller inte att identifiera i bolagets räkenskaper. 

Vid en helhetsbedömning kom AD fram till att det inte kan visas att en bestående ekonomisk 

enhet hade övergått från Manpower till Infocare.  

 

I AD 2014 nr 14 prövade AD huruvida ett övertagande av en assistanstjänst för en enskild 

vårdtagare från vårdtagarens eget företag till Malmö Stad var en övergång av verksamhet. 

Bakgrunden till bytet var missförhållanden i assistansen och Malmö stad skulle tillhandahålla 

assistansen tills en varaktig lösning fanns på plats. Tre av de fyra assistenterna fortsatte 

tjänstgöra på viss tid för Malmö stad med samma arbetsuppgifter som tidigare. Dock tog 

Malmö Stad inte över någon arbetsledning, administration eller andra tillgångar från 

företaget. Med denna bakgrund ansåg AD att trots att en majoritet av de anställda hade 

övergått kunde gruppen av arbetstagare inte ses som en tillräckligt självständig enhet. Att 

arbetsuppgifterna omfattade samma ”kund” och samma ”lokal” var hänförliga mer till 

arbetsuppgifterna än till den rörelse som drevs. Att assistansen löpte på utan avbrott, sågs inte 
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av AD ha någon större betydelse, då det var naturligt utifrån verksamhetens art. Sammantaget 

gjorde AD därmed bedömningen att någon övergång av verksamhet inte förelåg. 

 

I AD 2014 nr 28 hade SJ tidigare lagt ut städning av tågvagnar på entreprenad till ISS, men 

beslutade senare att utföra städningen på egen hand. AD hade därmed att avgöra om en 

verksamhetsövergång hade varit för handen. I allt väsentligt var arbetsuppgifterna desamma 

efter övergången, trots SJ:s ambition att förändra rollen från fordonsvårdare till 

komfortoperatörer. Det är dock ej tillräckligt att enbart själva arbetsuppgiften har övergått för 

att en verksamhetsövergång ska vara föreliggande. SJ nyttjade delvis samma lokaler i form av 

bland annat förråd, omklädningsrum och kretsloppsstation, vilka av AD dock sågs ha 

begränsad betydelse för städverksamhetens fortsatta identitet. Några övriga tillgångar hade 

heller ej överlåtits.  

 

Huvudfrågan var därmed om huvuddelen av de anställda hade övertagits. Vid återtagandet av 

städentreprenaden anställde SJ 39 av de cirka 130 städare tidigare anställda hos ISS, på tre 

olika orter. SJ beslutade även att anställa fler städare än ISS hade nyttjat för städningen, upp 

till totalt drygt 160 personer. Andelen tidigare ISS-anställda var då cirka en fjärdedel av 

mängden personal i den fortsatta verksamheten. En personalplanerare med nyckelkompetens 

samt två skiftesledare fanns bland de som anställdes. AD konstaterade dock vid en bedömning 

av personalstyrkan i hela verksamheten att SJ ej hade tagit över en huvuddel av de anställda 

med avseende på antal och kompetens. Sedan valde AD att göra en bedömning av huruvida en 

huvuddel av personalen per ort hade tagits över, för att se om det kunde röra sig om en 

övergång av en del av en verksamhet. I denna granskning kom dock AD fram till att det inte 

på någon av orterna hade förekommit en övergång av en huvuddel av personalen. AD fastslog 

därmed att det inte hade varit fråga om en övergång av verksamhet enligt 6 b § LAS.  

 

Värt att nämna i anslutning till AD 2014 nr 28 är att Öman i sin expertkommentar till domen 

gjorde en intressant reflektion. Vid bedömningen av om en huvuddel av de anställda, till 

antalet räknat, har övergått gör EU-domstolen en jämförelse med antalet anställda hos 

förvärvaren i den fortsatta verksamheten. Detta skulle kunna innebära att om förvärvaren 

utöver övertagandet av överlåtarens personal anställer dubbelt så många andra personer för att 
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bedriva verksamheten föreligger inte en övergång enligt direktivet, då en huvuddel av de som 

arbetar i den fortsatta verksamheten inte har övertagits från överlåtaren.40   

 
4.2 Överlåtarens och förvärvarens möjlighet att styra över om övergång 

föreligger och förhållandet till överlåtelsedirektivets skyddssyfte 
I detta avsnitt kommer frågeställningarna kring möjligheten att styra över 

överlåtelsedirektivets tillämplighet genom att inte överta personal belysas samt huruvida detta 

förfarande kan ses som ett kringgående av direktivets skyddssyfte. 

 

4.2.1 Möjligheten att styra över om övergång förelegat beroende av huruvida 
en majoritet av de anställda har övertagits eller ej 

Iseskog kommer i sin analys kring bedömningen av huruvida en verksamhetsövergång har ägt 

rum fram till att det är klart att en verksamhetsövergång inte föreligger om varken materiella, 

immateriella eller personella tillgångar har tagits över, även om övriga Spijkers-kriterier 

(verksamhetens art, graden av likhet, övertagande av kunder eller i tillämpliga fall den period 

då verksamheten har legat nere) är uppfyllda.41 Nyström för ett liknande resonemang kring 

entreprenadsituationer, att ju mer ”ren” entreprenaden är ifrån sådana omständigheter som 

Spijkers-bedömningen riktar sig emot, desto sannolikare blir det att en övergång inte 

föreligger.42  

 

Att en helhetsbedömning ska göras med vägledning av Spijkers-kriterierna anser Mulder 

medför att avtalsparterna inte ska kunna förfoga över om en övergång är för handen genom att 

underlåta att överta tillgångar av olika slag, vilket dock enligt honom inte framgår med någon 

större tydlighet av EU-domstolens praxis. 43  Det faktum att bedömningen, huruvida en 

övergång av verksamhet har förelegat i arbetskraftsbaserade verksamheter, är så pass 

beroende av om personal har övergått ska inte förstås som att det i förväg går att 

prognosticera huruvida ett övertagande av personal aktualiserar direktivets tillämplighet. 

