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Summary 

Several lawyers claim that nowadays it is hard to protect workers and that the protection does 

not fulfil its essential purpose. They also argue that the protection needs to be revised because 

it is possible for the purchaser of a business to choose what they want to include in the transition. 

It is therefore necessary to determine when an activity transition exists in the Swedish Labour 

Court because that is where workers are protected. 

     Todays society protects workers at an operations transition using the provisions of section 6 

b § LAS interpreted with Councils Directive 2001/23/EC in mind. In paragraph 6 b § LAS there 

are no clear guidelines on when an activity transition is considered as implemented, only that it 

should be subjected to a lasting economic entity. Because of the brief information the Swedish 

Labour Court uses the so-called Spijker-criteria incurred by the EU-Court in connection with 

an assessment of when a transition has taken place. The criteria are also referred to give an 

overall picture and determine whether a business has maintained its identity and whether a 

business can be designated as a permanent economic entity. If the business should be considered 

as definitive it is required that the assets or workers transitioning can be regarded as an 

independent entity. It is also necessary for it to be subject to a transition that is considered to be 

lawful. “Lawful transfers” is an implicit expression and is not covered by the Swedish Labour 

Court.    

     The various criteria importance varies according to the type of activity and it has been proven 

that the economic units independence in most cases has widened the protection. The hard part 

of a business transfers is to gain an independence. It has also shown that several criteria is taken 

into account.   

     The author's own comments addresses that the protection needs to be strengthened. Sweden, 

for example, is acquiring an additional protection to ensure achievement of the aim. The aim is 

simple and should not be too complex to achieve. 



II 
 

Sammanfattning 
 

Flertalet jurister hävdar idag att det är svårt att skydda arbetstagarna och att skyddet inte 

fullgör sitt huvudsakliga syfte. De hävdar även att skyddet behöver omarbetas eftersom det 

idag är möjligt för förvärvaren av en verksamhet att välja vad de vill ska innefattas i samband 

med övergången. Det är därför nödvändigt att ta reda på när en verksamhetsövergång 

föreligger enligt AD eftersom det är då arbetstagarna är skyddade. 

     I dagen samhälle skyddas arbetstagare vid en verksamhetsövergång med hjälp av 

bestämmelserna i 6 b § LAS som tolkas med Rådets direktiv 2001/23/EG i bakgrunden. I 6 b § 

LAS finns det ingen tydlig riktlinje om när en verksamhetsövergång anses ha genomförts utan 

endast att den ska vara föremål för en ekonomisk enhet som är bestående. På grund av den 

kortfattade informationen använder sig AD av de så kallade Spijker-kriterierna som upparbetats 

av EU-domstolen i samband med en bedömning om övergång har skett. Kriterierna benämns 

även som en helhetsbedömning och tar reda på om verksamheten har bibehållit sin identitet och 

om verksamheten kan benämnas som en bestående ekonomisk enhet. För att verksamheten ska 

ha en möjlighet att betraktas som bestående krävs att de tillgångar eller arbetstagare som 

övergår kan betraktas som en självständig enhet. Det är dock inte de enda som krävs för att en 

verksamhetsövergång ska vara genomförbar. Det krävs att övergången ska vara lagenlig, vilket 

är ett underförstått uttryck från AD och EU-domstolen  

     De olika kriterierna betydelse varierar beroende på verksamhetsslag och det har visat sig att 

den ekonomiska enhetens självständighet har brustit i de flesta mål resulterat i att skyddet 

inskränks. Det komplexa vid en verksamhetsövergång är att få självständigheten att övergå.  

     Författarens egna kommentarer riktar in sig på att skyddet behöver stärkas genom ett 

kompletterande skydd för att nå upp till sitt syfte. Syftet är enkelt och bör inte vara allt för svårt 

att uppnå. 
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Förord 

Inspirationen till examensarbetet började hos min praktikplats på CSC Sverige AB, ett 

internationellt företag som bland annat håller på med verksamhetsövergångar. Jag fick en 

möjlighet under praktiken att granska verksamhetsövergångar och även föra diskussion med 

kunniga jurister angående dess tillämpningsområde. Har även haft möjligheten att föra en 

diskussion med Dan Holke på LO-TCO rättsskydd och han har poängterat komplikationer som 

uppkommer i samband med en verksamhetsövergång. På grund av detta har min nyfikenhet 

uppstått att vilja veta mer. 

      Jag vill först och främst tacka Öyvind Carnö för det otroliga stödet genom uppsatsen gång. 

Utan den hjälp jag erhållit och det kontunerliga stödet hade uppsatsen inte varit möjlig.    

Ett tack går även Niclas Prybil för möjligheten att få vara på CSC och se 

verksamhetsövergångar i praktiken. Ett tack går till Dan Holke som tog sig tid att diskutera 

området verksamhetsövergång. Ett sista tack går även till Håkan Gustafsson och Nick 

Dimitrevski för det värdefulla tipsen under uppsatsskrivandets gång. 

 

Karlstad 25 maj 2015 

 

Amanda Carnö 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

En verksamhetsövergång är när två företag slås samman genom bland annat ett uppköp, arbete 

läggs ut på entreprenad eller leverantörsbyte. Genom att företag slås samman blir det ett byte 

av arbetsgivare. 

     När en övergång genomförs kan konsekvenser uppkomma som påverkar de arbetstagare som 

finns i den överlåtande verksamheten. Detta är dock inte det enda som påverkas utan 

arbetstagarna som inte följer med i övergången ligger även i riskzonen.1 Arbetstagarna kan 

förlora sina anställningar, få en ändrad anställning och komma i tvist angående om 

uppsägningar skett på grund av verksamhetsövergången eller inte.2 I samband med en 

verksamhetsövergång ska arbetstagarna alltid vara skyddade och inte förlora sin anställning 

eller få en ändrad anställning på grund av de rådande förändringarna.  

     Arbetstagarnas skydd regleras i rådets direktiv 2001/23/EG och 6 b § LAS, direktivet gäller 

på såväl nationell som såväl europarättslig nivå. 3 Direktivet är en viktig del i området 

verksamhetsövergång och Sverige har därmed implementerat skyddet genom 6 b § LAS för att 

harmonisera den svenska rätten med EU. Skyddet tillämpas vid någon av ovanstående 

sammanslagningar med ett krav att arbetstagarna ska behålla sin anställning vid en 

verksamhetsövergång.4  

1.2 Problemformulering 
 

Flertalet jurister hävdar att det föreligger problematik i området verksamhetsövergång. De 

menar att skyddet som är upparbetat för arbetstagarnas förmån inte fullgör sitt skyddssyfte. 

Robert Sjunnebo skrev nyligen i en artikel om att bristerna i skyddet är av betydande karaktär. 

Han uppmärksammade särskilt AD 2014 nr 14, där alla i verksamheten följde med över förutom 

en och AD bedömde att en verksamhetsövergång inte var genomförbar. Sjunnebo påtalar att i 

dagens samhälle är det onödigt att föra en tvist angående verksamhetsövergång och nya 

lagbestämmelser behövs.5 Maria Hemberg och Dan Holke har även hävdat att verksamheter har 

en möjlighet att påverka vilka som ska övergå i samband med övergången. Holke och Hemberg 

menar med påståendet att det finns utrymme för verksamheterna att välja att inte överta 

tillgångar eller arbetstagare vilket resulterar i att en verksamhetsövergång inte är genomförbar.6 

     Artiklarna visar ett komplext område med många frågetecken och det uppstår därför en 

nyfikenhet om när arbetstagarna egentligen är skyddade. 

 

 

                                                 
1 Mulder, B.J, Anställning vid verksamhetsövergång, s. 11. 
2 AD 1995 nr 163; AD 2010 nr 88. 
3 Rådets direktiv 2001/23/EG, artikel 3.1.; prop. 1994/95:102 s. 81-82. 
4 Prop. 1994/95:102, s. 1-2 och 23. 
5 Sjunnebo, R, Gör om Las för att skydda anställda vid övergång, Lag och Avtal, 2014-03-27. 
6 Hemberg, M, JT 1997/98, s. 684; Lundqvist, L, Vad göra av personalen vid en överlåtelse?, Lag och Avtal, 
2006-02-23. 
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1.3 Syfte och frågeställning 

 

Jag kommer i uppsatsen att ta ett arbetstagarperspektiv, för att jag anser att det är ett viktigt 

intresse att skydda arbetstagarna i en ojämlik situation. Det finns en ovisshet hos arbetstagarna 

om de kommer att omfattas i en övergång eller förlora sina jobb. Jag kommer på grund av detta 

att ta reda på hur arbetstagarnas skydd regleras vid en verksamhetsövergång och hur pass tydligt 

det är. Det är därmed av vikt att ta reda på när en verksamhetsövergång föreligger eftersom 

arbetstagarna är skyddade när en sådan föreligger. 

     För att kunna besvara uppsatsens syfte kommer följande frågeställning att behandlas: 

 

 När föreligger en verksamhetsövergång enligt AD? 

 

1.4 Avgränsning 

På grund av att uppsatsen endast riktar in sig på regelverket kring övergång och dess olika 

beståndsdelar, kommer ingen vikt att läggas vid de enskilda arbetstagarnas rättigheter. 

Uppsatsen kommer inte att behandla övergångar av aktier eftersom inriktningen endast hänförs 

till verksamhetsövergångar av personal eller materiella tillgångar. Problematiken kring 

insolvensförfaranden och myndighetsutövningar samt fusion kommer inte att behandlas. Den 

rättsliga processen vid en övergång kommer inte heller att redogöras eftersom fokus ligger 

endast på bedömningen vid en verksamhetsövergång. Reglerna i MBL kommer inte att 

redogöras för eftersom reglerna innefattar kollektivavtalsbestämmelser. Slutligen kommer inte 

verksamhetsövergångar som är gränsöverskridande och dess problematik att behandlas. 

 

1.5 Forskningsöversikt 
 

Verksamhetsövergång har behandlats i flertal böcker men endast översiktligt. Mats Glavå har i 

sin bok Arbetsrätt beskrivit verksamhetsövergång som en övergång mellan två företag och tar 

även upp de kriterier som krävs för att det överhuvudtaget ska aktualiseras. Han beskriver 

området i förhållande till företrädesrätten. Det finns dock ingen vidare ingående förklaring om 

vilka delar som ingår i de olika kriterierna utan endast att det ska förekomma. Efter 

genomsökning av flertal böcker såsom Kent Källström, & Jonas Malmbergs bok 

Anställningsförhållandet och Axel Adlercreutz, & Bernards Johann Muldes bok Svensk 

arbetsrätt beskriver även dessa området verksamhetsövergång endast översiktligt och redovisar 

kriterierna kortfattat. Det finns ingen utförlig diskussion om området verksamhetsövergång.7 

     Bernard Johann Mulder avhandling Anställningen vid en verksamhetsövergång är den enda 

boken som går in på kriterierna på djupet. Mulders fokus i boken är begreppet övergång och 

dess rättsverkningar. Han går även in på det verkliga syftet med direktivet och om de svenska 

bestämmelserna har stärkts vid fråga om verksamhetsövergångar genom implementeringen av 

direktivet. Han använder rättspraxis från EU och AD från 1929 till och med 2003. Det jag 

kommer ta upp skiljer sig ifrån Mulders avhandling på grund av att undersökningen även 

                                                 
7 Se även Seth, Torsten, Svensk internationell arbetsrätt. 
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inriktas på nyare praxis i svensk rätt och kommer att ta ett arbetstagarperspektiv. Trots Mulders 

avhandling går de att utläsa från flertal artiklar8 att de föreligger svårigheter i tillämpningen av 

6 b § LAS och min uppsats ses som ett komplement för det som både är skrivet före och efter 

Mulders avhandling. 

