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Förord 

”Att forska kring övergång av verksamhet, även om det enbart är i form av en 

enkel (sic!) doktorsavhandling, förpliktigar i Sverige eftersom grunden så tyd-

ligt är lagd av Ronnie Eklund. Det är därmed med viss bävan som jag trampar 

in på mästarens mark.”  Sålunda skriver doktorand Annika Blekemo vid 1

Stockholms universitet, i ett förord till sin artikel i En vänbok till Ronnie 

Eklund, som behandlar just verksamhetsaspekten av området jag nu gett mig 

halvvägs in i när jag skriver min ännu enklare examensuppsats vid Stockholms 

universitet. 

Jag har haft förmånen att under specialkursen European and Swedish Labour 

& Employment Law stifta bekantskap med ovan nämna mästare på området. 

Våra diskussioner sedan dess har, i sanning, varit inte bara fruktsamma för 

uppsatsens tillblivelse, utan också njutbara för mig personligen – som jurist 

och också som människa. 

När Ronnie Eklund gav jakande besked på min förfrågan om vägledning avse-

ende denna uppsats slogs jag av sannolikt samma bävan som Annika Blekemo 

nämner ovan. Gott så: skall det alls skrivas i ett ämne, med förhoppning annan 

än om att skapa enkel rättsdogmatisk redogörelse de lege lata, är det just äm-

nets mästare man bör ta hjälp av.  

Med detta sagt har jag helt och fullt gjort min research och åstadkommit min 

analys och mina slutsatser på egen hand, med enbart lakoniska kommentarer 

såsom ”Nu är du på banan.” och ”Nej. Gör inte så.” som handledning. 

Mästarens ledsagning har närapå enbart bestått av uppmaningen att leta efter 

den röda tråden, finna argumenten och värdera dessa, söka förstå och kritisera 

principerna och de bakomliggande intressena bakom de lege lata. Denna upp-

sats är en ansats att följa denna uppmaning – och jag har så försökt göra ge-

nom att utgå ifrån distinktionen mellan att finna rätt och att förstå rätt. 

 Blekemo, Annika, En verksamhet är en verksamhet är en verksamhet, ur Vänbok till Ronnie 1

Eklund (red. Ahlberg, Kerstin et al), Iustus Förlag AB, Uppsala, 2010
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Det ska också sägas att man aldrig står ensam i en utmaning såsom denna, och 

ett antal människor förtjänar och ska föräras ett tack. 

Jag vill tacka Mikael Rosengren, förhandlingschef vid fackförbundet Sveriges 

Ingenjörer, som givit mig arbetsro i min uppsats och som ansvarig chef låtit 

mig arbeta i förbundets rådgivning under stort förtroende. Mina kolleger, om-

budsmännen och rådgivarna jag haft förmånen att arbeta med, ska även de ha 

största tack. 

Jag vill även nämna Camilla Frankelius, chef för förhandlingsavdelningen på 

Sveriges Ingenjörer som i mån av tid svarat på alla mina mer eller mindre ini-

tierade frågor om den i dag brinnande avtalsrörelsen. Därigenom har jag haft 

att sätta juridiken i ett brett praktiskt sammanhang. 

Jag vill tacka Helene Robson, chefsjurist vid samma förbund, för hennes vän-

liga och stöttande ord, både innan jag började skriva och under tiden uppsatsen 

tagit form. Hennes personal i övrigt, samtliga jurister och assistenter på Sveri-

ges Ingenjörer, förtjänar också de ett tack. 

Ovan citerade doktorand Annika Blekemo måste också nämnas: det var hon 

som våren 2011, när jag läste grundkursen i arbetsrätt vid Stockholms univer-

sitet, hade att läsa och examinera min första riktiga promemoria – händelsevis 

även den i ämnet övergång av verksamhet. De ord med vilka hon förklarade 

sin betygsättning bär jag med mig såsom värmande än i dag. 

Jag vill även rikta min genuina tacksamhet till min fästmö, Disa Påhlman 

(snart Påhlman Tiwe), för det där medmänskliga och privata stöd man inte kan 

hitta hos någon annan. 

Mina vänner och kamrater, Olof Heurgren, Malin Stenberg, Michael Uvgård, 

My Malmeström Sobelius, Lisa Gemmel, Annahita Yazdi och Sara Lilltheir 

Jnestrand ska också hedras för sitt, inbördes olika men lika viktiga, stöd. 

Sist men inte minst måste jag tacka jur. kand. Paulina Neuding, som år 2008 

övertalade mig att läsa juristprogrammet. Utan hennes kloka ord hade jag san-

nolikt, som jag själv fått för mig vore bäst, läst politices kandidat–program-

met. Utan Neuding – ingen uppsats.  
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Sammanfattning  
EU:s överlåtelsedirektiv reglerar att en uppsägning enbart till följd av en över-

gång av verksamhet är otillåten. Direktivets ingress tydliggör att syftet är att 

arbetstagarnas sociala skyddsbehov ska tillgodoses, vilket också var vägledan-

de vid direktivets tidiga tillämpning, när tillämpningsområdet – vad som avses 

med begreppet övergång eller överlåtelse i direktivets mening – tilläts växa 

och omfatta fler situationer och därmed fler arbetstagare. 

För att övergång av verksamhet   

I huvudsak är det ett par rekvisit, huvudsakligen från EU–domstolens mål 

Spijkers, som ligger till grund för nuvarande rättsläge. 

Grundläggande är att verksamhetens art ska ha bevarats, att dess identitet ska 

ha bevarats och att stora delar av materiella tillgångar ska ha bevarats - utom i 

fall där personalstyrkan som sådan är att betrakta som en ekonomisk enhet om 

verksamheten i huvudsak är baserad på arbetskraft. 

Uppsatsen kretsar framför allt kring den principiella bedömningen av verk-

samhetens art och identitetens bevarande vad gäller arbetskraftsbaserade verk-

samheter i ljuset av det sociala skyddsbehovet. Om rättsläget av i dag tillgodo-

ser skyddsbehovet och om inte, hur detta annars kan ske, diskuteras också. 

Uppsatsen avslutas med en framtidsspaning och lösningsorienterad framåt-

blick.  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1. Inledning 

Denna uppsats behandlar det i huvudsak arbetsrättsliga begreppet och regel-

verken kring övergång av verksamhet ur ett anställningsskyddsperspektiv, med 

särskilt fokus på några aspekter som relaterar till verksamhetens identitet i 

samband med en övergång. 

Den i dag centrala svenska rättsregeln på området, 6 b § i Lagen (1982:80) om 

anställningsskydd (nedan: LAS), reglerar att vid fall av övergång av verksam-

het övergår anställningsförhållandena från överlåtare till förvärvare och för-

värvaren blir bunden av gällande anställningsavtal i den förvärvade verksam-

heten på samma sätt som överlåtaren varit. Därvid är det implicit otillåtet att 

säga upp arbetstagare enbart till följd av övergången eftersom uppsägningen i 

så fall inte är sakligt grundad jämlikt 7 § LAS. För att verksamhetsövergång 

ska anses ske i enlighet med 6 b § LAS föreligger krav på att överlåtelsen ska 

vara lagenlig, alltså ligga inom paragrafens tillämpningsområde, och att kra-

ven på identitet i den ekonomiska enhet som överförts genom överlåtelsen 

uppfylls i enlighet med de sju kriterier EU–domstolen fastställde i det så kal-

lade Spijkers –målet.  2

1.1. Problemformulering 

Den ovan nämnda svenska lagregeln om övergång av verksamhet bygger på 

EU:s överlåtelsedirektiv . Överlåtelsedirektivet har ett för arbetstagare tydligt 3

angivet skyddssyfte: en arbetstagares försörjning ska inte stå och falla på att 

ekonomin har en viss volatilitet med därtill hörande företagstransaktioner och 

övergångar av verksamheter. Skyddssyftet framgår redan av överlåtelsedirek-

tivets ingress, såväl i punkten tre som anger att ”[d]et är nödvändigt att utarbe-

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

för att säkerställa att deras rättigheter skyddas.”, som i punkten sex vilken 

anger att ”[r]ådet antog 1977 direktiv 77/187/EEG för att främja en harmoni-

 Mål 24/85 Spijkers.2

 Rådets direktiv 2001/23/EG, av den 12 mars 2001, om tillhärmning av med3 -
lemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse 
av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter.
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sering av sådan relevant nationell lagstiftning som skyddar arbetstagarnas rät-

tigheter…”.  

Den individuella arbetsrätten, kanske särskilt den svenska, är till sin natur 

praxistyngd: Såväl Arbetsdomstolen (nedan: AD) som EU-domstolen (nedan: 

EUD) har haft stor inverkan på arbetsrätten och därmed på rättsregleringen 

kring övergång av verksamhet. 

De sju Spijkers–kriterierna kommer läggas till grund för en analys av hur rätts-

tillämpningen och normgivningen i EUD och AD relaterar till skyddssyftet i 

direktivet, och därmed till 6 b § LAS, och framför allt hur skyddssyftet som 

underliggande princip "avgjort" mål om övergång av verksamhet i olika typer 

av verksamheter. 

Det ska undersökas vad detta sociala skyddssyfte bär för relevans i dag och i 

vad mån det fortsatt genomsyrar den moderna rättstillämpningen. 

Det som berörs är inte en alldeles okomplicerad rättsfråga – en utförlig rättsa-

nalys kan därför inte göras enbart genom att läsa lagtext och dess förarbete, 

vilket förstås kan lämna problem för de som har att hantera dessa frågor pro-

fessionellt.  

1.2. Syfte  

Vilka förpliktelser en förvärvare av en verksamhet har och vilka rättigheter en 

anställd i en verksamhet som gått över eller har att gå över är som förstått av 

ovan inte alltid självklart. Bredare och mer allmänt hållna sammanställningar 

om övergång av verksamhet har redan tidigare publicerats, varför ett snävare 

perspektiv är vad denna framställning kommer begränsas till. Syftet med den-

na framställning är, i stället för att i stort redogöra för det generella rättsläget, 

att tydligare analysera Spijkers-reglernas tillämpning i personal– respektive 

materielbaserad verksamhet. 

Med avstamp i detta är syftet också att söka utifrån skyddssyftet som allmän 

tolkningsprincip besvara frågan om svensk rätt genom lagstiftning och dom-

stolspraxis kan sägas uppfylla det grundläggande skyddssyftet. 
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1.3. Målgrupp och avgränsning 

Målgruppen för framställningen är såväl den yrkesverksamma allmänpraktise-

rande juristen som den intresserade juridikstudenten, men även s.k. HR–per-

sonal på företag som har att hantera dessa frågor. En utgångspunkt för fram-

ställningen är därvid att läsaren förväntas ha åtminstone grundläggande kun-

skap om svenska juridiska och särskilt arbetsrättsliga begrepp, dess källor och 

metod. Av detta följer naturligt att det är rätten i Sverige som är det som fram-

för allt diskuteras, må den vara av ursprung i EU eller inte. I praktiken är den 

svenska materiella rätten på området som ska beröras i allt väsentligt baserad 

på unionsrätten och dess närmare tillämpning underordnad EUD:s avgöran-

den, varför det inte alltid är meningsfullt att försöka hålla dem isär. 

1.4. Metod 

Framställningens syfte är som nämnt ovan i 1.2. inte i huvudsak att enbart pre-

sentera gällande rätt för den i 1.3. nämnda målgruppen. Den alltjämt domine-

rande vedertagna metoden för redogörelse och utredning av gällande rätt är 

den så kallade rättsdogmatiska metoden. Framställningen inleds därför med en 

kortare analys av gällande rätt med just denna metod som utgångspunkt.   

