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1. Inledning och ämnesbeskrivning  

Arbetsrätt är en civilrättslig disciplin som berör de allra flesta, i vart fall någon 

gång under livet. Rätten till arbete betraktas vara såpass viktig att den finns uppta-

gen i Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (ar-

tikel 23) och min åsikt är att arbetsrätten är ständigt praktiskt aktuell. Detta gäller 

även den del av arbetsrätten som behandlar verksamhetsövergångar, vilka berör 

arbetstagare i både privat och offentlig sektor. Övergång av verksamhet har gett 

upphov till rik praxis från såväl EU- som Arbetsdomstolen.
1
 

Denna uppsats avser att behandla begreppet verksamhetsövergång som det avses i 

6 b § i Lagen (1982:80) om anställningsskydd [cit. LAS]. Lagrummet stipulerar att 

ett anställningsavtal automatiskt övergår till en förvärvare av en verksamhet. För-

värvaren blir bunden av avtalet på samma sätt som överlåtaren varit. I detta ligger 

samtidigt ett förbud mot att säga upp arbetstagare på grund av övergången, ef-

tersom uppsägningen i så fall inte är sakligt grundad på så sätt som avses i 7§ 

LAS.
2
 Dock förutsätter anställningsavtalens övergång att identiteten i verksamhet-

en är bevarad. För att det ska föreligga en verksamhetsövergång enligt 6 b § LAS 

krävs det att det rör sig om en lagenlig övergång av verksamhet samt att det finns 

identitet i verksamheten enligt de sju kriterier som EU-domstolen fastställde i det 

så kallade Spijkers-målet år 1986, genom tillämpning av ett direktiv på området. 

Detta direktiv har ett uttalat skyddssyfte och uppstasen tar sikte på att klargöra 

huruvida detta skyddssyfte uppnås på ett effektivt sätt när Arbetsdomstolen hand-

lägger mål gällande övergång av verksamhet.   

1.1 Problemformulering 

De svenska reglerna om övergång av verksamhet bygger på EU:s överlåtelsedirek-

tiv. Svenska domstolar är därför bundna av EU-domstolens praxis (som exempel-

vis Spijkers-domen) på området när de hanterar ärenden gällande övergång av 

verksamhet. På grund av detta är det ett svåröverskådligt system av regler som ak-
                                                           
1
 Se vidare nedan.  

2
 Mulder, Bernard Johann, Anställningen vid verksamhetsövergång, Juristförlaget i Lund, Lund 

2004, s. 16 f. [Cit. Mulder].  
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tualiseras när bedömning huruvida överlåtelsedirektivet, och därigenom 6 b § 

LAS, är tillämpligt. På grund av att regelverket materiellt sett är stort kan det vara 

svårt att förutse rättsliga konsekvenser en överlåtelse av en verksamhet kan ha, 

både för arbetsgivare och för arbetstagare.  

Min avsikt med denna uppstats är därför att försöka klarlägga rättsläget vid över-

gång av verksamhet utifrån Spijkers-kriterierna och deras uttolkning i praxis för att 

därigenom undersöka hur förutsebart (och rättssäkert) rättsområdet är, samt att 

analysera huruvida arbetstagares skyddsbehov är adekvat uppfyllt.  

För att företa utredningen kommer fokus att ligga på svensk rättspraxis från Ar-

betsdomstolen, eftersom denna domstol nationellt är den högsta uttolkaren av 

rättsläget på området. Jag kommer att analysera de domar som finns gällande 6 b § 

LAS med fokus på de omständigheter som EU-domstolen stipulerade i Spijkers-

domen samt regelns bakomliggande skyddssyftet för att utröna hur arbetstagarnas 

skyddsbehov tillgodoses.   

1.2 Syfte 

Syftet med min uppstats är att klarlägga hur svensk rättstillämpning hanterat EU-

rätten sedan inträdet år 1995 för att på så vis utreda ifall reglerna om övergång av 

verksamhet är effektiva när det gäller att tillvarata det skyddssyfte som tydligt ut-

trycks i preambeln till det senaste överlåtelsedirektivet.
3
  

Således tar jag avstamp i den svenska nationella tillämpningen av Spijkers-

kriterierna för att kunna analysera hur överlåtelsedirektivets skyddssyfte har hante-

rats av Arbetsdomstolen. Vidare ämnar jag belysa de eventuella brister som till-

lämpningen av 6 b § LAS har, med fokus på arbetstagarnas skyddsbehov. Därför 

kommer praxis gällande 6 b § LAS att undersökas sedan lagrummet infördes.  

Uppsatsens tänkta mottagare är en juriststudent i slutet av utbildningen. På grund 

av detta har jag valt att försöka förklara den materiella rätten ganska ingående, så 

att materialet ska kunna förstås utan några andra större efterforskningar.               

                                                           
3
 Se inledningen till direktiv 2001/23/EG, punkt tre.  
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1.3 Avgränsning 

Uppsatsen fokuserar på den svenska tillämpningen av överlåtelsedirektivet och det 

är således den svenska rättsutvecklingen som jag vill skildra. Trots detta är en viss 

genomgång av EU-rätten ofrånkomlig eftersom de svenska reglerna numera byg-

ger på och är underordnad EU-rätten. Jag har valt att inte ha en separat genomgång 

av EU-rätten, utan denna behandlas helt enkelt när en genomgång av den materi-

ella EU-rätten behövs för att förklara regelverket som ligger bakom Arbetsdomsto-

lens praxis eller när förklaring av EU-rätten behövs för att göra de analytiska de-

larna begripliga.  

Eftersom min avsikt med uppsatsen är att behandla svensk nationell rätt angående 

övergång av verksamhet, har jag valt att bortse från den, förvisso praktiskt intres-

santa, problematiken vid en övergång mellan två olika medlemsländer i den Euro-

peiska Unionen.  Tillämpliga anställningsvillkor samt tillämpligt kollektivavtal vid 

övergång av verksamhet faller också utanför arbetets ram, eftersom en fullständig 

genomgång av dessa frågor skulle bli alltför omfattande.      

Med anledning av att syftet med uppsatsen är kopplat till hur Arbetsdomstolen 

handlagt Spijkers-kriterierna från och med EU-inträdet kommer Arbetsdomstolens 

tidigare praxis beträffande övergång av verksamhet inte att beaktas i någon större 

mån.   

1.4 Metod 

Uppsatsens metod kommer att vara den rättsvetenskapliga eftersom uppsatsens 

analytiska del kommer att utgå ifrån det skyddssyfte som finns hos den EU-

rättsliga reglering som ligger bakom 6 b § LAS. Därför räcker inte den rättsdog-

matiska metoden till, eftersom att syftet med arbetet inte endast är att presentera 

gällande rätt, utan att även analysera och göra tolkningar av den gällande rätten för 

att på så vis tydliggöra de eventuella brister som finns. Den rättsdogmatiska meto-

den inkluderas dock i den rättsvetenskapliga metoden. Den rättsvetenskapliga me-

toden är med andra ord vidare än den rättsdogmatiska metoden. Annorlunda ut-
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tryckt vill jag med detta arbete öka kunskapen om rätten vad gäller övergång av 

verksamhet.
4
 För att fastställa gällande rätt kommer jag att använda en teleologisk 

tolkningsmetod. Detta innebär att lagen tolkas utifrån dess ändamål.
5
 Arbetet 

kommer att genomföras utifrån de traditionella rättskällorna. Därför kommer föl-

jande källor att användas: 

 Lagtext, 

 lagförarbeten, 

 praxis från Arbetsdomstolen. En undersökning av Spijkers-kriterierna med 

fokus på arbetstagarnas skyddsbehov kommer att göras. Vidare beaktas 

även, 

 doktrin.  

Rättskällorna kommer att användas i enlighet med rättskälleläran och den rättsve-

tenskapliga metoden. Därför utgår uppstasen från det lagrum som i svensk nation-

ell rätt reglerar övergång av verksamhet, nämligen, som ovan nämnts, 6 b § LAS. 

Vad gäller lagförarbeten kommer främst de beaktas som ligger bakom 6 b § LAS, 

på grund av att det är dessa förarbeten som till störst del är aktuella för att uppfylla 

syftet med arbetet. Praxis kommer att beaktas i en betydligt högre grad än vad som 

är brukligt inom den klassiska rättsdogmatiska metoden, eftersom uppstasen avser 

att analysera Arbetsdomstolens avvägningar inom detta område. Beträffande den 

doktrin som används har jag valt att främst koncentrera mig till den litteratur som 

jag anser på ett erforderligt sätt förklarar den materiella rätt som är intressant för 

denna uppsats. De olika verk som uppsatsen bygger på förklarar och diskuterar, på 

olika sätt, reglerna kring övergång av verksamhet. Därför har de använts för att 

beskriva den materiella rätten samt för att analysera den.         

 

 

 

                                                           
4
 Gällande detta se Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppstasförfattare, Andra upplagan, 

Norstedts Juridik AB, Stockholm 2007, s. 39.   
5
 Nationalencyklopedin; <http://www.ne.se/teleologisk-lagtolkning> Läst 2013-12-17.   
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2. Övergång av verksamhet  

2.1 Rättsläget före år 1995 

Sveriges inträde i den Europeiska unionen medförde ett stort antal lagändringar 

inom många olika juridiska discipliner. Således kom även den svenska arbetsrätten 

att förändras. Det ligger därför inom ramen för detta arbete att börja med en kort 

genomgång av rättsläget före Sveriges anslutning till den Europeiska unionen, när 

den svenska rättordningen harmoniserades med EU-rätten. 

Det fanns före 1 januari 1995 ingen generell reglering angående anställningsskydd 

vid verksamhetsövergång. Sådana situationer reglerades istället av allmänna av-

talsrättsliga regler om partsbyte. Enligt det traditionella synsättet innebar således 

en verksamhetsövergång ett partsbyte, genom att gäldenären (arbetsgivaren) hade 

att svara inför en ny borgenär (arbetstagare).
6
 Därför krävdes samtycke för att an-

ställningsavtalet skulle anses ha övergått, en ensidig överflyttning kunde inte ske. 

Ett vanligt förekommande scenario var dock att arbetstagaren fortsatte att arbeta 

hos förvärvaren. Arbetstagaren hade då genom konkludent handlande ingått ett 

nytt anställningsavtal med förvärvaren. Vidare hade att krav på ett direkt rättsligt 

samband mellan överlåtare och förvärvare upprättats genom Arbetsdomstolens 

praxis. Vid exempelvis entreprenörsbyten förelåg inget rättsligt samband mellan 

entreprenörerna.
7
        

Teoretiskt innebar före 1 januari år 1995 en företagsöverlåtelse att det uppstod ar-

betsbrist hos överlåtaren, eftersom denne genom att avyttra sin verksamhet helt 

eller delvis inte längre kunde bereda arbetstagarna arbete.
8
 Således fanns det däri-

genom en saklig grund för uppsägning av arbetstagare som genom verksamhetsö-

vergången blivit övertaliga. Detta var kopplat till att man i Arbetsdomstolen höll 

starkt på partsautonomin och således var det endast i undantagsfall som man ålade 

förvärvaren av en verksamhet att tillämpa de anställningsavtal som gällde för över-

                                                           
6
 Mulder, s. 129 ff. 

7
 A.a., s. 129 ff.  

8
 I praktiken fortsatte dock arbetstagarna ofta sin tjänst genom konkludent handlande, se stycket 

ovan. 
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låtaren.
9
 Arbetstagarskyddet kom främst till stånd genom att de som sagts upp på 

grund av arbetsbrist hade företrädesrätt till återanställning hos förvärvaren av 

verksamheten, via 25§ LAS.
10

 Det fanns dock andra, mer riktade, skyddsregler för 

att tillvarata arbetstagares skyddsbehov.
11

  

2.2 Överlåtelsedirektiven 

De första EU-rättsliga reglerna gällande övergång av verksamhet antogs av den 

dåvarande Europiska Gemenskapen år 1977 genom det så kallade företagsöverlå-

telsedirektivet (direktiv 77/187/EEG). Bakgrunden till direktivets tillkomst var att 

den Europeiska unionen ville åstadkomma en gemenskaplig reglering för att 

skydda arbetstagare vid verksamhetsövergång. Den mening som kom till uttryck i 

förslaget till direktivet var att man ville stävja de sociala skadeverkningarna av den 

ekonomiska tillväxten. Direktivtexten som antogs kom dock att mer fokusera på 

marknadens intressen än det sociala skyddsintresset.
12

  Det ursprungliga direktivet 

kompletterades genom direktiv 98/50/EG som trädde i kraft den 17 juli 2001. År 

2001 lades även de båda direktiven ihop genom att man skapade ett nytt direktiv 

(2001/23/EG). Anledningen till att ändringsdirektiven tillkom var att man genom 

dem ville kodifiera EU-domstolens praxis och därigenom göra vissa klargöranden. 

Beträffande exempelvis övergångsbegreppet har avsikten inte varit att ändra det 

ursprungliga direktivets räckvidd, utan betydelsen av detta torde vara oförändrad.
13

 

När det i detta arbete talas om överlåtelsedirektivet avses, om inget annat nämns, 

den senaste versionen. När rättsfall refereras avses dock det direktiv som var till-

lämpligt vid avgörandet.  

Enligt ingressen (punkt 3) till den senaste versionen av överlåtelsedirektivet anges 

att det är av stor vikt att utarbeta bestämmelser till skydd för arbetstagarnas rättig-

heter vid byte av arbetsgivare. Således har överlåtelsedirektivet som syfte att 

                                                           
9
 Eklund, Ronnie, Anställningsförhållandet vid företagsöverlåtelser, PA Norstedt och Söners för-

lag, Lund, 1983, s. 20 f. [Cit. Eklund].   
10

 Lunning, Lars & Toijer, Gudmund, Anställningsskydd, en lagkommentar på Internet, 6 b § LAS 

<http://zeteo.nj.se> (i lydelse den 30 maj 2010) [Cit. Lunning & Toijer med angivande av lagrum].  
11

 Eklund, s. 21 f.  
12

 Mulder, s. 118 f.  
13

 Lunning & Toijer, 6 b § LAS.   
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trygga kontinuiteten i de anställningar som berörs av en verksamhetsövergång.
14

 

Det uttrycks i ingressens fjärde punkt att skyddet för arbetstagarna varierar alltför 

mycket mellan olika EU-länder och att dessa skillnader bör minskas. Detta kopplas 

ihop med den ingressens femte punkt, som hänvisar till den sociala stadgan från år 

1989. Det anges att man vid utbyggnaden av den inre marknaden måste leda till en 

förbättring av arbetstagarnas situation, både vad gäller levnads- och anställnings-

förhållanden. Vidare stipuleras att det för anställningsförhållandenas del är av sär-

skilt stor vikt att de skyddas vid omstruktureringar och fusioner som påverkar ar-

betstagarnas sysselsättning. Detta skyddssyfte ska således genomsyra rättsskip-

ningen när överlåtelsedirektivet och 6 b § LAS tillämpas. EU-domstolen har med 

beaktande av detta skyddssyfte varit vidsträckt i sin tolkning av överlåtelsedirekti-

vet.
15

 Dock finns det, som kommer visas, ett flertal faktorer som ska beaktas när 

skyddssyftet fullgörs.       

Genom att direktivet i och med EU-inträdet blev en del av den svenska rättsord-

ningen vidtog lagstiftaren åtgärder för att införliva det i svensk rätt. Bland annat 

ändrades, som redan nämnts, 6 b § och 7§ 3 st. LAS. Ändringarna var nödvändiga 

för att svensk rätt skulle nå upp till direktivets åsyftade skyddsnivå; att trygga kon-

tinuiteteten i anställningsförhållanden inom en ekonomisk enhet oavsett om ett äg-

arbyte sker.
16

 Direktivet har således ett utpräglat skyddssyfte för arbetstagarsidan 

vilket också har kommit till uttryck i EU-domstolens praxis.
17

 Direktivet är tving-

ande till arbetstagaras förmån. Det har även karaktären av ett minimiskydd; såle-

des kan medlemsstaterna inte genom nationell lagstiftning bereda arbetstagarna en 

lägre skyddsnivå än den som stipuleras i direktivet, däremot en högre.
18

  Värt att 

notera är dock att det inte är någon fullständig harmonisering av medlemsstaternas 

rättsordningar som eftersträvas.
19

 Syftet med direktivet är endast att det skydd som 

arbetstagare har enligt nationella bestämmelser genom sina anställningsavtal ska 

                                                           
14

 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, fjärde upplagan. Norstedts Juridik, Stockholm 2011, s. 

259. [Cit. Nyström].   
15

 A.a. s. 260. 
16

 Mulder, s. 120 f.  
17

 Se bland annat Ny Mölle Kro (mål 287/86) och Klarenberg (mål C-466/07).   
18

 Mulder, s. 116. 
19

 Nyström s. 260 f. 
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gälla även gentemot en förvärvare av en verksamhet. Vem som är arbetstagare en-

ligt direktiver bestäms enligt nationell rätt, eftersom definition av begreppet saknas 

i direktivet.
20

 

För att sammanfatta det ovan anförda kan följande sägas om överlåtelsedirektivets 

tillämplighet, det bör dock noteras att dessa förutsättningar är hämtade från Mul-

ders avhandling på området:
21

  

 Överlåtelsen ska innebära ett arbetsgivarbyte. 