1.6 Definitioner 
 

Definitionerna nedan kommer att förekomma kontinuerligt i uppsatsen. 

 
a) Överlåtaren: Varje fysisk eller juridisk person som till följd av en överlåtelse enligt artikel 1.1 

upphör att vara arbetsgivare i företaget, verksamheten eller en del av företaget eller 

verksamheten, 

 

b) Förvärvaren: Varje fysisk eller juridisk person som till följd av en överlåtelse enligt artikel 1.1 

blir arbetsgivare i företaget, verksamheten eller en del av företaget eller verksamheten, 

 

c) Arbetstagarrepresentanter och liknande uttryck: Arbetstagarnas representanter enligt 

medlemsstaternas lagar eller praxis, 

 

d) Arbetstagare: Varje person som i den berörda medlemsstaten åtnjuter skydd som arbetstagaren 

enligt den nationella lagstiftningen rörande anställningsförhållandet.9 

 

1.7 Metod och Material 

1.7.1 Rättsdogmatiken och rättskälleläran 

 

Rättsdogmatiska metoden innebär att den som använder sig av metoden ska beskriva, 

systematisera och tolka rättskällor för att komma fram till gällande rätt. Målet inom 

rättsdogmatiken är att beskriva rättsordning som ett samstämmigt system av undantag och 

huvudregler. Rättsreglers gällande rätt beskrivs utifrån olika områden och områdenas struktur.10     

Rättsdogmatiken är strikt och avvisar kunskaper från andra vetenskaper med hjälp av 

rättskälleläran.11  Det krävs att rättsvetenskaparen håller sig till samma rättskällor som domaren 

vid en diskussion av gällande rätt.12  

     Rättskällelärans olika element ska analyseras så den rättsdogmatiska slutresultat speglar den 

gällande rättens innehåll. Den pekar ut vilka rättskällor som ”ska”, ”bör” och ”får” tas till 

beaktande vid en juridisk argumentation 13 ”Ska”, handlar om bindande källor och innefattar 

exempelvis lag, föreskrifter och sedvanerättslig regler. ”Bör”, är inte bindande men är av 

vägledande karaktär och innefattar bland annat prejudikat och förarbeten, internationella 

konventioner som ligger till grund för inhemsk lagstiftning. ”Får”, är den del som är lägst och 

är inte bindande men är ett komplement. Hit hör den rättsvetenskapliga litteraturen, utländskrätt 

                                                 
8 Se ovan kapitel 1.2. 
9 Rådets direktiv 2001/23/EG, artikel 2.1. 
10 Olsen, L, SvJT 2004, s. 111-112; Peczenik, A, SvJT 2005, s. 249; Sandgren, C, TfR 2005, s. 649. 
11 Olsen, L, SvJT 2004, s. 119. 
12 Agell, A, SvJT 2002, s. 245; Olsen, L, SvJT 2004, s. 111-114. 
13 Sandgren, C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 36. 
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och informellt material. Rangordningen av ”ska”, ”bör” och ”får” är baserat på rättskällornas 

auktoritet.14 Inom rättsdogmatiken behandlas lagstiftning och andra författningar först vid 

sökande av lösning på ett rättsliga problem. Därefter ska lösning sökas i rättskälleläran vilket 

innebär i lagtext, lagförarbeten och vidare i rättspraxis eftersom andra rättskällor har lägre 

värde. Sist i rättskällornas rangordning hamnar handelsbruk, annan sedvänja och doktrin.15  

     Det är av särskild vikt för den juridiska doktrinen att med hjälp av rättsdogmatiska metoden 

konstatera rättsläget.16 Vid flera rättsliga problem av teoretisk eller komplicerat slag är det 

framförallt inom doktrinen som lösningar framställs och vidareutvecklingen av rätten sker.17 

Genom sin inre giltighet tillför doktrinen inom rättskälleläran en betydande karaktär.18 

Doktrinen som rättskälla har tilldelats särskild ställning till följd av att den utpekats i förarbeten 

och praxis.19 Vid försök att beskriva rättsläget ska doktrinen inte underskattas eftersom denna 

inte är lika ofullständig som lagtext.20  

     Rättsdogmatiken utgår ifrån en faktisk problemställning. Resultat som betecknas som 

gällande rätt uppnås genom allmänt godtagna regler för den juridisk argumentation.21 

Argumentationen består av påståenden och argument som vägs emot varandra och är oftast inte 

helt värderingsfritt.22 Centrala frågor i den juridiska argumentationen blir således vilka 

argument som är tillåtna och hur rättskälleläran ska tillämpas i argumentationen.23 

Användningen av argumentation leder till en ökning av rättens samstämmighet.24  

     Rättsdogmatiken har kritiserats för att vara för teknisk, iakttagande och snäv.25 Metoden 

anklagas även för att vara föråldrad, statisk och blivit beskylld för att inte vara en vetenskaplig 

metod.26 Uttalanden om gällande rätt måste enligt rättsdogmatiken vara grundade på 

auktoritativa rättskällor, det skapar svårigheter när problem angående rättstillämpningen kräver 

utländskt material. När nya rättsområden utreds uppkommer komplikationer i den 

rättsdogmatiska metoden på grund av dess bundenhet till de befintliga auktoritativa 

rättskällorna.  Det finns således i dessa situationer inget material som är auktoritativt att 

analysera och beskriva. I situationer där rättsläget är oklart föreligger även svårigheter eftersom 

rättsdogmatiska metoden ska vara värderingsfri.27 Inom metoden ska det vara värderingsfritt 

men de finns diskussioner om huruvida det går att uppnå total värderingsfrihet. Schultz framför 

i en debatt att det är svårt i dagens juridik att skilja på värderingar i juristens sätt att arbeta och 

domarna utan att många gånger vill tillge det.28  Den rättsdogmatiska metoden kritiseras enkelt 

samtidigt som metoden är viktig. Metoden utövas som en rättsvetenskaplig disciplin och som 

                                                 
14 Pechenik, A, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 214-218. 
15 Bernitz, U., m.fl., Finna rätt, s. 29-30. 
16 Korling, F., m.fl., Juridisk metodlära, s. 35; Olsen, L, SvJT 2004, s. 133. 
17 Bernitz, U., m.fl., Finna rätt, s. 30. 
18 Korling, F., m.fl., Juridisk metodlära, s. 35. 
19 Sandgren, C, TfR 2005, s. 654; Agell, A, SvJT 2002, s. 245. 
20 Korling, F., m.fl., Juridisk metodlära, s. 26,33. 
21 Sandgren, C, TfR 2005, s. 650-651. 
22 Sandgren, C, TfR 2005, s. 649. 
23 Korling, F., m.fl., Juridisk metodlära, s. 27. 
24 Peczenik, A, SvJT 2005, s. 259. 
25 Olsen, L, SvJT 2004, s. 112. 
26 Korling, F., m.fl., Juridisk metodlära, s. 25; Jareborg, N, SvJT 2004, s. 8. 
27 Olsen, L, SvJT 2004, s. 118-120. 
28 Schultz, M., JT 1999/00 s. 999. 
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en tillämpningsmetod som används av både advokater och domare. Den rättsdogmatiska 

metoden blir lätt kritiserad och förlöjligad på grund av blandningen av vetenskaplig inriktning 

och yrkesmetod.29  

 

1.7.2. Val av metod och rättskällor 

 

Den rättsdogmatiska metoden har valts i uppsatsen eftersom rättskälleläran kommer att 

analyseras, systematiseras och tolkas för att fastställa gällande rätt inom det valda ämnet. 

Eftersom området verksamhetsövergång nästintill enbart bygger på lagar, direktiv, rättspraxis 

och doktrin, vilka är de allmänt accepterade rättskällorna, är den rättsdogmatiska metoden mest 

lämplig för uppsatsen. Den rättsvetenskapliga metoden hade varit mer lämplig om uppsatsen 

inriktade sig på missbrukandet av maktförhållandena mellan arbetstagarna och arbetsgivarna. 

Denna inriktning har inte varit möjlig inom ramen för den här uppsatsen men kan vara ett 

intressant ämne för vidare forskning.  

     I fråga om juridikens värderingsfrihet är min ståndpunkt är liknande Schultz som menar att 

det kan betraktas som ett önsketänkande att uppnå objektivt och värderingsfritt 

tillvägagångssätt men att strävan för att uppnå det är eftertraktat. Han menar även att vi ska vara 

vaksamma vid användning av värderingar på grund av att de kan komma till uttryck vid 

oförutsägbara tillfällen.30 Ämnesvalet har gjorts i samråd med min praktikplats och jag kommer 

skriva utifrån ett arbetstagarperspektiv och detta gör att de inte kan bli helt värderingsfritt men 

anser att det ändå inte kommer att bli subjektivt i min metod. Jag kommer att sträva att uppnå 

högsta möjliga objektivitet genom hela uppsatsen och har genom detta avsnitt uppmärksammat 

min ställning för mig själv och läsaren och förhoppningsvis skapat ett förtroende trots min valda 

ställning. 

     Att metoden betraktas som snäv har ingen inverkan på uppsatsen eftersom att syftet är att ta 

reda på när de föreligger en verksamhetsövergång och då är det viktigt att utgå från auktoritära 

rättskällor. Syftet med uppsatsen är att ta reda på gällande rätt för att se när arbetstagarna är 

skyddade. Kritiken gentemot metoden är inte av sådan vikt att det påverkar valet av metod, 

dock är det fördelaktigt att ha en klarhet i vilka brister metoden innehar.  

      Material som används i uppsatsen består av lag, förarbeten, direktiv samt rättspraxis från 

AD och EU-domstolen. På grund av Sveriges medlemskap i EU år 1995 och att direktiv måste 

införlivas i svensk rätt31 kommer rådets direktiv 2001/23/EG vara av särskild betydelse i 

uppsatsen. Direktivet är grunden till bestämmelserna inom verksamhetsövergång och har 

använts för att beskriva regleringen kring arbetstagarnas skydd.  Förslag till direktiv framtaget 

av kommissionen har även beaktas för att förklara varför direktivet tillkom från första början. 

Vid val av rättspraxis användes Sveriges domstols hemsida32  för sökning av vägledande 

avgörande inom AD.33 Fraserna som söktes på var ”verksamhetsövergång” och ”övergång av 

verksamhet”. Rättsfall från EU-domstolen valdes utifrån de som presenterades i prop. 

1994/95:102 angående övergång av verksamhet på grund av deras auktoritära karaktär. EU-mål 

                                                 
29 Korling, F., m.fl., Juridisk metodlära, s. 44. 
30 Schultz, M., JT 1999/00 s. 1001. 
31 Bernitz, U & Kjellgren, A, Europarättens grunder, s. 210, 218. 
32 www.domstol.se 
33 www.rattsinfosok.dom.se 



6 
 

har framställt först för att sedan belysa EU:s genomslagskraft i svensk rätt genom att granska 

AD-mål inom området. På grund av AD:s domar saknar ingående diskussioner om vissa 

kriterier har en tolkning gjorts där det behövts. 

     I uppsatsen har doktrin använts när lagar, författningar och rättspraxis inte ger förklaringar 

i frågor angående dess tillämpning. Flertalet doktrinuttalanden innehållande överensstämmande 

information talar för att doktrinens auktoritet på området stärkts. Doktrinen har därmed tillfört 

stöd för påståenden i uppsatsen. Doktrinen betraktas som ett hjälpmedel till den juridiska 

diskussionen vilket ger doktrinen en särskild auktoritär vikt.34 Doktrinen som valts i uppsatsen 

behandlar området arbetsrätt där ämnet verksamhetsövergång ingår. Doktrinen gällande 

verksamhetsövergång är hämtad från Karlstads universitets bibliotekskatalog. Nyare doktrin 

har föredragits, men även äldre doktrin har beaktats.35  

 

1.8 Disposition  

Uppsatsen är disponerad i fem kapitel. Kapitel ett innefattar en kort presentation av ämnet 

verksamhetsövergång, problemformulering där en beskrivning görs av en påstådd problematik 

som ger grunden för uppsatsens syfte och frågeställning som sedan presenteras. I kapitlet 

presenteras även avgränsningen för uppsatsen, definitioner som underlättar för läsare av 

begrepp som upprepade tillfällen uppkommer i uppsatsen. Avslutningsvis i kapitlet 

introduceras val av metod där diskussion föreligger om metodvalet och material där det 

framkommer hur tillvägagångssättet gått till. 

     Därefter övergår arbetet till de deskriptiva delarna. I kapitel två presenteras rådets direktiv 

2001/23/EG för att få en inblick hur skyddet uppkom på en internationell och nationell nivå, 

hur direktivet ska tillämpas och hur bestämmelserna implementerade i svensk rätt. Kapitel tre 

behandlas Spijkers-målet som är ett viktigt rättsfall för helhetsbedömningen. I målet redogörs 

olika kriterier i helhetsbedömningen för att sedan bryta ut dessa och förklara dem var för sig. 

Det kommer även att presenteras ytterligare delar som krävs för en verksamhetsövergång i 

kapitlet.  

     Uppsatsen avslutas med uppsatsförfattarens analys med slutsats i kapitel fyra och avslutande 

diskussion i kapitel fem. 

      

 

 

 

 

                                                 
34 Bernitz, U,. m.fl., Finna rätt, s. 179; Lehrberg, B, Praktisk juridisk metod, s. 205-206. 
35 Se källförteckning. 
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2. Arbetstagarnas skydd enligt Rådets direktiv 2001/23/EG  

2.1 Inledning 

 

Kapitlet inleds med en genomgång av direktivets bakgrund i kapitel 2.2. Därefter presenteras 

direktivets uppkomst och hur direktivet såg ut fram till införandet av 2001 års direktiv och 

problematiken som uppkommit i samband med direktivet i kapitel 2.3. Direktivets syfte och 

tillämpning kommer därefter redovisas samt implementeringen av direktivet i kapitel 2.4. 

Avslutningsvis kommer en sammanfattning att framställas av kapitlets alla delar i kapitel 2.5.  

2.2 Direktivets bakgrund  

Den industriella utvecklingen under 1960-talet medförde en drastisk ökning av 

verksamhetsövergångar, bolagsfusioner och sammanslagningar. Under perioden 1962 till 1970 

ökade sammanslagningarna inom EU från 173 till 612, vilket var en ökning med 354 procent. 

Den drastiska ökningen skapade ett akut behov av ett tillhandahållande av en rättslig ram för 

företag och deras anställda. Förändringarna som utvecklades i företagsstrukturen i samband 

med ökningen resulterade i ett nedsatt skydd för arbetstagarna. Arbetstagarna hade ingen laglig 

rätt att kräva fortsatt anställning vid en verksamhetsövergång med samma villkor som hos den 

tidigare arbetsgivaren.36 

     Den uppkomna problematiken uppmärksammades av kommissionen som ansåg att en 

lösning krävdes. Kommissionen utarbetade därmed ett förslag till direktiv som fördes vidare 

för behandling hos Europaparlamentet och den ekonomiska och sociala kommittén med syfte 

att stärka anställningsskyddet.37 Den 14 februari år 1977 antogs Rådets direktiv 77/187/EEG 

”om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid 

överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av verksamheter”.  