Eftersom framställningen avser behandla komplexa rättsfrågor ur ett begripligt 

perspektiv, och ambitionen också är att göra förståeliga även de frågor som 

inte kan anses ha klara svar, kommer den rättsdogmatiska metoden under-

stundom få stå åt sidan till förmån för rättsanalytisk metod . Genom denna kan 4

de problem som traditionell rättsdogmatisk metod förebringar vid mötet med 

inte helt självklara rättsfrågor angripas med bland annat ändamålstolkning och 

såväl subjektiv som objektiv teleologisk tolkningsmetod. Det måste emellertid 

påpekas att även dessa tolkningsmetoder har sina problem: objektiv teleolo-

gisk tolkningsmetod kan med något överilad tillämpning leda till att man tol-

 I samband med uppsatskursen anmodades vi läsa Sandgren, C, Rättsvetenskap 4

för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 3u, Norstedts 
juridik, 2015. Definitionen av rättsanalytisk respektive rättsdogmatisk metod 
skiljer sig i denna uppsats något från hans. Här sker distinktionen på så vis att 
rättsanalysen medför en bredare ”fri argumentation” framför rättsdogmatiken 
såsom metod strikt ägnad att uttolka gällande rätt.
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kar in mer än vad som faktiskt är försvarligt – det är en hårfin gräns mellan 

teleologisk–juridisk analys och politiserad juridik. Med dessa tolkningsmeto-

der finns därför anledning till viss vaksamhet och restriktivitet.  

Vid val av rättsfall kommer fokus inte – trots att arbetsrätten som allmänt känt 

är ”praxistyngd” – ligga på att referera en så stor mängd som möjligt utan i 

stället att åskådliggöra de för området mest viktiga rättsfallen. Även om såväl 

djävulen som juridiken förvisso ofta sägs sitta i detaljerna finner man princi-

perna och den rättsliga analysen i argumentationen i sig. Det finns även en pe-

dagogisk aspekt av valet att begränsa antalet refererade rättsfall eftersom läsa-

ren med mindre arbetsbörda själv kan tillgodogöra sig dem och på egen hand 

förstå dem i dess sammanhang. 

Det måste också sägas att tyngdpunkten i framställningen av rättsfall ligger på 

EU–domstolen såsom mer principiell, framför en analys av Arbetsdomstolens 

rättsfallsreferat.  

1.5. Disposition 

I en inledande del (kapitel 2) kommer begreppet övergång av verksamhet i 

stort beröras, huvudsakligen deskriptivt framställt. Avsikten är härvid att lägga 

en grund på vilken den fortsatta framställningen kan läsas och förstås. Lagstif-

tarens syfte med regleringen liksom EU-domstolens perspektiv belyses.  

Därpå (kapitel 3) följer en presentation av Spijkers–målet och vilken relevans 

detta haft för rättsområdet, både sedan dess avgörande men framför allt i dag. 

Även denna del är till karaktären avsedd vara rent deskriptiv. Även här är av-

sikten att lagstiftarens syfte respektive EU-domstolens (principiella) hantering 

ges framträdande fokus.  

I ljuset av ovan följer (kapitel 4) en, återigen, huvudsakligen deskriptiv redo-

görelse av hur framför allt EUD utifrån Spijkers–kriterierna bedömt i fråga om 

övergång av verksamhet i personalintensiva tjänsteföretag och jämte personal-

baserade verksamheter och hur hur dessa bedömningar skiljer sig. I kapitlet 

introduceras också den vidare problemformuleringen med visst utrymme ägnat 

den fortsatta, huvudsakligen rättsanalytiskt baserade, diskussionen och reflek-
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tionen. En kortare riskanalys framträder också mot bakgrund av indirekta pro-

blem som riskerar följa av alltför invecklad rättsmateria. 

Därpå diskuteras, utifrån ett litet urval av domar från Arbetsdomstolen, hur 

rättstillämpningen ser ut i svensk rätt i ljuset av EU–domstolens normgivning, 

liksom om AD fört egna resonemang eller i huvudsak baserat sina bedömning-

ar på EU–domstolens. 

Därefter (kapitel 5) problematiseras rättstillämpningen genom en avslutande 

rättsanalys, i huvudsak utifrån lagstiftarens syfte med rättsregleringen och de 

principer som framför allt EUD tagit fasta på. I denna analys diskuteras om 

samtida gällande rätt är förenlig med dessa syften och principer – utifrån både 

arbetstagarens skyddsbehov och det partsgemensamma behovet av rättssäker-

het och likriktighet. Kapitlet avslutas med en ansats till att skissera en alterna-

tiv modell för hur frågorna kring anställningsskyddet vid transaktioner bör 

hanteras. 

1.6. Vissa termer, begrepp och förkortningar 

Det ter sig sannolikt inte obekant att vetenskapliga framställningar såsom den-

na, som frambringats med ambitionen att specialiserat och nischat besvara 

tillika specialiserade och nischade frågor, kan vara något svårgenomträngliga. 

Såväl vetenskapen i allmänhet som sådan som rättsvetenskapen i synnerhet 

kan hävdas brottas med denna problematik. Det har allaredan gjorts för känt 

att denna framställning inte riktar sig till personer utan arbetsrättslig, eller i 

vart fall juridisk, förförståelse – men hur det än är med den saken bör valen av 

vissa termer, begrepp och förkortningar förklaras av pedagogiska skäl. Man 

kan mot detta kanske invända att det ter sig som överdrivet semantiskt, men 

rent akademiskt är det nog nödvändigt att känna till språkets sammanhang och 

kontext: Att det som skall sägas sägs sammanhängande och koncist är alls inte 

oviktigt.  

Den Europeiska unionen (EU) hette tidigare Europeiska gemenskapen (EG). I 

framställningen förekommer såväl rättsfall som citat och allmänna hänvis-

ningar som går tillbaka till den tid då det hette just EG. Man kan välja flera 
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infallsvinklar på hur man ska gå till väga med att benämna det hela, och nedan 

används konsekvent ”unionen” med följden att t.ex. ord som unionsrätt an-

vänds i stället för gemenskapsrätt. Man skulle kunna invända att detta tillvä-

gagångssätt gränsar till historierevisionxism, eller med annat stöd göra för 

godtagbart att en annan lösning vore bättre, men för pedagogikens och till-

gänglighetens skull får det nog ses som viktigast inte vad man väljer utan, sna-

rare, att man är konsekvent i sitt val. 

Motsatsvis, även om unionsrätten såväl de jure som de facto numera kan kal-

las svensk rätt skall, när begreppet förekommer, med ”svensk rätt” förstås rät-

ten såsom den är i av riksdagen antagen och gällande lagtext och enligt aktuell 

domstolspraxis från AD. 

Det äldre begreppet ”övergång av företag” används inte. Det första EU–direk-

tivet på området är det s.k. Företagsöverlåtelsedirektivet, 77/187/EG, vilket 

kanske är en förklaring till att begreppet alltjämt förekommer. Begreppet kan 

dock vålla viss förvirring i relation till vad man i Sverige allmänt avser och får 

för blicken med ordet ”företag” – t.ex. ett aktiebolag eller dylikt. I denna 

framställning används i stället ”övergång av verksamhet”, oavsett vilket slags 

juridisk person som avses. Det ska förvisso nämnas att den direkta översätt-

ningen av engelskans ”undertaking” faktiskt är ”företag” – men i kontexten att 

man företar sig någonting, inte i kontexten att man har ett aktiebolag. 

I den mån rättsfall återkommande refereras sker det med förkortad benämning, 

t.ex. Spijkers i stället för ”Mål 24/85 Spijkers, REG 1986 1119”. Återkom-

mande hänvisningar till böcker, skrifter, artiklar m.m. sker i första hand med 

författarens – eller författarnas – efternamn jämte sidnummer.  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2. Övergång av verksamhet, överskådat 

Ett av två huvudsakliga syften med denna framställning är som angivits i in-

ledningskapitlet att specifikt angripa frågan om hur reglerna om övergång av 

verksamhet förhåller sig till tjänsteintensiv sektor. Detta är ogörligt utan att ge 

en i vart fall överskådlig förklaring till begreppet övergång av verksamhet i 

allmänhet. Det är ju utifrån unionsrätten övergång av verksamhet som rättsin-

stitut härstammar. Därför är det i allt väsentligt nödvändigt, både juridisk–me-

todologiskt och rent pedagogiskt, att ta avstamp i denna för att kunna fortsätta 

framåt.  

2.1. EU–rätten: historik och princip 

Utgångspunkten för framställningen är ju att beröra svenska förhållanden var-

för tyngdpunkten torde kunna anses böra ligga på den svenska rättsregleringen 

i 6 b § LAS. Vad avser detta rättsområde är det dock alldeles nödvändigt att 

göra avstamp i unionsrätten. 

Sverige har att rätta sig efter tvingande unionsrättsliga regleringar. Skälen till 

detta anses här såsom allmänt veterliga – allmänna unionsrättsliga nedslag 

lämnas i den fortsatta framställningen till största del därhän. Ovan nämnda 

reglering i 6 b § LAS är i och för sig en följd av unionsrätten genom det 

svenska EU-inträdet, närmare bestämt företagsöverlåtelsedirektivet, 77/187/

EG. Innan Sverige trädde in i EU hade 6 b § LAS som vi känner den alls ingen 

motsvarighet i lag . I dag vilar 6 b § LAS på det så kallade överlåtelsedirekti5 -

vet, 2001/23/EG (nedan: överlåtelsedirektivet). Överlåtelsedirektivet är en 

sammanslagning av ovan nämnda direktiv 77/187/EG och det så kallade änd-

ringsdirektivet, 98/50/EG .  6 7

Vid det svenska EU–inträdet och införandet av 6 b § LAS hade EU–domstolen 

redan avgjort i mål vars utgång i dag ses som milstolpar varför man måste 

vägledas av den unionsrättsliga utvecklingen även före 1995.  

 Prop 1994/95:102, s. 79.5

 Lunning, L och Toijer, G, Anställningsskydd – En lagkommentar, 10u, 6

Norstedts Juridik, 2010, s. 279.
 I den fortsatta framställningen avses 2001/23/EG med ”direktivet”.7
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I inledningen (1.1.) nämndes att överlåtelsedirektivet har ett skyddssyfte, nå-

got som framgår redan av direktivets rubrik. Mer konkret framgår det också av 

dess ingress, där det anges att ”det är nödvändigt att utarbeta bestämmelser till 

skydd för arbetstagarna vid byte av arbetsgivare, särskilt för att säkerställa att 

deras rättigheter skyddas”  med avseende på att ”den ekonomiska utveckling8 -

en [medför] förändringar i företagsstrukturer genom att företag, verksamheter 

eller delar av företag eller verksamheter genom lagenlig överlåtelse övergår 

till andra arbetsgivare” . Denna del av ingressen som tydligt hänges arbetsta9 -

gares sociala skyddsbehov, kommer visas, har haft avgörande betydelse för 

både EU-domstolens avgöranden i enskilda fall och rättsutvecklingen på om-

rådet i stort.    10

EU–domstolen fann år 1987  i 287/86 Ny Mølle Kro skyddssyftet vägledande 11

och slog åter fast att, liksom man gjort två år tidigare  i 105/84 Mikkelsen, 12

”att anställningsavtalet eller anställningsförhållandet fortsätter oförändrat hos 

övertagaren på så vis att de arbetstagare som påverkas av övergången inte pla-

ceras i en sämre sits enbart som följd av övergången” (min översättning, egna 

anm.). 

Det intressanta i detta är egentligen inte utfallen som sådana, som man i den 

svenska praktiska tillämpningen av i dag kanske tar för självklara. Det viktiga 

är snarast att domstolen i sin argumentation placerar arbetstagarens sociala 

skyddsbehov i förgrunden och i praktiken upphöjer det till en allmän tolk-

ningsprincip . Skyddsbehovet som tolkningsprincip ligger sedan till grund för 13

dessa – på den tiden – inte helt självklara avgöranden. 

Utan att alltför mycket hänge sig åt en rättsvetenskaplig diskussion kan man 

som jurist i detta notera likheter med något som – ur ett abstrakt perspektiv – 

inte alls är den svenska nationella civilrätten obekant: Domstolen hemfaller åt 

lagstiftarens syfte och vilja och formulerar därigenom tolknings– och rätts-

 Direktivet, tredje punkten i ingressen.8

 A.a. andra punkten i ingressen.9

 Mulder, Bernard Johan, Anställningen vid verksamhetsövergång, sid. 120ff, Juristförlaget i 10

Lund, 2004.
 Mål 287/86, Ny Mølle Kro.11

 Mål 105/84 Mikkelsen.12

 Lunning, L och Toijer, G, sid. 280f13
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principer som i sig ligger till grund för den fortsatta rättsutvecklingen– och 

tillämpningen, men den vaksamma läsaren kan också notera en tydlig skillnad. 