Övertagandet av personal ska här ses som en indikation på direktivets tillämplighet. Fortsätter 

förvärvaren verksamheten, så talar det för att verksamheten är en stabilt organiserad 

ekonomisk enhet, oavsett om de anställda har övertagits.44  

 

                                                
40 Öman, 2014, s. 2. 
41 Iseskog, 2003, s. 24. 
42 Nyström, 2011, s. 265. 
43 Mulder, 2004, s. 139. 
44 Mulder, 2004, s. 197-198. 
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Mulder resonerar dock vidare och anmärker, enligt EU-domstolens praxis, att ett kollektiv av 

arbetstagare kan vara en ekonomisk enhet, och omfattas av direktivets tillämpningsområde 

enbart om anställda i viss omfattning har övergått, vilket innebär att överlåtare och förvärvare 

förfogar över direktivets tillämplighet genom att i förväg kunna bestämma att inga anställda 

eller en begränsad mängd anställda ska övergå. Arbetstagarna kan således vid en övergång i 

arbetskraftsbaserade verksamheter, utan att några tillgångar övergår, inte automatiskt förlita 

sig på det skydd överlåtelsedirektivet ger. Tolkningen av praxis skulle då innebära att en och 

samma transaktion skulle kunna bedömas olika beroende på hur parterna väljer att agera.  

 

Mulder kommenterar att ”ett sådant resonemang ter sig främmande och skulle leda till 

ytterligare rättsosäkerhet beträffande regleringens tillämpningsområde. Granskar man EU-

domstolens uttalanden kan man lätt få just det intrycket att de omedelbara omständigheterna i 

det enskilda fallet är direkt avgörande oavsett skälen härtill. Ett sådant förfarande skulle vara 

ett kringgående som skulle stå i strid med överlåtelsedirektivets syfte att så långt som möjligt 

tillvarata arbetstagarnas intresse vid verksamhetsövergången”.45  

 

Mulder ser vidare att EU-domstolens uttalanden i Merckx och Neuhuys-målen begränsar 

överlåtarens och förvärvarens förfogandemöjligheter, även om det här var tal om 

uppsägningsförbudet i överlåtelsedirektivet. 46  Målet behandlade en överlåtelse av ett 

återförsäljaravtal för bilar, där överlåtare och förvärvare hade hanterat övergången som en 

överlåtelse i enlighet med direktivet. Dock hade överlåtaren sagt upp tre fjärdedelar av 

personalen, vilket innebar att resterande anställningsavtal hade överlåtits till förvärvaren. Två 

av de övertagna medarbetarna, som motsatte sig övergången, hävdade dock att det faktum att 

en majoritet av de anställda hade sagts upp talade för att överlåtelsedirektivet inte var 

tillämpligt.47 EU-domstolen konstaterade där emot att ”Sålunda är det inte tillräckligt att den 

största delen av personalen har blivit uppsagd vid överlåtelsen för att direktivet inte skall vara 

tillämpligt./…/ för det andra kan en eventuell överträdelse av denna bestämmelse i vart fall 

inte påverka bedömningen av om en överlåtelse föreligger enligt direktivet”.48 

 

                                                
45 Mulder, 2004, s. 203. 
46 Mulder, 2004, s. 270. 
47 Förenade målen C-171/94 och C-172/94, Merckx och Neuhuys, punkt 13 och punkt 24. 
48 Förenade målen C-171/94 och C-172/94, Merckx och Neuhuys, punkt 26. Viss osäkerhet kan även skönjas i 

Hanssons analys där han uttrycker avseende regeln om att en huvuddel av de anställda ska ha tagits över, 
”Regeln, om det är en sådan…”, Hansson, 2014, s. 3. 
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Vid en genomlysning av EU-domstolens rättspraxis, såsom genomgången ovan i kapitel 4.1.3, 

så ter det sig tydligt att i arbetskraftsbaserade verksamheter, där inga betydande materiella 

eller immateriella tillgångar har överlåtits, är förutsättningen för att en övergång ska vara för 

handen, att den nye arbetsgivaren inte enbart fortsätter verksamheten i fråga utan också 

övertar en huvuddel, i förhållande till antal och kompetens, av personalen som överlåtaren har 

nyttjat för uppgiften.49 Detta har vidhållits genom samtliga, ovan i avsnitt 4.1.3, granskade 

prövningar avseende arbetskraftsbaserade verksamheter.  

 

Senast år 2011 vidhöll EU-domstolen denna linje i CLECE-målet där en kommun återtog en 

städverksamhet ifrån en privat entreprenör. Kommunen hade inte anställt den tidigare 

anställde städaren, utan istället valt att anställa ny personal samtidigt som inga materiella eller 

immateriella tillgångar hade övergått. EU-domstolen konkluderade därmed att ”under dessa 

förhållanden är den enda omständighet som förbinder CLECEs verksamhet och den 

verksamhet som återupptagits av Ayuntamiento de Cobisa (kommunen, min kommentar) 

föremålet för verksamheten i fråga, det vill säga städningen av lokalerna” 50, och någon 

övergång förelåg därmed inte.  

 

Ett AD-mål som avgjordes 2014, AD 2014 nr 1, bekräftar denna tolkning och går helt i linje 

med EU-domstolens förhandsavgöranden. I målet tvistades huruvida ISS facility hade sagt 

upp elektriker för säkerhets skull inför att ett entreprenadavtal på ett kärnkraftverk var på väg 

att löpa ut och en ny upphandling pågick, där ISS facility riskerade att förlora entreprenaden. 

Förbundet hävdade att en eventuell ny entreprenör med stor sannolikhet skulle komma att 

överta personalen med tanke på dess erfarenhet och kännedom om kärnkraftverket. Det 

intressanta i domen är ADs uttalande att det är ovisst om en ny entreprenör skulle ha tagit 

över en huvuddel av personalen och att denna slutsats inte påverkas av om denne skulle ha 

disponerat samma lokaler och handverktyg som ISS facility hade tillgång till. Detta uttalande 

bekräftar därmed att det inte är tvingande i arbetskraftsbaserade verksamheter att ta över 

personalen, utan en övergång som utgör en övergång i enlighet med 6 b § LAS föreligger 

först om en ny entreprenör väljer att ta över personalen.  