     När direktivet infördes begärde medlemsstater förhandsavgöranden angående dess 

tillämpningsområde. Begäran uppkom på grund av behov att bringa klarhet och förtydligande 

krävdes dels på begreppet lagenlig överlåtelse och dels på begreppet verksamhet. Spijker-målet 

uppkom i samband med tolkningsproblematiken och blev av centralbetydelse för fortsatta och 

nuvarande bedömningar vid verksamhetsövergångar. 38 Målet gav dock ingen tydlig definition 

av begreppet övergång.39 Flertal begärande av förhandsavgöranden från nationella domstolar 

uppkom vilket visade tydligt de stora tolkningssvårigheterna och osäkerheten vid 

tillämpningen. Osäkerheten som speglades resulterade i att kommissionen framarbetade ett 

ändringsdirektiv år 1994 vilket tillämpades år 1998 som rådets direktiv 98/50/EG.40  

     2001 antogs en ny version av direktivet mot bakgrund av tidigare praxis från EU-domstolen 

och flertal punkter förtydligades. EU-domstolen gav begreppet verksamhetsövergång en mer 

vidsträckt innebörd.  Det nya direktivet, rådets direktiv 2001/23/EG, innehåller föreskrifter som 

                                                 
36 COM (74) 351 final, 29 May 1974, s. 1-3. 
37 COM (74) 351 final, 29 May 1974, s. 1-3.  
38 Se kapitel 5.2. 
39 Prop. 1994/95:102, s. 26-27. 
40 COM (94) 300 final, 8 september, 1994. 
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till viss del fastställer domstolens tidigare avgöranden. Direktivet behandlar egentligen inget 

nytt i jämförelse med 1998 års ändringsdirektiv utan är endast en kodifierad version.41  

2.3 Direktivets syfte och tillämpning 

I direktivets ingress framgår det att direktivet är skapat för att på nationell- och gemenskapsnivå 

säkerhetsställa arbetstagarnas anställning vid förändring av företagsstrukturen. Direktivets syfte 

är att skydda arbetstagarna inom en ekonomisk enhet och att främja harmoniseringen av 

medlemsstaternas lagstiftning. Harmoniseringen är betydande för den gemensamma 

marknadens funktion eftersom den ska minska skillnaderna i medlemsstaternas olika 

skyddsnivåer. Direktivet leder till att omstruktureringar av företag inte ska medföra negativa 

konsekvenser för arbetstagarna.42 För att uppnå syftet med direktivet har kommissionen anfört 

i förslag till direktiv följande: 

 

 Arbetstagaren övergår automatisk från överlåtaren till förvärvaren vid en 

verksamhetsövergång, vilket nu regleras i artikel 3.  

 Skydd för arbetstagaren vid uppsägning som enbart skett på grund av 

verksamhetsövergången, vilket nu regleras i artikel 4. 

 Rådgivning, information och förhandlingar med representanter för arbetstagarna 

avseende de berörda medarbetarnas intressen, vilket nu regleras i artikel 7.43 

 

Trots att direktivets syfte är att skydda arbetstagarna kan de uppkomma komplikationer. Det 

finns olika språkversionerna av direktivet och de uttrycker inte samma innehåll, vilket resulterat 

i att EU-domstolen använder en allmän tolkningsprincip. Principen går ut på att beakta 

direktivets syfte i direktivets ingress istället för artikeltexten vid bedömning av om en 

verksamhetsövergång skett. Det föreligger ingen företrädesrätt mellan medlemsstaterna och 

ingen hänsyn tas till vilken av medlemsstaternas språkversion som uppkommer för bedömning 

till EU.44 I AD har det uppkommit diskussion om svårigheter vid olika språkversioners tolkning. 

Begreppet ”verksamhet” har bland annat tolkats att det varit föremål för aktiviteter, 

arbetsuppgifter, företagande eller affärsuppgifter. Begreppets nuvarande lydelse i den svenska 

framställningen har motsvarigheten i engelska versionen ”business”, franska versionen 

”établissement” och tyska versionen ”betrieben”. Jämförelse av språkversionerna ger begreppet 

en tydlig definition av verksamhet och står därmed för affärsrörelsen och inte 

arbetsuppgifterna.45  

     Direktivet är av tvingande karaktär, vilket innebär att arbetstagaren inte kan avsäga 

rättigheter trots att arbetstagaren har erhållit kompensation och därmed inte kan betraktas som 

missgynnad.46  Trots den tvingande rätten har medlemsstaterna möjlighet att införa lagstiftning 

                                                 
41 Rådets direktiv 2001/23/EG, ingress p. 1 och 8; Prop. 1994/95: 102, s. 24. 
42 Prop. 1994/95:102, s. 24. 
43 COM (74) 351 final, 29 May 1974, s. 3; COM (75) 429 final, 25 July 1975, s. 4; se även förslagen 
implementerade i Rådets direktiv 2001/23/EG, artikel 3, 4 och 7. 
44 Prop. 1994/95:102, s. 24; SOU 1994:83; Lunning, L & Toijer, G, Anställningsskydd en lagkommentar, s. 280. 
45 AD 1995 nr 163. 
46 Prop. 1994/95: 102, s. 34. 
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eller tillämpa annan författning som är fördelaktigare för arbetstagaren i jämförelse med 

direktivet.47 En arbetstagares villkor får inte försämras i samband med verksamhetsövergången. 

Direktivet förhindrar däremot inte att arbetstagaren och förvärvaren tillsammans skapar 

förändringar i anställningsavtalet. Direktivet tillämpas endast på arbetstagarna som innehar en 

anställning vid tidpunkten för övergången.48 Bedömning om tidpunkten för övergången finns 

det inget tydligt uttryck för i direktivet. Det som endast tas upp är att reglerna ska bli tillämpbara 

vid en överlåtelse.49 Vid tiden för övergången blir således överlåtaren inte längre bunden av de 

åtagandena mot företaget och personalen. Förvärvaren träder istället in i överlåtarens ställe som 

eventuell arbetsgivare. Arbetstagarna som övergår i verksamhetsövergången kommer därefter 

att rikta sina anspråk mot den nya arbetsgivaren istället för den tidigare. Deras rättigheter och 

skyldigheter följer med över till förvärvaren. Behovet att skydda arbetstagarna är som störst vid 

tidpunkten för övergången på grund av att det är vid den tidpunkten arbetstagarna kan förlora 

sin anställning eller att villkoren i anställningsavtalen ändras. Arbetstagare som omfattas av 

skyddet i direktivet är de som fortfarande innehar sin anställning i verksamheten vid tidpunkten 

för övergången.50 Det är inte tillåtet för överlåtaren eller förvärvaren att själva välja tidpunkten 

när anställningen ska övergå.51 Undantag för övertagande av personal vid en överlåtelse 

aktualiseras i artikel 4.1 i direktivet: 

 

En överlåtelse av ett företag, en verksamhet eller en del av ett företag eller en 

verksamhet skall inte i sig utgöra skäl för uppsägning från överlåtarens eller 

förvärvarens sida. Denna bestämmelse skall dock inte hindra uppsägningar som 

görs av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl, och som innefattar 

förändringar i arbetsstyrkan. 

 

Direktivet tillämpas vid en lagenlig överlåtelse eller fusion i samband med en övergång av 

verksamhet, del av verksamhet, ett företag eller del av företag. Direktivets räckvidd är 

begränsad och bestämmelserna blir endast tillämpliga om verksamhetsövergången sker inom 

medlemsstaterna gränser. En överlåtelse enligt direktivet innebär att verksamheten som 

övergått ska vara en ekonomisk enhet som bevarat sin identitet. Verksamheten ska i samband 

med överlåtelse vara en organiserad gruppering av tillgångar vars syfte är att bedriva ekonomisk 

verksamhet.52 Offentliga och privata företag som utövar ekonomisk verksamhet oberoende av 

vinstsyfte är även inom direktivets tillämpningsområde. Omorganisationer av administrativ 

karaktär inom förvaltningsmyndigheter eller administrativa funktioner mellan offentliga 

myndigheter betraktas inte som en överlåtelse enligt direktivet. Tillämpning av direktivet sker 

inte vid sjögående fartyg.53 Bestämmelserna tillämpas inte enbart på traditionellt byte av ägare 

utan även vid byte av entreprenader och tillträde av arrendator.54   

 

                                                 
47 Rådets direktiv 2001/23/EG, artikel 7. 
48 Rådets direktiv 2001/23/EG, artikel 3-4. 
49 Rådets direktiv 2001/23/EG, artikel 1.a. 
50 Prop. 1994/95:102 s. 32-35. 
51 Mål C-305/94 Rotsart de Hertaing p. 16 och 25. 
52 Prop. 1994/95: 102, s. 27.  
53 Rådets direktiv 2001/23/EG, artikel 1. 
54 Prop. 1994/95: 102, s. 27.  
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2.4 Implementering i svensk rätt 

Den 1 december 1994 trädde EES-avtalet i kraft och Sverige åtog sig genom avtalet att integrera 

direktivet i svensk rätt. Direktivet infördes i lagbestämmelserna 28 MBL, som handlar om 

bundenhet av kollektivavtal, 6 b § om bestämmelser som gäller vid en verksamhetsövergång 

och 7 § tredje stycket i LAS, som handlar om att uppsägningar inte får ske i samband med 

övergången. Bestämmelserna trädde i kraft den 1 januari 1995. 6 b § LAS tillämpas vid 

verksamhetsövergångar och förstärker anställdas skydd i motsvarande situation.55  

 

Vid övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet från en 

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

av de anställningsavtal och de anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten 

för övergången på den nya arbetsgivaren.56 

 

Grundtanken med formuleringen i 6 b § LAS är att den svenska lagstiftaren vill markera att de 

svenska reglerna vilar på direktivet och är EU konformt. Den svenska lagstiftningen tillämpas 

till skillnad från direktivet på sjögående fartyg och arbetstagare som innehar en allmän tjänst. 

Den svenska regleringen omfattar arbetstagare både inom den privata verksamheten som den 

offentliga, vilket resulterar i att den svenska rätten har en mer allmän tillämplighet än 

direktivet.57 Inför lagbestämmelsernas ikraftträdande i Sverige förelåg det dock oro beträffande 

om reglerna skulle medföra negativa konsekvenser. De svenska lagförarbetena gav ingen 

vägledning angående hur reglerna skulle tolkas och tillämpas och hänvisningar gjordes endast 

till kortfattade praxis från EU-domstolen. Frågor uppkom därmed om vad som händer med 

arbetstagarna vid entreprenörsbyte, i situationer där arbetsgivare väljer att köpa tjänster av 

tredje man och lägger ner en del av verksamheten och hur de bedöms som 

verksamhetsövergångar.58 EU-domstolen har en betydande roll inom området 

verksamhetsövergångar i Sverige eftersom EU-domstolen beslutar vilka situationer som ligger 

inom bestämmelsernas tillämpningsområde. AD har ett flertal gånger i sina avgöranden 

hänvisat till EU-domstolens praxis eftersom domstolen har i högsta ansvaret över EU direktiven 

och andra rättsakter. Artikeln 267 FEUF innebär att domstolar, såsom AD, ska vid osäkerhet 

kring huruvida ett mål ska dömas, begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Det krävs 

däremot inte förhandsavgörande om det finns vägledande praxis från EU-domstolen för hur 

omständigheten ska tolkas och bedömas. Nationella domstolarna bestämmer självständigt om 

förhandsavgörande krävs för bedömningen av det aktuella målet.59 Förhandsavgöranden 

angående implementeringen av direktivet har ännu inte begärts av AD.60 

      

                                                 
55 Prop. 1994/95:102, s. 1-2 och 23; Seth, T, Svensk internationell arbetsrätt, s. 190. 
56 6 b § LAS. 
57 Prop. 1994/95:102, s. 80. 
58 Hemberg, M, JT 1997/98, s. 678. 
59 Prop. 1994/95:19, s. 528. 
60 Adlercreutz, A & Mulder, B.J, Svensk arbetsrätt, s. 245. 
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2.5 Sammanfattning 

 
Direktivet uppkom på grund av akuta behov inom medlemsländerna att införa ett skydd vid 

bland annat omstrukturering och sammanslagning av företag. År 1977 antogs rådets direktiv 

77/187/EEG efter framarbetning av kommissionen.  

     Direktivet har ändrats flertal gånger på grund av tolkningssvårigheterna från 

medlemsstaterna. År 1998 tillämpades Rådets direktiv 98/59/EG på grund av osäkerhet vid 

tolkning av direktivet och år 2001 tillämpades Rådets direktiv 2001/23/EG som är en kodifierad 

version av det tidigare direktivet. Förtydligande som gjordes på direktivet var bland annat av 

begreppet verksamhet och lagenlig överlåtelse. I Sverige har tolkningen av begreppet 

verksamhet hänförts till arbetsuppgifterna, innan en tolkning av begreppet sammanfogades med 

hjälp av olika länders språkversioner. Sammanfogningen resulterade i begreppet verksamhet 

definieras som affärsrörelsen inte arbetsuppgifterna.  

    Direktivet är av tvingande karaktär vilket medför att nationella domstolar har möjlighet att 

införa och tillämpa lagar som är till arbetstagarens fördel. Nationella domstolarna får inte under 

några omständigheter tillämpa lagar som är till nackdel för arbetstagaren i jämförelse med 

direktivet, se artikel 7 i 2001 års direktiv. Arbetstagarnas anställningsvillkor ska vid övergång 

av verksamhet förbli oförändrade, förvärvaren får vid övergången endast ändra villkoren 

tillsammans med arbetstagaren och inom ramarna för den nationella lagstiftningen. se artikel 3 

2001 års direktiv. Uppsägning i samband med övergången är strikt förbjudet vilket regleras i 

artikel 4.1 i 2001 års direktiv.  

     Direktivet tillämpas genom en lagenlig överlåtelse61 eller fusion i samband med en övergång 

av verksamhet, del av verksamhet, ett företag eller del av företag62. En överlåtelse enligt 

direktivets mening innefattar att verksamheten ska vara en ekonomisk enhet63 som bibehållit 

sin identitet. Verksamheten ska dessutom framställa som en organiserad gruppering av 

tillgångar med ett syfte att bedriva verksamhet av ekonomisk karaktär, se artikel 4 i 2001 års 

direktiv.  