 Det ska vara fråga om en varaktigt och stabilt organiserad ekonomisk enhet 

som överlåts.  

 Överlåtelsen ska vara av en organiserad gruppering av tillgångar. 

 Syftet med verksamheten ska vara ekonomiskt. 

 Vissa undantag görs för offentliga förvaltningsmyndigheter, därför omfat-

tas inte administrativa omorganisationer av offentliga förvaltningsmyndig-

heter, överlåtelse av administrativa funktioner mellan offentliga förvalt-

ningsmyndigheter eller myndighetsutövning.
22

 

 Överlåtelsen ska ha gjorts inom ramen för en avtalsmässig relation. 

 Föremålet för övergången ska bibehålla sin identitet. 

2.3 Arbetstagarbegreppet i svensk nationell rätt 

I portalbestämmelsen till LAS (1§) anges att lagen omfattar arbetstagare i allmän 

eller enskild tjänst. I svensk rätt finns det ingen definition av begreppet arbetsta-

gare.
23

 För att fastställa vilka som är att betrakta som arbetstagare enligt LAS får 

ledning sökas i det civilrättsliga arbetstagarbegreppet. Detta bygger på ett antal 

kriterier och har skapats genom praxis. Kortfattat kan det sägas att arbetstagare är 

den fysiska person som frivilligt utför arbete åt någon annan. Dessutom krävs att 

                                                           
20

 Mulder, s. 124 f. Direktivet hänvisar i artikel 2.1 d till den nationella arbetsrätten gällande vem 

som är att betrakta som arbetstagare. Definitionen kan således variera mellan de olika medlemssta-

terna.  
21

 Härom: se Mulder s. 164 f. och där gjorda hänvisningar. 
22

 I svensk nationell rätt omfattas dock arbetstagare inom offentlig sektor, se prop. 1995/95:102 s. 

49 f. samt nedan.  
23

 Lunning & Toijer, 1§ LAS. 



13 

 

arbetet utförs av den berörda avtalsparten själv.
24

 Det är ytterst domstol som avgör, 

efter en helhetsbedömning av alla omständigheter, huruvida någon är att anse som 

arbetstagare. Begreppet är således tvingande; hur parterna själva benämner sitt fö-

rehållande är därför ovidkommande.
25

 Det kan även tilläggas att definitionen av 

begreppet arbetstagare i överlåtelsedirektivet (artikel 2.1.d) hänvisar till den nat-

ionella lagstiftningen. Med anledning härav har EU:s medlemsländer sina egna 

nationella definitioner av vem som är att anse som arbetstagare.        

2.4 Arbetsgivarbegreppet  

Detta är inte platsen för en omfattande genomgång av arbetsgivarbegreppet.
26

 

Dock fordras en kort förklaring av det för tydlighetens skull på grund av att be-

greppet är centralt för tillämpningen av LAS.  Utgångspunkten är att arbetsgivaren 

är motparten till arbetstagaren i anställningsavtalet.
27

 Frågan behandlas i två EU-

direktiv (91/533/EEG och 2001/23/EG) men dessa har inte föranlett någon åtgärd 

av den svenska lagstifteren. Således får det antas att man redan tycker att den 

svenska rättsordningen genom arbetsgivarbegreppet i LAS lever upp till de krav 

som direktiven stipulerar.
28

 

2.5 Lagenlig övergång 

För att det ska vara fråga om en legal övergång av verksamhet enligt svensk rätt 

krävs att 6 b § LAS är tillämplig. För att avgränsa tillämpningsområdet av detta 

lagrum krävs en viss genomgång av den EU-lagstiftning som ligger till grund för 

bestämmelsen.   

Det kan redan här vara på sin plats att påpeka att direktivet (och således även 6 b § 

LAS) är tillämpligt när det sker ett arbetsgivarbyte. Detta innebär att om en verk-

samhet till exempel drivs som ett aktiebolag och aktierna byter ägare så har ett 

byte av arbetsgivare inte skett. Det är fortfarande den juridiska person som bolaget 

                                                           
24

 A.a. 1 § LAS.   
25

 A.a. 1 § LAS. 
26

 Se t.ex. Lunning & Toijer för detta. 
27

 Lunning & Toijer 1 § LAS. 
28

 Lunning & Toijer, 6 b § LAS 
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utgör som är ägare till verksamheten och som rättsligt är arbetsgivare.
29

 Vidare 

fordras, för att direktivet ska vara tillämpligt, att en övergång mellan två olika 

rättssubjekt sker. Omstruktureringar inom organisationen för en och samma juri-

diska person omfattas inte av direktivet.
30

  

För att direktivet ska vara tillämpligt krävs inte att det är fråga om en vinstinriktad 

verksamhet, dock måste verksamheten bestå av ekonomiska aktiviteter för att falla 

inom direktivets tillämpningsområde.
31

 Därutöver måste ett ”särskilt syfte” finnas 

med driften av den ekonomiska verksamheten, för att denna, helt eller delvis, ska 

kunna avgränsas.
32

 Ett sådant syfte skulle kunna vara städning av en viss lokal, 

eftersom själva städningen är anledningen till att verksamheten bedrivs.  Direktivet 

kan även tillämpas vid övergång av en del av en verksamhet. Då omfattas bara de 

arbetstagare som hör till den del som berörs av övergången.
33

  

Begreppet lagenlig övergång av verksamhet har i EU-domstolens praxis givits en 

mer vidsträckt tillämpning än vad som traditionellt gällde enligt svensk nationell 

rätt. Således kan en överlåtelse ske i två steg, exempelvis då en verksamhet som 

bedrivits av ett företag på entreprenad upphör med sitt arbete i verksamheten och 

entreprenaden övergår till ett annat företag. Det finns i denna situation inget direkt 

avtalsförhållande mellan entreprenörerna men det är ändå fråga om en lagenlig 

överlåtelse.
34

   

2.5.1 Staten som arbetsgivare 

Staten är en och samma juridiska person. Statliga myndigheter är dock inte egna 

juridiska personer, utan de saknar rättskapacitet och kan därför inte ha till exempel 

egna fordringar och skulder eller uppträda som part i eget namn när avtal träffas 

eller en tvist uppkommer vid domstol. Därför kan en myndighet inte i formell juri-

disk mening uppträda som arbetsgivare. Således är staten arbetsgivare för de ar-

                                                           
29

 Prop. 1994/95:102 s. 31. 
30

 Lunning & Toijer 6 b § LAS. 
31

 A.a. 6 b § LAS.  
32

 Detta nämns i Süzen (mål C-13/95) punkt 13 och i Allen (mål C-234/98) punkt 24. Se även Lun-

ning & Toijer 6 b § LAS.  
33

 Lunning & Toijer 6 b § LAS.  
34

 Se t.ex. AD 1995 nr. 163.  
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betstagare som innehar en statlig anställning. Den beslutaderätt som tillkommer 

staten i rollen som arbetsgivare ligger hos de olika myndigheterna och det är de 

som är arbetstagarens motpart i anställningsavtalet. Arbetsgivarbegreppet i den 

statliga förvaltningen har på grund av detta givits en mer civilrättslig grund.
35

 Ar-

betsdomstolen har med anledning härav valt att tolka arbetsgivarbyte inom den 

statliga organisationen på ett ändamålsenlig vis istället för att strikt göra gällande 

att övergång måste ske mellan två olika juridiska personer.
36

  

2.6 Parternas möjlighet att frångå 6 b § LAS 

Enligt överlåtelsedirektivets åttonde artikel är det tvingande till arbetstagarsidans 

förmån. Direktivets regler ska säkerställa skyddsnivån för arbetstagarna och kan 

således inte med bindande verkan avtalas bort av parterna i ett anställningsavtal.
37

  

Den svenska lagstiftningen är uppbyggd på ungefär samma sätt. Dock kan avsteg 

från 6 b § LAS göras ifall en central arbetstagarorganisation godkänt detta genom 

ett kollektivavtal (se 2 § fjärde stycket LAS). Dock får kollektivavtalet inte inne-

bära att arbetstagarna ges ett sämre skydd än det som uttrycks i överlåtelsedirekti-

vet. Annorlunda uttryckt sätter överlåtelsedirektivet gränser för vilka avvikelser 

som kan göras från 6 b § LAS.
38

  

Det är inte möjligt att avtala om avvikelser från 6 b § LAS i ett enskilt anställ-

ningsavtal, som är till nackdel för arbetstagare. Dock torde det inte finnas något 

som hindar att arbetsgivare och arbetstagare i en uppkommen situation förlikas på 

                                                           
35

 Se AD 1996 nr. 66 för hela detta avsitt, som gällde uppsägning på grund av arbetsbrist hos en 

statlig myndighet.  
36

 Se nedan refererade AD 1999 nr. 21. 
37

 Lunning & Toijer 6 b § LAS. Dock kan en berörd arbetstagare avstå från skyddet genom att inte 

följa med till den som förvärvat en verksamhet. Se även AD 2011 nr. 3, där parterna var ense om 

att det var fråga om en verksamhetsövergång enligt 6 b § LAS.  
38

 Lunning & Toijer 6 b § LAS. Det är här värt att notera att omplaceringsskyldigheten i 7 § andra 

stycket LAS är tvingande. Med anledning härav kan arbetstagare alltid, oavsett vad som överens-

kommits i fackliga förhandlingar, göra anspråk på omplacering till andra delar av överlåtarens 

verksamhet.   
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ett sätt som åsidosätter en del av det skydd som arbetstagaren ytterst tillförsäkras 

av EU-rätten.
39

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 A.a. 6 b § LAS.   
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3. Spijkers-målet 

3.1 Omständigheter 

Genom det så kallade Spijkers-målet från år 1986 ställde EU-domstolen upp ett 

antal kriterier för att fastställa huruvida en övergång omfattas av överlåtelsedirek-

tivet.
40

 EU-domstolen avgjorde i målet frågan under vilka förutsättningar som 

överlåtelsedirektivet blir tillämpligt. Omständigheterna i målet var följande. Ett 

holländskt slakthus hade upphört med sin verksamhet. Verksamheten hade då 

övergått till ett annat slakthus. Alla anställda förutom en (Spijkers) övertogs av det 

nya slakthuset. Även lokaler och lagertillgångar övertogs. Kunder och goodwill 

övertogs dock inte. Sedermera gick det överlåtande slakthuset i konkurs. Spijkers 

krävde då lön från överlåtelsetidpunkten eftersom det enligt hans mening var fråga 

om en verksamhetsövergång som omfattades av överlåtelsedirektivet. 

3.2 EU-domstolens bedömning 

EU-domstolen uttalade att avgörande för överlåtelsedirektivets tillämpning är 

huruvida en ännu bestående enhet (en ”going concern”) överlåtits och om verk-

samheten bibehållit sin identitet. Om förvärvaren fortsätter att bedriva samma eller 

liknande verksamhet som överlåtaren talar detta för att det är fråga om en över-

gång i direktivets mening. Dock måste samtliga för transaktionen betydande om-

ständigheter beaktas.   

Domstolen räknade upp sju kriterier som särskilt ska beaktas vid bedömningen av 

ifall en transaktion faller inom direktivets tillämpningsområde. Dock utgör de sju 

kriterierna endast exempel på omständigheter som kan behöva beaktas, en helhets-

bedömning av samtliga relevanta omständigeter kring övergången ska alltid göras.  

Likväl kan aldrig enbart ett av kriterierna ensamt vara avgörande för överlåtelsedi-

rektivets tillämpning. Kriterierna är avsedda att tillämpas efter det att kontroll 

huruvida det rör sig om en lagenlig övergång enligt ovan gjorts. De omständighet-

er som domstolen har att beakta är följande:  

                                                           
40

 Spijkers (mål 24/85).    
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1. arten av företag eller verksamhet, 

2. frågan om företagets materiella tillgångar, såsom byggnader och lösöre, har 

överlåtits eller inte, 

3. värdet av överlåtna immateriella tillgångar vid överlåtelsetidpunkten, 

4. om majoriteten av de anställda har tagits över av den nya arbetsgivaren el-

ler inte, 

5. om kunderna har tagits över eller inte, 

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

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

nere. 

3.3 Kriterierna 

Spijkers-kriterierna ska användas både för att bestämma om det som är föremål för 

en transaktion är en ekonomisk enhet samt för att avgöra om denna enhet har beva-

rat sin identitet efter övergången. Detta antyds redan i Spijkers-domen.
41

 I 

Spijkers-domen pekar EU-domstolen på vikten av att verksamheten behåller sin 

identitet. Denna prövning är dock svår att företa före det att man avgjort om det 

som är föremål för en övergång är att betrakta som en ekonomisk enhet.
42

 Detta 

förtydligas av domstolen genom Liikenne-målet.
43

 Således rör det sig om en pröv-

ning i två steg som ska göras med hjälp av Spijkers-kriterierna. Tyvärr är domsto-

larna föga tydliga när det gäller att visa hur denna tvåstegsbedömning går till.
44

   

Spijkers-kriterierna har en objektiv och en subjektiv sida.
45

 De är objektiva på så 

vis att de hänförs till de tillgångar som är kopplade till övergången av verksamhet-

en samt att parternas avsikt med transaktionen av tillgångarna är irrelevant; de för-

fogar således inte över vad som ska vara föremål för helhetsbedömningen. Dessu-

tom saknar sättet som övergången sker betydelse, det finns inga krav på ett direkt 

                                                           
41

Se Spijkers (mål 24/85) samt Mulder s. 134 f.   
42

 Mulder s. 134. 
43

 Mål C-172/99 samt Mulder s. 134.  
44

 Se Mulder s. 135 samt avsitt 5 och 6 nedan. 
45

 Detta är hämtat från Mulder. Se s. 136 ff.  
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rättsligt samband mellan överlåtare och förvärvare.
46

 Den subjektiva sidan av 

Spijkers-kriterierna kommer till uttryck genom att domstolarna ska göra en hel-

hetsbedömning av alla omständigheter i det aktuella målet, kriterierna i sig utgör 

som ovan nämnts endast exempel på omständigheter av särskilt stor vikt.  

Till detta hör att kriterierna ska viktas olika beroende på ifall det är fråga om en 

personal- eller materialintensiv verksamhet. Detta har sin grund i att EU-

domstolen har uttalat att det är nödvändigt att kriterierna varierar beroende på 

verksamhetens art samt produktions- och driftsmetoder i verksamheten.
47

 Som ex-

empel kan här nämnas att ett övertagande av majoriteten av personalen, både avse-

ende antal och kompetens, anses ha stor betydelse i en verksamhet som är perso-

nalintensiv, exempelvis städbranschen. Däremot anses ett övertagande av de mate-

riella tillgångarna ha stor betydelse när den verksamhet som övergått är materialin-

tensiv, exempelvis transportbranschen.
48

 Det räcker alltså inte att de arbetsuppgif-

ter som utförs före och efter övergången är likartade.
49

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46

 Se prop. 1994/95:102 s. 31, byte av entreprenörer omfattas också.  
47

 Se dom i Mål C-51/00 Temco, p. 25.   
48

 Se AD 1995 nr. 163. 
49

 Liikenne (mål C-172/99) och Mulder s. 143.   
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4. Övergång av en ekonomisk enhet och krav på identitet i 

verksamhet   

För att överlåtelsedirektivets ska vara tillämpligt krävs att det är samma verksam-

het som drivs vidare av förvärvaren. Således kan direktivet inte tillämpas när en 

annan verksamhet än den som överlåtaren bedrivit uppstår i samband med över-

gången. En helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det aktuella målet ska 

företas.
50

  

Det samband som finns mellan identitetsbedömningen och bedömningen av om 

föremålet för övergången kan beskrivas som en ekonomisk enhet är intrikat upp-

byggt. Mulder menar att de första fem kriterierna – alltså arten av företag eller 

verksamhet, om materiella tillgångar övertagits, värdet av överlåtna immateriella 

tillgångar, om huvuddelen av personalstyrkan övertagits av förvärvaren samt 

huruvida verksamhetens kunder övertagits – är kopplade till frågan om det förele-

gat en övergång av en (bestående) ekonomisk enhet. Huruvida verksamheten be-

hållit sin identitet eller ej ska avgöras med hjälp av de två resterande kriterierna, 

alltså graden av likhet mellan verksamheten före och efter övergången samt om 

verksamheten legat nere efter överlåtelsen. EU-domstolen har i sin praxis lagt sär-

skild vikt vid att identitet ska vara bibehållen efter övergången.
51

  

4.1 Ekonomisk enhet 

Begreppet ”ekonomisk enhet” är centralt vid bedömningen huruvida föremålet 

som övergått ska omfattas av överlåtelsedirektivet och därmed av 6 b § LAS. Be-

greppet är således kopplat till själva objektet för övergången och inrymmer be-

greppen företag, verksamhet och del av företag.
52

 Det har ålagts de nationella 

domstolarna att uttolka om det varit en ekonomisk enhet som varit föremål för 

övergången. Detta ska företas utifrån ett EU-rättsligt perspektiv eftersom begrep-

pet som sådant hör till EU-rätten. En annan lösning skulle kunna leda till att över-

                                                           
50

 Nyström, s. 263. 
51

 Mulder, s. 143 f.  
52

 Mulder s. 168 ff. och överlåtelsedirektivet (2001/23/EG), artikel 1.1.b. 
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låtelsedirektivets minimiskyddsnivå underskrids. Detsamma gäller begreppen före-

tag, verksamhet och del av företag eller verksamhet.
53

  

EU-domstolen har uttalat att begreppet ekonomisk enhet avser en organisation av 

personer och tillgångar som kan bedriva en ekonomisk verksamhet genom vilken 

ett särskilt syfte efterstävas. Värt att notera är att det inte finns något krav på att 

verksamheten bedrivs i vinstsyfte, men ekonomiska aktiviteter ska förekomma. 