 

Frågan är vidare hur denna möjlighet att styra över direktivets och 6 b § LAS tillämplighet 

genom att inte ta över personal ser ut i materialintensiva verksamheter. I målet Abler m.fl. mot 

                                                
49 Mål C-13/95, Süzen, punkt 21. 
50 Mål C-463/09, CLECE, punkt 40. 
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Sodexho från EU-domstolen belyses detta på ett tydligt sätt. I målet hade en 

storköksverksamhet inom ett sjukhus övergått mellan två entreprenörer. Lokaler och 

utrustning för tillagning av mat samt diskhantering tillhandahölls ifrån sjukhuset. 

Övertagande entreprenör ville ej överta någon personal och hävdade samtidigt att inga 

materiella eller immateriella tillgångar hade övertagits. Sodexho påstod därmed att en 

övergång ej var för handen, då det för arbetskraftsbaserade verksamheter krävs att en 

huvuddel av personalen har övergått.51 EU-domstolen delade dock inte Sodexhos bedömning 

och menade att en storköksverksamhet är beroende av betydande materiella tillgångar, såsom 

lokaler och utrustning för tillagning och disk. Att äganderätten inte hade övergått ifrån 

överlåtare till förvärvare utesluter inte att en övergång föreligger. Att den nye entreprenören 

inte hade övertagit en huvuddel av personalen räcker inte för att utesluta direktivets 

tillämplighet. EU-domstolen uttryckte vidare att ”ett motsatt resonemang skulle /…/ strida 

mot det huvudsakliga syftet med direktiv 77/187, som är att skydda de anställningsavtal som 

gäller överlåtarens personal, även mot förvärvarens vilja”.52  

 

Ett belysande fall avgjordes även i AD 1999 nr 21, rörande övergång av ansvar för förvar av 

utlänningar från polismyndigheten till Statens invandrarverk, denna gång i Göteborg.53 

Samtliga i den tidigare verksamheten var anställda av polismyndigheten. Inledningsvis 

klargjorde AD att EU-domstolens praxis ej har tagit sikte på offentlig verksamhet av ren 

förvaltningskaraktär. Här har den svenske lagstiftaren nämligen gått längre än direktivet, där 

bland annat omorganisationer av offentliga förvaltningsmyndigheter inte faller inom 

tillämpningsområdet, medan samtliga offentliganställda i den svenska implementeringen 

omfattas av bestämmelsen.54 Med tanke på att särskild hänsyn ska tas till verksamhetens art 

ansåg AD att de ekonomiska aspekterna i bedömningen, såsom kunder och immateriella 

tillgångar, skulle tillmätas mindre betydelse.  

 

AD konstaterade vidare, genom en analys av ansvaret i utlänningslagen, att grundsyftet med 

verksamheten, att tillse att utlänningar efter beslut om förvar omhändertas och hålls 

frihetsberövade, inte hade förändrats efter övertagandet. De materiella tillgångarna som hade 

övertagits, i form av möbler och husgeråd, ett par teveapparater och utrustning för allehanda 

förströelse, sågs inte vara av någon särskild betydenhet. Lokalerna var dessutom förhyrda, 
                                                
51 Mål C-340/01, Abler m.fl., punkt 31-32. 
52 Mål C-340/01, Abler m.fl., punkt 36, 37 och 42. 
53 Jämför AD 1998 nr 124 refererad ovan under avsnitt 4.1.4. 
54 Se Prop. 1994/95:102 s. 49 för motivering. 
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vilket inte kommenterades mer djupgående av AD. Tre av de tidigare 13 förvarsanställda blev 

efter en sedvanlig rekryteringsprocess anställda av Statens Invandrarverk, vilket får ses som 

ett begränsat antal anställda som hade överförts. AD hänvisade här till målen Merckx och 

Neuhuys, där EU-domstolen uttalade att det inte kunde anses tillräckligt att majoriteten av de 

anställda hade blivit uppsagda vid överlåtelsen, för att direktivet inte skulle vara tillämpligt, 

dels då uppsägningarna kan ha skett av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl, dels 

därför att en eventuell överträdelse av det uppsägningsförbud som gäller enligt samma artikel 

i vart fall inte påverkar bedömningen om en övergång i enlighet med direktivet föreligger. 

Därmed lade AD ingen större vikt vid den begränsade personalövergången.  

 

Det avgörande kriteriet i målet sågs vara graden av likhet mellan verksamheten före och efter 

Statens Invandrarverks övertagande. AD gjorde en grundlig genomgång där de belyste den 

något ökade mängden intagna med dock motsvarande snittvistelsetid, de relativt omfattande 

förändringarna av de fysiska utrymmena samt förändringar i personalens ansvar från rena 

vaktkonstaplar till handläggare med bredare arbetsuppgifter och djupare kompetens. AD 

fastställde dock, att trots dessa successiva förändringar och förbättringar, var fortsatt 

huvudsyftet att hålla utlänningar i förvar och därmed förelåg en stor grad av likhet mellan 

verksamheten före och efter överlämnandet av ansvaret för förvaret. En övergång enligt 6 b § 

LAS hade därmed varit för handen.  

 

Så i verksamheter som inte enbart är baserade på arbetskraft finns andra parametrar som står 

för identitetens bevarande, såsom betydande tillgång till lokaler och avgörande utrustning 

eller graden av likhet innan och efter överlåtelsen. Fler parametrar kan alltså vägas in jämfört 

med arbetskraftsbaserade verksamheter. Med andra ord kan samtliga Spijkers-kriterier nyttjas 

i helhetsbedömningen. Möjligheten att genom valet att inte överta personal undvika 

direktivets och 6 b § LAS tillämplighet begränsas därmed i materialintensiva verksamheter.  

 

Detta innebär att det är en skillnad mellan arbetskraftsbaserade verksamheter och 

verksamheter som kräver mer omfattande materiella eller immateriella tillgångar. 