     Traditionell övergång såsom köp, avtal och förvärv är inte endast det som utgör en övergång 

utan det innefattar även entreprenadsbyten. Tidpunkten för övergången är av betydelse för 

arbetstagarna eftersom de endast är skyddade om de innehar en anställning hos överlåtaren vid 

tiden för övergången, vilket regleras artikel 3.1 i 2001 års direktiv. Vid tidpunkten för övergår 

förpliktelserna till förvärvaren och överlåtaren är inte längre bunden av de åtagande de innehade 

till arbetstagaren. Behovet att skydda arbetstagarna är som störst vid tidpunkten för övergången 

och det är vid tidpunkten arbetstagarna har möjlighet att förlora sin anställning eller att villkoren 

i anställningsavtalen förändras.  

     Direktivet implementerades i det svenska lagbestämmelserna, i samband med EES avtalet, 

genom 28 § MBL som handlar om bundenhet av kollektivavtal, 6 b § som reglerar Sveriges 

bestämmelser vid en verksamhetsövergång och 7 § tredje stycket i LAS som handlar om att 

uppsägningar inte får ske på grund av verksamhetsövergångar. Det bör beaktas att den svenska 

lagstiftningen ska tolkas i ljuset av EU-rätten.  

                                                 
61 Se kapitel 3.4. 
62 Se kapitel 3.5. 
63 Se kapitel 3.3. 
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3. Verksamhetsövergång  

3.1 Inledning 

Kapitlet inleds med en genomgång av Spijker-målet i 3.2, där alla kriterier i 

helhetsbedömningen kommer att framställa. I kapitel 3.3 kommer en kort redogörelse att göras 

om begreppet ”going concern” för att sedan granska spijker-kriterierna som, nämnts ovan, i 

3.3.1 – 3.3.7. Därefter kommer lagenlig överlåtelse att förklaras i kapitel 3.5 och i kapitel 3.6 

vad del av verksamhet innebär. Avslutningsvis kommer en sammanfattning att framställas av 

hela kapitlet i 3.7. Kapitlet är uppbyggt att för i varje avsnitt genomgå EU-domstolens 

tillvägagångssätt i de olika kriterierna för att sedan få vidare till AD. Det har konstruerats på ett 

sådant sätt för att svensk rätt ska vara förenlig med EU. På grund av bristfälliga domskäl från 

AD har det gjort att en tolkning är nödvändig av materialet. 64 

3.2 Spijker-målet 
 

Spijker-målet är en central del i bedömningen om en verksamhetsövergång är genomförbar eller 

inte. Målet har använts som hänvisning för vägledning i flertal avgöranden.65 Målet handlar om 

Jozef Maria Antonius Spijkers som innehade anställning hos slakthuset Gebroeders Colaris 

Abattoir BV som vice verkställande direktör. Verksamheten upphörde i slutet av december 

1982 och gick sedan över till Benedik Abattoirs ledning. Alla anställda övertogs av Benedik 

utom Spijkers och en annan arbetstagare. I samband med övergången övertog Benedik 

lagertillgångar och lokaler vilket gjorde att en fortsättning av Colaris verksamhet gjordes 

februari 1983. Vid övergången övertog Benedik inte några kunder och Colaris goodwill fanns 

inte längre kvar. Spijkers krävde Benedik på anställning och lön när Colaris försattes i konkurs 

i mars 1983, eftersom Spijkers ansåg att en verksamhetsövergång hade aktualiserats mellan 

Colaris och Benedik enligt direktivet 77/187/EG. 

     Generaladvokaten, kommissionen, de nederländska och den brittiska regeringen gjorde 

gällande att om det ska vara fråga om en övergång enligt direktivet måste hänsyn tas till olika 

kriterier som kännetecknar en transaktion. Ingen av omständigheterna kring kriterierna får 

bedömas ensamt och exklusivt, utan ska ske i en samlad bedömning. De hävdade även att det 

avgörande vid bedömning är huruvida förvärvaren tog över en going concern66, en ännu 

fortgående verksamhet med liknande eller samma verksamhet som har bibehållit sin identitet.   

 

Kriterierna som domstolen tar upp i målet ä: 

      

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, 

                                                 
64 Se kapitel 1.7.2. 
65 Mål C-340/01 Abler; Mål C-13/95 Süzen; Mål C-172/99 Liikenne. 
66 Se kapitel 3.3. 
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4. Om majoriteten av de anställda har tagits över av den nya arbetsgivaren eller 

inte, 

5. Om kunder 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.67 

 

På grund av att kriterierna för första gången behandlades i målet har de fått namnet Spijker-

kriterierna. 68 I svensk lagstiftning finns det ingen närmare beskrivning om vad som anses 

vara övergång av verksamhet mer än textlydelsen i 6 b § LAS.69 Det är dock fastställt att AD 

använder Spijker-kriterierna i bedömningen om verksamhetsövergången är genomförbar eller 

inte.70 

3.3 Going concern 
 

För att det ska vara föremål för en verksamhetsövergång inom direktivets tillämpningsområde 

krävs det att verksamheten är en ”ekonomisk enhet bestående av en organiserad gruppering av 

tillgångar” 71. Ekonomisk enhet beskrivs av EU-domstolen som en enhet som inte är begränsad 

till ett visst arbete. Det innebär att begreppet enhet åsyftar en organiserad enhet av beståndsdelar 

och personer som bedrivs med ett särskilt syfte. För att en ekonomisk enhet ska anses vara 

uppfyllt och direktivet bli tillämpligt krävs det fler omständigheter än att avtalet är av samma 

slag i den nya verksamheten. Den ekonomiska enheten måste behålla sin identitet för att 

verksamhetsövergången ska vara genomförbar. Identiteten av verksamheten följer av bland 

annat arbetsledningen, organisation av arbetet, driftmetoderna och personalen. De olika delarna 

ska tillsammans skapa en enhet som är stabilt organiserad.72 

     I svensk rätt beskrivs de, som i EU, att en ekonomisk enhet innebär att verksamheten ska ha 

ett särskilt syfte att bedriva en verksamhet av ekonomisk karaktär.73 Mulder beskriver 

ekonomisk enhet i sin avhandling att det jämställs med en form av risktagande, erbjudande av 

varor och tjänster och att verksamheten har ekonomiska motiv vilket talar för att ett ekonomiskt 

syfte har uppfyllts.74 Han påtalar även att begreppet ekonomisk enhet är ett samlingsbegrepp 

för begreppen del av verksamhet, verksamhet och företag.75 

     AD beskriver att verksamheten som övergår måste vara varaktig, tillräckligt strukturerad 

och organisatorisk sammanhållen. Det anses att verksamheten i stort sett ska existera 

självständigt som en enda enhet med hjälp av verksamhetens organisation och personal. 

Verksamheten ska vara stabil, vilket betyder att verksamheten ska har en positiv ekonomisk 

                                                 
67 Prop. 1994/95:102, s. 25. 
68 Mulder, B.J, Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 168. 
69 Se ovan kapitel 2.4. 
70 Prop. 1994/95:102 s. 26. 
71 Rådets direktiv 2001/23/EG, Artikel 1.1.b. 
72 Mål C-13/95 Süzen, p.13 och p.15; Mål C-172/99 Liikenne, p. 34. 
73 Prop. 1994/95:102, s. 25 
74 Mulder, B.J, Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 205. 
75 Mulder, B.J, Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 168. Se vidare kapitel 3.5. 
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framtidsutsikt.76 EU:s genomslagskraft ses tydligt i Sverige genom bland annat Mulders 

förklaring av begreppet och hur AD argumenterar för begreppet. 

3.3.1 Arten av företag eller verksamhet 

 

EU-domstolen hävdar att kriteriet har särskild betydelse vid bedömning av 

verksamhetsövergångar. De nationella domstolarna ska beakta är företagets kännetecken av 

deras process, vilket innebär att de ska se till vad det är som överlåtits. Det ska beakta 

verksamhetens drift- och produktionsmetoder. EU-domstolen påtalar att verksamheter fungerar 

utan betydande materiella tillgångar77 och vissa verksamheter fungerar utan betydande 

personal78. 79 Beroende på vad det är för slags verksamhet varierar kriteriernas betydelse.  

     EU:s genomslagskraft i Sverige går att utläsa från bland annat domen AD 2008 nr 64 och 

AD 1995 nr 163 där AD har sett till vad som är utmärkande i verksamheten.  

 

I AD 2008 nr 64 angående en städverksamhet, lägger AD fokus på arbetstagarna 

som det väsentliga i verksamheten. AD har även upptagit materiella tillgångar för 

diskussion men lämnat det utan betydelse trots att entreprenören erhållit materiella 

tillgångar till förvärvaren.80 

 

I AD 1995 nr 163 angående ett övertagande av en blomsterbutik, var det väsentliga 

de materiella tillgångarna för att verksamheten skulle betraktas som en ekonomisk 

enhet. Tillgångarna var viktiga eftersom att hyresrätten, kylaggregat och roskyl 

behövdes för att fortsättning skulle vara möjlig för förvärvaren. AD framförde 

därmed att materiella tillgångar av betydelse hade överlåtits till förvärvaren. Detta 

visar att verksamheten kan klassas som en verksamhet som är beroende av de 

materiella tillgångarna. AD har därmed följt EU-domstolens bedömningssätt.81 

  

De två olika typerna av verksamheter benämner Mulder i sin avhandling som verksamhet 

materialintensiv- eller personalintensiv verksamhet. 82  

 

3.3.2 Frågan om företagets materiella tillgångar, såsom byggnader och lösöre, har 

överlåtits eller inte 

 

EU-domstolen har hävdat att om det ska vara föremål för att kriteriet ska vara uppfyllt krävs 

det att de materiella tillgångarna är de väsentliga i verksamheten. De materiella tillgångarna 

tillsammans utgör att enheten ska ha möjlighet att existera självständigt.83 Tillgångarna 

                                                 
76 AD 1995 nr. 16; AD 2008 nr 64. 
77 Se nedan kapitel 3.2.4. 
78 Se nedan kapitel 3.2.2 och 3.2.3. 
79 Mål C-13/95 Süzen, p.14 och 18; Mål C-340/01 Abler, p. 33; Mål C-48/94 Rygaard; Spijker; Mål C-172/99 
Liikenne, p. 33. 
80 Se även AD 2008 nr 51; AD 2010 nr 25; AD 2010 nr 88; AD 2013 nr 47; AD 2014 nr 14; AD 2014 nr 28. 
81 Se även AD 1995 nr 96; AD 1998 nr 144; AD 2002 nr 63; AD 2011 nr 54; AD 2014 nr 91. 
82 Mulder, B.J, Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 143. 
83 Mål C-172/99 Liikenne, p. 42; Mål C-234/98 Allen, p. 30. 



15 
 

tillhandahålls antingen av uppdragsgivaren eller övertas från den tidigare verksamheten. EU-

domstolen har påtalat att vid omständigheter där tillgångarna har tillhandahållits av 

uppdragsgivaren talar det starkt för att en verksamhetsövergång är genomförbar. I Mål C-

340/01 Abler fick förvärvaren i samband med förvärvandet tillgång till spisar, lokaler, vatten, 

energi och fast utrustning, vilket gör att förvärvaren kan fortsätta verksamheten utan hinder och 

existera självständigt.  

    EU:s genomslagskraft i svensk rätt kan bland annat belysas genom att AD i verksamheter 

som är materialintensiva lägger domstolen vikten på resurserna.84 AD har även tillämpat EU:s 

tillvägagångssätt vad de gäller materiella tillgångar som har tillhandahållits av 

uppdragsgivaren.85  

 

I AD 2014 nr 91 angående ett övertagande av tidigare restaurangverksamhets lokal 

en vecka senare. Förvärvar fick med samband med övertagandet ta över spisar, 

bord, stolar, bestick osv i samband med övertagandet av hyresavtalet. AD 

konstaterar med bakgrund av det att det är tillräckligt för att verksamheten ska 

kunna fortsätta bedriva verksamheten utan hinder och kan jämställas med en 

ekonomisk enhet.86 
 

3.3.3 Värdet av överlåtna immateriella tillgångar vid överlåtelsetidpunkten 

 

EU-domstolen har påtalat att nationella domstolen ska vid bedömningen av kriteriet värdera de 

immateriella tillgångarna som övergått i samband med övergången. Kunder har ett immateriellt 

värde i verksamheten och måste därmed värderas i förhållande till övergången.87 Värdet av 

immateriella tillgångar kan bland annat enligt EU-domstolen vara ett avtal som sluts mellan 

förvärvaren och överlåtaren. Är det fråga om förnyelse av avtal mellan verksamheterna har 

kontraktet förlorat sitt värde vid utgången av avtalet med den tidigare innehavaren av 

kontraktet.88   

     EU:s genomslagskraft i svensk rätt kan belysas genom att AD förklarar värdet av 

immateriella tillgångar som ett goodwill. Bedrivs verksamheten som överförts på samma sätt 

som innan talar det för att ett goodwill automatiskt har överförts till förvärvaren. 89 AD har även 

visat att EU genom sin beskrivning av kriteriet att en inarbetning av verksamheten talar för att 

kriteriet är uppfyllt. 

 

I AD 2002 nr 63 påtalade AD att en inarbetat position på marknaden för 

verksamheten talar för ett värderande goodwill föreligger. AD påtalade även att 

genom den inarbetade positionen utgör det att det kan finnas en upparbetat 

kundkrets vilket även har betydelse. En etablerad verksamhet kan anses ligga i 

                                                 
84 AD 1995 nr 96; AD 2008 nr 64; AD 1995 nr 163; AD 2002 nr 63. 
85 AD 2002 nr 63. 
86 Se även AD AD 1995 nr 96; AD 2011 nr 54; AD 2014 nr 91. 
87 Förhandsavgörande mål Liikenee, p. 65. 
88 Mål C-172/99 Liikenne, p. 40. 
89 AD 1998 nr 144. 
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sakens natur att goodwill ingår även om det inte finns ett specifikt värderande 

goodwill. AD hävdade att det kan räcka med att verksamheten bedrivs i princip på 

samma sätt som hos överlåtaren. De avgörande vid kriteriet är att goodwill ska ha 

övergått från överlåtaren till den nya förvärvaren. AD dömde därmed att 

verksamheten ansågs ha en inarbetat position på marknaden eftersom deras 

verksamhet är välkänd på marknaden. 