Om en verksamhet drivs med ett ekonomiskt syfte är det också en ekonomisk 

verksamhet.
54

  

”Ekonomisk enhet” är ett vitt begrepp som bland annat kan innefatta den situation 

att ett moderbolag handlar med sitt eget dotterbolag inom samma koncern, om de 

två bolagen utgör egna enheter på marknaden. Anledningen härför är att det är 

fråga om två skilda rättssubjekt. Det förutsätts dock att övergången företagits ge-

nom lagenlig överlåtelse eller fusion.
 55

  

För att det ska vara fråga om en övergång av en ekonomisk enhet är det inte till-

räckligt att arbetsuppgifterna övergår från överlåtaren till förvärvaren. Därför 

krävs det, för att överlåtelsedirektivet ska vara tillämpligt, att övergången i fråga 

hänför sig till en stabil ekonomisk enhet vars verksamhet inte är begränsad till ut-

förandet av ett visst arbete.
56

 Betydelsen av ordet ”verksamhet” är ”affärsrörelse” 

snarare än ”arbetsuppgifter”.
57

 Arbetsuppgifterna som sådana är inte en bedöm-

ningsgrund för att bestämma om det föreligger en övergång av verksamhet eller 

                                                           
53

 Mulder s. 175. 
54

 Se Mulder s. 205 ff. Detta framgår av artikel 1.1.b i överlåtelsedirektivet. Begreppet har givits en 

vid innebörd av EU-domstolen. Krav har dock ställts på att verksamheten ska erbjuda varor eller 

tjänster på en viss marknad mot en viss ersättning. Allmänt kan sägas att om en verksamhet drivs 

med ekonomiska motiv och överväganden, eller om den säljer varor eller tjänster under någon form 

av risktagande, talar det för att syftet med verksamheten är ekonomiskt. Vidare ska aktiviteten vara 

i någon mån självständigt organiserad och bedrivas med viss regelbundenhet med möjligheter till 

kontroll och styrning. Om detta är uppfyllt är verksamheten som sådan att betrakta som en ekono-

misk verksamhet. Som redan nämnts finns inget krav på att verksamheten ska drivas med vinst-

syfte, utan syftet kan vara socialt. Detta hänger samman med att ett krav på vinstsyfte skulle åsido-

sätta överlåtelsedirektivets skyddssyfte.  
55

  Se Mulder s. 177 f., som hänvisar till ett antal fall från EU-domstolen. I svensk rätt omfattas 

även arbetstagare i allmän tjänst, se Mulder s. 189 f.     
56

 Se Rygaard (mål C-48/94) och Süzen (mål C-13/95).  
57

 Se AD 1995 nr. 163.  



22 

 

för att slå fast om identiteten bevarats i den överlåtna verksamheten.  Som exempel 

på varför det förhåller sig på detta vis kan nämnas den situation att en entreprenad 

genom förnyad upphandling övergår från en entreprenör till en annan. Denna 

övergång skulle i så fall utgöra en omständighet som talar för överlåtelsedirekti-

vets tillämplighet. Istället krävs att den enhet inom vilken arbetsuppgifterna utförs 

förs över.
58

   

I Süzen-domen uttalar EU-domstolen att en begreppet enhet avser en organisation 

av personer och beståndsdelar som kan bedriva en ekonomisk enhet genom vilken 

ett särskilt syfte eftersträvas.
59

 I samma mål preciserades innebörden av vad som 

avses med en ”stabilt organiserad ekonomisk enhet”.  EU-domstolen slog fast att i 

en verksamhet som huvudsakligen baseras på arbetskraft, kan en ekonomisk enhet 

utgöras av ett kollektiv av arbetstagare som varaktigt förenas i en gemensam verk-

samhet. Ett exempel på en verksamhet som baseras på arbetskraft är, som nämnts 

ovan, städverksamhet. Om huvuddelen av personalstyrkan, både avseende antal 

och kompetens, som avsatts för att utföra arbetsuppgiften tas över av förvärvaren 

är detta en indikation på att överlåtelsedirektivetdirektivet och därmed 6 b § LAS 

är tillämpliga. Förvärvaren kan i så fall driva verksamheten vidare på ett stabilt 

sätt. Om verksamheten förutsätter fler kriterier än arbetskraft är det inte fråga om 

en verksamhet som är arbetskraftbaserad.
60

  

I kravet på att föremålet för en övergång ska vara en stabil ekonomisk enhet har 

EU-domstolen lagt in ett krav på varaktighet.
61

 Således ska syftet med övergången 

vara att varaktigt fortsätta med verksamheten; alltså utgör en övergång av arbets-

uppgifterna inte en övergång av en stabil ekonomisk enhet. En överföring av ar-

                                                           
58

 Mulder, s. 192. Tidigare förhöll det sig på detta vis, med anledning av Schmidt-domen. Nu för-

håller det sig så att bedömningen av den enhet inom vilken arbetsuppgifterna utförs görs med stöd 

av Spijkers-kriterierna, för att bestämma om situationen faller inom överlåtelsedirektivets tillämp-

ningsområde. Beträffande entreprenader gäller samma sak, alltså är det väsentliga om en ekono-

misk enhet övergått, inte i vilken form enheten bedrivits.     
59

 Süzen (mål C-13/95). 
60

 Se Mulder s. 197 ff. Mulder menar att parterna vid övergång av en personalintensiv verksamhet i 

högre grad kan förfoga över överlåtelsedirektivets tillämplighet. Dock skulle en sådan ordning stå i 

uppenbar strid med överlåtelsedirektivets skyddssyfte.  
61

 Enligt Mulder ”förefaller” det vara på så vis, se s. 198. Hänvisning görs till Rygaard (C-48/94) 

och Süzen (C-13/95).  
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betsuppgifterna är, enligt Mulder, inte en sådan omständighet som ska beaktas när 

direktivets tillämplighet bestäms.
62

   

Den ekonomiska enhet som förs över ska vidare vara i viss mån organisatoriskt 

sammanhållen. Det betyder att enheten, genom sin struktur, ska vara organiserad 

på ett sådant sätt att den i princip kan existera av sig själv.
63

    

4.1.1 Sammanfattning: ekonomisk enhet 

Sammanfattningsvis kan följande sägas gällande kravet på ekonomisk enhet. Den 

ekonomiska enheten ska bestå av en varaktigt och stabilt organiserad gruppering 

av tillgångar som inte är begränsad till viss verksamhet. Vad gäller varaktigheten 

är denna nära sammankopplad med frågan angående bibehållen identitet, närmare 

bestämt aktiviteten i och fortsättningen av verksamheten.
64

 Det ska också finnas 

någon typ av aktivitet som överlåtaren bedriver och som förvärvaren fortsätter 

med eller återupptar. Det finns även ett krav på att verksamheten ska vara tillräck-

ligt strukturerad. Detta krav är uppfyllt om en ekonomisk verksamhet med ett sär-

skilt syfte kan bedrivas.
65

 Det är värt att observera att kravet på att ekonomisk 

verksamhet inte är synonymt med ett krav på vinstsyfte.
66

      

4.2 Identitet i verksamhet 

I samma artikel (1.1.b överlåtelsedirektivet) som skrivelsen angående att det ska 

vara en ekonomisk enhet som övergår finns, hittas också bestämmelsen gällande 

att den verksamhet som har övergått ska behålla sin identitet efter övergången. Be-

                                                           
62

 Jämförelse görs med AD 1995 nr. 163. 
63

 Mulder s. 199.  
64

 Se Mulder s. 274 och avsnitt 4.2.     
65

 Mulder s. 274 f.   
66

 Se Mulder s. 206 ff. samt ovan.  
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stämmelsen infördes 1998 då EU-domstolens praxis kodifierades och är således ett 

krav som stipulerats av domstolen.
67

  

Frågan huruvida den ekonomiska enhetens identitet ska avgöras skilt från frågan 

om det som övergått är en ekonomisk enhet. Dock ingår frågan om enhetens iden-

titet i den helhetsbedömning som ska göras för att avgöra om överlåtelsedirektivet 

är tillämpligt på en övergång. Detta eftersom det i överlåtelsedirektivets ordaly-

delse anges att en ekonomisk enhet ska ha behållit sin identitet för att direktivet 

ska kunna tillämpas på övergången.
68

  

EU-domstolen har genom åren ställt upp tre huvudsakliga bedömningsgrunder för 

att avgöra om den ekonomiska enheten bevarat sin identitet efter övergången. Det 

ska för det första vara fråga om en ekonomisk enhet som är pågående, att enheten 

är aktiv. Vidare ska driften av den ekonomiska enheten fortsättas efter över-

gången. Dessutom ska verksamheten som den ekonomiska enheten bedriver efter 

övergången vara liknade den som bedrevs tidigare.
69

   

4.2.1 Aktivitetskrav 

För att det ska vara fråga om en enhet med bibehållen identitet måste den verk-

samhet som överlåts i någon mån vara aktiv. Det ska alltså röra sig om en verk-

samhet som hos överlåtaren är pågående (a going concern) vid överlåtelsetillfället 

och som även fortsättningsvis pågår när den övergått till förvärvaren. Dock kan 

överlåtelsedirektivet likväl tillämpas om det förhåller sig så att verksamheten läggs 

ner av överlåtaren för att sedan återupptas av förvärvaren inom rimlig tid. Detta 

förutsätter emellertid att det är en bestående ekonomisk enhet som övergår till för-

värvaren.
70

 Det kan även nämnas att den aktivitet som bedrivs i verksamheten inte 

                                                           
67

 Se Mulder s. 255 f. för en utförligare diskussion angående detta. Mulder nämner dock att frågan 

gällande bibehållen identitet inte nämns i EU:s förarbeten varken till överlåtelsedirektivet från 1998 

eller 2001.  
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 Se direktiv 2001/23/EG, artikel 1.1.b. 
69

 Mulder s. 144.  
70

 Se det sjunde kriteriet i Spijkers (Mål 24/85) och Ny Mölle Kro (Mål 287/86), där kravet gäl-

lande pågående aktivitet specificerades.  
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behöver vara speciellt omfattande samt att ifall arbetet bedrivs vid övergången av 

enheten är detta en omständighet som talar för att kravet på aktivitet är uppfyllt.
71

  

4.2.2 Fortsättningskrav 

4.2.2.1 Tidpunkten för övergången 

För att identiteten ska anses bevarad och överlåtelsedirektivet samt 6 b § LAS ska 

vara tillämpliga måste verksamheten kontinuerligt drivas vidare. Således ska för-

värvaren fortsätta driften av den övertagna enheten. Till att börja med måste tid-

punkten för övergången fastställas. Detta har betydelse på så vis att det påverkar 

överlåtarens respektive förvärvarens ansvar gentemot de arbetstagare som berörs 

av övergången. För arbetstagarnas del är det vid tidpunkten för övergången som 

skyddsbehovet är som störst, eftersom det är då anställningen eller villkoren för 

anställningen riskerar att gå förlorade.
72

 

Frågan om när i tiden övergången ska bestämmas till måste kopplas till bedöm-

ningen av huruvida den överförda enheten bevarat sin identitet. Detta eftersom 

ledning saknas både i EU:s förarbeten till överlåtelsedirektivet samt i de svenska 

förarbetena till lagstiftningen som införlivade direktivet. Därför är det, som nämnts 

ovan, objektiva bedömningsgrunder som bestämmer tidpunkten för övergången. 

Vad parterna syftat till saknar rättslig betydelse och tidpunkten för avtalsslutet är 

inte heller det avgörande. En annan ordning skulle strida mot överlåtelsedirektivets 

tvingande karaktär. Istället blir det den tidpunkt som förvärvaren träder in i rollen 

som arbetsgivare som är avgörande för att bestämma när övergången ägt rum.
73

  

Tidpunkten för en övergång enligt överlåtelsedirektivet och 6 b § LAS bestäms 

således efter när förvärvaren övertar arbetsgivaransvaret från överlåtaren. Förvär-

varen träder således in som arbetstagarnas motpart när denne övertar den ekono-

miska enheten. Tidpunkten för övertagandet av arbetstagarna blir tidpunkten för 

övergången. Detta förutsätter dock att förvärvaren, så som ovan beskrivits, överta-
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 Se Mulder s. 258. 
72

 A.a. s. 259 f.  
73

 A.a. s. 259 f.  
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git en så pass organiserad ekonomisk enhet att en fortsatt drift av denna möjlig-

görs. Det bör även noteras att ett övertagande av arbetsledningen inte i sig är till-

räckligt för att förvärvaren ska anses ha inträtt i rollen som arbetsgivare.
74

 Om en 

övergång av en ekonomisk enhet sker stegvis knyts tidpunkten för övergången till 

fördelningen av förvärvarens och överlåtarens arbetsledningsrätt samt till arbetsta-

garnas arbetsskyldighet. Detta innebär att om både förvärvaren och överlåtaren har 

arbetsledningsrätt, men arbetstagarna utför arbete som ligger utanför ramen för 

arbetsskyldigheten gentemot förvärvaren, så anses ett arbetsgivarbyte inte ha 

skett.
75

  

Det är således inte möjligt att ställa upp en legaldefinition för tidpunkten för över-

gången av en ekonomisk enhet. Istället får en objektiv bedömning utifrån de fak-

tiska omständigheterna i det enskilda fallet göras, med utgångspunkt i ifall förvär-

varen iklätt sig rollen som arbetsgivare i den ekonomiska enheten. Att överlåtaren 

och förvärvaren sinsemellan kommer överens om tidpunkten för övergången är 

inte avgörande, med anledning av överlåtelsedirektivets och 6 b § LAS tvingande 

karaktär.
76

    

4.2.2.2  Fortsättning av den av den övertagna ekonomiska enheten 

Som redan nämnts ska det vara fråga om en ekonomisk enhet som är i drift som en 

ännu bestående ekonomisk enhet (a going concern) vid övergången för att identite-

ten ska anses bevarad. Driften av verksamheten ska även fortsättas (eller återupp-

tas) efter övergången, vilket också är ett krav för att identiteten ska vara bibehål-

len. Dock hindrar inte ett tillfälligt uppehåll av aktiviteten i verksamheten att över-

låtelsedirektivet blir tillämpligt. Kravet på att verksamheten ska fortsättas är sam-

mankopplat med överlåtelsedirektivets skyddssyfte; att trygga kontinuiteten i an-

ställningsförhållanden inom en ekonomisk enhet.  Med anledning härav är fort-
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 Mulder s. 263 ff. 
75

 Se Mulder s. 265 ff. Han hänvisar gällande detta bland annat till Allen (Mål C-234/98).  
76

 Mulder s. 267 f.  
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sättningen eller återupptagandet av driften av den ekonomiska enheten av stor 

vikt för att avgöra ifall överlåtelsedirektivet och 6 b § LAS är tillämpliga.
77

   

Kravet på att verksamheten ska fortsätta framgår inte av den svenska versionen av 

överlåtelsedirektivet. Det bör observeras att det är den faktiska fortsättningen av 

verksamheten som är avgörande, inte huruvida överlåtaren och förvärvaren har ett 

fortsättningssyfte eller ej vid övergången. Detta framgår redan av Spijkers-domen, 

där EU-domstolen uttalar att de är först när förvärvaren fortsätter eller återupptar 

verksamheten som de berörda arbetstagarna får en ny arbetsgivare. En subjektiv 

bedömning utifrån förvärvarens och överlåtarens syfte att fortsätta verksamheten 

skulle inte överensstämma med direktivets skyddssyfte, eftersom det då skulle det 

vara orimligt enkelt att kringgå reglerna. Dessutom ska fortsättningen av verksam-

heten i den överförda enheten vara någorlunda varaktig.
78

  

4.2.3 Likhetskrav  

För att en verksamhets identitet ska vara bestående krävs att det föreligger en viss 

grad av likhet i den bedrivna verksamheten före och efter övergången. Skulle 

verksamheten ändras efter övergången är identiteten inte bevarad och arbetstagar-

na tillhandahålls inte heller samma anställning av förvärvaren som av överlåtaren. 