Övertagandet av en huvuddel av personalen är avgörande i arbetskraftsbaserade verksamheter, 

medan det bara är en del i helhetsbedömningen i de andra typerna av verksamhet.  
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4.2.2 Överlåtelsedirektivets skyddssyfte och dess eventuella kringgående 
Syftet med direktivet är, såsom ovan nämnts, att harmonisera medlemsstaternas lagstiftning 

avseende skydd av arbetstagarnas rättigheter i samband med överlåtelse av företag och 

verksamheter eller delar av företag eller verksamheter.55 Bakgrunden till skyddsbehovet är 

den ekonomiska utvecklingen inom gemenskapen som medför förändringar i 

företagsstrukturer genom lagenlig överlåtelse eller fusion, vilket innebär ett byte av 

arbetsgivare för arbetstagarna.56  

 

I Kommissionens promemoria inför kodifieringen av det tidigare överlåtelsedirektivet anges 

att direktivets huvudsyfte är att tillse att omstruktureringar av företag inom gemenskapen inte 

får negativa följder för arbetstagarna på det berörda företaget.57 Det handlar helt enkel om en 

intresseavvägning av å ena sidan arbetstagarens skyddsintresse i situationer där deras 

arbetsgivare eller en del av den verksamhet de arbetar i går upp i en annan arbetsgivare eller 

byter juridisk form, och å andra sidan att företags berättigade intressen att bedriva en rörelse 

inte inskränks för mycket.58 EU-domstolen har vid tolkningen av innebörden av direktivet 

ofta fallit tillbaka på det skyddssyfte som direktivet grundar sig på och tolkningen kan sägas 

ha varit extensiv.59 

 

I den av rättspraxis uttalade regeln avseende bedömningsgrunden huruvida en huvuddel av 

personalen med avseende på antal och kompetens har övertagits, finns också ett särskilt 

arbetstagarskydd. Såsom Hansson uttrycker det ”i att man inte bara skall ta hänsyn till antal 

utan också kompetens hindras att företagsöverlåtelser utan vidare används till att ”anrika” en 

verksamhet med särskild personal, förvärvaren kan inte välja russinen utan att behöva hantera 

resten av kakan”.60 Samtidigt kan det påpekas att de som möjligen kan tyckas vara i störst 

behov av skydd, den stora massan arbetstagare som varken har en arbetsledande roll eller 

särskilt eftertraktad kompetens, har ett lägre skydd än personal i arbetsledande ställning och 

de med nyckelkompetens, då det är först när denna senare grupp övergår som en ekonomisk 

enhet anses ha bibehållit sin identitet.61 

 
                                                
55 Ingressen, skäl 6, Rådets direktiv 2001/23/EG, EUT L 82, 22.3.2001, s. 16. 
56 Ingressen, skäl 2, Rådets direktiv 2001/23/EG, EUT L 82, 22.3.2001, s. 16. 
57 KOM (97) 85 slutlig promemoria ifrån Kommissionen om arbetstagares förvärvade rättigheter vid överlåtelse 

av företag, s. 3. 
58 Hansson, 2014, s. 2. 
59 Prop. 1994/95:102, s. 24. 
60 Hansson, 2014, s. 3. 
61 Hansson, 2014, s. 4. 
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Mulder hävdar, som tidigare har nämnts i både inledningen och avsnitt 4.2.1 ovan, att det vore 

ett kringgående av skyddssyftet som inte är förenligt med direktivet att förvärvare kan styra 

över direktivets tillämplighet genom att inte överta personal.62 Uttalandet är väldigt intressant 

då det i praxis från EU-domstolen och AD är svårt att finna belägg för Mulders påstående.  

 

För att hitta vägledning till bedömningen av om skyddssyftet kringgås när förvärvare av 

arbetskraftsintensiva verksamheter väljer att inte ta över personal är ovan refererat mål, 

CLECE, av intresse. EU-domstolen kommenterade i målet, med tanke på ett kollektivavtal i 

berörd provins, att om det har reglerats i ett avtal huruvida personal ska övertas eller ej kan 

inte påverka direktivets tillämplighet.63 ”Om – när (min kursivering) den nya arbetsgivaren 

övertar en huvuddel av samma personalstyrka – frågan huruvida det förekommit en övergång 

i den mening som avses i direktiv 2001/23 endast berodde på huruvida detta övertagande skett 

på grund av ett avtal skulle det arbetstagarskydd som direktivet syftar till lämnas till 

arbetsgivarens fria skön. Dessa skulle då kringgå tillämpningen av detta direktiv genom att 

avstå att sluta avtal, vilket skulle vara till nackdel för de rättigheter för arbetstagare som 

garanteras i artikel 3.1 i direktiv 2001/23”.64 Att skyddssyftet skulle påverkas av förvärvarens 

eget val, som inte har grund i något avtal, att inte anställa de tidigare arbetstagarna berörs inte 

alls. Så EU-domstolens praxis är klar på denna punkt. Skyddssyftet enligt direktivet, 

åtminstone enligt EU-domstolens bedömning, kringgås inte i dessa situationer. 

 

5 Avslutande diskussion och slutsatser 
 
I detta kapitel görs en återkoppling till uppsatsens syfte och slutsatserna diskuteras utifrån 

granskningen av tillämplig rätt och med rätten sammankopplade resonemang ifrån tillgänglig 

doktrin och övrig litteratur. Ett förslag till bedömningsmodell för arbetskraftsbaserade 

verksamheter summerar uppsatsens huvudsyfte.  

 

5.1 Bedömning av verksamhetsövergång i arbetskraftsbaserade 
verksamheter och möjligheten att styra över denna genom 
övertagande av personal 

Syftet var inledningsvis att undersöka var gränsen går för när en överlåtelse i enlighet med 

direktivet och 6 b § LAS i arbetskraftsbaserade verksamheter föreligger. Som 

                                                
62 Mulder, 2004, s. 197-198. 
63 Mål C-463/09, CLECE, punkt 37. 
64 Mål C-463/09, CLECE, punkt 38. 
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genomlysningen i kapitel 4.1 visar så finns det en hel del vägledning i EU-domstolens och 

AD:s praxis. Trots detta så har en mängd liknande fall återkommit både i EU-domstolen och 

AD, vilket visar på att tolkningen av direktivet och 6 b § LAS trots omfattande rättspraxis inte 

är helt tydlig.  