     I tingsrättens dom gällande samma mål påtalade domstolen att vid ett 

övertagande av förvärvaren kan även de uppkomma ett ”badwill”. Vilket betyder 

att i samband med ett övertagande hade verksamhetens goodwill försämrats på 

grund av den tidigare arbetsgivaren.  

 

3.3.4 Om majoriteten av de anställda har tagits över av den nya arbetsgivaren eller inte 

 

EU-domstolen har påtalat att de nationella domstolarna ska bedöma om huvuddelen av 

arbetstagarna har övergått. Inom kriteriet är det väsentliga arbetstagarna i fråga om antal och 

kompetens för att den ekonomisk enhets identitet ska vara uppfylld. EU-domstolen förklarar att 

arbetstagarna bedöms som ett kollektiv, vilket innebär att arbetstagare ska varaktigt förenas i 

en verksamhet. Om verksamheten fortsätter att bedrivas med arbetstagarna utan hjälpmedel från 

den tidigare verksamheten, anses det utgöra en möjlighet att stabilt fortsätta verksamheten.90 

Det är dock viktigt att ta hänsyn till att endast på grund av att en arbetstagare är anställd i den 

del som ska övergå utgör inte de att direktivets tillämpningsområde utesluts.91  

     EU-domstolen har även påtalat att de nationella domstolarna ska ta hänsyn till om 

arbetstagarna är anställda hos överlåtaren vid tidpunkten för övergången. Är en arbetstagare 

anställd hos överlåtaren vid genomförande av en verksamhetsövergång går anställningen 

automatiskt över till förvärvaren. Anställningen som övergår ska vara densamma som innan 

och får inte ändras. Förvärvaren får heller inte motsätta sig att fullgöra sina förpliktelser. De 

har framkommit att det finns en möjlighet att avvika från tidpunkten och bestämma en egen. 

Domstolen påtalar på motsvarade att nationella domstolar inte får ändra tidpunkten för 

övergången eftersom de kan utgöra att förvärvaren kan avvika för bestämmelserna.92 

Bestämmelserna är inte tillämpliga enligt EU-domstolen om verksamheten som ska överlåtas i 

sitt utförande är begränsad till ett visst speciellt arbete, detta resulterar i att verksamheten inte 

betraktas som en stabil ekonomisk enhet.93 

     Vid bedömning av verksamhetsövergång gällande bemanningsföretag som inriktar sig på 

uthyrning av arbetskraft är omständigheterna annorlunda, bedömningen ska då ske utifrån 

uthyrarens åtaganden. Bestämmelserna tillämpas endast på situationer där tillgångarna som 

övergår är väsentligt omfattande att verksamheten ska fortsätta bedrivas med de tjänster som är 

typiska för den ekonomiska verksamheten. I normalfallet blir inte en övergång aktuell vid 

personaluthyrning som tillsammans med beställarens arbetstagare utför arbetsuppgifter. 

                                                 
90 Mål C-13/95 Süzen, p. 13, 21; Mål C-48/94 Rygaard, p. 20 
91 Mål C- 392/92 Schmidt, p. 15, 20.  
92 Mål C-305/94, Rotsart de Hertaing p. 15-16, 20, 25. 
93Mål C-13/95 Süzen, p. 13; Mål C-48/94 Rygaard, p.20. 
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Avgörande vid bedömningen om övergång har skett är vilket ansvar bemanningsföretaget har 

gentemot beställaren. Är det enda åtagande tillhandahållande av arbetstagare är det inte föremål 

för övergång. Går ansvaret utöver detta och de ansvarar exempelvis även för arbetstagarnas 

resultat talar det för att en övergång skett. Åtagandena måste ha en mer långtgående innebörd.94 

     Genomslagskraften i AD kan utläsas genom att domstolen vid sina bedömningar sett till 

antal och kompetens.95 För att varaktigt fortsätta verksamheten har AD tolkat EU:s 

tillvägagångssätt genom att bland annat ledning i verksamheten ska övergå för att de kollektiva 

arbetstagarna ska vara självständiga. Ledningen för gruppen av arbetstagare betraktas som 

betydande och krävs för att verksamheten ska ha möjlighet att fortgå.96  

 

I AD 2014 nr 14 är omständigheterna i målet att det hade uppstått missförhållanden  

i ett bolag som sysslade med assistans på grund av detta övertog Malmö stad 

ansvaret över assistansbolagets brukare.  

AD hävdade att det inte har varit föremål för en ekonomisk enhet eftersom 

förvärvaren inte har övertagit en självständig enhet. De som har övertagits var tre 

av fyra arbetstagare, en majoritet, men det var inte tillräckligt eftersom den 

arbetstagaren som inte övergick var av betydande slag. Arbetstagaren som inte 

övergick innehade en ledande position såsom att ha hand om schemat.97 

 

Anledningen till att kompetensen har tagits i beaktning är på grund av att somliga arbetstagare 

innehar en betydande roll för driften i verksamheten och krävs för att verksamheten ska fortgå. 

I exempelvis IT-verksamhet är det av central betydelse för förvärvaren att den personal som 

ska övergå är tillräckligt kompetent.98 Har personalen som övertagits inte en betydande roll i 

verksamheten och det inte behövs en speciell sakkunskap för att utföra arbetet blir således 

bedömningen av personalkriteriet av mindre betydelse vid fastställande om verksamhetens 

identitet är bevarad och är därmed att anses som en materialintensiv verksamhet. Är 

övertagandet endast på grund av praktiska skäl tillämpas inte bestämmelserna. Praktiska skäl 

kan exempelvis vara att täcka behov av bristande arbetskraft.99 

     Vid bemanningsföretag bedömer AD såsom EU-domstolen och ser till åtaganden. 

  

  I AD 2008 nr 51 är omständigheterna att ett sågverk, företaget A, har träffat ett 

entreprenadavtal angående sin truckverksamhet med företag B. Företag B har sedan 

anlitat företag C för att svara för personalen av truckarna. Företag C har sedan sagt 

upp avtalet och företag D övertog ansvaret om personalen.  

     AD:s bedömning om åtagandena hade varit mer långtgående om den 

administrativa fördelningen undersökts. Ansvaret för personalen såsom schema, 

semester, ledighet osv, var hos B och inte hos D. Det utgjorde att åtaganden inte 

                                                 
94 Mål C-458/05, Jouini m.fl 
95 AD 2014 nr 14; AD 2010 nr 88; AD 2001 nr 63. 
96 AD 2014 nr 14; AD 2014 nr 28. 
97 Jfr 2008 nr 64. 
98 Lindqvist, T & Ståhl, F, Outsourcing av IT-tjänster ur ett övertagande perspektiv, JT nr 3 2003/04, s. 556; AD 
2010 nr 88. 
99 Lunning, L & Toijer, G, Anställningsskydd en lagkommentar, s. 286-287. 
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blev mer långtgående än vad som krävdes. Hade ansvaret övergått till D hade det 

varit tillräckligt för att bestämmelserna ska bli tillämpliga.100  

   

 

3.3.5 Om kunder har tagits över eller inte  

 

Kriteriet inriktar sig på om kunderna har övertagits eller inte. EU-domstolen hävdar att kriteriet 

är uppfyllt om uppdragsgivare sluter avtal i en köksverksamhet med syfte att måltider ska 

levereras. På grund av att verksamheten är densamma som innan överlåtelsen förblir 

kundkretsen densamma. Verksamheten inriktar sig till samma kunder som innan överlåtelse 

och kan därmed övertar kundavtal.101 Det måste dock tas hänsyn till en skillnad vid förlust av 

ett kundavtal till en konkurrent. Förlorar ett företag ett avtal till en konkurrent innebär det inte 

att bestämmelserna vid en verksamhetsövergång blir tillämpliga. Att förlora ett avtal kan inte 

jämställas med en övergång av verksamhet och består trots förlusten.102  

     Genomslaget i svensk rätt kan beskrivas genom att i AD 1995 nr 96 förklarat kriteriet 

uppfyllt om verksamheten riktar sin sig till samma kunder som innan.103 

      

3.3.6  Graden av likhet mellan verksamheten före och efter överlåtelsen 

 

För att verksamheten ska bevarat sin identitet som ekonomisk enhet krävs det att verksamheten 

ska vara väsentligt lik den föregående verksamheten.104 EU har påtalat att de nationella 

domstolarna ska ta hänsyn till väsentliga omständigheter. Domstolen beaktar likheten i det 

arbete som utförs vilket bland annat kan ses till avtalet mellan förvärvaren och arbetstagarna 

om de är fråga om en personalintensiv verksamhet.105 Vid verksamheter som baserar på 

materiella tillgångar ska nationella domstolen se till vad som är väsentligt för verksamheten i 

fråga såsom vad som fortsätter att bedrivas.106 Det har ingen betydelse om verksamheten har 

bytt namn eller har flyttat till andra lokaler för att bestämmelserna ska vara tillämpliga.107  

     Genomslagskraften i svensk rätt kan visas genom att AD tagit hänsyn till EU:s riktlinjer 

genom målen nedan. AD tog hänsyn till inte endast arbetsuppgifterna utan även vad för 

verksamhet som fortsatte att bedrivas. 

 

I AD 1998 nr 144, angående en blombutik, ändrades verksamheten av förvärvaren 

i samband med övergången. Förvärvaren ändrade från levande blommor till torkade 

blommor. AD framförde att det inte föreligger en väsentlig skillnad mellan torkade 

och levande blommor. Kriteriet ansågs vara uppfyllt.  

  

                                                 
100 Se även AD 2010 nr 25. 
101 Generaladvokaten L.A. Geelhoed förslag till avgörande Mål C-340/01 Abler, p. 85-86.  
102 Generaladvokaten L.A. Geelhoed förslag till avgörande mål C-340/01 Abler, p. 61; Mål C- 13/95 Süzen, p 16. 
103 Jfr med Mål C-172/99 Liikenne, p. 41. 
104 Mål C-24/85 Spijkers, p. 13. 
105 Mål C- 392/92 Schmidt, p. 17; Mål C-172/99 Liikenne, p. 40. 
106 Mål C-172/99 Liikenne, p. 42. 
107 Förenade målen C-171/94 och C-172/94 Merckx och Neuhuys, p. 21.  
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I AD 2002 nr 63, angående en konferens- och restaurangverksamhet, påtalade AD 

att en skillnad som att verksamheten ändrar från vanlig lunchservering till ren 

beställningsverksamhet inte utgör skäl för att likhetskriteriet inte är uppfyllt. 

Domstolen framförde att det ska vara väsentliga skillnader i verksamheten för att 

kriteriet inte ska anses vara uppfyllt. 

 

I AD 2010 nr 88, angående ett serviceföretag för skrivare, sades en del av företagets 

personal upp vid en ny entreprenad.   

     Det är det ostridigt mellan parterna att en majoritet av arbetstagarna har 

anställning hos förvärvaren vilket kan tala för en verksamhetsövergång. 

Arbetssättet som är likadant hos överlåtaren och förvärvaren är inte tillräckligt för 

att en verksamhetsövergång ska vara för handen. Arbetssättet ändrades av 

förvärvaren med bland annan kompletterande utbildning för att utföra arbeten på 

andra skrivare och utföra service hemma hos kunderna. Arbetstagarna hade 

integrerats i förvärvarens redan befintliga verksamhet genom den kompletterande 

utbildningen. AD påtalade att verksamhetens ekonomiska enhet inte kan reduceras 

till att enbart innefatta verksamhetens arbetsuppgifter och bedömer således att det 

inte föreligger en verksamhetsövergång.108  

 

Om förvärvaren vid övergången ändrar verksamheten efter tidpunkten är direktivets räckvidd 

inte tillämplig eftersom verksamhetens identitet inte är bevarad vid en omorganisation. 

Arbetstagaren får därmed inte samma anställning som innan hos överlåtaren. Den ekonomiska 

enheten upphör i verksamheten och bestämmelserna kan inte tillämpas eftersom de rättsliga 

grunderna inte är desamma. 109  

 

3.3.7 I förekommande fall den tidsperiod under vilken verksamheten har legat nere 

 

Vid en verksamhetsövergång ska verksamheten varaktigt fortsätta för att bestämmelserna ska 

bli tillämpliga och att identiteten ska vara bibehållen.110 EU-domstolen påtalar att vid 

bedömning av kriteriet måste nationella domstolar ta hänsyn till vad som utmärker 

verksamheten i fråga om säsongsuppehåll. Det finns verksamheter som endast har öppet 

periodvis och det utgör inte att den ekonomisk enhets identitet inskränks. En verksamhet kan 

på grund av olika omständigheter inte vara i drift. Att verksamheten inte är i drift betyder inte 

ovillkorligen att det inte faller inom tillämpningsområdet. Helgdagar såsom jul, nyår och 

naturliga orsaker gör trots uppehållet att de skyddas av bestämmelserna.111 Om en 

verksamhetsövergång sker under uppehållet och under den aktuella perioden inte finns några 

anställda, ingår arbetstagarna ändå som arbetar när det inte finns något uppehåll. 112 En 

                                                 
108 Se kapitel 3. 
109 Mulder, B.J, Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 268-269. 
110 Mål C-24/85 Spijkers, p.10-11. 
111 Mål C-101/87 Bork International, p. 16. 
112 Mål C-287/86 Ny Molle Kro, p. 19-22; Mål C-101/87 Bork International, p. 16. 
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verksamhet som uteslutande fortsätter för att avsluta ett påbörjat arbete betraktas inte som 

varaktig.113 

     Inom kriteriet är det av betydelse att fastställa tiden för övergången. Problematik finns vid 

fastställandet av tidpunkten för övergången speciellt när överlåtelser sker successivt, då 

verksamheten del efter del övergår till förvärvaren vid olika tidpunkter. EU-domstolen har dock 

konstaterat att tidpunkten för övergången inte har särskild betydelse om verksamheten som 

övergått successivt fortsatt utan avbrott eller förändringar av den föregående verksamheten.114 

     Enligt AD talar det för en varaktighet om verksamheten har möjlighet till fortsatt drift utan 

hinder. 115 Domstolen har även konstaterat vid en verksamhetsövergång att det av särskild vikt 

vem det är som övertar verksamheten. 