Den svenska juristen är van vid och lärd att söka lagstiftarens vilja i förarbete-

na – SOU:er, promemorior, betänkanden, propositioner, utskottsinitiativ, re-

missvar med mera – i mötet med unionsrätten är tillgången till detta i jämfö-

relse något sparsam: Man har att nöja sig med ett par mer eller mindre infor-

mativa ingresspunkter.  

2.2. Tillnärmningen 

Såsom inte är ovanligt när det gäller unionsrätten har avsikten aldrig varit att 

uppnå en fullständig harmonisering av medlemsstaternas respektive reglering-

ar. I Mikkelsen (ovan 2.1) bekräftades vad som angivits i direktivet: Att syftet 

enbart är en partiell harmonisering. I målet konstaterade man att avsikten inte 

är att inverka på medlemsstaternas respektive definitioner av och skydd för 

anställningsförhållandet i och för sig, utan bara att medlemsstaterna åläggs 

utsträcka dessa till att gälla vid övergång av verksamhet.  I överlåtelsedirekti14 -

vet av i dag förtydligas detta ytterligare . Frågan om partiell tillnärmning kom 15

ånyo i ljuset i mål C-396/07 Juuri, i vilket EU–domstolen frånhände sig frågan 

om hur en arbetstagare som missgynnats jämte art. 4.2 i direktivet ska kom-

penseras och i stället hänvisade till nationell rätt . 16

Avseende den svenska innebörden av det individuella anställningsförhållandet 

kan det sägas att det ska röra sig om att en fysisk person (arbetstagaren) frivil-

ligt utför arbete åt någon annan (arbetsgivaren) under dennes arbetsledning.  17

Den unionsrättsliga regleringen är alltså till sin karaktär en minimireglering: 

det finns inget hinder för medlemsstaterna att självständigt införa för arbetsta-

gare mer gynnsamma regler.  18

 Mikkelsen, punkt 26.14

 Överlåtelsedirektivet, artikel 2.1. och 2.2.15

 I svensk kontext: T.ex. allmänt skadestånd vid uppsägningar utan saklig 16

grund.
 Lunning, L och Toijer, G, sid. 20ff.17

 Överlåtelsedirektivet, artikel 8.18
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2.3. Tillämpningen 

Lite redundant kan det konstateras att för att en lagenlig överlåtelse såsom av-

ses i direktivet (och 6 b §) får anses ha skett måste förfarandet som sådant vara 

inom omfånget för direktivet (och 6 b §). Utan kommentarer eller tillägg i öv-

rigt uttrycker kanske Jonas Malmberg  det hela bäst:  19

Man kan beskriva begreppet övergång av verksamhet som ett komplext rättsfak-
tum, vilket på verklighetsplanet kan konstitueras av ett flertal faktiska omstän-
digheter i förening. Det är inte på förhand givet vilka fakta som tillsammans kan 
utgöra ”övergång av verksamhet”. Som rättsfaktum i reglerna har vi alltså ett 
påtagligt abstrakt begrepp, vilket konkretiserats genom en omfattande rättsprax-
is.  20

Citatet som sådant relaterar förvisso till begreppet ”övergång av verksamhet” i 

dess helhet, men är likafullt relevant redan i denna del. Något skämtsamt kan 

man, en paraphrasant, säga att en överlåtelse är en överlåtelse är en överlåtel-

se : Är det inte en sådan överlåtelse såsom avses i direktivet ska förstås skyd21 -

det inte tillämpas. 

Malmberg påpekar att det abstrakta sökts göras konkret av EUD i omfattande 

rättspraxis. Denna går förstås inte att helt och fullt redogöra för inom ramen 

för denna framställning, men som påpekades initialt (ovan 1.4) är det heller 

inte avsikten. Att söka finna och åskådliggöra systematik och princip på ar-

betsrättens område görs inte lättare för läsaren av att rättsfallsreferaten är fler. 

Detta särskilt eftersom analyser av rättsfall är ett förhållandevis avancerat fö-

retag: De faktiska omständigheterna och sammanhangen kan skilja sig åt och 

omfattningen av respektive rättsfalls räckvidd är förstås varierande och måste 

läsas i ljuset av mer än domskälens blotta ordalydelse. 

 Sittande ordförande i Arbetsdomstolen, vid tillfället forskningsverksam som 19

professor vid Arbetslivsinstitutet.
 Malmberg, Jonas, Recension av Bernard Johanns Mulders avhandling ”An20 -

ställningen vid verksamhetsövergång”, Juridisk Tidskrift 2005/06 nr 1.
 Se Blekemo, A, En verksamhet är en verksamhet är en verksamhet, ur K. 21

Ahlberg (red), Vänbok till Ronnie Eklund, Iustus, 2010.
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2.3.1. Arbetsgivarbyte…  

Det måste ha skett ett arbetsgivarbyte. Härmed avses inte att t.ex. aktier byter 

ägare – rent associationsrättsligt är ju aktier per definition blott ett medel för 

att omsätta ägande av företag som sådana – handel med dessa förändrar inte 

det faktum att arbetsgivaren fortfarande är en och samma juridiska person. Det 

följer i princip naturligt av detta att omstruktureringar inom en och samma ar-

betsgivare, varvid t.ex. en tidigare ekonomifunktion inlemmas i en mer centra-

liserad administrativ funktion , inte kan anses vara en övergång. Motsatsvis 22

hindrar förstås inte ägarstrukturen inom en koncern att det rör sig om ett ar-

betsgivarbyte och övergångsreglerna därmed tillämpas.  Vore det avseende 23

förra meningen på motsatt vis skulle ju vissa koncern- och ägarstrukturer i 

praktiken kringskära arbetstagares skydd i och för sig – vilket ju inte kan anses 

ändamålsenligt eller i linje med arbetstagarskyddet som allmän tolkningsprin-

cip. EU–domstolen har resonerat jämte denna hållning, och angett att ”direkti-

vet är avsett att omfatta varje rättslig förändring av arbetsgivarens person, om 

även de övriga villkor som fastslås i direktivet är uppfyllda” och att ”det såle-

des är tillämpligt på en överlåtelse mellan två dotterbolag i samma koncern, 

som utgör skilda juridiska personer och som vart och ett har ingått ett särskilt 

anställningsförhållande med sina anställda. Att bolagen i fråga inte bara har 

samma ägare utan även samma ledning, lokaler och arbetsuppgifter har i detta 

avseende ingen betydelse” (mina anm.).  24

2.3.2. … genom avtalsförhållande…  

Det ovan citerade, att direktivet omfattar ”varje rättslig förändring av arbetsgi-

varens person”, kan behöva beröras ytterligare. Tillämpligheten inbegriper 

varje sådan situation där det genom avtal sker en förändring i vilken fysisk 

 Härvid rör det sig i stället om en medbestämmanderättslig fråga (11 § MBL) 22

och, i förekommande fall, om driftsinskränkningar i ordinarie ordning jämte 7 § 
LAS. 

 Se också Lunning, L och Toijer, G sid. 281f avseende resonemanget i dess 23

helhet.
 Se t.ex. mål C-234/98 Allen m.fl., citat från punkt 17 i domskälen.24
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eller juridisk person som är ansvarig för driften av verksamheten och som har 

arbetsgivaransvaret. Detta innebär alltså inte att det måste finnas ett direkt av-

talsförhållande mellan överlåtare och förvärvare, en sådan förändring i vem 

som bär arbetsgivaransvaret kan i stället ske i flera led eller genom tredje part.  

2.3.3. … eller indirekt och genom flera led…  

Detta har berörts i ett antal mål i EU–domstolen, t .ex. mål C-172/99 Liikenne, 

där domstolen konstaterade att direktivet äger tillämplighet då en offentli-

grättslig person överlåter driften av busstrafik från ett (privat) rättssubjekt till 

ett annat. I Liikenne–målet (nedan 4.1.7) kom domstolen förvisso fram till att 

det inte rörde sig om övergång av verksamhet, vilket kommer beröras mer ne-

dan, men principen att direktivet är tillämpligt även när driften av en verksam-

het flyttas mellan rättssubjekt som i sig saknar inbördes avtalsförhållande 

åskådliggörs tydligt i målet. I målet förtydligar också domstolen att överlåtel-

sedirektivet är tillämpligt i situationer som omfattas av direktiv 92/50/EEG om 

offentlig upphandling av tjänster.  

2.3.4. … vilket inbegriper entreprenader…  

Följaktligen inbegriper det ovan sagda exempelvis en situation då bytet av 

driftsansvar sker genom entreprenadbyten, såväl i en situation när en driftsan-

svarig lägger ut en verksamhet på entreprenad som i en situation när man som 

huvudman tar den åter . Även i de fall driften av en verksamhet går över från 25

en entreprenad till en annan, vilket fastslagits framför allt i mål C-48/94 Ry-

gaard. Av EU–domstolens uttalanden i denna del framgår det synnerligen tyd-

ligt att det inte är förekomsten av avtal mellan överlåtande och övertagande 

entreprenadföretag som är den springande punkten, i stället har frågan om så-

dant avtal finns eller inte finns visat sig vara ointressant i rättstillämpningen. 

Såväl direktivets ordalydelse som den sociala skyddsprincipen har här åter an-

 Se t.ex. mål nr 324/86 Daddy's Dance Hall och mål nr 29/91 Redmond Stich25 -
ting.
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setts väga betydligt tyngre än faktorer som vid en första anblick kanske kunde 

setts som avgörande.  

Att EU–domstolens tolkningar av direktivet direkt påverkar den svenska 

tillämpningen är förstås naturligt, men målet Swebus, AD 1995 nr 163, bör 

ändå härvid noteras. Fakta i målet gjorde förvisso att AD vid en helhetsbe-

dömning inte kunde anse att övergång av verksamhet hade skett, men domsto-

len konstaterade ändå att 6 b § LAS ägde tillämplighet i och för sig. Genom 

Swebus fastställde AD att situationen i vilken byte sker mellan två entreprenö-

rer, oavsett om dessa sinsemellan har ett direkt rättsligt förhållande, omfattas 

av direktivets tillämpningsområde och att en sådan situation alltså kan vara en 

lagenlig övergång. 

2.3.5. … genom extensiv tillämplighet 

Man kan alltså säga att rättspraxis successivt genom prövning av så kallade 

”hard cases” i EU–domstolen ger uttryck för en extensiv tillämpning av direk-

tivet och därmed dess skyddsregler. Tidigare har det berörts att direktivet har 

ett skyddssyfte som givits status av allmän tolkningsprincip, vilken legat i för-

grunden när direktivets tillämplighet varit för tvist inför EU–domstolen. Det 

bör alltså vara i ljuset av detta skyddssyfte man bedömer svåra situationer, så-

väl vid bedömningen av direktivets tillämpning i och för sig, som när man gör 

bedömningen av en verksamhets identitet. 

Ska man diskutera i termer av förutsebarhet i normgivningen och avsedd 

normtillämpning kan det nog förhållandevis säkert konstateras att i brist på 

andra uppenbart avgörande faktorer anses skyddsbehovet träda in och göra 

direktivet tillämpligt. Kanske sägs det för praktikern enklast såhär: Om osä-

kerhet råder förefaller det rimligt att låta sig vägledas av principen om arbets-

tagarnas skyddsbehov med följden att direktivet är tillämpligt. 
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3. Fallet Spijkers och några andra typfall 

I detta kapitel inleds diskussionen om innebörden av en verksamhets identitet, 

vilken som bekant måste anses bevarad i och med en sådan överlåtelse som 

diskuterats i det förra kapitlet för att övergång av verksamhet ska anses ha 

skett. Om identiteten inte bevaras åtnjuter arbetstagare följaktligen inte de 

skyddsbestämmelser som direktivet – och därvid den svenska lagregleringen – 

annars ger dem. Med andra ord: en förändring av en verksamhets identitet i 

samband med en överlåtelse åsidosätter arbetstagarnas skydd. 