 

Med förankring i direktivet och med utgångspunkt i rättspraxis kopplat till 

arbetskraftsbaserade verksamheter har återkommande frågeställningar och ställningstaganden 

från EU-domstolen och AD härletts och satts samman i en modell, för att underlätta en 

bedömning av om en övergång enligt direktivet och 6 b § LAS föreligger i 

arbetskraftsbaserade verksamheter. Någon exakt bedömningsmodell kan inte sättas upp då det 

rör sig om en helhetsbedömning av omständigheterna i varje enskilt fall. De av EU-domstolen 

uppsatta Spijkers-kriterierna65 ligger i bakgrunden, men såsom framgått i uppsatsen ges dessa 

olika vikt beroende på verksamhetens karaktär.66 Olika förhållanden kan ha olika betydelse 

beroende på typ av verksamhet och situation, vilket är svårt att fånga i en modell. Modellen 

som presenteras på nästa sida, se figur 1, fungerar dock som vägledning för bedömningen. 

 
Första steget handlar om att fastställa om en lagenlig överlåtelse har genomförts. Såsom 

fastslaget genom Redmond och Stichting-målet kan direktivet vara tillämpligt i samtliga fall 

där det inom ramen för ett avtalsförhållande genomförs ett arbetsgivarbyte.67 I denna uppsats 

har ingen djupare undersökning gjorts kring denna frågeställning. 

 

I nästa steg är det av stor vikt att på ett korrekt sätt kunna göra bedömningen huruvida 

övergången avser en arbetskraftsbaserad verksamhet. En felbedömning här ger drastiska 

konsekvenser, såsom i Abler-målet ifrån EU-domstolen.  Förvärvaren bedömde att storkök 

var en arbetskraftsbaserad verksamhet. EU-domstolen pekade å andra sidan på beroendet av 

att ha tillgång till kök och köksutrustning för verksamhetens fortgående, vilka visserligen inte 

hade övergått rent ägandemässigt, men nyttjanderätten hade övergått, vilket därmed var 

tillräckligt för att en verksamhetsövergång skulle föreligga.68  

  

                                                
65 Se avsnitt 4.1.3 ovan. 
66 Se bland annat Mål C-13/95, Süzen, punkt 15. 
67 Mål C-29/91, Redmond och Stichting, punkt 11. 
68 Mål C-340/01, Abler m.fl., punkt 36 och 41. 



27 
 

Figur 1 – Förslag till bedömningsmodell för arbetskraftsbaserade verksamheter 
 
Har en lagenlig överlåtelse eller fusion skett? Ja – gå vidare till 

nästa steg 
Nej – övergång 
föreligger ej 

Fungerar verksamheten utan tillgång till betydande materiella eller 
immateriella tillgångar, det vill säga är det en arbetskraftsbaserad 
verksamhet? 
 

Ja – gå vidare till 
nästa steg 
Nej – bedömning får 
göras på annat sätt 

Har förvärvaren tagit över en huvuddel, i förhållande till antal och 
kompetens, av de anställda som överlåtaren har nyttjat? 
 

Ja – gå vidare till 
nästa steg 
Nej – övergång 
föreligger inte 

Utgör den övertagna personalen en organisatorisk helhet av beståndsdelar som gör det möjligt 
för den nye arbetsgivaren att på ett stabilt sätt fortsätta det överlåtande företagets verksamhet 
eller del därav? 
 
Delar i en helhetsbedömning: 
 

 
 
Enbart 
arbetsuppgifterna 
har övergått 

  En självständig 
oberoende enhet 

har övergått 
Övergång föreligger ej   Övergång föreligger 
 

 

 

 

 

Knutet mer till 
arbetsuppgiften:   

Talar mer för en 
självständig och 

oberoende ekonomisk 
enhet: 

Enheten särredovisas 
ekonomiskt 

Bibehållen 
organisationsstruktur 

Administration har 
övergått 

Arbetsledning har 
övergått 

Kunder har övergått 

Inget avbrott i 
verksamheten 

Likhet i sysslorna 

Verksamhetens art 
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En del av uppsatsens syfte är att förstå hur överlåtare och förvärvare i arbetskraftsbaserade 

verksamheter kan påverka om en övergång föreligger genom att förvärvaren inte övertar 

personal från överlåtaren. Praxis från EU-domstolen och AD är tydlig, det är upp till 

förvärvaren att avgöra om denne övertar personal från överlåtaren eller inte, och först vid ett 

övertagande av en huvuddel av de anställda blir direktivet och 6 b § LAS tillämpligt. Den 

avgörande faktorn, efter de inledande stegen, för att återvända till den föreslagna 

bedömningsmodellen, är därmed huruvida förvärvaren har övertagit en huvuddel – med 

avseende på antal och kompetens – av de anställda som överlåtaren hade avdelat för den 

överlåtna verksamheten.  

 

Har ingen personal alls övertagits av förvärvaren blir bedömningen enkel, direktivet och 6 b § 

LAS blir inte tillämpligt. Det finns även en möjlighet att enbart ta över några i den tidigare 

överlåtarens personalstyrka, så länge det inte handlar om en huvuddel av de anställda med 

avseende på antal och kompetens, och på så sätt undgå att träffas av lagstiftningen. Här blir 

det dock en svår balansakt att veta var gränsen går för vad som utgör en huvuddel av de 

anställda. Rörande de arbetstagare som inte är i arbetsledande ställning eller inte innehar 

specifik nyckelkompetens tycks bedömningen mer rättfram utifrån det antal individer som har 

övergått i relation till den totala numerären av de anställda i den fortsatta verksamheten.69  

 

Avseende arbetsledande personal och personal med nyckelkompetens är avvägningen svårare. 

Jag kan inte i rättspraxis finna någon direkt vägledning var gränsen går i dessa situationer. I 

SJ-fallet, AD 2014 nr 28, hade en planerare med nyckelkompetens samt två skiftesledare 

övertagits, men i en sammanvägning med det totala antalet medarbetare som hade övergått, 

cirka motsvarande en fjärdedel av de 160 anställda i den fortsatta verksamheten, sågs det inte 

som om en huvuddel av de anställda hade övertagits. AD uttalade sig inte specifikt om hur 

tungt de arbetsledande befattningarna och nyckelkompetensen vägde i den sammanlagda 

bedömningen.  