 

I AD 2011 nr 54 har förvärvaren i samband med överlåtelsen tillsatt en arrendator 

som bedrivit verksamheten från den dag den förvärvades. Trots att arrendatorn 

enligt avtalet med förvärvaren haft tillgång till lokaler, inventarier samt övertagit 

både lager och en del av personalen, fann AD att bedömningen inte blir detsamma 

som om förvärvaren fortsatt bedriva verksamheten. AD hävdade på grund av 

omständigheterna i målet att förvärvaren har övertagit verksamheten men att det 

var arrendatorn som bedrev verksamheten, vilket resulterar i verksamheten inte kan 

betraktas som en going concern. 

 

I AD 2002 nr 63 där en restaurang och konferensverksamhet bedrevs. Av 

utredningen i målet framgick det att den aktuella verksamheten hade legat nere 

innan förvärvaren tillträdde verksamheten på grund av reparationsarbeten i ett par 

månader. AD menade att avbrottet i målet anses normalt. Enligt AD så kunde inte 

omständighet i målet tala för att verksamheten i fråga inte bibehållit sin identitet på 

enbart den punkten eftersom avbrottet hade en naturlig förklaring. 

 

3.4 Lagenlig överlåtelse  
 

Begreppet förklaras med att bestämmelserna är tillämpliga vid övergång av verksamhet när den 

fysiska eller juridiska personen som bedriver verksamheten byts ut mot en annan fysisk eller 

juridisk person.116 Byte av fysisk eller juridisk person innebär bland annat genom ett avtal om 

övertagande verksamhet, uppköp eller funktion. Övertagande av funktion innebär att en 

näringsidkare övertar ansvar över en speciell funktion i en verksamhet.117 En lagenlig 

överlåtelse kan även ske i två steg, exempelvis om en verksamhet har drivits av en entreprenör 

och sedan har avtalet dragits tillbaka av uppdragsgivaren och övergått till en ny entreprenör.118 

                                                 
113 AD 2010 nr 25; Mål C-48/94 Rygaard, p.21-22 
114 Mål C-234/98 Allen. 
115 AD 2014 nr 28. 
116 Mål C-13/95 Süzen, p. 12; Mål C-287/86 Ny Molle Kro, p. 11-12; Mål C-340/01 Abler, p. 41. 
117 Mål C- 392/92 Schmidt, p. 14. Mål C-209/91 Watson Rask, p. 5. 
118 Mål C-209/91 Watson Rask. 
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Domstolen hävdar att utan ett uttryckligt avtal är de riskabelt men inte ett krav.119 Det är inte 

av vikt vid en lagenlig överlåtelse att äganderätten till verksamheten har överlåtits utan det 

krävs endast ett arbetsgivarbyte.120  

      Genomslagskraften i svensk rätt beskrivs av AD att de i sina bedömningar ser till hur 

överlåtelsen skett. När EU-domstolen beskriver begreppet lagenlig överlåtelse av funktion 

jämställs det med vad AD fastslår om sysselsättning. Det innebär att en syssla, funktion, 

överlåts till ett annat företag och dessa anses därmed ha en direkt avtalsrelation med varandra. 

När ett företag övertar ett annat företags sysslor exempelvis dess serviceverksamhet övertas 

arbetstagarna och det inträder i arbetsgivaransvaret. När det inte finns en direkt avtalsrelation 

mellan parterna måste AD beakta EU:s helhetsbedömning för att undersöka om det föreligger 

en verksamhetsövergång.121  EU-domstolens tolkning av lagenlig överlåtelse i en sedvanlig och 

juridisk mening är vidsträcktare än svenska överlåtelse begreppets snäva omfång.122 

     Det är inte ett krav att det ska finnas något traditionellt avtalsförhållande mellan förvärvaren 

och överlåtaren,123 dock är det riskabelt enligt AD precis som EU påtalar.124 Varken direktivet 

eller den svenska lagstiftningen ger någon tydlig definition av begreppet lagenlig överlåtelse 

och betraktas som underförstått.125 Det är inte nödvändigt att ta reda på själva syftet med 

övergången och kan därmed även ske på ett lagenligt avseende trots det är till följd av ett 

kontraktsbrott.126  

     För att fastställa om lagenlig överlåtelse föreligger inom tillämpningsområdet kan frågan 

ställas för att underlätta bedömningen: ”Föreligger det ett arbetsgivarbyte inom den avtalsenliga 

kontexten och föreligger det en avtalsenlig kontext vid arbetsgivarbytet?”127  

3.5 Verksamhet, del av verksamhet, företag och del av företag 
 

Vid genomförandet av en verksamhetsövergång ska nationella domstolarna bedöma om en del 

eller hela verksamheten övergått. Bestämmelserna för verksamhetsövergång ger inte endast 

skydd när ett företag övertar en del eller hela verksamheten i samband med avtal. Utgör den 

överlåtna verksamheten en sidoverksamhet som inte nödvändigt samband med verksamheten 

eller att den överlåtna delen uteslutande handlar om att tillhandahålla av tjänster till förmån den 

som överlät verksamheten utgör det inte ett uteslutande av skyddet.128 

     När del av verksamhet övergår, ska nationella domstolen beakta vad som hänför sig till den 

delen. Exempelvis arbetstagarna ska ha sina huvudsakliga arbetsuppgifter och vara knutna till 

den del som övergår. Hänförs inte arbetstagarnas arbetsuppgifter till väsentlig del av 

                                                 
119 Mål C-13/95 Süzen, p. 11. 
120 Mål C-287/86 Ny Molle Kro, p. 12. 
121 AD 2011 nr 54; AD 1997 nr 81; AD 2010 nr 25; AD 2011 nr 54. 
122 AD 2011 nr 54; AD 2010 nr 25; AD 1997 nr 81. 
123 Prop. 1994/95:102 s. 80. 
124 AD 2010 nr 25. 
125 Mulder, B.J, Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 208-209. 
126 Adlercreutz, A & Mulder, B.J, Svensk arbetsrätt, s. 246; Mulder, B.J, Anställningen vid 
verksamhetsövergång, s. 213. 
127 Mulder, B.J, Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 214. 
128 Rådets direktiv 2001/23/EG, artikel 1.1.b. 
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verksamheten omfattas de inte av skyddsomfånget. Utför arbetstagaren endast en del arbeten i 

den överlåtna delen och utnyttjar tillgångarna räcker det inte att för att uppfylla kraven.129   

     Genomslagskraften i svensk rätt kan belysas genom AD domen 2013 nr 47. Där AD har 

gjort bedömningen enligt EU. 

      

I AD 2013 nr 47 byter ett hotell städentreprenad som behandlades som en övergång 

av verksamhet. Förvärvaren övertog en stor den av överlåtarens personal. 

     AD konstaterade att utredningen i målet visade att de tre arbetstagarna som inte 

övergick utförde arbeten som var administrativa i jämförelsevis med städpersonalen 

som övergick. Arbetstagarna som utförde administrativa sysslorna hade emellertid 

även utfört enstaka sysslor som ingått i städpersonalens arbete. Det räckte dock inte 

för en verksamhetsövergång eftersom de huvudsakliga sysslorna i arbetstagarnas 

uppgifter är de som ska beaktas. De övertagna arbetstagarna utförde de praktiska 

sysslorna på hotellet. Med det anförda har beslutade AD att en 

verksamhetsövergång av hela verksamheten inte är aktuell utan endast en del av 

verksamheten var föremål för en övergång.130 

 

Begreppen företag och verksamhet förklara Mulder som samlingsnamn för en enhet som 

tillhandahåller en produktion av varor eller tjänster oavsett juridisk uppbyggnad. Verksamhet 

är ett mer övergripande begrepp än företag och fler föremål faller under bestämmelserna. 

Gränsen mellan begreppen företag och verksamhet är dock inte av särskild vikt eftersom 

bestämmelserna tillämpas oberoende om det är ett företag eller en verksamhet som övergår. Det 

blir mer ett förtydligande av vad som ska omfattas. Tolkningen av begreppen har EU-domstolen 

överlämnat till de nationella domstolarna men med ett krav att tolkningen ska i ett EU-rättsligt 

sammanhang.131 

3.6 Sammanfattning 
 

Området verksamhetsövergång behandlades för första gången i EU i Spijker-målet132 där 

kriterierna för helhetsbedömningen användes och fick därmed namnet Spjker-kriterierna. Det 

är sju kriterier som EU-domstolen påtalar att nationella domstolar ska ta hänsyn till vid 

bedömning om en verksamhetsövergång är genomförbar eller inte är: 

 

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 eller 

inte, 

5. Om kunder har tagits över eller inte, 

                                                 
129 Mål C-186/83 Botzen, p.15; Mål C- 392/92 Schmidt, p.13,15. 
130 Jfr Mål C-186/83 Botzen. 
131 Mulder, B.J, Anställningen vid verksamhetsövergång, s. 172-175. 
132 Se kapitel 3.2. 
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6. Graden av likhet mellan verksamheten före och efter överlåtelsen, och 

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

nere.  

 

Målet förklarar att kriterierna tillsammans utgör en bestående ekonomisk enhet som bibehållit 

sin identitet. Kriterierna ses inte exklusiva utan det måste göras en samlad bedömning. 

Ekonomisk enhet förklarar EU-domstolen som en enhet som är stabilt organiserad med olika 

beståndsdelar så verksamheten kan existera självständigt. I svenska rätt beskrivs begreppet 

ekonomisk enhet liknande och AD har utgått ifrån EU:s bedömningar. I de svenska 

bestämmelserna om verksamhetsövergång finns det ingen tydlig beskrivning än 6 b § LAS.133 

     Första kriteriet, arten, har EU-domstolen hävdat är en viktig del av bedömningen på grund 

av att de bestämmer vilka efterföljande kriterier som ska beaktas. Beroende på vad för 

verksamhet som bedrivs blir bedömningen annorlunda. Domstolarna ska se till drift-, 

produktionsmetoder för att bestämma om verksamheten baseras på arbetstagare och materiella 

tillgångar. AD baserar sina bedömningar precis som EU på arten. AD ser till de olika delarna 

som är av väsentlig vikt för verksamheten. Antingen baseras verksamheten på personalen eller 

tillgångarna, jmf AD 2008 nr 64 med AD 1995 nr 163.134 

     I andra kriteriet, materiella tillgångar, hävdar EU att domstolarna ska se till vad som 

är betydande i verksamheten i fråga om tillgångar. Här väger resurserna tyngre än 

arbetstagarna och ska se till vad som behövs för att verksamheten ska kunna fortsätta 

självständigt. Spelar ingen roll om tillgångarna har tillhandahållits av uppdragsgivaren 

eller inte. AD har i sina bedömningar tagit till EU:s tillvägagångssätt genom att lägga 

vikten på resurserna gällande bland annat köksverksamheter.135 

     I tredje kriteriet, immateriella tillgångar, ska de nationella domstolarna se till värdet på de 

som följer med över i verksamheten. Det kan exempelvis vara att de är samma kunder som 

innan och ett inarbetat och välkänd verksamhet.136 

     I fjärde kriteriet, om arbetstagarna övergått, ska nationella domstolar beakta antal och 

kompetens. EU hävdar att arbetstagarna ses som ett kollektiv, vilket innebär att de tillsammans 

ska kunna fortsätta verksamheten utan hinder. Till antal och kompetens beskriver AD i sina 

bedömningar i förhållande till EU-domstolen att betydande majoriteten ska övergå såsom 

ledning och kompetens innebär att arbetstagarna ska ha speciell sakkunskap för att utföra sitt 

arbete.137 

     I femte kriteriet, kunder, har EU-domstolen påtalat att de är uppfyllt om verksamheten är 

liknande som innan. Förvärvaren kan i samband med övergången ta över befintliga kunder 

vilket utgör att kriteriet är uppfyllt.138 

     I sjätte kriteriet, likheten, har EU-domstolen påtalat att verksamheten ska vara väsentlig lik 

den tidigare. Nationella domstolar ska ta hänsyn till väsentliga omständigheter vid bedömning 

av kriteriet.  I AD 1998 nr 144 har domstolen använt EU:s tillvägagångssätt genom att bland 

                                                 
133 Se kapitel 3.3. 
134 Se kapitel 3.3.1. 
135 Se kapitel 3.3.2. 
136 Se kapitel 3.3.3. 
137 Se kapitel 3.3.4. 
138 Se kapitel 3.3.5. 
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annat bedöma att verksamheten var densamma som innan när förvärvaren bytte inriktning från 

torkade blommor till levande blommor. I AD 2010 nr 88 blev det en väsentlig skillnad på grund 

av att arbetstagarna utökade sin utbildning för att kunna arbeta på andra skrivare än i den 

tidigare verksamheten. De hade därmed inte samma anställning som innan.139 

     Det sista kriteriet, ifall verksamheten har legat nere, beskriver EU-domstolen kriteriet som 

att verksamheten ska varaktigt fortsätta. Nationella domstolar ska se till om verksamheten som 