I dag regleras identitetskravet specifikt i överlåtelsedirektivets artikel 1.b som 

anger att ”med överlåtelse enligt detta direktiv [skall] förstås överlåtelse av en 

ekonomisk enhet, som behåller sin identitet och varmed förstås en organiserad 

gruppering av tillgångar vars syfte är att bedriva ekonomisk verksamhet, vare 

sig denna utgör huvud- eller sidoverksamhet.”  26

Vad som avses med innehållet i artikeln ovan explicerades såsom redan fram-

gått i målet som allmänt kallas Spijkers . 27

3.1 Spijkers - sakomständigheter och EUD:s bedömning 

Spijkers var anställd som ”assistant manager” på ett slakteri av arbetsgivaren 

Gebroeders Claris Abattoir BV (nedan: Colaris) i Nederländerna. Situationen 

som sådan var att slakteriet med fastighet med tillhörande lokaler och inventa-

rier med mera köptes av Benedik Abattoir, varpå verksamheten fortgick i drift 

med samma slags verksamhet. Samtliga anställda, förutom Spijkers och en till 

hölls fortsatt som anställda efter överlåtelsen i samma lokaler som tidigare. 

Vid tiden före överlåtelsen hade verksamheten i sig upphört och kundstocken 

hade därmed inte heller behållits.  

Efter att Spijkers drivit processen till landets högsta domstol (Hoge Raad) an-

söktes till EUD om förhandsavgörande av tre i målet aktualiserade rättsfrågor: 

 Mina kursiveringar.26

 Mål nr. 24/85 Spijkers.27
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1. Äger direktivet tillämplighet på situationen som den i det ifrågavarande må-

let: När byggnader och aktier överlåts och förvärvaren därigenom sätts i 

stånd att fortsätta överlåtarens ekonomiska aktivitet varigenom de senare 

återupptar samma slags ekonomiska aktivitet i samma lokaler? 

2. Förhindrar faktumet att det under en viss tid inte förelåg någon verksamhet 

hos överlåtaren och i synnerhet att det då inte längre fanns någon ”good-

will” i verksamheten bedömningen av om det kan anses vara en övergång 

såsom avses i den första frågan? 

3. Förhindrar faktumet att kundstocken inte övertagits att direktivet äger 

tillämplighet såsom avses i den första frågan? 

I och med att man konstaterade att begäran om förhandsavgörande i grunden 

rörde frågan om verksamhetsbegreppets innebörd – och därmed direktivets 

tillämplighetsområde (”scope of the expression ’transfer of undertakings’”)  – 28

gjorde man, i stället för att enskilt angripa frågorna var för sig, en helhetsbe-

dömning av frågorna tillsammans. I denna del tog man fasta på vad kommis-

sionen och Storbritannien anförde som sina synpunkter till domstolen, att ett 

så kallat nödvändigt – med vilket ska förstås uteslutande – kriterium är att för-

värvaren övertar en pågående verksamhet (Eng: going concern) och kan fort-

sätta dess aktiviteter eller i vart fall aktiviteter i samma slag. 

Som kan förstås av detta rör det sig förhållandevis specifikt om frågan om 

huruvida verksamheten behållit sin identitet i förfarandet. Det är alltså inte i 

sig tillräckligt att verksamhetens tillgångar sålts av till en förvärvare. Det var 

när EUD hade att besvara dessa frågor man nödgades på ett systematiskt sätt 

stipulera ett slags bedömningsschema: det som senare kom att kännas som 

Spijkers–kriterierna. 

I korthet kan man konstatera att kriterierna, vilka kanske bättre kan kallas be-

dömningsgrunder, är 

 Spijkers, punkt 7.28
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1. att verksamheten ska kontinuerligt ha fortsatt sin verksamhet eller i vart fall 

inte ha haft ett längre uppehåll i samband med överlåtelsen, 

2. om företagets materiella tillgångar (Eng: tangible assets) överförts till för-

värvaren, 

3. värdet på tillhörande immateriella tillgångar (Eng: intangible assets) som 

överförts, ett begrepp som i denna del ska tolkas brett och inkluderar både 

varumärken patent och även mer diffust värderade tillgångar som så kallad 

goodwill med mera, 

4. om förvärvaren tagit över största delen av arbetskraften, 

5. om kundstocken tagits över, 

6. likheten mellan verksamheten i och för sig före och efter överlåtelsen och 

7. om så skett, under hur lång tid verksamheten varit ur drift.  29

EUD var när de stipulerade bedömningsgrunderna ovan tydlig med att 

sakomständigheterna som relaterar till dessa sju punkter vid bedömningen inte 

kan eller får tolkas separat och isolerat. I stället måste, som tidigare påpekat, 

alla faktorer värderas gemensamt.  Att identitetsbedömningen alltså ska göras 30

som en helhet bör ses som det mest ändamålsenliga: eftersom varje situation 

är den andra mer eller mindre olik kommer de olika faktorerna av naturliga 

skäl skilja sig i omfattning och också beroende på verksamheten i sig betinga 

olika stor betydelse. 

Det ska med detta sagt dras en tydlig skiljelinje och konstateras att överlåtel-

sebegreppet som det diskuterats i kapitel 2 inte har olika innebörd och inte 

skiljer sig i betydelse från en verksamhet till annan. Innebörden av och av-

gränsningen av överlåtelsebegreppet i och för sig ska i stället tillämpas enhet-

ligt – överlåtelsekravet har därvid kallats ett ”obligatoriskt bedömningskriteri-

um” . Man måste alltså skilja på hur till exempel kundstocks– eller arbets31 -

kraftskriterierna kan anta varierande skepnad beroende på bransch och verk-

 Någon allmänt vedertagen svensk översättning av Spijkers–kriterierna finns 29

dessvärre inte. Den indirekta översättningen är min egen. 
 Spijkers, punkt 13. 30

 För vidare diskussion om detta, se ff.a. Mulder (2004) s. 278.31
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samhetsinriktning, och på innebörden av en överlåtelse i och för sig. Att EUD 

avseende direktivet genom extensiva tolkningar vidgat innebörden av överlå-

telsebegreppet ska alltså inte missförstås som att överlåtelsebegreppet i sig är 

flexibelt. Bedömningen i sak förblir densamma, men situationerna som direk-

tivet är tillämpligt på har blivit fler; inte genom en flexibel bedömning av dess 

innebörd, utan genom en utifrån det sociala skyddsbehovet ändamålsenlig ut-

vidgning. 

3.2. Spijkers–kriterierna: varierande vikt – enskilda bedömningar 

Att vikten och förekomsten av de respektive bedömningsgrunderna varierar 

blir särskilt tydligt avseende punkt fem om kundstocken, men än mer så när 

det gäller punkt fyra om arbetskraften. Detta är lätt insett i och med att punk-

ten fyra ter sig som ett cirkelresonemang: anställningsförhållandena ska gå 

över om arbetskraften (i huvudsak) gått över… Annorlunda uttryckt: Den nya 

arbetsgivarens skyldighet att överta anställningarna avgörs av om de vid över-

låtelsen i sig i tillräcklig mån tagit över de anställda. Att detta, som vid en 

första anblick kanske i och för sig förefaller något märkvärdigt, inte är helt 

orimligt gick inses dock efter inte så värst omfattande praktisk tillämpning. I 

en verksamhet som huvudsakligen baseras på och vars värde beror på dess ar-

betskraft är det kanske inte konstigt att tänka sig grupper av arbetstagare som i 

och för sig utgörande en ekonomisk enhet! 

Det finns ingen klar riktning och inga helt vedertagna ”typexempel” från EUD 

att låta sig vägledas av vid bedömningen av när vissa specifika av Spijkers–

kriterierna ska anses bära större vikt än ett annat. Det som kan konstateras är 

att EUD i vart fall lagt stor vikt vid just kontinuitetskriteriet (att verksamheten 

ska ha fortsatt vara i drift eller i vart fall inte haft ett längre avbrott i anslut-

ning till och i samband med övergången). Domskälen i Spijkers berör detta, 

men domstolen förtydligade det kanske bättre i mål C-175/99 Mayeur: om 

kontinuiteten anses brista kan detta faktum alltså enskilt avgöra om identitets-

kravet är uppfyllt. I litteraturen har det sedan tidigare diskuterats  kring att 32

 Se t.ex. Lunning & Toijer, s. 286f. 32
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målen C-171-172/94 Merckx kan ha satt i rullning en rättsutveckling enligt 

vilken man började tillmäta de olika rekvisiten olika tyngd på basis av verk-

samhetens art. I ett till Mayeur samtida förhandsavgörande från EUD (mål C-

172/99 Liikenne) kan utläsas, vilket för den insatte kanske bör anses vara lätt 

insett, att olika slags verksamheter och branscher som sinsemellan skiljer sig 

åt i vad som kännetecknar dem enligt domstolen ska omfattas av olika slags 

bedömning vad gäller de respektive rekvisitens tyngd. I korthet: Eftersom 

verksamheter och branscher inte är likformiga bör heller inte den rättsliga be-

dömningen vara det. Denna utgångspunkt synes sedermera EUD anse vara en 

ändamålsenlig bedömning så god som någon. 

Att det är just detta denna framställning tar sikte på har redan framkommit, 

och ovan ska alltså ses som en introduktion till den följande delen av fram-

ställningen. Att bedömningen av de olika kriterierna varierar gör att den prak-

tiska tillämpningen av reglerna om övergång av verksamhet inte i varje fall 

borde kunna underkastas en schematisk och likriktad bedömning. I stället före-

faller det som det mest rimliga att varje situation bedöms enskilt med erforder-

lig utredning av de respektive omständigheter som relaterar till Spijkers–krite-

rierna. Att en djupdykning i ämnet på bredden kan bli nästan precis så kom-

plex och omfattande man själv önskar faller sig också nästan naturligt. Oavsett 

den enskildes inställning till denna komplexitet som sådan är det sannolikt ve-

dertaget att man som jurist inte bör söka komplicera saker om det som fram-

ställs faktiskt ska kunna tillmätas praktisk betydelse – därför är det också för-

delaktigt att försöka begränsa det område som närmare ska beröras. Därför 

presenteras delar av EUD:s domstolspraxis och normgivning kring arbets-

kraftskriteriet separat, mål för mål, i det följande kapitel 5. 
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4. Arbetskraftskriteriets närmare tillämpning och innebörd 
Som tidigare påpekats har varken EUD eller AD avgjort så kallade typfall man 

med enkelhet kan hänvisa till och ta ledning av. Det hör väl saken till, att mer 

eller mindre invecklade rättsområden inte bör underkastas en förenklad analys 

eller något slags generalschema (ovan, 3.2). 

I brist på explicita och vedertagna typfall presenteras i det följande därför i 

stället ett antal olika rättsfall från framför allt EUD, vilka kan tjäna till att åt-

minstone ge vägledning i frågan om vad domstolarna mer specifikt tagit fasta 

på när de haft att bedöma arbetskraftskriteriet i olikartade situationer. Om man 

utifrån detta skönja en röd tråd, ett slags tema, är väldigt mycket vunnet både 

för denna framställning som sådan men också för rättstillämpningen i prakti-

ken. Om det i stället inte går att utläsa ett synligt tema, eller ett sådant tema i 

sig för den delen har brister, kan man möjligen vilja uppmana till lagstiftaren 

eller domstolarna, i dess egenskap av normgivare, att framgent och gärna 

skyndsamt, söka skapa en sådan.  

Om normgivningen i detta hänseende finnes brista framträder en risk att den 

praktiska tillämpningen (med vilket avses den praktiska tillämpningen som 

inte når allmän domstol) görs både mindre stringent, sammanhängande och 

genomtänkt. Detta kan säkert i den enskilda branschen fungera utmärkt och till 

inget större missnöje i det enskilda fallet, men är det sådana, av branschbruk 

konstruerade, lösningar som bör eftersträvas? Hur står sig i sådana fall dessa 

vid möte med direktivets skyddssyfte?  33

4.1. EU–domstolens förhandsavgöranden, en kronologi 

Man ställer sig ofta frågan i vilken ordning, av vilka skäl, hur och på vilket 

sätt prejudikatsrätten ska presenteras eller, om man själv är läsaren, varför för-

fattaren gjort som hen gjort. Det kan vad avser detta ämne göras tematiskt – 

t.ex. genom att först referera mål där den bedömda situationen ansetts vara 

övergång av verksamhet och sedan motsatsvis de mål där klubban fallit i an-

nan riktning. 