 

Så för att undvika risken att ett övertagande ska ses som en övergång i enlighet med direktivet 

och 6 b § LAS bör valet vara att inte överta personer i arbetsledande ställning eller personer 

med nyckelkompetens. Avseende nyckelkompetens finns samtidigt en osäkerhetsfaktor i 

bedömningen vilka som kan anses som nyckelkompetens eller inte, vilket ökar risken för 

                                                
69 Se bland annat AD 2008 nr 64, AD 2010 nr 88 och 2014 nr 14 refererade ovan i 4.1.4. 
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felbedömningar med resultatet att en övergång kan vara föreliggande. Med andra ord, om 

förvärvaren väljer att anställa ett fåtal individer som denne ej ser som innehavare av 

nyckelkompetens, men AD i sin tur kommer fram till att dessa innehar nyckelkompetens och 

övriga förutsättningar för en övergång föreligger, så hamnar förvärvaren i en svår situation 

om denne inte har avsett att överta hela personalstyrkan. 

 

För att återgå till bedömningsmodellen; när det har konstaterats att en huvuddel av de tidigare 

anställda hos överlåtaren har övertagits av förvärvaren går bedömningen över till en mer 

komplicerad avvägning av om den övertagna personalen utgör en organisatorisk helhet av 

beståndsdelar som gör det möjligt att på ett stabilt sätt fortsätta det överlåtande företagets 

verksamhet. En viktig skiljelinje i rättspraxis är huruvida omständigheter kan hänföras enbart 

till arbetsuppgifterna som sådana, vilket talar för att en övergång inte föreligger. Såsom EU-

domstolen fastställde i Süzen-målet, ”en enhet kan nämligen inte reduceras till att innebära 

den verksamhet som den bedriver”.70 Omständigheter såsom om kunder har övertagits, 

sysslornas likhet, om verksamheten har pågått utan avbrott samt verksamhetens art har av AD 

hänförts mer till arbetsuppgifternas utförande, då det många gånger finns en naturlig koppling 

mellan dessa faktorer och utförandet av arbetsuppgifterna. Ett exempel är att en tjänst som 

personlig assistans eller städverksamhet fortgår utan avbrott, vilket beroende på 

verksamheternas karaktär är naturligt.71  

 

Avgörande för att en övergång ska vara föreliggande är snarare om det är en självständig och 

oberoende ekonomisk enhet som har övergått. Indikatorer på detta är att arbetsledning och 

administration har övergått, att organisationsstrukturen har bibehållits samt att det 

ekonomiska resultatet från enheten kan särskiljas ifrån den övriga verksamhetens 

redovisning.72   

  

Samtidigt kan, utifrån denna undersökning, följande situationer identifieras, som klart faller 

utanför direktivets och 6 b § LAS tillämplighet: 

• Om man ej bedriver ekonomisk verksamhet är direktivet ej tillämpligt.73 

• Verksamheter som inte bedrivs stadigvarande utan är begränsade till utförande av ett 

visst arbete omfattas inte.74  
                                                
70 Mål C-13/95, Süzen, punkt 15. 
71 AD 2008 nr 64 och AD 2014 nr 14 refererade ovan i 4.1.4. Se även AD 1997 nr 81 refererad ovan i 4.1.4. 
72 Se bland annat mål C-13/95, Süzen, punkt 15 och AD 2010 nr 88 refererad ovan i 4.1.4. 
73 Se artikel 1 b, Rådets direktiv 2001/23/EG, EUT L 82, 22.3.2001, s. 16. 
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• En enhet kan inte reduceras till den verksamhet som den bedriver, det vill säga dess 

arbetsuppgifter enbart.75 

• Uppdrag att enbart ställa arbetskraft till förfogande som arbetsleds och styrs helt av 

uppdragsgivaren faller ej heller inom direktivets och 6 b § LAS tillämplighet.76 

 

Vid en jämförelse med den av Iseskog presenterade bedömningsmodellen, att om inga 

materiella, immateriella eller personella tillgångar har överlåtits föreligger ingen övergång 

enligt direktivet, stämmer Iseskogs modell mycket väl i arbetskraftsbaserade verksamheter. 77 

Däremot anser jag den för enkel vid beaktande av verksamheter som inte enbart är baserade 

på arbetskraft. Vid i uppsatsen gjord jämförelse av verksamheter beroende av materiella eller 

immateriella tillgångar visade AD 1999 nr 21, refererad ovan i avsnitt 4.2.1, att det var graden 

av likhet som avgjorde att en övergång var för handen. Visserligen hade tillgången till 

lokalerna övergått, men AD uttryckte det som att de materiella tillgångar som användes i 

polisverksamheten inte var av någon särskild betydenhet. Den helhetsbedömning som 

behöver göras i dessa fall är uppenbarligen betydligt mer komplex, som Mulder poängterar.78 

Min egen reflektion vid genomlysning av rättspraxis av både arbetskraftsbaserade och 

materialintensiva verksamheter är att det inte är självklart vad utfallet kommet att bli, trots 

den för mig genom denna uppsats nyfunna kunskap. För fortsatta studier skulle det vara av 

intresse att kartlägga rättspraxis avseende övergångar i materialintensiva verksamheter för att 

bygga en motsvarande modell.  

 

En slutsats utifrån undersökningen i denna uppsats är att i praktiken så har företag en relativt 

stor handlingsfrihet vid överlåtelser gällande arbetskraftsbaserade verksamheter. För 

företagen innebär det en avvägning av hur stor nytta det är att få med sig personal som kan de 

arbetsuppgifter som hanteras i aktuell verksamhet, och då omhänderta samtlig personal och 

inte enbart de med kritisk kompetens, mot att anställa ny personal utan erfarenhet av aktuell 

verksamhet, men måhända av liknande verksamheter med motsvarande arbetsuppgifter. 

Frågan är vilket som väger tyngst. Upplärning i form av lokalkännedom och interna rutiner 

har också en kostnad.  