Den ekonomiska enheten antar i sådana fall en ny form på vilken överlåtelsedirek-

tivet och 6 b § LAS inte kan tillämpas. Således krävs för att identiteten ska vara 

bevarad, utöver att verksamheten är aktiv och att den fortsätter, att liknande verk-

samhet bedrivs efter övergången som före.
79

 

Gällande graden av likhet kan konstateras att det inte är tillräckligt att arbetsupp-

gifterna är likartade före och efter övergången. Det går således inte att reducera 

frågan om identitetens bevarande till att endast gälla huruvida arbetsuppgifterna 

övergått eller ej, eftersom en verksamhets identitet följer av flera andra omstän-
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 Mulder s. 260 f.  
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 Se ovan samt Mulder s. 261 f. Mulder jämför den svenska versionen av direktivet med den ne-

derlänska och den franska. De sistnämnda språkversionerna stipulerar att syftet att fortsätta verk-

samheten skulle vara avgörande. Så torde emellertid inte vara fallet.   
79

 Mulder, s. 268 f.  
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digheter.
80

 Om en verksamhet är baserad på arbetskraft är det utöver graden av 

likhet före och efter övergången även av betydelse ifall personalstyrkan överta-

gits.
81

 

4.2.4 Sammanfattning: identitet  

Kravet på att en verksamhet ska ha bevarat sin identitet kan i korthet sägas vara 

uppfyllt om en fortsättning av verksamheten sker med samma eller likvärdig eko-

nomisk aktivitet. Dessutom krävs att verksamheten som fortsätter att bedrivas ut-

gör en stabil ekonomisk enhet.
82
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 Mulder s. 269 f.  
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 Se Süzen (mål C-13/95) och AD 1995 nr. 163.  
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 Mulder s. 276 och Rygaard (mål C-48/94).  
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5. Spijkers-kriterierna i svensk nationell rätt 

5.1 Inledning 

Nedan följer en genomgång i form av referat av de rättsfall som behandlar 6 b § 

LAS sedan lagrummet infördes. Detta är nödvändigt för att läsaren ska kunna för-

stå analysen och min argumentation utan själv behöva läsa alla rättsfall. 

Presentationen av de olika rättsfallen kommer att delas in efter dels ifall Arbets-

domstolen ansett att verksamhetsövergång förelegat och dels efter ifall verksam-

heten som sådan är material- eller personalintensiv.
83

 Anledningen till detta är att 

jag på så vis vill åstadkomma en tydligare distinktion av hur helhetsbedömingen 

av omständigheterna och då främst Spijkers-kriterierna gått till i de olika målen. 

Utöver denna indelning kommer även ett fall som endast berör begäran om för-

handsavgörande från EU-domstolen att behandlas.   

5.2 Fall där verksamhetsövergång förelegat 

5.2.1 Materialintensiva verksamheter 

AD 1998 nr. 144: En blomsteraffär såldes av en enskild näringsidkare till ett aktie-

bolag. Fråga uppkom om en övergång enligt 6 b § LAS ägt rum och om två arbets-

tagares anställningsavtal övergått till bolaget. Det var även tvistigt huruvida ar-

betstagarna motsatt sig att anställningsavtalen gick över till bolaget.  

Arbetsdomstolen gjorde följande bedömning. Beträffande tillämpligheten av 6 b § 

LAS hänvisade man inledningsvis till överlåtelsedirektivet och EU-domstolens 

tolkning av detta.
84

 Domstolen uttalade att avgörande för tillämpligheten av 6 b § 

LAS är ifall verksamheten i fråga efter övergången behåller sin identitet. Därefter 

konstaterar man följande:  

                                                           
83

 Gällande bedömningen av ifall verksamheten är material- eller personalintensiv står det ibland 

klart vilken kategori en viss typ av rörelse ska tillhöra (som till exempel att restaurangrörelser är 

personalintesiva). Om det inte är fråga om ett klart fall har jag efter bästa förmåga försökt kategori-

sera det aktuella målet med stöd bland annat av Arbetsdomstolens argumentation i domskälen.    
84

 Domstolen nämnde Spijkers-fallet och argumenterade utifrån de i det fallet uppställda kriterier-

na.  
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”Den fråga som skall ställas är alltså om det som har övergått kan beskrivas som en bestående eko-

nomisk enhet eller, om det är, för att använda engelsk terminologi, en "going concern" som har 

övertagits.”
85

 (Min kursivering).  

Denna bedömning ska göras utifrån Spijkers-kriterierna och domstolen slog fast att 

det efter en samlad bedömning av omständigheterna i målet är så att en övergång 

enligt 6 b § LAS ägt rum. Man fann att samtliga kriterier (utom det gällande över-

tagande av personal), på ett eller annat sätt, varit uppfyllda. Detta eftersom att 

verksamhetens art var densamma (försäljning av blommor) efter övergången och 

att de inventarier som fanns av värde hade övertagits, oberoende av att de inte fun-

nits upptagna i köpekontraktet. Gällande kunderna uttalade Arbetsdomstolen att 

det inte övergått något annat än en inaktuell kundlista. Trots detta menade domsto-

len att kunderna i vart fall inledningsvis hade tagits över, eftersom butiken hållits 

öppen utan uppehåll samt att bolaget till en början hade utfört vissa uppdrag som 

den enskilde näringsidkaren åtagit sig. Vidare menade Arbetsdomstolen även att 

det ligger i sakens natur när en etablerad verksamhet övertas och förvärvaren fort-

sätter att bedriva en samma verksamhet som överlåtaren att ett visst goodwill-

värde då ingår. I detta fall hade namnet på blomsteraffären inte ändrats. Därför an-

såg man även att immateriella tillgångar hade tagits över av bolaget.  

Gällande huruvida arbetstagarna tackat nej till fortsatt anställning kan följande sä-

gas. Arbetsdomstolen uttalade att möjligheten för arbetstagare att tacka nej till an-

ställning hos en förvärvare av en verksamhet och istället fortsätta att vara anställd 

hos överlåtaren, så som sägs i 6 b § LAS fjärde stycke, utgör en skydd för arbets-

tagare mot att tvingas in i en avtalsrelation med en ny arbetsgivare.
86

 Det är såle-

des fråga om en rättighet som endast arbetstagaren kan förfoga över. I målet fanns 

det inget som talade för att arbetstagarna varken uttryckligen eller genom konklu-

dent handlande gett uttryck för en önskan att ha kvar sina anställningar hos den 

enskilda näringsidkaren. Bolaget hade inte heller fog för sin uppfattning att arbets-

tagarna motsatt sig en övergång. De hade även stått till bolagets förfogande under 

ifrågavarande tid.  
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 Domstolen tycks inte hålla isär begreppen ”identitet” och ”bestående ekonomisk enhet”.   
86

 Se prop. 1994/95:102 s. 45 och 81.  
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Således kom Arbetsdomstolen fram till att anställningarna övergått till bolaget. 

Det förpliktigades därför att svara för bland annat arbetstagarnas lön och uppsäg-

ningslön. 

5.2.2 Personalintensiva verksamheter 

AD 1999 nr. 21: Målet handlade (likt det nedan refererade AD 1998 nr. 124) om 

övergång av förvarsverksamhet från en myndighet till en annan, alltså hade en för-

valtningsuppgift genom lagstiftning flyttats mellan två myndigheter. Skillnaden 

från det tidigare avgjorda målet bestod bland annat i att arbetstagarna här var an-

ställda direkt av den överlåtande myndigheten och inte av en entreprenör.  

Arbetsdomstolen konstaterade inledningsvis att 6 b § LAS även gäller arbetstagare 

i allmän tjänst. Dock, anförde domstolen, är det klarlagt att sådana situationer fall-

ler utanför överlåtelsedirektivets tillämpningsområde.
87

 

För att 6 b § LAS ska vara tillämplig krävs att det är fråga om ett arbetsgivarbyte. 

Med anledning av att det i detta fall var fråga om en förvaltningsuppgift som över-

flyttats inom samma juridiska person (staten) fann Arbetsdomstolen att var på sin 

plats att redogöra för arbetsgivarbyte inom offentlig sektor. Efter en genomgång av 

tidigare praxis kommer Arbetsdomstolen fram till att det offentligrättsliga arbets-

givarbegreppet numer liknar det civilrättsliga. Dock är det, i formell mening, sta-

ten som är arbetsgivare för anställda på olika statliga myndigheter.
 88

  Således blir 

bedömningen av ifall ett arbetsgivarbyte ägt rum avhängig på vilket betraktelsesätt 

man använder; ett formellt eller ett mer ändamålsenligt. 

Eftersom det bakomliggande syftet med att den svenska lagstiftaren valt att utöka 

6 b § LAS till att även omfatta anställda inom offentlig sektor menade Arbetsdom-

stolen att en mer ändamålsenlig tolkning av arbetsgivarbegreppet var på sin plats. 

Skulle ett strikt formellt synsätt tillämpas skulle detta innebära att övergångar mel-
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 Se mål C-298/94 Henke och direktiv 98/50/EG.   
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 Se AD 1984 nr 141, AD 1995 nr 148 och 1996 nr 66. Arbetsdomstolen hänvisar också till förar-

beten till Lag (1994:260) om offentlig anställning (prop. 1993/94:65 s. 30 och 120) och till förarbe-

ten till ändringar LAS (prop. 1996/97:16 s. 39).  
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lan olika myndigeter inte skulle omfattas av bestämmelsen. Detta, menade Arbets-

domstolen, rimmar illa med bestämmelsens skyddssyfte och ett arbetsgivarbyte 

bedömdes vara för handen.  

Härefter prövades ifall det var fråga om en verksamhetsövergång i lagens mening. 

Arbetsdomstolen anförde att det vid helhetsbedömingen av omständigheterna, där 

Spijkers-kriterierna ingår, måste beaktas att dessa utarbetats med sikte på all of-

fentlig verksamhet.  Därför bör omständigheter som tar sikte på verksamheter av 

ekonomisk natur vara av mer underordnad betydelse.
89

  

Arbetsdomstolen konstaterade på grund av detta att kriterierna gällande ifall kun-

der och immaterialrättsliga tillgångar övertagits mer tar sikte på verksamhet av 

ekonomisk natur. Arbetsdomstolen kom fram till att de materiella tillgångar som 

funnits i verksamheten inte varit av stor betydelse för denna. Dock hade huvudde-

len av inventarierna övertagits. Av elva anställda hade enbart tre anställts av den 

övertagande myndigheten. Arbetsdomstolen kom fram till att det begränsade per-

sonalövertagandet inte ensamt kunde anses vara av avgörande betydelse.    

Med anledning av detta uttalade domstolen att målets avgörande fråga var graden 

av likhet verksamheten före och efter övertagandet. Man menade att verksamheten 

förändrats succesivt sedan övertagandet. De största förändringarna hade dock skett 

gällande de intagnas rättssäkerhet (som ökat) och att kvaliteten på vistelsetiden 

hade förbättrats. Dessa förändringar var dock inte av sådan art att verksamheten de 

facto förändrats. Det rörde sig alltså om en verksamhetsövergång enligt 6 b § LAS. 

Trots detta hade den övertagande myndigheten haft rätt att säga upp arbetstagarna 

på grund av arbetsbrist, men hade beträffande tre av dem brutit mot turordnings-

reglerna.
90

 

AD 2002 nr. 63: Ett företag (A) arrenderade en kommunalt ägd gård. A arrende-

rade i sin tur gården till B för bedrivande av restaurang- och konferensverksamhet. 

Sedermera kom gården istället att arrenderas till C som också bedrev restaurang- 
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 Jämför AD 1998 nr. 121. 
90

 Se rättsfallet för utförligare förklaring.  
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och konferensverksamhet. Tvisten i målet gällde om en arbetstagare som varit an-

ställd som restaurangchef hos B haft rätt att fortsätta sin anställning hos C. Fråga 

var alltså om en övergång av verksamhet enligt 6 b § LAS ägt rum.  

Huvudfrågan i målet var om verksamheten efter övergången bevarat sin identitet i 

enlighet med Spijkers-kriterierna samt eventuella övriga omständigeter av intresse. 

Domstolen företog en grundlig genomgång av kriterierna.  

Man slår till att börja med fast att hotell- och restaurangbranschen är en perso-

nalintensiv bransch. Därför kan kriteriet gällande övertagande av personal komma 

att tillmätas stor vikt. I det aktuella fallet hade endast en anställd tagits över. Dock 

hade C inte presenterat några omständigheter som talade för att personalöverta-

gandet skulle tillmätas större betydelse.  

Det var fråga om samma art av verksamhet före övergången som efter, inga vä-

sentliga skillnader stod att finna. Verksamheten hade legat nere en kort period (ett 

par månader). Detta var dock att betrakta som normalt i en situation av det aktuella 

slaget, vilket gjorde att denna omständighet inte var sådan att verksamheten därav 

hade förlorat sin identitet.  

Kundregisteret hade ostridigt inte övertagits, därför var kunderna inte de samma 

efter övergången som före. Dock var namnet på gården välkänt och väl inarbetat 

och därför hade en fast kundkrets tagits över. Eftersom namnet på gården var det-

samma så hade ett visst immateriellt värde i form av goodwill övertagits, obero-

ende av detta inte ingått i avtalet mellan B och C.  

Vad gäller de materiella tillgångarna uttalade domstolen att det inte finns något 

krav på att dessa övertagits genom en sedvanlig överlåtelse, utan det är tillräckligt 

att de faktiskt övergått från överlåtaren till förvärvaren av en verksamhet. Således 

är det tillräckligt att verksamheten bedrivs med samma materiella tillgångar efter 
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överlåtelsen som före.
91

 Arbetsdomstolen kom fram till att så var fallet, alltså hade 

C tagit över de materiella tillgångarna från B.  

Slutsatsen blev således att fem av de sju kriterierna var uppfyllda. Personal och 

kunder i formell mening hade inte övertagits, men detta hindrade inte att det vid en 

samlad bedömning var fråga om en verksamhet som efter övergången bevarat sin 

identitet. Den i målet berörda arbetstagaren hade därmed avskedats från C utan 

laglig grund.   

5.3 Fall där verksamhetsövergång inte förelegat 

5.3.1 Materialintensiva verksamheter 

 AD 1995 nr. 96: Ett företag (A) innehade entreprenader för busstrafik inom tre 

skilda geografiska områden. Därför var det totalt tre mål som var föremål för Ar-

betsdomstolens prövning. Vid upphandlingsförfarande gick A dock miste om ent-

reprenaderna till förmån för konkurrerande företag. Med anledning härav sade A 

upp de arbetstagare som arbetat med de ifrågavarande entreprenaderna. Arbetsta-

garsidan menade att uppsägningarna skulle ogiltigförklaras eftersom de stred mot 

uppsägningsförbudet i 7§ tredje stycket LAS (med beaktande av 6 b § LAS). Efter 

yrkande från arbetsgivarsidan tog Arbetsdomstolen ställning till ifall ett interimist-

iskt förordnade om att anställningarna skulle upphöra i väntan på dom var på sin 

plats.  

Målet var det första som berörde de nya reglerna i LAS om verksamhetsövergång 

efter inträdet i den Europeiska unionen. Domstolen kom därför fram till att pröv-

ningen måste göras med beaktande av EU-domstolens praxis.
92

 Därigenom blev 

Spijkers-kriterierna aktuella och man uttalar följande apropå den prövning som 

företogs:  
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 Arbetsdomstolen hänvisade har till Lagrådets yttrande i prop. 1994/95:102 s. 41,80 och 129 samt 

till ordalydelsen i Spijkers-domen.  
92

 Det framgår i förarbetena att bestämmelserna ska tolkas i enlighet med EU-rätten (se prop. 

1994/95:102 s. 23).  
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”Det avgörande vid bedömningen är om verksamheten har bevarat sin identitet. En övergång före-

ligger inte bara på grund av att tillgångarna säljs. Det är nödvändigt att avgöra också om verksam-

heten var i gång vid övergångstillfället (en "going concern"). En indikation på detta är att den nya 

arbetsgivaren fortsätter eller återupptar driften med samma eller liknande innehåll. Vid bedömning-

en är det nödvändigt att iaktta alla de fakta som är karaktäristiska för transaktionen.” 

Arbetsdomstolen slår även fast att det är av mindre intresse ifall det är överens-

stämmande arbetsuppgifter som utförs före och efter övergången vid bedömningen 

om identitet föreligger. Istället ska fokus ligga på ifall produktionsresurserna, som 

till exempel lokaler och maskinell utrustning övertagits. Det ska även beaktas ifall 

arbetsledning, arbetsstyrka, kunder och affärskontrakt tagits över. 

I två av målen hade inget förutom arbetsuppgiften (busstrafik inom ett begränsat 

geografiskt område) övergått. Därför var det i de fallen inte fråga om en verksam-

hetsövergång enligt 6 b § LAS på grund av att verksamheten inte bevarat sin iden-

titet. I det tredje fallet hade ett mindre antal bussar sålts till den nya entreprenören. 

En del av arbetsstyrkan hade också tagits över. Arbetsdomstolen menade att dessa 

omständigheter ”uppenbarligen” inte kunde leda till slutsatsen att det var fråga om 

en verksamhetsövergång enligt 6 b § LAS. Bolaget hade alltså inte varit förhindrat 

att säga upp arbetstagarna på grund av arbetsbrist.  