 Se Blekemo, A, 2010, sid. 67 för resonemang om samma sak. 33
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Diskussionen nedan följer inte detta tematiska mönster. Att redogöra för några 

specifika mål med ett specifikt utfall, och några andra med motsatt slut, riske-

rar lämna för mycket åt läsaren att själv sätta i sammanhang. Detta tillväga-

gångssätt medför möjligen även att man riskerar en förflyttning av fokus från 

frågan om varför domstolen gör på ett visst sätt, till för läsaren mindre intres-

sant ställningsräkning medelst kulram – ”Det står 5-3 till arbetsgivaren!”  – 34

vilket man sannolikt vill undvika eftersom det i sig inte behöver säga alls sär-

skilt mycket mer än vilka tvister som oftast når allmän domstol. 

I det följande presenteras prejudikatsrätten i stället i kronologisk ordning. För-

utom att det är behändigt förefaller det även logiskt, eftersom läsaren på detta 

vis kan låta sig ledas igenom rättsutvecklingen över tid. Ity rättsområdet som 

sådant är förhållandevis nytt och ändå i någon mån förändrats sedan det på 

allvar började beredas uppmärksamhet, liksom av skälet att denna framställ-

ning är rättsanalytiskt betonad, inbjuder detta tillvägagångssätt även till en 

överblick av det sociala skyddssyftets betydelse över tid och EUD:s eventuella 

tolkningsscheman.  

4.1.1. Schmidt, C-392/92 

EU–domstolen hade att bedöma en situation i vilken en bank beslutat låta en 

städfirma utföra städningen av sina kontorslokaler. I samband med detta sades 

bankens städerska upp men erbjöds i stället anställning hos den anlitade städ-

firman – men med förändrade anställningsvillkor. 

Som känt är förändrade anställningsvillkor ingenting en arbetstagare behöver 

tåla om övergång av verksamhet förelegat. Domstolen diskuterade kring bety-

delsen av direktivets begrepp ”del av en verksamhet” och ansåg att aspekten 

att städverksamheten var underordnad bankens huvudverksamhet var av un-

derordnad betydelse. Vid identitetsbedömningen tog domstolen fasta på likhe-

ten mellan städverksamheten före respektive efter upplåtandet av densamma. 

Utifrån perspektivet att verksamheten som berördes enbart var en del av ban-

kens verksamhet som helhet, att städverksamhet anses arbetskraftsbaserad och 

 Eller omvänt, för den delen – vid inläsningen saknades kulram.34
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arbetskraften enbart omfattade en person tog man alltså i stället fasta på det 

utförda arbetet som sådant – i bedömningen av målet fick alltså det utförda 

arbetet en framträdande betydelse avseende identiteten som sådan. 

4.1.2. Rygaard, C-48/94 

I Rygaard–målet, som berörts tidigare (ovan 2.3.4.), hade domstolen att bedö-

ma situationen i vilken ett snickeriföretag ålades ett bygguppdrag av vilket en 

del av uppdraget överläts på ännu en entreprenör. 

Med hänvisning till att enbart en del av arbetskraften och bara vissa materiella 

tillgångar ställdes till förfogande och överläts resonerade domstolen kring att 

en ekonomisk enhet måste vara stabil och inte begränsad till att utföra visst 

arbete. 

EU–domstolens bedömning skiljer sig som synes från den tidigare i målet 

Schmidt (4.1.1). I det förra ansåg domstolen det tillräckligt att det utförda ar-

betet genomfördes på liknande sätt och med samma syfte, medan bedömning-

en i Rygaard visar på en mer restriktiv tillämpning. Enligt domstolen räcker 

det alltså inte (längre?) att enheten utför samma eller i vart fall liknande ar-

betsuppgifter på samma eller i vart fall liknande sätt före och efter överlåtel-

sen, utan enheten måste också vara behålla något slags stabilitet. 

Domstolen utvecklar inte närmare vad som avses med att en verksamhet är 

stabil, detta trots att både resonemanget och utfallet jämfört med i Schmidt är 

det omvända. Det väcker naturligtvis frågor: Att en enhets bör vara stabil för 

att bevara sin identitet är nog i sig inte ett orimligt krav – alla andra aspekter 

lika i övrigt – men utan vidare vägledning kring innebörden av och kraven för 

att en enhet ska anses stabil utgör målet en förändring av praxis som inte med 

enkelhet kan anses vara självklar.  

4.1.3. Merckx, C-172/94 

I en tidigare del av framställningen (ovan 3.2.) berördes det ifrågavarande må-

let. Domstolen hade att behandla, såvitt för detta avsnitt är relevant, om det 

förhållande att förvärvaren inte tagit över hos överlåtaren materiella eller im-
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materiella tillgångar i sig undergräver direktivets tillämplighet. Domstolen an-

såg att detta faktum med hänsyn till att verksamheten inte var av materielbase-

rad art inte avgjorde om den överlåtna enheten i fråga skulle anses behålla sin 

ekonomiska identitet . Genom målets avgörande introducerades ett för den 35

fortsatta rättstillämpningen helt avgörande bedömningstema: Vid bedömning-

en ska det i synnerhet beaktas vilken typ av företag eller verksamhet det är 

fråga om för att därigenom vikta relevansen av bedömningsgrunderna från 

Spijkers . När det tidigare (ovan 3.2) nämndes att målet i fråga ansetts igång36 -

sätta en utveckling mot att verksamhetens art i sig  skulle ges en särskilt fram-

trädande roll vid bedömningen var det just denna del som åsyftades. Detta kan 

nog inte i sig anses vara problematiskt under förutsättning att man fortsatt i 

rättstillämpningen underkastar varje enskild situation en helhetsbedömning – 

och inte låter sig slip on the slope. 

4.1.4. Süzen, C-13/95 

Süzen var anställd vid bolaget Zehnacker, och arbetade därigenom som städa-

re på ett gymnasium. I anslutning till att gymnasiet sade upp avtalet med 

Zehnacker mottog Süzen uppsägning från sin anställning av bolaget. Efter be-

gäran om förhandsavgörande gjorde EU–domstolen följande bedömning. 

För att ett kollektiv av arbetstagare (som varaktigt förenas i gemensam verk-

samhet) ska kunna anses utgöra en ekonomisk enhet som behåller sin identitet 

i samband med en överlåtelse måste enligt domstolen en huvuddel tas över i 

förhållande till antal och kompetens. 

Ett kollektiv av arbetstagare som varaktigt förenas i en gemensam verksamhet 

kan således, inom vissa sektorer där verksamheten i huvudsak baserar sig på 

arbetskraft, utgöra en ekonomisk enhet. En sådan enhet kan behålla sin identi-

tet efter en övergång, när den nye arbetsgivaren inte inskränker sig till att fort-

sätta verksamheten i fråga utan även övertar en huvuddel – i förhållande till 

 Merckx, punkt 21.35

 A.a., punkt 17.36
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antal och kompetens – av personalstyrkan som hans föregångare särskilt hade 

avdelat för denna uppgift. 

Avgörandet kan med fog sägas innebära en vändpunkt avseende EU–domsto-

lens praxis. Efter inskränkningen i direktivets tillämplighet genom Rygaard–

målet (4.1.2) sker genom Süzen–avgörandet en större förändring som drar åt 

bedömningen av vilka situationer som omfattas av direktivets skyddsbestäm-

melser. Även om domstolen förvisso tydliggjorde att direktivet kan vara 

tillämpligt när anställda utgör det överlåtna föremålets (i princip) enda tillgång 

uppställde man kravet att verksamheten ska ha eller eftersträva ett tydligt syf-

te. Mer precis ledning än så, hur ett sådant syfte definieras och hur gränsen 

kring detta syfte ska dras, ges inte i domen. Argumentationen är (återigen) nå-

got svepande och det är kanske inte helt lätt att förstå varför domstolen in-

skränker direktivets omfattning och hur denna nya ordning ska förstås och 

tillämpas i praktiken. 

4.1.5. Hidalgo & Ziemann, Förenade målen C-173/96 och C-247/96 

EU-domstolen behandlade två frågor i förhandsavgörande i förening. De före-

nade målen C-173/96 och C-247/96 (Hidalgo & Ziemann) presenteras därför 

naturligen även i denna framställning i förening. 

Situationen i sig relaterade till en indirekt överlåtelse utan särskilt avtalsför-

hållande och i övrigt till identitet i förhållande till ekonomisk enhet. EU-dom-

stolen konstaterade att sektorer såsom bevakning och städning i sig inte omfat-

tar omfattande materiella tillgångar, utan ”verksamheten [är] i huvudsak base-

rad på arbetskraft” . I stora drag skiljer sig domstolens argumentation inte 37

över huvud taget från den i Süzen (ovan 4.1.4) – såväl resonemang som ord-

följd och ordalydelse är närmast i dess helhet ordagrant liklydig.  

Man påpekade att det ankommer på den nationella domstolen att avgöra vilket 

slags verksamhet, huvudsakligen personalbaserad eller materielbaserad, det 

rör sig om i vart enskilt fall. Även om denna bedömning förvisso ankommer 

på rättstillämparen att göra i vart enskilt fall verkar EU-domstolen med sin 

 Hidalgo & Ziemann, punkt 26.37
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något kategoriska indelning av vissa sektorer, såsom automatiskt varande an-

tingen personalbaserade eller materielbaserade, minska vikten och intresset av 

att faktiskt göra enskilda bedömningar. I stället riskerar detta förhållningssätt – 

att argumentera utifrån schabloniserade branschbedömningar, som ju i och för 

sig påverkar åt vilket håll klubban faller – att öppna för att en arbetstagares 

faktiska skydd för sin anställning lämnas mindre åt utstuderade juridiska 

granskningar och mer åt godtycklighet. Det är nog inte en vedertaget önskvärd 

utveckling. 

4.1.6. Allen, C-234/98 

Målet rör situationen att ett bolags grävningsverksamhet lades ut på entrepre-

nad till ett annat bolag inom samma koncern. Som tidigare konstaterats (ovan 

2.3.1 & 2.3.4) kan direktivet äga tillämplighet i situationer som denna. 

Domstolen erinrar åter att varaktigt förenad arbetskraft i gemensam verksam-

het kan utgöra en ekonomisk enhet om situationen är sådan att verksamheten i 

huvudsak är baserad på arbetskraft och en huvuddel av denna – i förhållande 

till antal och kompetens – överlåtits. 

Domstolen ansåg emellertid att verksamheten som sådan inte var i huvudsak 

baserad på arbetskraft, ity den krävde omfattande materiella tillgångar . Med 38

hänvisning till att det i grävningsverksamhet är s.k. ”brukligt” att maskiner 

och andra materiella tillgångar tillhandahålls av verksamhetens huvudman och 

inte entreprenören kunde man dock inte utesluta att direktivet ägde tillämplig-

het. 

Överföring av materiella tillgångar i och för sig eller om de ”konstant” är till-

handahållna och överföring därmed rent praktiskt är onödigt är alltså inte vä-

sentligt vid bedömningen. E contrario kan man alltså dock säga att om unde-

rentreprenören ägt motsvarande maskiner och i stället använt dessa för att ut-

föra exakt samma arbete, på exakt samma ställe, med exakt samma (övertag-

na) arbetskraft, hade detta i så fall lett oss till bedömningen att övergång av 

verksamhet inte förelegat. 

 Ergo: Grävmaskiner m.m.38
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4.1.7. Liikenne, C-172/99 

Målet rör tvist mellan busstransportföretaget Oy Liikenne AB (Liikenne) och 

chaufförerna Liskojärvi och Juntunen. Tvisten relaterade till chaufförernas rätt 

att behålla samma anställningsvillkor hos Liikenne som överlåtaren. 

Efter upphandling tilldelades Liikenne driften av några busslinjer för viss tid 

(tre år) – driften hade dessförinnan skötts av ett annat bolag (vars namn inte är 

relevant för rättsfrågan). I samband med vad chaufförerna ansåg vara en över-

gång av verksamhet sade överlåtaren upp 45 anställda varav en majoritet, 

bland andra Liskojärvi och Juntunen, återanställdes av Liikenne. Några buss-

fordon eller annan egendom överläts inte – i stället hyrde Liikenne bussar i en 

period. 

Efter att ha konstaterat att en upphandling av kollektivtrafik såsom denna kan 

omfattas av direktivets tillämpningsområde menar domstolen att det i sig inte 

är tillräckligt att den upphandlade tjänsten är av samma art och karaktär som 

tidigare för att det ska anses vara övergång av verksamhet. Med referens till 

bland annat målet Süzen (ovan 4.1.4) förklaras åter att olika branscher till sin 

art erfordrar olika bedömningar avseende om den övertagna enheten behållit 

sin identitet.  