 

                                                                                                                                                   
74 Mål C- 48/94, Rygaard, punkt 20-21. 
75 Mål C-13/95, Süzen, punkt 15. 
76 Se AD 2008 nr 51, refererad ovan i 4.1.4. 
77 Iseskog, 2003, s. 24. 
78 Mulder, 2004, s. 139. 
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Samtidigt kanske en av anledningarna till ett återtagande av en verksamhet är ett missnöje 

med kvaliteten på leveransen kombinerat med priset.79 Finns det då ett intresse av att förbättra 

arbetssätt och minska kostnaderna kan det vara lättare med ny personal som inte är färgad av 

de tidigare förhållandena inom verksamheten. En analys av hos överlåtaren gällande 

kollektivavtal, löner, ersättningar och pensionsförmåner bör självklart också ingå som en del i 

övervägandet för att förstå kostnadseffekterna och andra konsekvenser av en övergång.   

 

5.2 Överlåtelsedirektivets skyddssyfte och dess eventuella kringgående 
Kvar att diskutera är uppsatsens återstående delsyfte kring huruvida det kan ses som ett 

kringgående av direktivets och 6 b § LAS skyddssyfte att förvärvaren genom att välja att inte 

ta över någon personal inte träffas av regelverket avseende verksamhetsövergång. Mulder har, 

som ovan nämnts, tydligt uttryckt att ett sådant förfarande inte kan vara i linje med direktivets 

skyddssyfte.80 Mulder har lyft fram Merckx och Neuhuys-målet som ett exempel som talar för 

en begränsning av överlåtarens och förvärvarens förfogandemöjligheter, även om uttalandet 

är kopplat till uppsägningsförbudet i överlåtelsedirektivet.81 Inte att förglömma så rör målet 

en verksamhetsöverlåtelse där förvärvaren hanterat överlåtelsen som en övergång i enlighet 

med direktivet, även om denne inte övertog samtlig personal. Även EU-domstolen tolkade det 

som att omständigheterna i målet skulle kunna falla under direktivets tillämplighet.82 Så enligt 

min mening rör detta uttalande en annan situation, då uppsägningsförbudet enbart kan 

tillämpas då direktivet bedöms som tillämpligt, vilket gjordes i EU-domstolens bedömning.  

 

Åtminstone kan inte uttalandet ha återverkningar på arbetskraftsbaserade verksamheter. Även 

AD hänvisar i AD 1999 nr 21, refererad ovan i avsnitt 4.2.1, till EU-domstolens uttalande i 

Merckx och Neuhuys-målet om att det inte kan anses tillräckligt att en majoritet av de 

anställda har blivit uppsagda för att direktivet inte ska vara tillämpligt. AD lade därför ingen 

större vikt vid den begränsade personalövergången i sin bedömning. I detta fall rörde målet 

dock en verksamhet som inte enbart kan sägas baseras på arbetskraft. Om EU-domstolen hade 

avsett att förvärvarens fria val av att överta personal i arbetskraftsbaserade verksamheter 

skulle ses som ett kringgående, så skulle det ha framkommit i den omfattande rättspraxis som 

finns, särskilt i uppenbara fall där förvärvaren valt att inte ta över personal, såsom CLECE-

                                                
79 Se bland annat AD 2014 nr 14 refererad ovan i 4.1.4. 
80 Mulder, 2004, s. 203. 
81 Mulder, 2004, s. 270. 
82 Förenade målen C-171/94 och C-172/94, Merckx och Neuhuys, punkt 7 och punkt 32, refererad under 4.2.1 

ovan. 
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målet refererat ovan i 4.2.1.83 På sätt och vis säger det sig själv, om personalen är den i 

princip enda identitetsbärande delen i arbetskraftsbaserade verksamheter, och inga anställda 

har övertagits finns ingenting kvar som kan bära identiteten vidare, utan kvar finns enbart 

arbetsuppgifterna. 

 

Om resonemanget förs i ett något vidare perspektiv, så ser på sätt och vis skyddsnivån även 

olika ut kopplat till vilken typ av befattning som man innehar, som Hansson påpekat, se 

avsnitt 4.2.2 ovan.84 Det är intressant att fundera över om detta har varit EU-lagstiftarens 

avsikt. Den kontinentala arbetsrättsmodellen, som har ett större fokus på individuella 

rättigheter framför kollektiva rättigheter har haft ett dominerande inflytande på EU-

lagstiftningen.85 Frågan är om fokus på individen kan ha bidragit till denna utveckling. 

Troligen är det snarare en följd av logiken i utvecklad rättspraxis än ett avsiktligt syfte. För att 

en ekonomisk enhet ska ha bibehållit sin identitet krävs fler parametrar än enbart utförandet 

av arbetsuppgifterna, vilket den stora massan av personal är knuten till. Som EU-domstolen 

konstaterade i Süzen-målet, som har refererats återkommande genom uppsatsen, ”en enhet kan 

nämligen inte reduceras till att innebära den verksamhet som den bedriver”.86 Likväl är det 

intressant att reflektera över om skyddssyftet är lika för alla.  

 

Även EU-domstolens val att använda antalet anställda som förvärvaren nyttjar för den 

övertagna verksamheten som jämförelsetal, för att avgöra om en huvuddel av personalen har 

övertagits, medför att skyddet försvagas ytterligare för den stora massan.87 Detta skulle så 

klart kunna slå åt båda hållen, beroende på om förvärvaren nyttjar färre eller fler personer i 

den fortsatta verksamheten. Dock i den rättspraxis som har undersökts i denna uppsats, 

exempelvis SJ-fallet88, så var detta synsätt till nackdel för arbetstagarna. Här skulle EU-

domstolen ha en möjlighet att stärka arbetstagarskyddet för övergångar i arbetskraftsbaserade 

verksamheter. För detta krävs dock en mer ingående analys kring konsekvenserna av ett 

sådant ställningstagande. Detta innebär i dagsläget dessutom ett ytterligare sätt för 

förvärvaren att påverka direktivets och 6 b § LAS tillämplighet genom att laborera med 

mängden personal i den fortsatta verksamheten. 