Arbetsdomstolen beslutade därför interimistiskt att A var oförhindrad säga upp 

berörda arbetstagare på grund av att en övergång av verksamhet enligt 6 b § LAS 

inte ansågs vara för handen.   

AD 1995 nr. 163: I detta mål avgjordes huvudfrågan som var föremål för domsto-

lens interimistiska beslut i AD 1995 nr. 96. Således hade ett företag (A) med ent-

reprenader för busstrafik vid ny upphandling inte fått entreprenadavtalen förnyade. 

Beställaren hade istället tecknat avtal med två av A:s konkurrenter, B och C. A 

sade då upp flera arbetstagare som berördes av övergången på grund av arbetsbrist. 

Arbetstagarsidan yrkade att verksamheten övergått till B respektive C och att upp-

sägningarna skulle ogiltigförklaras.  
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Arbetsdomstolen inledde med att analysera begreppet ”övergång” i LAS, eftersom 

den svenska lagstiftningens tillämpningsområde ska överensstämma med överlå-

telsedirektivets. Arbetsdomstolen hade här således att ta ställning till om en ”lag-

enlig överlåtelse” skett, och om denna i så fall omfattat en ”verksamhet eller en del 

av en verksamhet”.  

Arbetsdomstolen slår fast att en ”lagenlig överlåtelse” kan ske i två steg, som till 

exempel vid ett entreprenörsbyte, då uppdragsgivaren tar tillbaka entreprenaden 

och byter till en annan entreprenör.
93

 Därefter undersökte Arbetsdomstolen om det 

varit en ”verksamhet” som varit föremål för övergång. Jämförelser med de eng-

elska, franska och tyska språkversionerna av överlåtelsedirektivet gjordes av dom-

stolen.
 94

  Språkjämförelsen gav en ”klar antydan” att ”verksamhet” i överlåtelsedi-

rektivets mening torde stå för ”affärsrörelse”, hellre än för ”arbetsuppgifter”.  

Arbetsdomstolen fortsätter med att konstatera att EU-domstolens praxis givit un-

derlag för samma slutsats och hänvisar till Spijkers-domen:  

”Enligt denna dom är avgörande, om "verksamheten" vid övergången har bevarat sin identitet. Är 

det en bestående ekonomisk enhet - en "going concern" - som har går över? Enligt EG-domstolen 

skall den frågan avgöras efter en helhetsbedömning av samtliga omständigheter kring övergången. 

I Spijkers-domen anger EG-domstolen sju kriterier som får särskild betydelse vid en sådan helhets-

bedömning (jfr prop. 1994/95:102 s. 26). ”      

Hänvisning görs även till Rygaard-domen, där ett företag överfört en av sina ent-

reprenader till ett annat företag med syftet att denna skulle färdigställa entreprena-

den. EU-domstolen uttalade där att tidigare praxis (bland annat Spijkers-domen) 

utgått från förutsättningen att övergången rört en ekonomisk enhet som varit stabilt 

organiserad och vars verksamhet inte varit begränsad till att utföra en bestämd ent-

reprenad. I fall likt det som behandlades i Rygaard-domen kan övergången enligt 

EU-domstolen endast omfattas av överlåtelsedirektivet om den innefattar en över-
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 Arbetsdomstolen hänvisar till EU-domstolens praxis, bland annat Daddy's Dance Hall (mål 

324/86). 
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 Engelska: "business", franska: "établissement" och tyska: "Betrieben". Dessa begrepp motsvarar 

det svenska ”verksamhet” i de olika språkversionerna.  
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gång av en organiserad helhet av beståndsdelar som möjliggör en stabil fortsatt 

drift av överlåtarens aktiviteter.  

Det hade i förevarande mål framkommit att varken B eller C övertagit vare sig ar-

betskraft, administration, fordon, fastigheter eller andra materiella tillgångar från 

A. Arbetsuppgifterna var fortsatt de samma och beställaren av entreprenaden hade 

fortsatt en viss kontrollerande funktion, som dock inte kunde liknas vid en före-

tagsledande funktion. Att samma allmänhet betjänades, inom samma geografiska 

område, ansågs också hänförligt till de arbetsuppgifter som utfördes. Att entrepre-

nadavtalen avlöst varandra utan uppehåll och var avsedda att löpa över lång tid 

gavs ingen självständig betydelse. Arbetsdomstolen kom därför fram till att identi-

teten i verksamheten inte bevarats efter entreprenörsskiftet. Därför hade ingen 

verksamhetsövergång i direktivets mening ägt rum.     

AD 2001 nr. 101: Ett företag (A) gav ut en tidning. Man samarbetade med ett an-

nat företag (B) som skötte den redaktionella produktionen av tidningen. Samar-

betet avslutades emellertid och A kom att själv ombesörja hela produktionen. 

Fråga uppkom då om detta var att betrakta som en övergång av verksamhet enligt 

6 b § LAS och ifall en arbetstagare som varit anställd hos B därigenom haft rätt till 

anställning hos A.  

Arbetsdomstolen inledde med att diskutera frågan om förevarande situation bör 

omfattas av överlåtelsedirektivets krav på lagenlig överlåtelse.
95

 Dock hade sva-

randesidan inte bestridit att det var fråga om en lagenlig överlåtelse. Domstolen 

lämnade därför frågan därhän.  

Gällande kraven på bestående ekonomisk enhet och identitet i verksamhet uttalade 

domstolen i korthet följande.
 96

 Det enda som övertagits av A var en del av perso-

                                                           
95

 Man hänvisade till EU-domstolens praxis, se Ny Mølle Kro, mål 287/86.  
96

 Arbetsdomstolen håller även här inte isär begreppen; man skriver att: ”Avgörande för frågan om 

en övergång enligt 6 b § anställningsskyddslagen har skett blir i stället om det som har övergått 

från [B] till [A] kan anses vara en sådan bestående ekonomisk enhet som avses med överlåtelsedi-

rektivet. För att avgöra om verksamheten har bevarat sin identitet skall enligt EG-domstolens 

praxis en helhetsbedömning /…/”.  
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nalstyrkan samt arbetsuppgifterna. Detta kunde inte anses vara tillräckligt för iden-

titet före och efter överlåtelsen skulle kunna anses föreligga.
97

 En ekonomisk enhet 

kan inte reduceras till den verksamhet som de bedriver. Kärandesidan hade gjort 

gällande bland annat att kunderna övertagits. Detta höll domstolen inte med om 

eftersom det var A som hela tiden sålt tidningen till kunderna, B hade endast haft 

hand om produktionen. Övriga kriterier kunde inte heller anses uppfyllda. Med 

anledning av detta ansågs en övergång av verksamhet inte vara för handen. 

AD 2008 nr. 51: Ett företag bedrev ett sågverk. Sågverkets behov av truckar till-

handahölls av en entreprenör (A). Entreprenören anlitade i sin tur ett annat företag 

(B) för bemanningen av truckarna. När A istället anlitade C för bemanningen av 

truckarna uppkom tvist huruvida detta var att anse som en övergång av verksamhet 

enligt 6 b § LAS. Målet kretsade krig ifall övergång av verksamhet hade skett i 

första hand från B till C och i andra hand från B till A. Arbetsdomstolen avgjorde 

detta i mellandom. 

Arbetsdomstolen förklarar inledningsvis vad som innebär med begreppet överlå-

telse: 

”Överlåtelse definieras enligt artikel 1 punkten 1. b) i direktivet 2001/23/EG som överlåtelse av en 

ekonomisk enhet, som behåller sin identitet och varmed förstås en organiserad gruppering av till-

gångar vars syfte är att bedriva ekonomisk verksamhet, vare sig denna utgör huvud- eller sidoverk-

samhet.” 

Man erinrar också om att denna definition är avsedd att klargöra begreppet men 

inte att ändra direktivets räckvidd.  Därmed är EU-domstolens tidigare praxis, 

såsom till exempel Spijkers-målet, fortfarande relevant.  Således fortsätter domsto-

len med att uttala att man därför måste undersöka om det i det förevarande målet 

är fråga om en bestående ekonomisk enhet som efter övergången behållit sin iden-

titet, med beaktande av samtliga omständigheter i målet men med ett särskilt fokus 

på Spijkers-kriterierna.  
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 Hänvisning görs till bl.a. Süzen (mål 13/95) samt till Arbetsdomstolens egen praxis.  
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Därefter går Arbetsdomstolen vidare till att redogöra för att överlåtelsedirektivet 

kan vara tillämpligt på entreprenader, under vissa omständigheter.
98

 Direktivet kan 

även tillämpas för bemanningsföretag.
99

 I normalfallet leder dock Spijkers-

kriterierna till att reglerna om övergång av verksamhet inte kan tillämpas när ett 

bemanningsföretag hyr ut personal som tillsammans med personalen vid det inhy-

rande företaget utför vissa arbetsuppgifter. Den inhyrda personalen står då till be-

ställarens förfogande och utför arbetsuppgifter på samma sätt som de av beställa-

ren anställda arbetstagarna. Skulle beställaren däremot välja att hyra in personal 

för utförande av en viss arbetsuppgift och bemanningsföretaget gentemot beställa-

ren svarar för resultatet av verksamheten, och inte endast tillhandahåller personal, 

torde det i vissa fall kunna vara fråga om en övergång av verksamhet i direktivets 

mening.
100

 Detta resonemang kan enligt Arbetsdomstolen även tillämpas när en 

beställare anlitar ett bemanningsföretag för utförande av vissa arbetsuppgifter och 

uppgiften sedan övergår till ett annat bemanningsföretag, om det första beman-

ningsföretaget ställer sin personal till beställarens förfogande.  

 Med anledning av det ovan anförda hade Arbetsdomstolen därför att ta ställning 

till huruvida C var att anse som ett bemanningsföretag eller som en underentrepre-

nör och därmed även ifall situationen var att anse som en övergång av verksamhet. 

Kärandesidan hävdade att det med anledning av beräkningen av ersättningen 

(bland annat skulle en viss vinstdelning göras) till C skulle leda till att denna var 

att betrakta som en underentreprenör. Domstolen fäste ingen vikt vid detta utan 

anförde att innebörden av C:s uppdrag var den avgörande frågan.  
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 Man hänvisar här till Rygaard (mål C 48/94) och Süzen (mål C-13/95).  När en entreprenad över-

förs till ett företag från ett annat, med syftet att det förvärvade företaget ska färdigställa ett visst 

arbete krävs att det är fråga om ett överförande av en organiserad helhet av beståndsdelar som gör 

det möjligt för förvärvaren att på ett stabilt sätt kunna slutföra entreprenaden (Rygaard). Med 

Süzen-domen, som också gällde en entreprenad, gjorde EU-domstolen kart att direktivet inte kan 

tillämpas när det bara är arbetsuppgifterna som övergår.    
99

 Se mål C-458/05, Jouini m.fl. Målet handlade om övergång av en del av ett bemanningsföretags 

verksamhet till ett annat bemanningsföretag. Överlåtelsedirektivet är i sådana fall tillämpligt när de 

tillgångar som omfattas av övergången i sig är tillräckliga för att möjliggöra ett fortsatt tillhanda-

hållande av de tjänster som är typiska för den ekonomiska verksamheten i fråga.  
100

 Arbetsdomstolen tydliggör genom att skriva: ”Situationen kan då beskrivas så att bemanningsfö-

retaget har tagit över en del av beställarens verksamhet för att gentemot denne svara för resultatet 

(jfr NJA 1989 s. 629).” 
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Arbetsdomstolen kom fram till, efter att ha granskat avtalen mellan företaget och 

A samt mellan A och C att det i realiteten var fråga om att C skulle sköta beman-

ningen av truckarna. Detta eftersom det var A som skötte arbetsledningen samt 

svarade för driften av truckverksamheten i stort. C skulle endast tillhandahålla per-

sonal. Kärandesidan gjorde gällande, med anledning av en formulering i avtalet 

mellan A och C, att arbetsledningen faktiskt sköttes av C. Arbetsdomstolen ansåg 

dock att denna arbetsledning endast avsåg C:s roll som arbetsgivare för beman-

ningspersonalen; alltså att C skötte administrationen av de egna arbetstagarna.  

Kärandesidan hävdade också att oberoende av utfallet gällande avtalsformulering-

en var det rent faktiskt så att C skötte arbetsledningen, eftersom man hade två så 

kallade förstemän som hanterade flera typer av beslut beträffande den dagliga 

verksamheten. Trots detta fann Arbetsdomstolen att den egentliga arbetslednings-

rätten låg hos A, bland annat eftersom det vore orimligt att C skulle kunna besluta 

om övertid som de sedan kunde fakturera för.  

Slutsatsen blev således att C inte var en underentreprenör till A, utan det var fråga 

om ren personaluthyrning. Inga omständigheter hade gjorts gällande för att det 

trots detta var en övergång av verksamhet enligt 6 b § LAS.
101

 Ingen besående 

ekonomisk enhet hade gått över från B till C. Domstolen konstaterade även, myck-

et kortfattat, att det inte häller varit fråga om en övergång av verksamhet från B till 

A.  

AD 2010 nr. 25: Tvisten gällde en entreprenad i byggbranschen och huruvida 

denna övergått från A till B på så vis som avsågs i en tillämplig kollektivavtalsbe-

stämmelse. A kom sedan att gå i konkurs. Parterna var i målet eniga om att be-

stämmelsen i kollektivavtalet hade samma innebörd som 6 b § LAS. Således 

kunde Arbetsdomstolen tolka kollektivavtalsbestämmelsen i enlighet med vad som 

gäller för 6 b § LAS.  
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 Alltså sådana omständigheter som var för handen i Jouini-målet.  
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Som brukligt inleder Arbetsdomstolen domskälen med att konstatera att det för att 

vara fråga om en övergång av verksamhet på så vis som avses i 6 b § LAS krävs 

att det som varit föremål för övergången bevarat sin identitet och att det som över-

gått kan beskrivas som en bestående ekonomisk enhet.
102

 Eftersom inget avtal gäl-

lande övergången fanns mellan parterna gjorde Arbetsdomstolen en helhetsbe-

dömning av omständigheterna i fallet. 

20 av totalt 28 arbetstagare hade anställts av B. Av de åtta arbetstagare som inte 

anställts var sex tjänstemän, däribland arbetsledare. Således hade majoriteten av 

arbetstagarna övertagis av B. Dock hade domstolen att klarlägga huruvida detta 

inneburit att A:s verksamhet kommit att drivas vidare av B. Vid tiden för över-

gången hade verksamheten inte heller legat nere. 

Domstolen anför vidare att det krävs att det rör sig om en övergång av en organisa-

torisk helhet av beståndsdelar som möjliggör en fortsatt drift av hela eller en del av 

verksamheten efter övergången. Det är alltså inte tillräckligt att ett företag anlitar 

ett annat företag för att slutföra en entreprenad.
103

 Inte heller kan en ekonomisk 

enhet reduceras till den verksamhet som den bedriver.
104

  

Utredningen (som bland annat bestod av en faktura samt vittnesuppgifter) i målet 

visade att det varit så att B efter övergången de facto hyrt ut den personal som ar-

betade med entreprenaden till det beställande fastighetsföretaget. B hade inte haft 

någon möjlighet att till arbetsledning av de uthyrda arbetstagarna, utan detta hade 

löpande skötts av A. B hade redan efter 14 dagar avvecklat sitt närvarande på ar-

betsplatsen och endast tolv de arbetstagare som tidigare varit anställda av A hade 

fortsatt arbetet.  

Det hade, som redan nämnts, inte fattats något avtal angående övertagande av ent-

reprenaden. I vart fall var det inte visat att villkoren för ett övertagande på något 

sätt formaliserats mellan parterna. Med anledning av att ett övertagande av en ent-
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 Spijkers (mål 24/85). Även här är det svårt att urskilja att det ska vara en prövning i två steg.  
103

 Hänvisning görs här till Rygaard (mål 48/94).  
104

 Süzen (mål 13/95).  
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reprenad medför stora förpliktelser, speciellt för övertagande part, var det enligt 

Arbetsdomstolen osannolikt att två seriösa avtalsparter skulle avstå från att skrift-

ligen dokumentera överenskommelsen. Ett annat förfarande skulle varit riskfyllt, 

bland annat eftersom A var när en konkurs.  Detta talade, enligt Arbetsdomstolen, 

emot att det var fråga om ett övertagande.  

Gällande de materiella tillgångarna anförde domstolen att utredningen i målet inte 

visat att B övertagit några materiella tillgångar från A. Detta eftersom det material 

som funnits på arbetsplatsen likväl hade kunnat tillhöra det beställande fastighets-

bolaget. Dessutom fanns verktyg och byggmaterial upptagna i A:s konkurs i sådan 

omfattning att det framstod som osannolikt att de förvärvats av B.  

Arbetsdomstolen nådde således fram till att det inte var fråga om en övergång av 

en bestående ekonomisk enhet. 

5.3.2 Personalintensiva verksamheter    

AD 1997 nr. 67: Tvisten gällde huruvida en övergång av en entreprenad omfatta-

des av 6 b § LAS och därigenom ifall B var skyldigt att överta anställda från A. 