överlåts har ett uppehåll eller om den varaktig kan fortsätta. Är det ett uppehåll ska domstolarna 

se till vad för slags uppehåll det är. Ett uppehåll som har naturliga orsaker gör inte att 

tillämpligheten av bestämmelserna utesluts. AD har i sina bedömningar använts sig av 

bedömningen, exempelvis ser AD vanliga reparationer som ett naturligt uppehåll.140 I AD 2011 

nr 54 har AD även lagt till det även krävs att förvärvaren fortsätter verksamheten för att kriteriet 

ska vara uppfyllt.141 

     För att en verksamhetsövergång ska vara genomförbar krävs det även enligt EU-domstolen 

att övergången skett lagenligt. Det krävs dock inget uttryckligt avtal. Lagenlig överlåtelse 

innebär att en fysiska eller juridiska personen som bedriver verksamheten byts ut mot en annan 

fysisk eller juridisk person. Med andra ord är det tillräckligt med ett arbetsgivarbyte, det krävs 

inte att äganderätten övergått. AD har i sina bedömningar sett till att lagenlig överlåtelse måste 

vara uppfylld.142 

     En ytterligare del som nationella domstolar ska ta hänsyn till är om den överlåtna 

verksamheten är en del eller hela. I Rådets direktiv 2001/23/EG, artikel 1.1.b. EU-domstolen 

menar att de nationella domstolarna ska beakta vart arbetstagarna eller tillgångarna hänför sig 

till i bedömningen. Det krävs exempelvis att arbetstagarna som övergår har en väsentlig del av 

sin arbetsanställning i den överlåtna delen. I svensk rätt har AD tolkat EU:s tillvägagångssätt 

att det inte räcker om arbetstagare utför enstaka arbetsuppgifter i verksamheten utan de 

huvudsakliga uppgifterna ska hänföras till den överlåtna delen, se AD 2013 nr 47.143 

    

    

  

                                                 
139 Se kapitel 3.3.6. 
140 Se kapitel 3.3.7 AD 2002 nr 63. 
141 Se kapitel 3.3.7. 
142 Se kapitel 3.4. 
143 Se kapitel 3.5. 
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4. AD domar utifrån reglerna för en verksamhetsövergång 

4.1 Inledning 
 

I kapitlet kommer uppsatsens analys att presenteras. Inledningsvis i kapitel 4.2 presenteras AD 

domar utifrån de olika kriterierna i form av en tabell som ska vara uppfyllda för att se hur 

domstolen bedömer. Avsnittet har uppkommit för att se vad AD lägger vikt på i sina 

bedömningar för att sedan diskutera i kapitel 4.2.1.1–4.2.1.8. Därefter kommer i kapitel 4.3 en 

sammanställning att redogöras om de olika kriteriernas betydelse i AD:s bedömningar för att 

sedan presentera slutsatsen i kapitel 4.4. I kapitlets slutsats kommer även en figur presenteras 

som illustrerar processen för en verksamhetsövergång, figuren ska granskas i samklang med 

slutsatsen.  

 

4.1.1 Tabell 1 
Nedan är rättsfall som redogjorts löpande genom uppsatsens gång och kommer nu att redogöras utifrån de delar 

som krävs för att en verksamhetsövergång ska vara för handen. Spijker-kriterierna kommer att skrivas i nummer 

ordning, 1-7 enligt ovan144. Tabellen är till för att på ett begripande sätt genomgå all praxis som presenterats i 

uppsatsen utifrån de olika kriterierna. På grund av utformningen på tabellen går det att tydligt se vilka kriterier 

AD lägger vikt i och vad det är som krävs. I tabellen kommer sorteringen att ske enligt verksamhetsslag. 

 

Verksamheter som baseras på materiella tillgångar 
Mål Övergång Kommentar 

AD 1995 nr 96  Nej 1. Arten av verksamheten är densamma som innan 
övergången. 2. Fåtal bussar har övergått 3. AD har inte 
påtalat något om immateriella tillgångar. 4. Ingen 
personal har övergått. 5. Står inget skrivet om kunder. 
6. Verksamheten är densamma som innan. 7. AD 
redogör inget angående något uppehåll. Här påtalar 
även domstolen att identiteten har med arbetsledning, 
produktionsresurser och arbetskraft och inget av detta 
har övergått. Ingen diskussion om lagenlig överlåtelse 
eller om en del av verksamhet är under bedömning. 

AD 1995 nr 163  Nej 1. Samma art. 2. Inte övertagit några materiella 
tillgångar. 3. Inga immateriella tillgångar. 4. Inga 
arbetstagare har övergått. 5. Ingen diskussion om 
kriteriet. 6. Bedriven en verksamhet som är väsentligt 
lik. 7. Inget uppehåll.  
Ekonomisk enhet: Ingen enhet har övergått eftersom 
den de kontrollerande roll som övergått inte kan 
jämställas med en företagsledande funktion eftersom de 
mer handlar om arbetsuppgifterna än rörelsen som 
bedrivs.  
Lagenlig överlåtelse: Ingen diskussion 
Del av verksamhet: Ingen diskussion. 

                                                 
144 Se kapitel 3.2. 
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AD 1998 nr 144  Ja 1. Samma art. 2. Betydande materiella tillgångar har 
övertagits. 3. Goodwill har övertagits 4. Inga 
arbetstagare har övergått. 5. En del kunder har 
övertagits. 6. Väsentligt lik. 7. Inget uppehåll. 
Lagenlig överlåtelse: Övertagits genom ett 
köpekontrakt. 
Ekonomisk enhet: Uppfylld eftersom att verksamheten 
kan fortsätta bedrivas på samma sätt som innan. 

AD 2002 nr 63  Ja Skett en lagenlig överlåtelse. 1. Arten är densamma. 2. 
Betydande materiella tillgångar har övergått. 3. 
Immateriella tillgångar har övergått. 4. En av 
arbetstagarna har övergått. 5. Inga kunder har 
övertagits. 6. Väsentligt lik. 7. Låg nere en kort tid men 
utan betydelse. 
Ekonomis enhet: Ingen diskussion. 

AD 2011 nr 54  
 
 

Nej  1 Ingen diskussion. 2. Ingen övergång av materiella 
tillgångar. 3. Ingen diskussion om immateriella 
tillgångar. 4. Ingen diskussion. 5. Ingen diskussion om 
kunderna. 6. Ingen diskussion. 7. Den centrala punkten 
för bedömningen i målet. 
Ingen ekonomisk enhet eftersom den inte övertogs av 
förvärvaren.  
Lagenlig överlåtelse genom överlåtelse avtal. 

AD 2014 nr 91  
 
 

Ja  
 
 
 

Ingen diskussion om lagenlig överlåtelse. 1. Samma art 
som innan. 2. Betydande materiella tillgångar har 
övergått. 3. Ingen diskussion om immateriella 
tillgångar. 4. Majoriteten av arbetstagarna har inte 
övergått. 5. Ingen hänsyn har tagits till kunderna. 6. 
Diskussion angående om den är väsentligt lik. 7. Inte 
legat nere. Kan betraktas som en ekonomisk enhet. 

 

Verksamheter som baseras på arbetstagare 
Mål Övergång Kommentar 

AD 2008 nr 51  Nej . 1. Samma art. 2. Inga materiella tillgångar. 3. Inga 
immateriella tillgångar. 4. Majoriteten har övertagits. 5. 
En kund. 6. Väsentligt lik. 7. Inget uppehåll.  
Ekonomisk enhet: Ingen ekonomisk enhet eftersom 
verksamheten inte kan betraktas som organiserad 
gruppering av tillgångar.  
Lagenlig överlåtelse 

AD 2008 nr 64  Nej 1. samma art. 2. Inga materiella tillgångar. 3. Inga 
immateriella tillgångar. 4. Huvuddelen av 
personalstyrkan har övergått. 5. Ingen diskussion om 
huruvida kunder övertagits. 6. Väsentligt lik. 7. Inget 
uppehåll. 
Ekonomisk enhet: Är inte uppfyllt enligt AD. 

AD 2010 nr 25  Nej Ingen diskussion om lagenlig överlåtelse. 1. Ingen 
diskussion om samma art. 2. Inga materiella tillgångar 
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har övergått. 3. Ingen diskussion om de immateriella 
tillgångarna. 4. Majoriteten av arbetstagarna har 
övergått, 20 av 28. 5. Ingen diskussion angående 
kunderna. 6. Ingen diskussion om den är väsentlig lik. 
7. AD har påtalat kort att den inte legat nere.  
Är ingen ekonomisk enhet eftersom de inte kan 
föreligga för att enbart slutföra ett arbete. 

AD 2010 nr 88  Nej 1. Samma art. 2. Inga materiella tillgångar. 3. Inga 
immateriella tillgångar. 4. Majoriteten av arbetstagare 
har övergått. 5. Ingen bedömning angående kunder. 6. 
Väsentlig lik. 7. Inget uppehåll.  
Ekonomisk enhet: Ingen ekonomisk enhet eftersom 
arbetsledning inte övergick. 
Lagenlig överlåtelse. 

AD 2013 nr 47  Ja Frågan i målet var inte om det förelåg en 
verksamhetsövergång utan vad som ska beaktas när en 
del av verksamheten övergår. AD hävdade vid 
övergången ska det tas hänsyn till vart arbetstagarna har 
sina huvudsakliga sysslor och i målet konstaterade det 
att två arbetstagare inte följt med i samband med 
övergången eftersom deras sysslor hänfördes till de 
administrativa istället för städningen. 

AD 2014 nr 14  Nej 1. Samma art. 2. Inga materiella tillgångar har övergått. 
3. Ingen diskussion angående de immateriella 
tillgångarna. 4. Majoriteten av arbetsstyrkan har 
övergått, 3 av 4. 5. Samma kund som innan. 6. Ingen 
diskussion om graden av likhet. 7. Inget uppehåll.  
Ingen ekonomisk enhet eftersom verksamheten inte kan 
betraktas som självständig.  
Ingen diskussion om lagenlig överlåtelse. 

AD 2014 nr 28  Nej 1. Ingen diskussion om samma art. 2. Materiella 
tillgångar har övergått men utan betydelse. 3. Ingen 
diskussion om immateriella tillgångar. 4. Majoriteten 
av arbetstagare har inte övergått. 5. Ingen diskussion 
angående om kunder övergått eller inte. 6. Diskussion 
angående likheten att de inte kan reduceras till att 
omfatta endast arbetsuppgifterna, 7. Inte legat nere. 
Föreligger ingen ekonomisk enhet eftersom de 
tillsammans inte kan utgöra en självständig enhet. 
Ingen diskussion om lagenlig överlåtelse. 
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4.1.1.1 Arten av företag eller verksamhet  

 

I AD 1995 nr 163, AD 2002 nr 63, AD 2008 nr 51, AD 2010 nr 88 och AD 2014 nr 28 har det 

visat att AD inte tar upp kriteriet. Kriteriet tas inte upp av domstolen mer än ett fåtal gånger 

med endast kortfattat, se AD 2008 nr 64, AD 2014 nr 91. De domstolarna tar upp om kriteriet 

är att den ska vara densamma som innan övergången och ingen vidare diskussion.  

 

4.1.1.2 Frågan om företagets materiella tillgångar, såsom byggnader och lösöre, har 

överlåtits eller inte 

 

Frågan om materiella tillgångar övergått har det genom analysering av AD konstaterats att det 

är lättare för en verksamhetsövergång att genomföras om de materiella tillgångarna 

tillhandahålls av hyresvärden såsom i restaurangverksamheter, jämför AD 2002 nr 63 med AD 

1995 nr 96. Det har visat att i kriteriet är det komplext att fortsätta bedriva verksamheten så att 

den kan benämnas som en bestående ekonomisk enhet. I alla fall angående bussverksamheter 

har det inte varit föremål för en verksamhetsövergång eftersom det aldrig övergår några bussar 

på grund av att det införskaffar dem på annat håll och kan därmed inte betraktas som en 

bestående ekonomisk enhet som bibehållit sin identitet, se bland annat AD 1995 nr 96 och AD 

1995 nr 165. De fåtal gånger verksamheten har kunnat betraktas som en ekonomisk enhet i 

verksamheter som baseras på materiella tillgångar är i verksamheter där materiella tillgångar 

tillhandahållna av hyresvärden, se bland annat AD 2014 nr 91.  

4.1.1.3 Värdet av överlåtna immateriella tillgångar vid överlåtelsetidpunkten 

 

Utifrån vad som kan utläsas ur tabellen ovan har AD upptagit kriteriet för bedömning fåtal 

gånger. De gånger AD diskuterat de har det inte varit en vidare ingående diskussion. 

     I kriteriet om immateriella tillgångar är det enligt tabell 1 att kriteriet ofta inte tar hänsyn till 

i de flesta målen. De fåtal fall AD tagit hänsyn till dessa nämns de kortfattat och AD hävdar att 

kriteriet är ett underförstått kriterie eftersom verksamheter ofta är väletablerade, se AD 2002 nr 

63. 