Härefter konstaterar domstolen, närmast svepande och kategoriskt, att kollek-

tivtrafik, eller i vart fall busstrafik, inte kan anses som en verksamhet som i 

huvudsak baseras på arbetskraft ”eftersom den förutsätter omfattande materiel 

och anläggningar” . 39

Domstolen avslutar sin argumentation med att konstatera att eftersom materi-

ella tillgångar inom busstrafik utgör en viktig del för att kunna utöva verk-

samheten och att eftersom dessa tillgångar – med vilket avses bussar – inte 

överförts till Liikenne har identiteten inte bevarats . Det rörde sig alltså inte 40

om övergång av verksamhet. 

 Liikenne, punkt 39.39

 A.a., punkt 42.40
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EU-domstolen angav förvisso, på traditionellt prosaiskt manér, att man ändå 

måste göra en bedömning i det enskilda fallet. Med detta sagt uppkommer 

dock ändå frågan om hur pass stor relevans både de själva och andra framgent 

tillmäter denna närmast pliktskyldiga formulering, och i vilken mån de och 

andra i praktiken åtar sig en sådan enskild bedömning i varje fall. 

4.1.8. Temco, C-51/00 

I målet Temco, C-51/00 hade EU-domstolen fått frågor relaterade till tvist gäl-

lande en överlåtelse av städverksamhet genom entreprenörsbyte. 

Efter en sedvanlig passus om att i bedömningen måste ”hänsyn tas till samtli-

ga omständigheter som kännetecknar ifrågavarande transaktion”  konstaterar 41

domstolen åter, såsom behandlats ovan (4.1.1) att vikten av Spijkers–kriterier-

na ”varierar med hänsyn till den verksamhet som bedrivs och även till de pro-

duktions- eller driftsmetoder som används” . 42

Domstolen konstaterar återigen att det för frågan om en ekonomisk enhets be-

varade identitet i en personalbaserad verksamhet, kan räcka med att förvärva-

ren tar över personal för att övergång av verksamhet ska ha skett, återigen 

”under förutsättning att personalövertagandet avser en huvuddel – i förhållan-

de till antal och kompetens – av personalstyrkan [som underentreprenören sär-

skilt hade avdelat för att genomföra underentreprenaden]” . 43

Som resultat av Temco, som i stort i princip enbart är en generalrepetition av 

sedan tidigare fastställd gällande rätt, kan det åter konstateras att EU-domsto-

len i princip lägger det helt i händerna på förvärvaren att förfoga över om en 

övergång ska ha skett. EU-domstolen ger alltså arbetsgivaren carte blanche att 

ta över så många anställda som det går utan att det blir en övergång av verk-

samhet, och i det fallet har de övertagna arbetstagarna inget skydd alls för sina 

anställningsvillkor, samtidigt som de övriga, de som inte övertas vid överlåtel-

sen, hos sin tidigare arbetsgivare kan bli överflödiga efter dennes fria skön.  

 Temco, C-51/00, punkt 24.41

 A.a., punkt 25.42

 A.a., punkt 33.43
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4.1.9. Abler , C-340/01 44

Målet rör ett sjukhus på bolag utlagda storköksverksamhet. Driften av verk-

samheten gick genom avtal över från ett bolag till ett annat. EU-domstolen 

konstaterade i sin argumentation att detta slags verksamhet kräver ”omfattande 

utrustning” och därför inte kan anses vara en verksamhet som i huvudsak är 

baserad på arbetskraft.  

EU-domstolen tog härvid fasta på det faktum att förvärvaren (av kontraktet) 

tog över betydande materiella tillgångar – verksamheten som sådan fortsatte 

rent faktiskt i sjukhusköket. Medelst ett något invecklat och svåråtergivet mot-

satsresonemang konstaterade EUD att inom en sektor som storköksbranschen, 

där verksamheten huvudsakligen är baserad på materiella tillgångar, räcker det 

inte att förvärvaren inte övertar en huvuddel, i förhållande till antal och kom-

petens, av den förutvarande personalstyrkan för att det ska uteslutas att det rör 

sig om övergång av verksamhet . 45

Ihop med Liikenne (ovan 4.1.7) ger målet Abler en vidare tillämpning av di-

rektivet än vad som tidigare förelegat när det gäller entreprenadbyten. 

Det kan också konstateras att det åter förtydligas  att kriterierna varierar mot 46

bakgrund av en verksamhets – och dess produktions- eller driftsmetoders – 

beskaffenhet. 

4.1.10. Klarenberg, C-466/07  

Målet rörde tvist om direktivets tillämplighet när en ekonomisk enhet, efter att 

överlåtelse skett i direktivets mening i övrigt, inte längre behållit sin tidigare 

organisatoriska struktur. 

EU-domstolen gjorde bedömningen, mot bakgrund av direktivets sociala 

skyddssyfte, att om frågan besvaras nekande skulle det erodera detta sociala 

skydd. Domstolen konstaterade slutligen att ”direktivet även kan tillämpas i en 

situation där den övertagna delen av ett företag eller en verksamhet inte behål-

 Mål C-340/01 benämns såväl Abler (arbetstagare & kärande) som Sodexho 44

(arbetsgivare & svarande) i skilda sammanhang. Som framgått benämns det i 
denna framställning efter kärandeparten.

 Abler, punkt 37.45

 A.a., punkt 35.46
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ler sin självständighet i ett organisatoriskt perspektiv, under förutsättning att 

det funktionella sambandet mellan de olika övertagna produktionsfaktorerna 

bevaras och att förvärvaren kan använda dem för att fortsätta en identisk eller 

motsvarande ekonomisk verksamhet” . 47

Man kan härvid alltså notera att det efter övergången, ur ett legalt perspektiv, 

alls inte ska läggas vikt vid organisationsscheman och sådana strukturer i sig – 

i stället är det intressanta för frågan enhetens fortsatta funktion i jämlik eller 

motsvarande verksamhet. 

Som kommentar till detta kan det sägas att EU-domstolen i målet implicit 

återkopplar till ändamålsenligheten som tolkningsprincip vad gäller hur frågor 

såsom dessa ska hanteras. Enklare kan prioriteringen uttryckas som så att 

funktionen är viktigare än formen. 

4.1.11. CLECE, C-463/09 

Även detta mål relaterar till städ- och lokalvårdssektorn. 

Bolaget CLECE var av kommunen Cobisa anlitat att utföra städning i en 

kommunens skolor och lokaler. I samband med att kommunen sa upp avtalet 

med bolaget för upphörande vid nästa årsskifte meddelade bolaget en arbets-

tagare att hon efter årsskiftet inte längre hade anställning hos dem utan i stället 

skulle ha sin anställning vid kommunen som efter avtalets upphörande återtog 

ansvaret för städningen. 

Den anställde inställde sig därför efter årsskiftet för arbete (hos kommunen) 

men tilläts inte arbeta vidare hos dem varpå kommunen den 10 januari nyan-

ställde personal för att utföra samma arbete. 

Domstolen angav, liksom i tidigare mål inför dem, att städverksamhet såsom 

den i målet ifrågavarande, är en verksamhet som är i huvudsak baserad på ar-

betskraft. Förhållandet att inga materiella eller immateriella tillgångar över-

förts var alltså därmed inte av relevans för frågan. 

Kommunen hade i samband med att de återtog utförandet av städningen an-

ställt ny personal och inte tagit över eller återanställt några av de arbetstagare 

 Klarenberg, punkt 53. Mina kursiveringar.47
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bolaget avdelat för att utföra arbetet. Efter att ha konstaterat – något svepande 

– att enbart det faktum att exakt samma arbete utförs på exakt samma plats för 

exakt samma person och syfte inte är tillräckligt för att det ska utgöra över-

gång av verksamhet. Med hänvisning till bland annat Süzen (ovan 4.1.4) kon-

staterade domstolen att detta förhållande ”[inte] kan leda till slutsatsen att den 

ekonomiska enheten består” eftersom ”en enhet nämligen inte [kan] endast 

likställas med den verksamhet som den bedriver” och en enhets identitet följer 

”av en rad faktorer”.  48

Eftersom ”förvärvaren” (återtagaren av tjänsternas utförande), kommunen, 

inte alls tog över några tillgångar utan i stället beslutade anställa och disponera 

nya arbetstagare för exakt samma arbetsuppgifter, ansåg EU-domstolen inte att 

identiteten bevarats och övergång av verksamhet hade alltså inte skett. 

Arbetstagaren, María Socorro Martín Valor, behöll alltså varken sin tidigare 

anställning eller erbjöds någon ny. Det tål i ljuset av målet CLECE att funde-

ras över om EU-domstolen mot bakgrund av identitetskriteriet anser att en ar-

betstagares behov av skydd för sin anställning verkligen tillgodoses. 

4.1.12 Scattolon, C-108/10 

Scattolon var kommunanställd som vaktmästare för (statliga) skolor. Efter 

lagändring överfördes denna verksamhet, lokalvård och underhållsservice, till 

staten.  

I samband med överföringen fick Scattolon i stället anställning hos varvid hon 

fick en lön motsvarande nio års tjänstgöring, trots att hon arbetat i ungefär 20 

år som kommunanställd. 

Efter begäran om förhandsavgörande beträffande om det hela rörde sig om 

övergång av verksamhet gjorde EU-domstolen, såvitt är relevant för denna 

framställning, följande bedömning.  

EU-domstolen konstaterar att ett strukturerat kollektiv av arbetstagare inom 

sektorer som huvudsakligen baserar sig på arbetskraft kan anses utgöra en 

ekonomisk enhet. Eftersom verksamheten i sig inte omfattade några betydande 

 CLECE, punkt 41.48
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materiella tillgångar ansåg domstolen att verksamheten var att betrakta som 

personalbaserad. 

Domstolen fastställde åter att det övertagna kollektivet av arbetskraft måste 

anses vara tillräckligt självständig och varaktigt organiserad som ekonomisk 

enhet . Domstolen anger för att detta ska anses vara fallet ska arbetskraftskol49 -

lektivet i den nya organisationen relativt fritt kunna organisera och utföra sin 

verksamhet i den nya organisationen, utan direkt inblandning av arbetsgiva-

rens andra organisationsstrukturer  och utan att dess organisatoriska befogen50 -

heter förändras. Ett liknande resonemang förs även i punkterna 42 och 43 i 

mål C-151/09 UGT–FSP. 

4.1.13. Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), 

C-509/14 

Målet behandlar en situation i vilken ett offentligt organ, ADIF, upplät materi-

ella tillgångar till ett bolag för att utföra vissa uppgifter. Tvisten rörde förhål-

landet att organet återtog uppgifterna, jämte tillgångarna, men avsatte egen 

arbetskraft för dess utförande. En anställd, Aira Pascual, blev i samband med 

återtagande av verksamhetens utförande uppsagd. 

Efter att ha konstaterat att verksamheten, hantering av intermodala transpor-

tenheter , var i huvudsak baserad på materiella tillgångar, och dessa tillgång51 -

ar, såväl före som nu, efter upplåtandet av verksamheten på entreprenör och 

återtagandet av detsamma, varit i huvudmannens ägo gjorde domstolen be-

dömningen att övergång av verksamhet skett i direktivets mening. Man förtyd-

ligar – liksom i Abler (ovan 4.1.9) att ägarförhållandena till – beständiga – ma-

teriella tillgångar som används i verksamheten inte i sig påverkar bedömning-

en av om övergång av verksamhet ska anses ha skett. E contrario kan det alltså 

konstateras att om en större del av dessa tillgångar varierat över ”lease out–

lease in”–perioden hade bedömningen kunnat bli den motsatta. 

 Scattolon, punkt 49.49

 A.a., punkt 51.50

 ADIF, punkt 10.51
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4.1.14. Rättsfallsreferaten i retrospekt; EUD – fool or fiend? 

Efter en överblick av rättsfallen ovan refererade kan man nog drista sig till ett 

par slutsatser. 

EU-domstolens initiala tanke och tillvägagångssätt, att med beaktande av en 

verksamhets art tillmäta bedömningsgrunderna från Spijkers olika vikt, kan 

nog inte i och för sig angripas såsom menligt för den enskilde arbetstagarens 

sociala skydd. En initial tanke med säkert rena avsikter säger emellertid inte 

nödvändigtvis någonting alls, egentligen, varken om rättslägets fortsatta ut-

veckling eller hur den praktiska tillämpningen av dessa bestämmelser kommer 

att se ut i praktiken.  