Omständigheterna var följande: Ett bolag (A) hade bedrivit en beställningscentral 

för färdtjänst och sjukresor på uppdrag av tre kommuner och ett landsting. Efter ett 

upphandlingsförfarande förlorade bolaget uppdraget till ett annat bolag (B). Fråga 

uppkom om det var fråga om en verksamhetsövergång. Arbetsdomstolen uttalade, 

efter att ha hänvisat både till AD 1995 nr. 163 samt till EU-domstolens praxis, att 

det vid en samlad bedömning inte var fråga om en verksamhetsövergång på så vis 

som avses i 6 b § LAS. Skälen för detta var främst att det inte övergått några till-

gångar, personal eller goodwill från A till B. Förvisso användes samma datasystem 

av båda bolagen, men systemet hade inte övergått från den första till den andra. 

Istället hade en licens till systemet tecknats av det bolag som fått i uppdrag av 

landstinget att ombesörja upphandlingen. Detta bolag tillhandahöll i sin tur syste-

met till B. Således hade inte systemet övergått från A till B. Det förhöll sig på 

samma sätt med telefonabonnemang och – nummer. Arbetsdomstolen uttalade att 
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det enda som övertagits från A av B var arbetsuppgifterna och det var därför inte 

fråga om en verksamhetsövergång i LAS mening. 

AD 1997 nr. 81: Ett fastighetsföretag (A) bedrev på egen hand skötseln av sina 

fastigheter. När man upphörde med detta för att istället lägga ut arbetet på entre-

prenad till ett annat företag (B) uppkom tvist huruvida B var tvungen att överta 

anställda från A. Arbetstagarsidan menade att det var fråga om en sådan övergång 

av verksamhet från A till B som avses enligt 6 b § LAS samt överlåtelsedirektivet 

och att B därför varit skyldig att anställa de berörda arbetstagarna. 

Arbetsdomstolen slår inledningsvis fast att det rört sig om en lagenlig överlåtelse 

från A till B, eftersom det förelegat en direkt avtalsrelation mellan dem. Man går 

därefter vidare i med att redogöra för övriga förutsättningar för övergång av verk-

samhet i överlåtelsedirektivets mening: 

”Den avgörande frågan i målet blir därmed huruvida det som övergått är en verksamhet eller en del 

av en verksamhet. I enlighet med det synsätt som anlagts av EG-domstolen i Spijkers-domen (nr 

24/85, 1986 ECR 1119) och flera andra avgöranden blir det avgörande spörsmålet om "verksam-

heten" vid övergången har bevarat sin identitet. Man skall enligt domstolen ställa frågan om det 

som övergått kan beskrivas som en bestående ekonomisk enhet, enligt engelskt språkbruk en "go-

ing concern". I enlighet med EG-domstolens praxis skall därvid göras en helhetsbedömning mot 

bakgrund av omständigheterna vid övergången. Vid denna bedömning får enligt EG-domstolen sju 

kriterier särskild betydelse.” 

Arbetsdomstolen fortsätter således med att göra en helhetsbedömning av omstän-

digheterna i enlighet med Spijkers-kriterierna.
105

 För att en situation som den i fal-

let förevarande ska omfattas av överlåtelsedirektivet konstaterar Arbetsdomstolen, 

med stöd av EU-domstolens praxis, att en övervägande del av personalstyrkan ska 

överföras till förvärvaren. Överförandet tar sikte på både personalstyrkans antal 
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 Arbetsdomstolen konstaterar att en sådan helhetsbedömning även ska göras även vid övergång 

av entreprenader samt då ett företag lagt ut viss verksamhet på entreprenad. Man hänvisar här till 

fallen Süzen (mål C-13/95) respektive till Schmidt (mål C-392/92) och Rask (mål C-209/91). Om 

en viss verksamhet läggs ut på entreprenad har EU-domstolen pekat på överlåtelsedirektivets 

skyddssyfte vid byte av arbetsgivare.  
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och kompetens. Alternativt ska betydande materiella eller immateriella tillgångar 

överlåtas till förvärvaren.    

Arbetsdomstolen kom fram till att det i fallet mer var fråga om en övergång av ar-

betsuppgifterna, i stället för verksamheten. Detta med anledning av det inte över-

gått någon personal eller några materilla eller immateriella tillgångar. När verk-

samheten lagts ut på entreprenad ansågs kunderna inte ha övergått. Man fann för-

visso att verksamhetens art som sådan var likadan före och efter övergången och 

att arbetet fortsatt utförts på samma vis. Detta var dock mer hänförligt till de ar-

betsuppgifter som utförs än till den verksamhet som bedrivs. I enlighet med 

Süzen-domen kunde den ekonomiska enheten inte reduceras till den verksamhet 

som bedrivits.  

Arbetstagarsidan gjorde gällande att det i fallet var fråga om en verksamhet som 

lades ut på entreprenad och att detta skulle vara principiellt åtskilt från ett entre-

prenörsbyte. Detta resonemang ställde sig Arbetsdomstolen inte bakom. Istället 

menade rätten att det saknades anledning till att skilja de två situationerna åt, på 

grund av att det då skulle skapas en omotiverad diskrepans mellan de två händelse-

förloppen vid bedömningen av den ekonomiska verksamhetens identitet. Således 

fann Arbetsdomstolen att det inte varit fråga om en verkasamhetsövergång enligt 6 

b § LAS.  

Arbetsdomstolen menade att eftersom det inte var fråga om en verksamhetsöver-

gång föranledde detta att det inte heller var aktuellt att inhämta förhandsavgörande 

från EU-domstolen. Två ledamöter var skiljaktiga och hävdade att förhandsavgö-

rande borde inhämtas för att ge klarhet i hur frågan om överlåtelsedirektivets till-

lämplighet skulle lösas. Dissidenterna ansåg också att det var fråga om en verk-

samhetsövergång, på grund av att det var samma verksamhet som bedrevs före 

övergången som efter. Vidare övertogs kunder och verksamheten låg inte heller 

nere. Att materiella och immateriella tillgångar inte tagits över var enligt de skilj-

aktiga av ringa betydelse, eftersom sådana sällan förekommer i tjänstesektorn. Att 

personalen inte övertagits skulle inte heller tillmätas stor betydelse eftersom ”den 
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tvistefråga som skall avgöras i målet är just om det har förelegat skyldighet att 

överta personal.”
106

            

AD 1998 nr. 44: En entreprenör inom fastighetsförvaltningsbranschen (A) förlo-

rade kontaktet med ett bostadsbolag (som i sin tur skötte förvaltningen av stiftelses 

fastigheter) till en annan entreprenör (B). Tvisten handlade om ifall B varit skyldig 

att från A överta en anställd, som arbetat med de fastigheter som ägdes av stiftel-

sen, med anledning av entreprenörsbytet. Arbetsdomstolen konstaterade först att 

det var fråga om en lagenlig överlåtelse
107

 och gick sedan vidare till att konstatera 

att huvudfrågan i målet var huruvida det som övergått var att anses som en verk-

samhet eller en del av en verksamhet.  Arbetsdomstolens resonemang fortsätter 

med att man uttalar att det avgörande för att bestämma om det är en ekonomisk 

enhet som är föremål för en övergång är ifall denna efter övergången behåller sin 

identitet.
108

 Därefter konstaterar man att en helhetsbedömning av kriterierna ska 

göras och att dessa ska beaktas även om bara en viss verksamhet lagts ut på entre-

prenad samt att kriterierna också är tillämpliga när bara en arbetstagare berörs av 

övergången.
109

 I det aktuella fallet, fortsätter Arbetsdomstolen, är det dock så att 

inga materiella eller immateriella tillgångar har övertagits av B. Inte heller perso-

nalen övertogs. Förvisso ansågs verksamhetens art vara densamma, men detta är 

inte tillräckligt för att identitet i verksamhet ska anses föreligga. En verksamhets 

identitet kan inte reduceras till att enbart avse de arbetsuppgifter som utförs. Efter 

en analys av omständigheterna i målet fann Arbetsdomstolen att en verksamhetsö-

vergång i enlighet med 6 b § LAS inte skett.  

AD 1998 nr. 121: Två kommuner övertog ansvaret för fastighetsindelningen från 

en statlig myndighet. Tvist uppkom gällande ifall kommunerna varit skyldiga att 

överta arbetstagare som genom detta blev övertaliga. Fackförbundet som föret-
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 Detta är enligt mig ett vettigt och ändamålsenligt resonemang.  
107

 Man hänvisade här till EU-domstolens praxis. Se dom i Merckx (mål C-171/94) och i Süzen 

(mål C-13/95).  
108

 Detta görs med hänvisning till Spijkers (mål 24/85) med flera mål och de tillhörande kriterierna. 

Dock är det, enligt min mening, ett cirkelresonemang. Mer om detta nedan.  
109

 Man hänvisar även här till Süzen (mål C-13/95) samt till Schmidt (mål C-393/92) och Rask (mål 

C-209/91). 
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rädde arbetstagarna menade att det var fråga om ett byte av huvudman, eller alter-

nativt att det var fråga om en verksamhetsövergång enligt Spijkers-kriterierna. 

Följden är dock densamma; 6 b § LAS ska tillämpas.  

Arbetsdomstolen uttalade att det genom överlåtelsedirektivet finns ett enhetligt 

överlåtelsebegrepp som kommer till uttryck i LAS 6 b §. I detta ingår verksam-

hetsövergångar inom offentlig sektor.
110

  Således saknades skäl att närmare under-

söka i fall det varit fråga om ett huvudmannabyte. Arbetsdomstolen fortsatte därför 

med att pröva ifall överlåtelsedirektivet och 6 b § LAS var tillämpliga. Beträffande 

direktivet uttalade domstolen att detta inte gäller all offentlig verksamhet. Detta 

faktum måste beaktas när den gemenskapsrättsliga sidan av bestämmelsen tolkas. 

Dock har den svenska lagstiftarens avsikt varit att även anställda i offentlig sektor 

ska omfattas av skyddet som LAS ger. Därför bör de kriterier som är mer hänför-

liga till privat sektor ges mindre vikt i fall av detta slag.
111

 Vid en samlad bedöm-

ning av de resterande kriterierna kom Arbetsdomstolen fram till att det inte varit 

fråga om en övergång av en bestående ekonomisk enhet samt att identiteten hos 

verksamheterna inte bestått. Fackförbundets talan avslogs således.  

Två ledamöter var skiljaktiga. De menade att Spijkers-kriterierna borde tillmätas 

mindre betydelse vid övergångar inom offentlig sektor. Grunden för detta var en-

ligt dissidenterna att överlåtelsedirektivets tillämpning i sådana situationer var 

ovisst.
112

 Istället borde fokus ligga på att det är fråga om en författningsreglerad 

verksamhet. Vidare menade de skiljaktiga ledamöterna att frågan huruvida materi-

ella tillgångar övertagits bör vara av underordnad art i fall som det förevarande. 

Efter en viss ytterligare genomgång av kriterierna fann dissidenterna att 6 b § LAS 

bort tillämpas i den aktuella situationen.  

AD 1998 nr. 124: Ett företag utförde bevakningsuppdrag på entreprenad för en 

myndighet (A). När en annan myndighet (B) övertog den uppgift som föranledde 

                                                           
110

 Se prop. 1994/95:102 s. 65. 
111

 De kriterier som anses vara mer kopplade till verksamhet av vinstdrivande art är huruvida kun-

der övertagits, graden av likhet mellan verksamheterna samt verksamhetens art.  
112

 Domstolen hänvisar här till Henke, C-298/94.  
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entreprenadavtalet ombesörjde den myndigheten bevakningen med egen personal. 

Tvist uppkom gällande om den övertagande myndigheten varit skyldig att överta 

personalen som arbetat hos entreprenören. Arbetstagarsidan hävdade att verksam-

heten som entreprenören bedrivit för A varit en inkorporerad del av deras verk-

samhet. När B övertog förvaltningsuppgiften i fråga skulle således anställningsav-

talen också övertagits. Detta resonemang ställde sig Arbetsdomstolen inte bakom. 

Den menade att en sådan tolkning av 6 b § LAS och överlåtelsedirektivet skulle 

leda till oönskade konsekvenser. Istället tog domstolen ställning till huruvida det 

var fråga om en verksamhetsövergång mellan entreprenören och B.
113

 Man kom 

fram till att det enda som övergått var arbetsuppgiften. 6 b § LAS var således inte 

tillämplig. Med anledning av att Arbetsdomstolen fann att det inte var fråga om en 

övergång av verksamhet, saknades också skäl att inhämta förhandsavgörande från 

EU-domstolen.    

Två ledamöter var skiljaktiga. De hävdade att det med hänsyn till det sociala 

skyddssyftet som ligger bakom lagregeln och överlåtelsedirektivet borde anställ-

ningarna ha övertagits av B; ett annat synsätt skulle vara formalistiskt. Dissiden-

terna menade också att detta var en situation som inte tidigare prövats av EU-

domstolen, vilket innebar att förhandsavgörande bort inhämtats.   

AD 1998 nr. 146: Målet gällde om en överlåtelse av en restaurangrörelse från en 

ett bolag till ett annat var sådan att den omfattades av 6 b § LAS.  Förvärvaren av 

verksamheten hade köpt samtliga materiella tillgångar, inkråmet, av överlåtaren. 

Arbetsdomstolen fann, utan närmare motivering, att detta utgjorde en lagenlig 

överlåtelse på så vis som avses i överlåtelsedirektivet.   

Därefter fortsatte man med att pröva huruvida kravet på identitet var uppfyllt samt 

ifall den verksamhet som överlåts var en bestående ekonomisk enhet.
114

 Vid den 

samlade bedömningen av omständigheterna kom Arbetsdomstolen fram till att det 

enda som det enda som övergått var de materiella tillgångarna. Det var således inte 
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 Arbetsdomstolen hänvisade till Süzen (mål C-13/95) och till AD 1997 nr 67 och 81 samt 1998 

nr 44. 
114

 Även i detta mål håller Arbetsdomstolen inte isär att det är fråga om en bedömning i två steg.  
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fråga om en bestående ekonomisk enhet och 6 b § LAS kunde därför inte tilläm-

pas. Dock erinrade domstolen om lagstiftningens tvingande karaktär; parterna kan 

inte undgå att LAS tillämpas genom att avtala att ingen personal ska tas över.  

Däremot hade en ställföreträdare för det förvärvande bolaget handlat på så vis att 

de berörda arbetstagarna haft fog för att anse sig som anställda av förvärvaren. 

Därför förpliktigades det förvärvande bolaget att utge lön och semesterersättning 

till de tillsvidareanställda arbetstagarna.   

AD 2008 nr. 64: Ett hotell bytte städentreprenör. Fråga om det var en verksam-

hetsövergång enligt 6 b § LAS från den gamla entreprenören (A) till den nya (B).  

Arbetsdomstolen slog inledningsvis fast att det var fråga om en lagenlig överlå-

telse, eftersom begreppet är vidsträckt och således omfattar även en överlåtelse i 

två steg, som till exempel ett entreprenörsbyte då en uppdragsgivare tar tillbaka 

uppdraget från en entreprenör och istället ger det till en annan entreprenör. Där-

med kunde överlåtelsedirektivet tillämpas på situationen.  

Därefter gick domstolen vidare till att pröva om föremålet för övergången hade 

behållit sin identitet och ifall det som övergått var att anse som en bestående eko-

nomisk enhet, i enlighet med Spijkers-kriterierna.
115

  

Arbetsdomstolen uttalade sedan att den verksamhet som bedrevs före och efter 

övergången till sin art var likvärdig och att den inte legat nere i samband med 

övergången. Även arbetssättet kunde anses vara detsamma. Detta betraktades dock 

som omständigheter kopplade till de arbetsuppgifter som utförts hellre än till rörel-

sen som sådan. Domstolen anförde följande med hänvisning till Süzen-domen:  

”Som EG-domstolen har uttalat i Ayse Süzen-domen kan en ekonomisk enhet inte reduceras till att 

innebära den verksamhet som den bedriver. Den ekonomiska enhetens identitet följer enligt vad 

EG-domstolen uttalade även av andra omständigheter såsom dess personal, arbetsledning, organi-

sation av arbetet, driftsmetoder och, i förekommande fall, det driftkapital som den förfogar över (se 
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 Även i detta mål håller domstolen inte isär de olika begreppen, och gör inte heller klart att det 

ska vara en prövning i två steg,  
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den angivna domen p. 15). Enbart den omständigheten att arbetsuppgiften som sådan har övertagits 

av [B] föranleder mot denna bakgrund inte bedömningen att det är fråga om övergång av verksam-

het.”  

De materiella tillgångarna hade inte tagits över av B, utan tillhandahölls antingen 

av hotellet eller var B:s egna. Kärandesidan hävdade att två tredjedelar av perso-

nalstyrkan övertagits av B, eftersom två av tre arbetstagare hade anställts av B. 