 
                                                
83 Mål C-463/09, CLECE. 
84 Hansson, 2014, s. 4. 
85 Nyström, 2011, s. 58. 
86 Mål C-13/95, Süzen, punkt 15. 
87 Jfr Öman, 2014, s. 2, refererad ovan i 4.1.4. 
88 AD 2014 nr 28. 
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Det går att ifrågasätta om skyddsnivån i arbetskraftsbaserade verksamheter som utvecklats via 

EU-domstolens rättspraxis motsvarar det skyddssyfte som EU-lagstiftaren inledningsvis 

avsåg. En aspekt att beakta är att arbetsmarknaden, åtminstone i Sverige, väsentligt förändrats 

på senare år, från mer traditionella anställningsförhållanden till större användning av 

bemanningsföretag och andra köpta tjänster. I AD 1998 nr 124, refererat ovan i 4.1.4, hade 

förvarsverksamheten i Malmö använt sig av ett bevakningsföretag för att enbart utföra 

förvarsuppgifter, med arbetsledning ifrån polismyndigheten. AD uttalade här att om det skulle 

vara så att man har nyttjat bevakningsföretaget för att kringgå skyddsbestämmelserna i 6 b § 

LAS, så skulle bedömningen ha kunnat bli att en övergång av verksamhet var för handen. 

Idag är det enligt min mening vanligt att företag väljer att anlita bemanningsföretag för att 

utföra diverse arbetsuppgifter. Det är enkelt att avsluta kontrakten när behovet inte längre 

kvarstår. Så AD:s uttalande från 1998 skulle troligen få svagt genomslag i ett avgörande idag, 

då hantering av personalbehov via bemanningsföretag eller andra köpta tjänster är en strategi 

för att underlätta för arbetsgivarna i många olika typer av sammanhang.  

 

Överlåtelsedirektivet har vidare omarbetats och det senaste konsoliderade direktivet trädde i 

kraft år 2001. Det visar på att det har erbjudits möjligheter att förändra direktivets innehåll om 

det har funnits synpunkter på att EU-domstolens bedömningar av överlåtelsedirektivets 

tillämplighet har divergerat ifrån det ursprungliga skyddssyftet eller att tendenser avseende ett 

kringgående av det samma har kunnat skönjas. Några förändringar i inriktningen avseende 

arbetskraftsbaserade verksamheter har dock inte gjorts. Ingen anpassning till de förändrade 

förhållandena på arbetsmarknaden kan heller påvisas i den här genomförda granskningen av 

EU-domstolens domar. Kanske har detta varit den avvägning EU-lagstiftaren gjort mellan 

möjligheter till ekonomiska förändringar i företagen och arbetstagarskyddet.  

 

En slutsats avseende arbetskraftsbaserade verksamheter är att skyddssyftet, istället för skydd 

för anställningen som sådan, fokuserar på rätten till bibehållna anställningsvillkor och skydd 

för kollektivavtalade förmåner om en övergång är för handen. Det vill säga att om förvärvaren 

övertar en huvuddel av de anställda som har avdelats hos överlåtaren för aktuell verksamhet 

och denna gruppering bedöms som en organisatorisk helhet av beståndsdelar som gör det 

möjligt för förvärvaren att på ett stadigvarande sätt fortsätta överlåtarens verksamhet, så 

träder vissa rättigheter utifrån direktivet i kraft. I materialintensiva verksamheter finns 

däremot ett starkare skydd för anställningens bestående, genom att övertagandet av personal 

inte är avgörande för direktivets och 6 b § LAS tillämplighet. 
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En möjlig framtida förändring av direktivet för att få ett ökat arbetstagarskydd samtidigt som 

en större förutsägbarhet ges för företagen vore att öppna upp för en möjlighet att i avtal 

mellan överlåtare och förvärvare komma överens om hur personalen ska hanteras. Detta 

skulle kunna tillåtas i de fall där överlåtaren har andra arbetsuppgifter för samtliga eller en del 

av de anställda som är föremål för verksamhetsöverlåtelsen. Här skulle självklart också en 

viss minsta garantitid för fortsatt anställning krävas för att minimera ett rent kringgående. Det 

kan ju faktiskt vara som så att överlåtaren har ett behov av de anställda på andra uppdrag 

inom den kvarvarande verksamheten, medan förvärvaren har en övertalighet av personal av en 

viss kategori i sin övriga verksamhet som skulle kunna fylla hela eller delar av 

arbetskraftsbehovet i den övertagna verksamheten. Det förutsätter självklart att det handlar 

om en övergång av en del av en verksamhet, för vid en övergång av en hel verksamhet så 

finns ju ingen verksamhet kvar hos överlåtaren.  

 

En avtalsbaserad lösning av detta slag skulle innebära ett ökat arbetstagarskydd samtidigt som 

det finns en tydligare precision i beslut och utfall vid ett övertagande eller återtagande av 

arbetsuppgifter. Regelverkets utformning idag är för stelt och oflexibelt med risk för att 

företag inte vågar genomföra vissa effektivitetsförbättrande åtgärder, vilket medför sämre 

lönsamhet och sämre konkurrenskraft. 

 

5.3 Avslutande summering 
Avslutningsvis, för att summera uppsatsen, visar min undersökning att det finns en del 

riktlinjer i rättspraxis för att bedöma när en övergång i arbetskraftsbaserade verksamheter är 

för handen eller ej, vilket har sammanfattats i ovan föreslagen bedömningsmodell 89 . 

Förvärvaren kan i arbetskraftsbaserade verksamheter styra över om en övergång föreligger 

genom att inte överta någon personal eller enbart en begränsad mängd personal. I 

materialintensiva verksamheter däremot är inte övertagandet av personal avgörande för 

bedömningen huruvida en övergång föreligger. Den förfogandemöjlighet över direktivets och 

6 b § LAS tillämplighet, som övertagandet av personal innebär i arbetskraftsbaserade 

verksamheter, kan slutligen inte ses som ett juridiskt kringgående av direktivets skyddssyfte. 

  

                                                
89 Se avsnitt 5.1 ovan, s. 27. 
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