Den vid en första anblick inte helt okloka differentieringen av Spijkers–be-

dömningsgrunderna på basis av olika verksamheters respektive kännetecken 

tilläts övergå till något stela uppdelningar utifrån bransch och sektor. Trots 

nogsamt och uttryckligt vinnläggande om att bedömningar i varje respektive 

situation ska ske enskilt med utgångspunkt i den specifika situationen i sig fö-

refaller EU-domstolen tvärt emot detta inte ens själv lägga större vikt vid den 

egna uppmaningen. 

Att identiteten i en verksamhet huvudsakligen baserad på arbetskraft kanske 

bör bedömas snarare utifrån personalen såsom tillgång än utifrån – obefintliga 

– materiella och immateriella tillgångar och vice versa låter ju i och för sig 

fullt logiskt. Den praktiska tillämpningen har däremot, vilket ovan visats, av-

siktligen eller inte , gett arbetsgivaren, såväl förvärvare som överlåtare, en 52

inte negligerbar möjlighet att särskilt omfattande svårigheter själv råda över 

om övergång av verksamhet sker över huvud taget – arbetsgivaren verkar 

därmed med lätthet kunna arrangera en transaktion efter vilken arbetstagarna 

saknar det skydd för anställningen direktivet annars gett dem. Denna synvin-

kel förekommer även i litteraturen.  53

När man med ett utifrånperspektiv söker hitta en klar linje i hur EU–domsto-

len menar att frågan om identitetskriteriet i arbetskraftsintensiva verksamheter 

 Varvid man enbart kan spekulera.52

 Nyström, B, EU och arbetsrätten, 4u, Norstedts Juridik, 2011, sid. 293.53
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ska bedömas blir man något besviken. Begreppet ”huvuddel i förhållande till 

antal och kompetens” är både som begrepp vagt, liksom avseende vad det fak-

tiskt innebär. Klart är i vart fall att ledningen inte definitionsmässigt måste ha 

följt med sina kolleger, men gruppen av arbetstagare måste ändå i någon mån 

organisatoriskt kvarstå i sina arbetsuppgifter och utföra samma slags ekono-

miska verksamhet. 

4.2. Vad vilja Arbetsdomstolen? 

Med lite mer klarhet i hur EU–domstolen hanterat hard cases genom det ovan 

presenterade förtjänar även Arbetsdomstolen en kommentar. Utgångspunkten 

är att försöka finna huruvida domstolen agerat snävt utifrån EUD:s bedöm-

ningar eller om de agerat mer ”fritt” såvitt gäller den svenska rättstillämpning-

en. Syftet med denna del är alltså att i ljuset av den föregående framställning-

en skärskåda AD:s argumentation. 

4.2.1. AD 2008 nr. 64 

Detta mål rör en situation i vilken ett hotell genomförde byte av städentrepre-

nör. 

Målet rör en verksamhet i en bransch som huvudsakligen anses som arbets-

kraftsintensiva. I referatet till målet resonerar AD pedagogiskt kring de an-

ställdas varierande anställningsgrad hos överlåtaren respektive förvärvaren 

med slutsatsen att det inte är klart att en majoritet av de som utförde arbetet 

hos överlåtaren också övertogs till förvärvaren. Med hänvisning till att arbets-

ledningen inte heller övertogs var bedömningen att övergång av verksamhet 

inte skett. 

Det faktum att det kan ”sägas vara stor likhet mellan det sätt på vilket de i må-

let aktuella sysslorna utförs före och efter entreprenörsbytet”  spelade enligt 54

domstolen, med hänvisning till Süzen–målet, mindre roll eftersom en ekono-

misk enhet inte kan ”reduceras till att innebära den verksamhet den 

 AD nr. 2008 nr 64, st. 11 i domskälen.54
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bedriver” . Detta är naturligtvis helt riktigt, men i vad mån spelar det i så fall 55

någonsin någon roll? Naturligtvis kan det inte vara det enda relevanta, som i 

och för sig leder till bedömningen att identiteten bevarats, men här avvisas 

dess relevans helt och fullt. 

Frågan som uppkommer härvid är om domstolen verkligen i tillräcklig mån 

gör en godtagbar helhetsbedömning. Man konstaterar att verksamheten inte 

låg nere, att dess art var densamma och att arbetssysslorna i sig var desamma 

före som efter överlåtelsen. Men med hänvisning till att detta är ”förhållanden 

som är hänförliga mer till de arbetsuppgifter som utförs än till den rörelse som 

bedrivs” avvisas även vikten av dessa sakomständigheter. Samma argumenta-

tiva tillvägagångssätt återkommer i AD 2014 nr. 14 (se 4.2.2.) – ett resone-

mang om dess bärkraft återfinns därför där. 

4.2.2. AD 2014 nr. 14 

I situationen mål 2014 nr. 14 rör var det otvistigt att en majoritet (tre av fyra) 

av de anställda – som arbetade som personliga assistenter – övertogs från 

överlåtaren till förvärvaren och att de såvitt bedömningen gäller också utförde 

samma arbete för samma brukare . Det bör noteras att detta mål avgjordes 56

efter efter bland annat EUD–målen C-151/09 UGT-FSP och C-108/10 Scatto-

lon, till skillnad från det förra AD–målet. 

Arbetsledning övertogs emellertid inte från överlåtaren till förvärvaren, men i 

detta fall framgår det inte riktigt i vilken mån AD anser detta ha avgörande 

betydelse. I stället flyttar domstolen fokus till att konstatera att förvärvarens 

egen arbetsledning efter överlåtelsen ansåg att brukaren hade behov av fler än 

sina tidigare fyra personliga assistenter för att sörja för sina behov – varpå de 

påbörjade ytterligare rekrytering. 

Det är en något svårartad argumentation domstolen hänför sig till i mål 2014 

nr. 14. Det faktum att verksamheten ”utökas” genom fler personliga assistenter 

 A.a.55

 Person som assistanstjänsterna utförs åt. I andra sammanhang används också begreppen 56

”vårdtagare”, ”kund” eller ”klient.”. I förevarande fall används samma begrepp som i AD:s 
målreferat.
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efter överlåtelsen tas som intäkt för att vederlägga relevansen av att en majori-

tet av arbetskraften övertagits dessförinnan. Ergo: Även om det var en majori-

tet av arbetskraften som gick över och även om de i och för sig var en struktu-

rerad grupp anställda hade identiteten inte bevarats eftersom förvärvarens där-

efter genomförda bedömning var att verksamheten behövde utökas.  

Frågan uppkommer därmed om man i sådant fall ska göra en motsatsvis be-

dömning: Om en verksamhet minskar i omfattning efter vad som annars tidi-

gare inte ansågs vara en övergång av verksamhet till följd av bristande beva-

rande av identitet, kan den då anses återfå sin identitet på nytt och bedömning-

en ändras postumt? Rättsläget får i denna del anses vara oklart. 

AD konstaterade också att det faktum att ”kunden” (brukaren) och 

”lokalen” (brukarens hem) bestod efter överlåtelsen mer hänförde sig till vil-

ken typ av arbetsuppgifter det rörde sig om i det enskilda fallet än till vilket 

slags rörelse som drevs.  

Domstolen anger härmed att personlig assistans som verksamhet inte till sin 

art alltid utförs mot en och samma ”kund” och i en och samma ”lokal”. Det 

faktum att denna typ av tjänster: personlig assistans eller annan typ av vård 

och omsorg i hemmet ofta organiseras i större företag snarare än i verksamhe-

ter begränsade och riktade till den enskilde brukaren – med följden att arbets-

uppgifterna, ”kunden” och ”lokalerna” inte nödvändigtvis samma på grund av 

”verksamhetens art” – det borde ju i detta fall, när fallet är det motsatta, snara-

re tala för identitetens bevarande än emot. Det är inte heller i denna del helt 

enkelt att godta domstolens resonemang. 

Domstolen avvisar även påståendet att bristen på uppehåll i verksamheten i 

samband med överlåtelsen skulle bära tyngd mot bakgrund av, ”bland annat”, 

verksamhetens art. Nog för att personlig assistans inte rimligen kan upphöra 

utan men för brukaren, men är det verkligen i sig karaktäristiskt för bran-

schens och verksamhetens art – och om så, verkligen i den mån att det förefal-

ler helt oviktigt i bedömningen? Härvid hade man önskat en mer utförligt ut-

vecklad argumentation och ett både längre och mer flerfacetterat resonemang 
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från domstolen – såsom läget är nu går det inte riktigt att besvara frågan om de 

har rätt eller fel. 

Det förefaller mig som om Arbetsdomstolen i en strävan, nästan en iver, att 

vara EU–domstolskonform, företar sig onödigt invecklade argumentationsked-

jor för att utesluta att verksamhetsövergång skett och också, i de fall en mer 

väl utvecklad argumentation hade varit på sin plats, i stället undviker att pre-

sentera några egentliga argument.  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5. Analys, kommentar och en avslutande framåtblick 

I detta kapitel presenteras några slutsatser utifrån det som presenterats. Inled-

ningsvis diskuteras några av de aspekter som i rättsläget av i dag näppeligen 

kan ses som problemfria. 

Det rör sig dels om begreppsbildningen kring frågan om arbetskraft som eko-

nomisk enhet, med avseende på i vad mån en ”huvudel i förhållande till antal 

och kompetens” fordras för bevarad identitet.  

Utifrån detta diskuteras arbetsgivarens möjlighet att ”förfoga” över de anställ-

ningsskyddsrättsliga följderna av en transaktion – mot bakgrund av att rätts-

följden invävts i och blivit ett med rättsfaktan och mot bakgrund av differenti-

eringen av kraven i olika branscher. 

Därefter diskuteras det sociala skyddsbehovet som princip, dess betydelse för 

rättsutvecklingen och vilken relevans det har i dag – och om det kan sägas 

vara tillfredsställande tillgodosett. 

Sedan följer en diskussion om förutsebarhet och rättssäkerhet. Ger situationen 

som den är nu goda möjligheter rättssäkerhet i termer av förutsebara rättsfölj-

der för överlåtare, förvärvare och arbetstagare? Hur pass mycket skiljer sig 

branscher åt och hur påverkar och bör detta påverka?  Hur ska en rådgivare 

egentligen agera? 

Sist lite framåtblickande. Vilket mått av flexibilitet i relation till social trygg-

het fordras och kan uppnås för att åstadkomma dels minimal ”friktion” i trans-

aktioner och maximal social trygghet för arbetstagare. Annorlunda uttryckt: 

Vilken modell för anställningstryggheten i en tjänste– och transaktionstung 

ekonomi är både mest ändamålsenlig och bäst intresseavvägd? 

5.1. Huvuddel i förhållande till antal och kompetens? 

Som förstått utifrån Süzen (ovan 4.1.4) fordras att när det gäller personalbase-

rade verksamheter måste förvärvaren, för att övergång av verksamhet ska an-

ses ha skett, ta över en huvuddel av arbetskraften i förhållande till antal och 

kompetens. Även i Arbetsdomstolen har detta bedömningskriterium förekom-
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mit  i mål som just här inte är nödvändiga att utförligt referera. Rekvisitet har 57

man ansett innebära att arbetskraften haft att övergå i så motto att dess organi-

satoriska och verksamhetsmässiga funktion kvarstår hos förvärvaren. 

Tidigare i denna uppsats har det diskuterats att detta slags indelning i vad 

verksamheter är baserade på och därpå följande varierande bedömningsgrun-

der för respektive verksamhetsslag inte per definition är problematisk. 

Tvärtom kan det helt klart anses välkommet i vart fall jämfört med en rakt 

motsatt ordning. 

Utkristalliseringen av begreppet huvuddel har, emellertid, över tid av EU–

domstolens hand gett fyllts med ett innehåll som möjliggör överlåtare och för-

värvare att justera sina tillvägagångssätt – och transaktionsinnehållet – för att 

undvika att arbetstagarna omfattas av direktivets sociala skydd.  