Arbetsdomstolen menade dock att det fanns ett inte oansenligt antal arbetstagare 

som arbetade för hotellet vid behov samt att det även funnits en fjärde arbetstagare 

som inte heller hade anställts av B. Dessutom hade den arbetsledning som A haft 

inte heller övertagits av B. Arbetsdomstolen avslutade på följande sätt:  

”Arbetsdomstolens slutsats av det anförda blir att det förhållandet att viss personal fått fortsätta att 

arbeta vid hotellet i nya anställningar hos [B] inte medför att det har skett ett övertagande av en 

sådan organiserad grupp av arbetstagare som skulle kunna utgöra en ekonomisk enhet.” 

Med anledning av det ovan anförda kom Arbetsdomstolen således fram till att det 

inte var fråga om en övergång av en bestående ekonomisk enhet och därmed inte 

heller en verksamhetsövergång enligt 6 b § LAS. 

AD 2010 nr. 88: Ett företag (A) bedrev en entreprenad gällande service av skrivare 

för en beställares räkning. Beställaren tecknade dock ett nytt avtal med ett annat 

företag (B). A sade i samband med detta upp de arbetstagare som arbetat med ent-

reprenaden på grund av arbetsbrist. Tvisten gällde ifall verksamheten hade över-

gått från A till B.  

 I sedvanlig ordning börjar Arbetsdomstolen med att klargöra att det, för att vara 

fråga om en verksamhetsövergång i lagens mening, krävs att det som övergått efter 

övergången har behållit sin identitet och att frågan som ska ställas är huruvida 

denna verksamhet kan beskrivas som en bestående ekonomisk enhet.  

Domstolen gjorde följande bedömning utifrån omständigheterna i målet, med sär-

skilt beaktande av Spijkers-kriterierna. I målet hade en tydlig majoritet av arbets-

styrkan fått anställning hos B, vilket talade för att verksamheten behållit sin identi-
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tet. Detta gällde särskilt eftersom verksamheten till stor del bestod av de anställdas 

tekniska kompetens. Efter det att entreprenaden övertogs av B utfördes väsentligen 

samma arbetsuppgifter (servicearbete) som tidigare. Dock hade bland annat inga 

driftsmetoder eller organisationen av arbetet övertagits.
116

 Således kunde inte en-

bart det faktum att arbetsuppgiften som sådan övertagits leda till att det varit fråga 

om en verksamhetsövergång.  

Vissa materiella tillgångar i form av utrustning för utförandet av servicearbetet 

hade övertagits av B. Det var dock inte visat att utrustningen hade ägts av A, utan 

var enligt en vittnesuppgift beställarens egendom. Alltså var det inte styrkt att de 

materiella tillgångarna överförts från A till B.  

Kärandesidan hävdade att de anställda som utfört servicearbetet utgjort en egen 

ekonomisk enhet hos A och att denna inte organiserats om efter övergången till B, 

utan att de anställda fortsatt sitt arbete precis som tidigare. Arbetsdomstolen me-

nade dock att de anställda hade införlivats i B:s organisation, på så vis att de kate-

goriserats efter sin geografiska placering och därigenom fått nya chefer och kolle-

gor. Det faktum att ingen arbetsledning hade övertagits talade också mot att det 

rörde sig om en egen ekonomisk enhet. Dessutom hade arbetstagarna utbildats av 

B och då också fått fler arbetsuppgifter.  

Arbetsdomstolen drog slutsatsen att det inte var en bestående ekonomisk enhet 

som överförts från A till B.  

AD 2011 nr. 54: Tvisten gällde verksamhetsövergång av en restaurangrörelse. A 

hade sålt rörelsen till B som i sin tur arrenderat ut restaurangen till C. Frågan var 

ifall verksamheten hade övergått enligt 6 b § LAS från A till B.  

Således utredde Arbetsdomstolen, efter att ha konstaterat att det rörde sig om en 

lagenlig överlåtelse, huruvida det som övergått behållit sin identitet och var att 

anse som en bestående ekonomisk enhet. Domstolen kom fram till att B:s verk-

samhet främst bestod i att äga och förvalta företag, inte att bedriva restaurangverk-
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 Hänvisning görs till Süzen (mål C-13/95).   
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samhet själv. Det fanns i överlåtelseavtalet mellan A och B stöd för att B aldrig 

skulle driva verksamheten i egen regi, utan endast skulle arrendera ut den. Dessu-

tom korresponderade tillträdesdatumen i överlåtelseavtalet med det arrendeavtal 

som fattades mellan B och C.  

Verksamheten hade drivits vidare utan avbrott. Arbetsdomstolen hade därför att 

klarlägga vem av B och C som drivit verksamheten vidare. Med anledning av att 

det var C som sökt och fått serveringstillstånd och tilltätt lokalen med restaurang-

namnet och inventarier samt övertagit varulagret kom Arbetsdomstolen fram till 

att det var C övertog den ekonomiska enheten och som drev verksamheten vidare. 

Således hade ingen verksamhetsövergång enligt 6 b § LAS skett från A till B.  

AD 2013 nr. 47: Ett hotell hade bytt städentreprenör från A till B. Detta entrepre-

nörsbyte hade av parterna behandlats som en verksamhetsövergång enligt 6 b § 

LAS och B övertog därför en stor del av A:s arbetsstyrka. Tvist uppkom gällande 

huruvida arbetstagare ur den administrativa personalen bort omfattats av verksam-

hetsövergången. Avgörande för denna fråga var om de arbetat inom den verksam-

het som övergått till B. Arbetsdomstolen avgjorde denna fråga i mellandom.  

Arbetsdomstolen uttalade att den del av A:s verksamhet som övergått till B var 

städverksamheten vid de i målet aktuella hotellen. De berörda arbetstagarna hade 

emellertid arbetat med ledning och administration inom hela A:s verksamhet, även 

för en annan uppdragsgivares räkning. Med anledning av detta ansåg Arbetsdom-

stolen att de berörda arbetstagarna inte arbetat inom den del av A:s verksamhet 

som omfattades av verksamhetsövergången till B.
117

    

5.4 Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen 

AD 1995 nr. 134: Detta mål gällde begäran om förhandsavgörande i den tvist som 

föranlett de ovan refererade målen AD 1995 nr. 96 och AD nr. 1995 nr. 163. Tvis-

ten gällde huruvida byte av entreprenör för busstrafik omfattades av 6 b § LAS. 
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 Arbetsdomstolen hänvisade till EU-domstolens dom i mål 186/83 Botzen med flera, gällande att 

endast de arbetstagare som arbetar inom den del av en verksamhet som överlåtits omfattas av över-

låtelsedirektivets skydd.   
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Kärandesidan begärde att förhandsavgörande gällande vilka faktorer som ska styra 

identitetsbedömningen vid entreprenadbyte skulle inhämtas. Inledningsvis konsta-

terade Arbetsdomstolen att den, enligt artikel 177 i Romfördraget,
118

 är skyldig att 

inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen om målet inte kan avgöras utan att 

innebörden av en gemenskapsrättsakt tolkas av EU-domstolen. Om rättsläget är 

klart behövs således inget förhandsavgörande inhämtas. Vidare uttalade Arbets-

domstolen att det är den nationella domstolen som själv avgör om ett ska inhämtas 

eller ej.
119

 

Arbetsdomstolen kom fram till att EU-domstolens praxis gav tillräcklig vägled-

ning för att avgöra sakfrågan på ett korrekt sätt.
120

 Således beslutade man att inte 

inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen.  
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 Denna regel hittas numer i artikel 267 i Fördraget om den Europiska Unionens funktionssätt [cit. 

FEUF].   
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 Man hänvisar här till prop. 1994/95:19 (s. 528). 
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 Man hänvisar bland annat till Spijkers (mål 24/85) och Rygaard (mål C-48/94).   
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6. Analys  

6.1 Inledning 

Det torde vara svårt för arbetstagare att veta om deras situation är sådan att den 

omfattas av LAS efter det att en verksamhet övergått. Eftersom att EU-rätten är 

den bakomliggande källan till den svenska nationella lagstiftningen är det svårt för 

lekmän att sätta sig in i det intrikata regelsystemet. På grund av att ämnet med an-

ledning av sin komplicerade natur är svårt att sätta sig in i torde det även vara svårt 

för människor utan juridisk kompetens att greppa varför just deras anställning inte 

omfattas av LAS. Min mening är att Spijkers-kriterierna är svårtillämpliga på så 

vis att det till stor del är fråga om att domstolen gör en bedömning i det enskilda 

fallet. Detta är som bekant nödvändigt i alla processer, men här ter sig intresseav-

vägningen särskilt diffus. Även om det i viss mån finns branschspecifika särdrag 

så uppnår dessa inte den skyddsnivå gällande förutsebarhet med mera som är 

önskvärd inom arbetsrätten. Det beror på att just detta rättsområde har karaktären 

av social skysslagstiftning på ett annat sätt än den övriga civilrätten. På grund av 

detta bör också frågan ställas om det är rimligt att skyddet varierar mellan olika 

branscher.   

Arbetstagare och arbetsgivare kan inte anses vara som vilka avtalsparter som helst; 

den ena är beroende av den andra för att kunna säkra sin försörjning. Därför måste 

kravet på förutsebarhet vara större här än inom andra civilrättsliga discipliner, så 

att parterna (och då främst arbetstagarna) vet vad de har att vänta sig vid till exem-

pel en verksamhetsövergång. På så vis kan de då vidta åtgärder för att hitta en an-

nan anställning om det är så att deras anställningsavtal inte omfattas vid över-

gången. 

6.2 Ekonomisk enhet kontra identitet  

Som ovan beskrivits gör Mulder gällande att de första fem Spijkers-kriterierna ska 

användas för att fastställa om föremålet för övergången är en ekonomisk enhet, 

medan det sjätte och sjunde kriteriet ska användas för att slå fast ifall det föreligger 
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identitet i verksamheten efter övergången. Detta kan inte jag utläsa ur Arbetsdom-

stolens praxis. Istället gör domstolen oftast en bedömning gällande identiteten uti-

från ifall det som övergått är att betrakta som en ekonomisk enhet eller ej. Detta ter 

sig, enligt mig, som ett märkligt förfarandesätt när en utredning utifrån Spijkers-

kriterierna ska göras.  

Eftersom kriterierna ska användas både för att fastställa ifall det som övergått är en 

ekonomisk enhet och ifall identiteten är bevarad, är min åsikt att kriterierna inte 

behöver delas upp på ett sådant vis som Mulder förespråkar. Dock anser jag att 

man bör hålla isär begreppen så att det blir tydligt att det rör sig om en prövning i 

två steg och på så vis höja rättssäkerheten. Detta skulle även tydliggöra de kvalita-

tiva brister som Spijkers-kriterierna, enligt mig, har.    

Med anledning av det ovan anförda blir jag smått konfunderad av att Arbetsdom-

stolen ofta väljer att pröva ifall en verksamhet behållit sin identitet med utgångs-

punkt i huruvida verksamheten kan beskrivas som en bestående ekonomisk enhet 

eller ej. Man resonerar kring att det avgörande för att bestämma om det är en eko-

nomisk enhet som är föremål för en övergång är ifall denna efter övergången be-

håller sin identitet.
121

  Mulder menar att bedömningen bör inledas med att pröva 

ifall det som övergått är en ekonomisk enhet. Om så är fallet ska sedan prövningen 

angående identiteten göras. Denna syn på Spijkers-kriterierna ställer jag mig 

bakom, helt enkelt eftersom det är ett logiskt förfarandesätt. Efter att ha undersökt 

Arbetsdomstolens praxis gällande övergång av verksamhet slås jag av hur sällan 

domstolen håller isär att det är en bedömning i två steg som företas.   

Om Arbetsdomstolen skulle vara tydlig med att först pröva huruvida föremålet för 

övergången är en ekonomisk enhet för att sedan gå vidare till att pröva ifall den 

ekonomiska enheten har behållit sin identitet skulle detta sannolikt öka domarnas 

förståelighet. Det skulle bli tydligare hur bedömningen gällande vad som är en 

ekonomisk enhet går till samt hur identitetsbedömningen företas. I detta ligger 
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även ett åskådliggörande av tillämpningen av Spijkers-kriterierna, vilket i sin tur 

skulle kunna leda till ökad tydlighet till hur kriterierna viktats i de två stegen.  

Detta förutsätter dock att Spijkers-kriterierna kan tillämpas på ett logiskt och 

ändamålsenligt sätt. Personligen är jag tveksam till detta, eftersom kriterierna en-

ligt mig endast på ett forcerat sätt kan appliceras på verkliga situationer. 

Ett exempel får belysa mina tankegångar i detta avseende.
122

 Antag att en förvär-

vare övertar en blomsteraffär och att fråga om verksamhetsövergång uppkommer. 

Det enda som inte övertagits från överlåtaren av förvärvaren är personalen. Det 

domstolen först bör göra är således att kontrollera ifall föremålet för övergången är 

en ekonomisk enhet, vilket görs enligt Spijkers-kriterierna. Frågan som domstolen 

bör ställa sig är således ifall det rör sig om en verksamhet som kan bedriva en 

verksamhet med ett särskilt syfte. En blomsteraffär är sannolikt en organisation av 

personer och tillgångar som kan bedriva en ekonomisk verksamhet genom vilken 

ett särskilt syfte (att sälja blommor) efterstävas.
123

 Dock ska det vara möjligt att 

säkerställa att det är fråga om en ekonomisk enhet genom en prövning enligt 

Spijkers-kriterierna. Således ska en kontroll huruvida det är fråga om en ekono-

misk enhet göras utifrån ifall till exempel materiella tillgångar och personal har 

övertagits. I exemplet förhåller det sig så att det enda kriteriet som inte uppfyllts är 

det fjärde, eftersom personalen inte övertagits av förvärvaren.     

Vad gäller frågan om identiteten i verksamheten behållits efter övergången bör 

frågan ställas huruvida det är samma eller snarlik verksamhet som bedrivs efter 

överlåtelsen som före.
124

 Även detta ska avgöras med hjälp av Spijkers-kriterierna. 

I exemplet kan konstateras att identiteten i verksamheten är bevarad, eftersom 

samtliga kriterier med undantag för övertagande av personalen är uppfyllda.  

Jag anser att Spijkers-kriteriernas karaktär är sådan att de bäst lämpade att svara på 

frågan huruvida en verksamhet efter en övergång har bevarat sin identitet. Anled-

ningen till detta ställningstagande är att jag finner det märkligt att avgöra om en 
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 Exemplet är till stor del inspirerat av AD 1998 nr. 144. 
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 Se ovan avsnitt 5.2.1.   
124

 Se ovan avsnitt 4.2. Krav på aktivitet, fortsättning och likhet.  
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verksamhet är en ekonomisk enhet bland annat utifrån ifall personal, materiella 

och immateriella tillgångar har övergått till förvärvaren av verksamheten. Måste 

en verksamhet ha varit föremål för en övergång för att dess karaktär som ekono-

misk enhet över huvud taget ska kunna fastställas? Jag menar att ett lämpligare 

tillvägagångssätt är att först fastställa om verksamheten som övergått är en eko-

nomisk enhet enligt andra bedömningsgrunder. EU-domstolen har uttalat att be-

greppet ekonomisk enhet avser en organisation av personer och tillgångar som kan 

bedriva en ekonomisk verksamhet genom vilken ett särskilt syfte efterstävas. Min 

åsikt är att bedömningen huruvida det är fråga om en ekonomisk enhet i princip 

kan stanna vid detta ställningstagande, för att på så vis eliminera Spijkers-

kriterierna från bedömningen gällande ekonomisk enhet.  

Vidare har jag svårt att förstå hur en bedömning gällande detta hänger ihop med 

bedömningen enligt Spijkers-kriterierna. Min mening är att bedömningen om det 

är fråga om en ekonomisk enhet kan göras enbart genom EU-domstolens ovan an-

givana ställningstagande; jag ser ingen anledning till att uttryckligen inkludera 

Spijkers-kriterierna i detta led, trots att vissa faktorer som återges i kriterierna rim-

ligen även beaktas med detta förfarandesätt.                    

6.3 Arbetsdomstolens tillämpning av Spijkers-kriterierna: ”över-

gång av arbetsuppgifterna” 

Av de fall som jag har analyserat och återgivit ovan har Arbetsdomstolen endast 

ansett att en verksamhetsövergång enligt 6 b § LAS skett i tre fall.
125

 Således ver-

kar det vara relativt sällsynt att en övergång faller inom paragrafens tillämpnings-

område. Arbetsdomstolen tenderar, enligt mig, att mer eller mindre bortse från det 

skyddssyfte som genom överlåtelsedirektivet ligger bakom 6 b § LAS och istället 

endast företa en bedömning utifrån Spijkers-kriterierna.
126

  I de fall man ansett att 

en verksamhetsövergång varit för handen har i princip alla kriterier varit uppfyllda. 