 

4.1.1.4 Om majoriteten av de anställda har tagits över av den nya arbetsgivaren eller 

inte 

 

Kriteriet om majoriteten har övertagits i fråga om antal och kompetens har de visat att kriteriet 

oavsett om personalen har övergått med betydande kompetens, är det utan betydelse om 

verksamheten inte kan betraktas som en självständig ekonomisk enhet, se bland annat AD 2014 

nr 14. Den personen som inte övergick utgjorde att verksamheten inte betraktades som en 

ekonomisk enhet. AD 2008 nr 51 är även ett mål där övervägande del av personalstyrkan 

övergått men det lämnats utan betydelse eftersom de arbetstagare tillsammans inte kan ses som 

självständiga och benämnas som en bestående ekonomisk enhet. I AD 2010 nr 88 har även 

majoriteten av arbetstagarna övergått men kan ändå inte betraktas som en ekonomisk enhet på 

grund av att de enbart tillsammans inte kan betraktas som de. 
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4.1.1.5 Om kunder har tagits över eller inte 

 

Om kunderna har övertagits eller inte är ett kriterie som bedöms på ett liknande sätt som 

immateriella tillgångar. Av vad som kan utläsas av tabell 1 har de olika målen AD bedömt i 

inte tagit någon hänsyn till om de övergått och de mål som de varit föremål för att kunderna 

gått över är det utan betydelse hur många det är som övergått. Se bland annat AD 2014 nr 14 

där endast en kund övergått och AD 2008 nr 51 och AD 1998 nr 144 där hur många kunder 

som övergått inte var av betydelse. 

 

4.1.1.6 Graden av likhet mellan verksamheten före och efter överlåtelsen 

 

Graden av likhet är ett av de kriterierna som uppkommit flertal gånger där det uppkommit 

meningsskiljaktigheter, se bland annat AD 1998 nr 144, AD 2010 nr 88. I vissa domar har även 

kriteriet inte tydligt upptagits för diskussion eftersom de verkar vara självklart att verksamheten 

är väsentlig lik den tidigare om exempelvis verksamheten är en restaurang före och efter 

övergången. Ovan diskuteras även att graden av likhet har en viss likhet med arten av 

verksamheten. Varför så är fallet kan antas bero på att arten ska vara densamma och väsentligt 

lik innehåller båda inslag att det ska vara liknande verksamhet som innan. Det behöver dock 

inte vara så att de helt går in i varandra. Utan hade verksamheten inte varit av samma art hade 

troligtvis inte bedömningen om den är väsentligt lik ha en möjlighet att genomföras. I alla de 

vägledande domarnas som används i uppsatsen har AD inte kommit fram till i något mål att 

arten inte är densamma men att verksamheten är väsentligt lik har oftare varit uppför 

bedömning. 

 

4.1.1.7 I förekommande fall den tidsperiod under vilken verksamheten har legat nere 

 

I förekommande fall den tidperiod under vilken verksamheten har legat nere är även ett av de 

kriterier som AD har tagit upp för bedömning, se bland annat AD 2011 nr 54. I flertal domar 

enligt tabell 1 har det inte varit föremål för ett uppehåll och AD har emellanåt inte ens tagit upp 

kriteriet i bedömningen. Det kan möjligtvis bero på att parterna inte har hänfört om ett uppehåll 

i sin talan. Det flesta domar har dock behandlat, om endast väldigt kortfattat att verksamheten 

inte har legat nere.  

 

4.1.1.8 Lagenlig överlåtelse och verksamhet, del av verksamhet eller företag 

 

Begreppet lagenlig överlåtelse har av AD inte beaktats tydligt. I de olika domarna har endast 

tagits upp att det varit ett avtal eller byte av entreprenör vilket i och för sig är tillräckligt men 

är inte tydligt uttryckt i domarna. Detta kan ge uttryck att de är ett så pass självklart krav att de 

inte är betydande att ta upp för vidare bedömning. När de är en del av verksamhet har AD 
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behandlat detta en gång, se bland annat AD 2013 nr 47. I resterande domar har AD inte tagit 

upp om det är en del eller hela verksamheten det har varit föremål för en övergång.  

      

4.2 Kriteriernas betydelse vid en verksamhetsövergång.  
 

Av vad som utläses av analysen ovan kan det konstateras att de olika kriteriernas betydelse 

varierar beroende på verksamhetsslag och det är därmed av vikt att fastställa verksamhetens art.  

     För att AD ska bedöma om de som övergått är självständigt måste betydande delar övergå 

beroende av verksamhetsslag, annars finns det inte en möjlighet att se om verksamheten 

betraktas som självständig. Domstolen ser till verksamhetsslag för att bedöma vad som krävs 

för att verksamheten ska anses vara en bestående ekonomisk enhet. Immateriella 

tillgångskriteriet och kundkriteriet har inte varit avgörande i något av målen och har knappt 

tagits i beaktning mer än någon kommentar. Detta utgör därmed att kriterierna inte är av särskild 

betydelse för verksamheten.  

     Domarna som har genomgåtts i tabell 1 visar att det tydligt är den bestående ekonomiska 

enheten som bibehållit sin identitet är det väsentliga oavsett vilket verksamhetsslag som 

övergått. Varför påståendet gjorts är på grund av att många domar har det fallerat på just 

identiteten och om verksamheten betraktas som självständig. Identiteten brister bland annat om 

verksamheten har legat nere en period eller om verksamheten inte är väsentligt lik den tidigare 

verksamheten. 

     Lagenlig överlåtelse som inte har behandlats genomgående i AD:s domar är även betydande 

för att en verksamhetsövergång ska ske. Det finns dock inga mål som påtalar vikten med 

lagenlig överlåtelse men alla mål som uppkommit till AD har uppfyllt kravet och slutsatsen blir 

därmed att kravet är av vikt. 

 

4.2.1 Tabell 2 
Tabellen är skapat utifrån analysen ovan för att belysa betydelsen av de olika kriterierna. Varje kriterie och krav 

för en verksamhetsövergång har lagts in i tabellen för att sedan utifrån analysen bedöma betydelsen. 

 

Kriterier Betydelse 

Art Stor betydelse 

Om materiella tillgångar har 

övergått 

Stor betydelse för 

verksamheter som baseras 

på materiella tillgångar. 

Immateriella tillgångar Liten betydelse, ingen 

betydelse för verksamheter 

som baseras på 

arbetsstyrkan. 

Om arbetstagare har övergått Stor betydelse för 

verksamheter som baseras 

på arbetstagare 

Kunderna Liten betydelse 
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Graden likhet Stor betydelse 

Tidsperioden den legat nere Stor betydelse 

Lagenlig överlåtelse Stor betydelse 

Del av verksamhet, hela 

verksamheten 

Stor betydelse om de 

innefattar en del av 

verksamheten. 
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4.3 Slutsats 
 

För att en verksamhetsövergång ska vara genomförbar och skydda arbetstagarna krävs det att 

verksamheten betraktas som en bestående ekonomisk enhet med bibehållen identitet som 

bedrivs självständigt. För att verksamheten ska vara genomförbar krävs de först och främst att 

övergången har skett lagenligt. Kriteriet anses vara så pass självklart att AD inte upptagit 

kriteriet för bedömning.  

     För att AD ska ha möjlighet att beakta om verksamheten är självständig ser domstolen till 

om hela eller del av verksamheten övergår. Detta gör AD på grund av att det är endast den delen 

som övergår omfattas i bedömningen. 

     Det har även åskådliggjorts i bedömningen att det skiljer sig åt beroende på vilket 

verksamhetsslag verksamheter innehar. Domstolen ska beakta vad som kännetecknad 

verksamhetens process. Vad det är som krävs för att fortsätta verksamheten, arbetstagare eller 

tillgångar.  

     Är verksamheten materialintensiv är tillgångarna av avgörande betydelse i bedömningen. 

Har det inte övergått materiella tillgångar i berörda verksamhetsslag är det ingen idé att fortsätta 

bedömningen eftersom verksamheten inte betraktas som en bestående ekonomisk enhet. 

Immateriella tillgångar hör till verksamhetsslaget och betraktas som underförstått på grund av 

AD:s kortfattade resonemang om kriteriet.  

      Är verksamheten personalintensiv är arbetstagarna av betydande karaktär och antal 

avgörande. Det ska finnas någon i arbetsstyrkan som har en ledande ställning eller innehar 

ledande uppgifter. Detta visade på att är inte kriteriet uppfyllt kan inte verksamheten betraktas 

som en bestånden ekonomisk enhet. 

     Oberoende vilket verksamhetsslag verksamheter innehar är kunder en del av bedömningen 

men det har visat att det inte är av avgörande betydelse.  

     Oavsett om de ovanstående kriterierna är uppfyllda i berörda verksamhetsslag krävs de att 

verksamheten är varaktig och att det är väsentligt lik den tidigare verksamheten.  

     Sammanfattningsvis krävs det att alla kriterier ska vara uppfyllda beroende på 

verksamhetsslag förutom kundkriteriet. Är dessa kriterier uppfyllda kan verksamheten 

betraktas som en självständig bestående ekonomisk enhet med bibehållen identitet och 

arbetstagarna är skyddade. Det är av särskild vikt att verksamheten betraktas som självständig. 

Det är inte av betydelse hur många kriterier som är uppfyllda om verksamheten inte betraktas 

som en bestående ekonomisk enhet som bedrivs utan påverkande faktorer utifrån.  

     Nedan i figur 1 har en verksamhetsprocess skapats utifrån de angivna kraven för att en 

verksamhetsövergång ska vara genomförbar. Observera att figuren inte fastställer ordningen av 

kriterierna utan är endast en illustration av hur processen. Figuren granskas tillsammans med 

slutsatsen. 145 

 

 

  

                                                 
145 Se nedan kapitel 4.4.1 för se ett exempel på en verksamhetsövergång process.  
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4.3.1 Figur 
Här nedan visas ett exempel när en verksamhetsövergång sker enligt AD.146 Observera att de inte fastställer 

ordning utan visar endast hur AD bedömer vid en verksamhetsövergång. Rutorna måste vara uppfyllda för attt få 

gå vidare till nästa ruta. I fråga om kunderna behöver dock rutan inte vara uppfyllt för att gå vidare till nästa. 

 

 

                                                 
146 Granskas tillsammans med slutsatsen. 
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5. Avslutande diskussion 

5.1 Inledning 
 

I kapitlet kommer avslutande diskussion att presenteras enligt författarens egna kommentarer. 

Kapitlet inleds med en diskussion om AD:s praxis i kapitel 5.2 och sedan en vidare diskussion 

i kapitel 5.3 om juridikens förutsägbarhet i förhållande till området verksamhetsövergång. 

Slutligen kommer minimidirektivets roll att diskuteras i kapitel 5.4 och tankar om fortsatta 

studier i kapitel 5.5. 

5.2 AD:s praxis 
 

I uppsatsen har femton rättsfall147 granskats från AD med bakgrund av gällande rätt. Av dessa 

har endast fyra rättsfall varit föremål för en verksamhetsövergång och därmed skyddat 

arbetstagarna i fråga.  Det fyra rättsfallen har tre varit materialintensiva verksamheter och en 

personalintensiv. Den personintensiva verksamheten var även inte den stora frågan om det 

förelåg en verksamhetsövergång utan om det var fråga om en hela eller delar av verksamheten 

som omfattades. I de mål där det inte varit föremål för en övergång är det på grund av att någon 

av arbetstagarna som övergått inte har en ledande ställning men majoriteten har dock övergått. 

Alla arbetstagare kan därmed övergå förutom en på grund av den arbetstagaren var av 

betydande karaktär. I materialintensiva verksamheterna handlade de om när uppdragsgivaren 

tillhandahöll tillgångarna till förvärvaren genom övertagandet. Det har alltså endast varit 

föremål för en övergång när tillgångarna har tillhandahållits vilket jag anser visar att 

bestämmelsernas kan kritiseras. Jag får intrycket att det är tämligen enkelt att undgå 

bestämmelserna med bakgrund av de som har behandlats i uppsatsen, reglerna är tydliga men 

svåra att uppnå. Det har även stundtals varit lättare att förstå EU-målen än AD:s praxis. 

5.3 Juridikens förutsägbarhet 
 

Juridik ska i allmänhet ha en förutsägbarhet och det innehar inte området verksamhetsövergång. 

Arbetstagarna drabbas av en ovisshet när AD ska bedöma om en verksamhetsövergång är 

genomförbar eller inte, eftersom majoriteten av verksamhetsövergångar bedöms med nedslag.  

Arbetstagarna behöver ett skydd där det är föremål för en övergång trots att arbetstagarna med 

ledande ställning tackat nej eller inte följt med över om resterande kriteriet är uppfyllda. Det 

borde finnas ett extra insatt skydd från de nationella domstolarna. Svårigheterna förknippade 

med verksamhetsövergångar har medfört att övergångar är nästintill omöjliga att genomföra på 

ett sätt som harmoniserar med dagens lagstiftning och skapar förutsägbarheten som är 

nödvändig inom juridiken.  

     I problemformuleringen148 hävdar Holke, Hemberg och Sjunnebo att det är meningslöst att 

gå vidare till domstol, vilket även jag håller med om efter skapandet av uppsatsen. 

 

 

                                                 
147 Se innehållsförteckningen. 
148 Se kapitel 1.2. 
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5.4 Minimidirektivets roll 
 

Den ovissheten som finns hos arbetstagarna kommer inte att försvinna förens Sverige tillämpar 

striktare bestämmelser.  Eftersom direktivet är ett minimidirektiv är det möjligt för Sverige att 

införa ett mer fördelaktigt skydd. Frågan uppkommer därmed varför har inte Sverige infört ett 

skydd eller bedömt mer förenligt med EU-domstolens allmänna tolkningsprincip. Får intrycket 

att AD slaviskt följer de olika Spijker-kriterierna och glömmer att det är arbetstagarna som är i 

behov att skyddas. Det är arbetstagarna som är de svaga parterna i bedömningarna eftersom de 

inte har någon talan. Verksamhetsövergång är därmed en komplex process och det är svårt att 

få klarhet i de olika skedena.  Varför Sverige inte har valt att stärka skyddet i svensk lagstiftning 

är ett mysterium.  
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