I resterande fall har Arbetsdomstolen gjort bedömningen att 6 b § LAS inte är till-
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 Se ovan avsitt 5.2. 
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 Se ovan kapitel 5 och avsnitt 2.2.  
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lämplig. Detta har ofta motiverats med att det enda som övergått är arbetsuppgif-

terna, vilket inte är tillräckligt.
127

  

Om en verksamhetsövergång enligt 6 b § LAS skulle likställas med en övergång 

av arbetsuppgifterna skulle detta leda till orimliga resultat. Ett sådant förfarande-

sätt skulle exempelvis innebära att varje fall av entreprenörsbyte skulle anses vara 

en verksamhetsövergång, vilket betyder att den nya entreprenören skulle vara 

skyldig att ta över den tidigare entreprenörens arbetstagare.
128

  

Min åsikt är dock att Arbetsdomstolen ibland borde vara mindre extensiv gällande 

att tolka in vad som anses vara hänförligt till arbetsuppgifterna. Som exempel kan 

nämnas det ovan refererade rättsfallet AD 2008 nr. 64. Där menade Arbetsdomsto-

len, med hänvisning till Süzen-målet,
129

 att arbetssättet och verksamhetens art var 

densamma före övergången som efter, men att detta ”mer” är hänförligt till arbets-

uppgifterna hellre än till den ekonomiska enhetens identitet och att en ekonomisk 

enhet inte kan reduceras till den verksamhet som den bedriver. Arbetsdomstolen 

uttalar vidare att den ekonomiska enhetens identitet följer även av andra omstän-

digheter, såsom personal, arbetsledning, organisation av arbetet, driftsmetoder och, 

i förekommande fall, det driftkapital som den förfogar över.   

Jag håller med om det ställningstagandet i sak, en annan ordning skulle, som jag 

ovan anfört, kunna leda till orimliga resultat. Dock invänder jag mot att man gör 

denna bedömning i ett fall där en städverksamhet övergår från en entreprenör till 

en annan. Anledningen till detta är att jag anser att det kan vara svårt att finna en 

situation när en städverksamhet övergått från en entreprenör till en annan då dessa 

omständigheter är uppfyllda. Min bedömning är det rimligen måste vara sällsynt 

att en ny entreprenör övertar personal och arbetsledning et cetera från en tidigare 

entreprenör. Ett rimligare antagande torde istället vara att den nya entreprenören 

utför arbetet utifrån sin egen verksamhet och att det således inte övergår något från 
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 Se exempelvis AD 1995 nr. 96, AD 1997 nr. 67 och AD 1998 nr. 44.  
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 Se exempelvis AD 1995 nr. 163. En övergång av en entreprenad kan enligt EU-domstolen end-

ast omfattas av överlåtelsedirektivet om den innefattar en övergång av en organiserad helhet av 

beståndsdelar som möjliggör en stabil fortsatt drift av överlåtarens aktiviteter.  
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 Mål C-13/95. 
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den gamla entreprenören till den nya. Detta bör vara en del av många städentre-

prenörers affärsidé; att sälja färdigpaketerade städlösningar till kunder.
130

 Med ett 

annat förhållningssätt torde det vara svårt för entreprenörerna att sälja sina tjänster.  

För mig känns det därför forcerat att försöka applicera Spijkers-kriterierna på 

dessa situationer, av den enkla anledning att det i fall likt det i AD 2008 nr. 64 

numer torde ligga i sakens natur att det rör sig om två olika verksamheter, så som 

detta begrepp utvecklats av EU- och Arbetsdomstolen, trots att arbetsuppgifterna 

är desamma.
131

 Detta tar dock inte alltid tillvara på arbetstagarnas skyddsbehov. 

En arbetsgivare skulle kunna kringgå reglerna genom att lägga ut till exempel 

städning på entreprenad.
132

         

För att råda bot på detta skulle området kunna reglas från EU:s sida, för att på så 

vis uppnå samma skyddsnivå i alla medlemsländer. Man skulle exempelvis kunna 

se ”verksamheten” som den plats där en arbetstagare faktiskt arbetar. Om till ex-

empel en städare arbetar på ett hotell och detta hotell överlåts till en ny ägare och 

den nya ägaren även i fotsättningen ska driva ett hotell skulle man kunna hävda att 

verksamheten (hotellet) övergått till den nya ägaren och att städaren således har 

rätt att få sin anställning överflyttad. Detta är ett schematiskt ställningstagande 

som skulle behöva utvecklas för att kunna ligga till grund för en EU-rättsakt. Dock 

anser jag att detta kan vara ett bra sätt att skydda arbetstagare vid övergång av 

verksamhet. Jag inser dock att det, som alltid, är politiska ställningstaganden som 

ligger bakom EU:s lagstiftning och möjligen är det så att det inte finns något in-

tresse av att reglerna detta.  

Mot den ovan förda diskussionen kan dock invändas att det finns fördelar med att 

viss restriktivitet iakttas beträffande att betrakta entreprenörsbyten som verksam-

hetsövergångar. Anledningen härför är till exempel att entreprenörsbranschen 

eventuellt skulle bli mindre dynamisk eftersom företagen skulle behöva strukturera 
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 Jag för här ett slags lege feranda-resonemang.  Jag menar således att även ifall det inte ligger i 

sakens natur i en strikt juridisk mening så borde det, enlig mig, göra det.   
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 Något som eventuellt också redan sker. 
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om en stor del av sin verksamhet för att kunna ta över personalen varje gång man 

tecknar ett nytt kontrakt.   

6.4 Överlåtelse av aktier 

Det bör påminnas om det faktum att överlåtelsedirektivet inte kan tillämpas när 

aktier byter ägare. Jag använder återigen en hotellverksamhet som exempel: om ett 

hotell ägs av ett aktiebolag och samtliga aktier i bolaget överlåts till en ny ägare så 

är överlåtelsedirektivet inte tillämpligt. Förklaringen till detta är enkel: verksam-

heten har inte bytt ägare, utan den juridiska person som aktiebolaget utgör är fort-

farande verksamhetens ägare. Eftersom denna uppsats fokuserar på den svenska 

tillämpningen av 6 b § LAS (och i förlängningen överlåtelsedirektivet) är detta inte 

rätt plats för att behandla företagsförvärv genom aktieöverlåtelser. Jag kan endast 

konstatera att det är vanligt att företag bedrivs som aktiebolag, förmodligen ef-

tersom aktiebolag är egna juridiska personer, vilket gör att bolagets skulder och 

tillgångar är skilt från ägarens.
133

 Med stöd av antalet registreringar av aktiebolag 

drar jag slutsatsen att det torde det vara vanligt förekommande att företagsförvärv 

genomförs genom att aktierna i ett bolag säljs av överlåtaren till förvärvaren.  

Det är således förhållandevis enkelt att undgå tillämpning av 6 b § LAS och över-

låtelsedirektivet, eftersom aktieöverlåtelser inte omfattas av skyddsbestämmelser-

na. Detta anser jag vara ytterligare ett incitament för att skapa enklare regler för 

övergång av verksamhet i överlåtelsedirektivets mening. Frågan jag ställer mig är 

varför det ska vara ett tungrott och komplicerat system som reglerar situationer 

som helt kan undvikas genom att verksamheten bedrivs som ett aktiebolag.  

6.5 Varför skiljer sig arbetstagarskyddet mellan olika branscher?  

Som redan nämnts består det fjärde Spijkers-kriteriet av frågan ifall personalen 

övertagits. Detta kriterium får särskild betydelse vid övergång av en personalinten-
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siv verksamhet.
134

 Blekemo påpekar i sin artikel att det faktum att personalen i 

personalintensiva verksamheter ofta kan anses utgöra ”verksamhetens själ”, medan 

själen i materialintensiva verksamheter snarare utgörs de materiella tillgångarna. 

Således förhåller det sig så att skyldigheten att överta personalen vid en övergång 

av en personalintensiv verksamhet kan göras beroende av ifall förvärvaren vid 

övergången har tagit över personalen, vilket utgör ett cirkelresonemang.
135

  

Jag anser att man bör ställa frågan ifall detta är rimligt? Vid en övergång av en 

personalintensiv verksamhet indikerar således ett övertagande av en majoritet av 

personalstyrkan vad avser antal och kompetens att det är fråga om en verksam-

hetsövergång. Således ges parterna i dessa fall viss förmåga att påverka ifall över-

gången är en verksamhetsövergång eller ej.
136

  

Man kan dock vända på resonemanget och hävda att i princip samma sak gäller vid 

överlåtelse av en materialintensiv verksamhet, eftersom verksamhetens skäl då ut-

görs av de materiella tillgångarna.
137

 Parterna skulle då kunna förfoga över 

skyddsregelns tillämplighet genom övertagandet av de materiella tillgångarna. Min 

mening är dock att även materialintesiva verksamheter kräver andra produktions-

faktorer än materiella tillgångar, om inte annat behövs sannolikt personal som kan 

svara för underhåll med mera.
138

    

Frågan gällande rimligheten i detta kvarstår således. En sådan ordning kan knapp-

ast anses vara förenlig med regleringens bakomliggande skyddssyfte. Dessutom 

hamnar man vid en bedömning av detta slag (lite förenklat) i ett cirkelresonemang 

som inte kan vara acceptabelt gällande vare sig rättssäkerhet eller förutsebarhet; 

arbetstagarna ska tas över om de övergått till förvärvaren av verksamheten.  
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6.6 Det Unionsrättsliga perspektivet: Överlåtelsedirektivets 

skyddssyfte 

6.6.1 Inledning: kort om begäran om förhandsangörande 

När EU-domstolen handlägger mål använder den sig ofta av teleologiskt (ända-

målsinriktad) tolkning och drar sig inte för att väga in rättspolitiska spörsmål i 

dömandet.
139

 Det saknas förarbeten i EU-rätten och därför tar EU-domstolen ofta 

preambeln till det i målet aktuella direktivet eller förordningen till hjälp när det 

bakomliggande syftet med en rättsakt ska fastställas. Domstolen tolkar sedan rätts-

akten så att denna så långt som möjligt ska stämma överens med gemenskapsrät-

tens allmänna målsättningar och det gemensamma rättsliga systemet i stort.
140

 

För att gemenskapsrätten ska tolkas på samma sätt i de olika medlemsländerna 

finns möjligheten för de nationella domstolarna att begära förhandsavgörande från 

EU-domstolen. Högsta instans är skyldig att begära förhandsavgörande om rättslä-

get är oklart medan de lägre instanserna får om behov finns hänskjuta tolknings-

frågan till EU-domstolen. Högsta instans ska hänskjuta frågan oavsett parternas 

avsikt. Ett förhandsavgörande innebär att EU-domstolen med bindande verkan av-

gör den i målet uppkomna tolkningsfrågan. När EU-domstolen uttalat sig återgår 

målet till den nationella domstolen som avgör det i sak.
141

 Det bör observeras att 

förhandsavgörande även är bindande för samtliga medlemsstaters domstolar i li-

kande ärenden.
142

     

De högsta instanserna hos de nationella domstolarna kan enligt den så kallade acte 

clair-doktrinen avstå från att begära förhandsavgörande om rättsläget på det aktu-

ella området är klart. Ett exempel på när rättsläget är klart är när EU-domstolen 

tidigare avgjort en motsvarade fråga. Vidare kan det förhålla sig så att svaret på 

frågan är så uppenbart att det inte råder något som helst tvivel kring hur den ska 

besvaras. Den nationella domstolen måste dessutom vara säker på att frågan skulle 

besvaras på samma sätt av domstolar i andra medlemsländer och av EU-
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domstolen.
143

 Trots detta finns det inget som hindrar att de nationella domstolarna 

från att ställa en fråga som redan varit föremål för EU-domstolens bedömning.
144

     

6.6.2 Arbetsdomstolens begärande av förhandsavgörande  

Arbetsdomstolen är återhållsam med att begära förhandsavgörande från EU-

domstolen.
145

 Detta kan te sig märkligt om man beaktar de krav som ställs enligt 

acte clair-doktrinen gällande när begäran om förhandsavgörande kan avstås. Det 

framstår som att Arbetsdomstolen gett sig själv stora friheter när det gäller att 

tolka överlåtelsedirektivet.
146

 

Eftersom 6 b § LAS bygger på överlåtelsedirektivet tillämpar Arbetsdomstolen 

EU-rätt när den handlägger mål angående övergång av verksamhet. Innan sakfrå-

gan prövades i AD 1995 nr. 163 avgjordes frågan om förhandavgörande skulle in-

hämtas från EU-domstolen, i fallet AD 1995 nr. 134 som finns refererat ovan. Som 

nämnts drog Arbetsdomstolen slutsatsen att det inte var nödvändigt att inhämta ett 

förhandsavgörande från EU-domstolen.
147

   

Min åsikt är att det är förvånande att Arbetsdomstolen valde att inte begära att EU-

domstolen skulle lämna förhandsavgörande när man för första gången handlade ett 

mål enligt de regler som då var nya angående övergång av verksamhet. Denna 

självsäkerhet är fortfarande väl förankrad hos Arbetsdomstolen. Anledningen till 

att förhandsavgöraden är nödvändiga är att EU-domstolens avgöranden är starkt 

präglade av kasuistik, vilket innebär att de svar som EU-domstolen ger på de frå-

gor som de nationella domstolarna ställer är begränsade till det aktuella målet. 

Svaren kan således inte oaktat göras till ett generellt tolkningsunderlag.
148

 Således 

är det tvunget för de nationella domstolarna att vända sig till EU-domstolen för att 
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få vägledning kring hur att tolka gemenskapsrätten, även vid frågor som liknar så-

dana som redan varit föremål för EU-domstolens handläggning.
149

       

På grund av det ovanstående anser jag att Arbetsdomstolen i högre grad bör begära 

förhandsavgörande från EU-domstolen vid handläggning av mål gällande 6 b § 

LAS.
150

 Det kan ej uteslutas att flera av de mål som Arbetsdomstolen handlagt an-

gående övergång av verksamhet hade kunnat få en annan utgång om förhandsav-

görande hade inhämtats. Eftersom EU-domstolen svarar på de frågor som ställs 

utifrån svenska förhållanden men med ett gemenskapsrättsligt perspektiv skulle 

detta sannolikt innebära att ett mer korrekt tolkningsunderlag för Arbetsdomsto-

lens kommande praxis. Det torde vara så att ett förhandsavgörande som utgår från 

svenska nationella förhållanden, trots EU-domstolens kasuistik ändå utgör ett 

säkre underlag för kommande tolkningar i liknande situationer än ett förhandsav-

görande som utgår från till exempel italiensk nationell rätt.  

Att Arbetsdomstolen i hög grad avstår från att begära förhandsavgöranden kan in-

nebära att det skyddssyfte som överlåtelsedirektivet har inte kommer till uttryck i 

svensk nationell rätt på samma sätt som det gör när EU-domstolen handlägger mål 

av denna art. Arbetsdomstolen nämner sällan reglernas skyddssyfte och om så görs 

är det i en kontext när EU-domstolens praxis förklaras.
151

 Man har enligt mig inte i 

något mål på ett tydligt vis beaktat skyddssyftet vid avgöranden enligt 6 b § LAS. 

Eftersom EU-rättsakters syfte meddelas i ingressen bör detta ses som ett för EU-

rätten motsvarande förarbeten, särskilt på områden där den svenska lagstiftningen 

karaktäriseras av ett socialt skyddssyfte. Således är min åsikt att Arbetsdomstolen i 

högre grad bör ta hjälp av den instans som sitter på den högsta kompetensen att 

hantera frågor av denna art, på grund av att man använder sig andra parametrar för 

att tolka rätten än vad som traditionellt gäller enligt svensk nationell rätt.  

 

 

                                                           
149

 A.a. s. 127. 
150

 Mig veterligen har Arbetsdomstolen helt avstått från att begära förhandsavgörande angående 

överlåtelsedirektivet. Se till exempel AD 1997 nr. 81.    
151

 Se ovan, kapitel 5.   
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7. Slutord 

Med denna uppsats har jag försökt att belysa den svenska nationella rättens till-

lämpning av Spijkers-kriterierna, med fokus på arbetstagarnas skyddsbehov. Min 

slutsats är att Spijkers-kriterierna, i vart fall på så vis som Arbetsdomstolen tilläm-

par dem, inte lever upp till överlåtelsedirektivets sociala skyddssyfte. Istället tycks 

domstolens fokus hamna mer eller mindre uteslutande på ifall Spijkers-kriterierna 

är uppfyllda. 

Min mening är dock att Arbetsdomstolen vid sin hantering av verksamhetsöver-

gångar enligt 6 b § LAS bör, vid sidan av bedömningen enligt Spijkers-kriterierna, 

beakta att lagrummet finns som en del i ett trygghetssystem för arbetstagare. Det är 

möjligt att detta redan görs, men det framgår dessvärre föga tydligt i Arbetsdom-

stolens domskäl. Även vad gäller bedömningarna beträffande ekonomisk enhet 

och huruvida identiteten bevarats är en större tydlighet önskvärd; det är, som 

nämnts ovan, fråga om en bedömning i två steg. I detta ligger även att Arbetsdom-

stolen i större utsträckning begär förhandsavgörande från EU-domstolen; annars 

kommer inte den primära uttolkaren av gemenskapsrätten till tals gällande svenska 

förhållanden.      

Som avslutning vill jag anföra något positivt gällande den svenska ordningen. Min 

åsikt är att det är föredömligt att även inkludera arbetstagare i allmän tjänst samt 

på sjögående fartyg i 6 b § LAS. Jag anser att ett annat förhållningssätt skulle ge 

anställda inom dessa sektorer en orimlig nackdel jämfört med andra arbetstagare.  
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