Det har åtminstone framgått att vid det fall arbetskraften tagits över tas det 

också fasta på: Detta väger i sig tungt vid bedömningen av identitetens beva-

rande. Samtidigt kan det inte sägas vara ett obligatoriskt rekvisit i sig: EU–

domstolen påpekar nogsamt att en helhetsbedömning alltid måste göras, och 

återkommer till att bara det att arbetskraften inte övertagits i sig inte betyder 

att identiteten inte bevarats. 

Helhetsbedömningen har sedan tidigt framför allt haft två spår: Om en verk-

samhet är baserad på arbetskraft eller materiella tillgångar. Detta har i någon 

mån mjukats upp mot bakgrund av helhetsbedömningar och branschindelning-

ar. Sannolikt kommer näringslivets diversifiering göra att bedömningar sker 

mer individuellt framöver och med hänsyn tagen till respektive verksamhets 

specifika förutsättningar. Olika slags verksamheter och företag har ju mindre 

eller mer behov av lätt identifierbar arbetsledning, medan andra grupper av 

arbetskraft nog kan anses vara i större utsträckning självstyrande. Begreppet 

”antal och kompetens” och en enhets organisatoriska självstyre måste med 

andra ord ges varierande innebörd beroende på behovet av enskilda medarbe-

tares arbetsledning.  

 Se förutom tidigare refererade mål t.ex. AD 2014 nr 1 och AD 2014 nr 28.57
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Frågan återstår också i vilken mån övriga Spijkers–rekvisit spelar och kommer 

spela en mer framträdande roll. Det torde ligga nära till hands att man i större 

utsträckning fokuserar på framför allt om det rör sig om en ”going concern” 

och att verksamheter drifts– och produktmässigt fortsätter i samma slag. Ju 

mindre vikt man lägger vid om t.ex. en städverksamhet behåller alla anställda 

när det sker ett entreprenadbyte, desto större vikt måste man förstås lägga vid 

vad för typ av arbete det är och om det sköts på liknande sätt och mot samma 

kund. Detta har dock, som diskuterats ovan (4.2.1. & 4.2.2.) inte riktigt åter-

speglats i Arbetsdomstolens bedömning.  

5.2. E contrario rerum – materielbaserad verksamhet 

I föregående kapitel redogjordes för några fall som relaterar till verksamheter 

huvudsakligen baserade på materiella eller immateriella tillgångar. Målet Lii-

kenne, som berör kollektiv busstrafik, är ett av dem. I Sverige hade vid målets 

avgörande sedan tidigare Arbetsdomstolen avgjort i ett mål som är en närapå 

spegelbild av Liikenne vad avser relevanta sakomständigheter – fallet Swebus, 

AD 1995 nr 163. 

Det konstaterades att busstrafik som bransch närmast entydigt är att anse som  

huvudsakligen baserad på materiella tillgångar – det är antagligen svårt att 

köra buss utan buss. EU–domstolen presenterade ju i målet Merckx att olika 

branscher fordrar olika bedömningar – men varken de eller Arbetsdomstolen 

förefaller ha lagt vikt vid att i bussbranschen äger verksamhetens utförare (ent-

reprenören) sällan de bussar de framför. Förvisso, men om samma bussar hyrs 

eller tillhandahålls av huvudmannen spelar ju det ingen roll, såsom visats i 

bland annat målet Allen (4.1.6), kanske den skarpsinnige invänder. Det är dock 

visat att inom bussbranschen – och inte bara där, kan nog antagas – förhåller 

det sig sedvanligen som så att entreprenörerna hyr bussarna under en tid be-

gränsad till avtalets längd. Det finns med andra ord inte en omedelbar eller ens 

medelbar relation mellan bussarna framförda av den ena entreprenören (över-

låtaren) och bussarna hos den andra (förvärvaren). 
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Ska EU–domstolen och också Arbetsdomstolen alltså tolkas som att de anser 

att verksamhetens identitet och arbetstagarens anknytning till verksamheten 

avgörs av huruvida den röda Scania–bussen hyrs eller ägs? Bör en busschauf-

för, för att få klarhet i om hen har någon faktisk anställningstrygghet längre än 

till nästa upphandling, begära att få granska räkenskaperna och ägarförhållan-

dena till arbetsgivarens fordonsflotta? 

Blekemo har också – förvisso anekdotiskt, men inte för den delen mindre rik-

tigt – visat  att man inom branschen tar fallet Swebus som ledning för att 58

verksamheten, a priori, inte är föremål för övergång av verksamhet.  

EU–domstolens indelning i branscher till följd av fallet Merckx har alltså i den 

efterföljande praktiska rätten lett till något av en slippery slope. Det kanske 

inte i sig är så förvånande. ”Tolkningen av Swebus–fallet verkar därmed vida 

överstiga de rättsliga ramarna”, konstaterar Blekemo , och det är inte på nå59 -

got vis en oproportionerligt långdragen slutsats. 

Om man på allvar ska företa sig en helhetsbedömning utifrån det enskilda fal-

let, verksamhetens art och branschens respektive företagets enskilda förutsätt-

ningar att ”passa in” i Spijkers–rekvisiten måste nog också underkasta buss-

branschen ett annat bedömningsschema än man gör i dagsläget. Det borde inte 

vara den allmänt föredragna ordningen att anställda i vissa branscher i prakti-

ken utesluts från det anställningsskydd Överlåtelsedirektivet ämnat ge dem.  

5.3. Rättsfakta = rättsföljd – mer än en språklig olycka?  

I sin recension  av Mulders avhandling, tidigare citerad (2.3), diskuterar 60

Malmberg kring att rättsföljd och rättsfakta över tid blivit densamma vad gäl-

ler inte bara definitionen av en överlåtelse (övergång) utan också av en verk-

samhet och dess identitet. Det är i och för sig inte helt unikt för detta specifika 

rättsområde, men i och med dess komplexitet och uppenbara ständiga krav på 

förhandsavgöranden från EU:s medlemsstater måste man ställa sig frågan om 

det faktiskt är det mest framkomliga och lämpliga sättet att hantera det hela. 

 Blekemo, A, 2010, sid. 65f.58

 Blekemo, A, 2010, sid. 66.59

 Malmberg, Jonas, Juridisk Tidskrift 2005/06 nr 1.60
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Frågan inställer sig naturligtvis, varför har EU–domstolen gett oss rättsläget av 

i dag? Det kan förklaras som att EU–domstolen velat försvåra kringgående av 

direktivets regler, och mot bakgrund av att direktivet endast är ägnat att skapa 

partiell harmonisering. Detta ger vid handen att reglerna måste vara allmänt 

hållna för att inte i större mån än som varit avsett inkräkta på den tilltänkta 

nationella suveräniteten – att domstolen enbart ger direktivets bestämmelser 

ett allmänt innehåll och inte tillämpar specifika bestämmelser har skapat den-

na situation . 61

Det är självklart att allmänt hållna, kanske på gränsen till vaga, regler minskar 

förutsebarheten i den kontinuerliga rättstillämpningen. Men, och detta bör un-

derstrykas, dagens situation är inte bara en produkt av detta, utan också av en 

gradvis förändring av direktivets tillämpningsområde. Tillämpningens omfatt-

ning är en följd av att EU–domstolen när de haft att besvara medlemsstaternas 

många tolkningsfrågor, medvetet eller ej, inskränkt vilka situationer som ska 

anses som övergång av verksamhet genom att i praktiken omöjliggöra hela 

branscher och verksamhetsslag från att uppfylla dess rekvisit. 

Mulder påpekar också , vilket nog kan anses visat i det föregående (4.1), att 62

ju färre s.k. produktionsfaktorer en verksamhet av, desto större rådighet har 

både överlåtaren och förvärvaren över om transaktionen vid en rättslig be-

dömning vid domstol – eller annat forum för tvistlösning – kommer anses som 

övergång av verksamhet. 

Naturligtvis är det också så, oavsett om reglerna och dess tillämpningsbe-

stämmelser av i dag vid en överblick får anses mest fördelaktiga för arbetsta-

gare eller arbetsgivare, att den omfattande mängd rättspraxis som finns att till-

gå gör rättsområdet svåröverskådligt. Reglerna blir med anledning av detta 

svåra att tillämpa för inte bara arbetsgivare och dess anställda, utan också 

praktiskt yrkesverksamma jurister och lagfarna domare. Som berörts i detta 

kapitels inledande avsnitt borgar denna omfattande och något spretiga rättsma-

teria för att praktiker hittar egna sätt att hantera de arbetsrättsliga aspekterna 

 Se Mulder, 2004, sid. 276, för utförligt resonemang.61

 Mulder, 2004. sid. 275.62

 
 



!47

av transaktioner – sätt som i enskilda fall kanske inte alls är problematiska. 

Men i ett större perspektiv – innebär inte detta att det för rättens förutsebarhet 

i stort men också för anställda i olika branscher specifikt, att man alls inte kan 

förutse rättsföljder av eventuella transaktioner? Bristande förutsebarhet är inte 

ett problem enbart för rättsteoretikern och dennes akademiska perspektiv eller 

en fråga bara lagkunniga personer borde beklaga sig över, det har vidare im-

plikationer än så. Utan att allt för mycket bestiga rättsekonomins berg kan det 

konstateras, vilket för jurister måste anses allmänt veterligt, att en person som 

har att besluta om en transaktion eller annat affärsmässigt beslut naturligtvis 

väger in i vilken mån de kan överskåda de rättsliga konsekvenserna av ett visst 

agerande. I modern nationalekonomi betonas tillgång till information och 

rättssäkerhet som a och o för ekonomisk effektivitet.  

5.4. Ingressen betonar skyddsbehovet – vem betonar ingressen? 

I den inledande delen av denna uppsats (kap. 2) visades att EU–domstolen i 

stor utsträckning och i flera fall lutat sig på skyddssyftet härrörande ur direkti-

vets ingress, och upphöjt det till ett slags allmän tolkningsprincip mot vilken 

de avgjort så kallade hard cases. Detta gällde begreppet ”överlåtelse” som fick 

en vidsträckt och förhållandevis omfattande mening. 

När EU–domstolen emellertid haft att avgöra mål där frågan för tvist relaterar 

till den andra delen av helheten, verksamheten och mer specifikt dess identitet 

i förhållande till arbetskraften och de materiella tillgångarna – verkar man gått 

åt motsatt håll.  

Detta gäller anställda i personalbaserad verksamhet, såsom den alltjämt väx-

ande IT–sektorn eller städbranschen, vars anställningstrygghet riskeras mot 

bakgrund av hur pass väl överlåtare och förvärvare känner till identitetsbe-

greppets gränser och formar transaktionen därefter.  

Motsatt, men motsvarande, problematik föreligger för anställda i verksamhet 

baserad på materiella eller immateriella tillgångar. Tydligen anser inte företrä-

dare för bussbranschen att anställda i en verksamhet såsom deras – materielin-
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tensiv som den ju är – egentligen alls kan omfattas av överlåtelsedirektivets 

sociala trygghetsbestämmelser.  

Med ett rättsläge som ser ut enligt det ovan visade, kan man då alls med fog 

tala om ett tillgodoseende av arbetstagares behov av socialt skydd och trygg-

het i sina anställningar? Ingressen verkade till fördel för arbetstagarna när tvis-

terna om direktivet gällde definitionen av en överlåtelse, men sedan förefaller 

pendeln svingat i motsatt riktning vad gäller identitetsbegreppet. Om det rör 

sig om ett trendbrott i någon politisk–rättslig bemärkelse eller annars ett för-

visso medvetet men märkligt sätt för EU–domstolen att hantera hard cases är 

däremot desto svårare att sia om. 

Det är också beklagligt att Arbetsdomstolen inte motsätter sig denna utveck-

ling – utan i stället anstränger sig mycket för att gå i EUD–konform riktning.  

I det följande sista avsnittet skisseras, i Ronnie Eklunds anda, en alternativ 

modell för reglering av de anställningsskyddsrättsliga aspekterna av övergång 

av verksamhet – en modell som tillgodoser såväl arbetsgivarens och markna-

dens behov av flexibilitet som arbetstagarnas behov av social trygghet, förut-

sebarhet och kontinuitet i sina anställningsförhållanden. 

5.5. A social model for a model society 

Här inleds en diskussion om en alternativ modell för hantering av det i denna 

uppsats presenterade, i en ansats att söka lösa de problem med nuvarande mo-

dell som identifierats. 

För att skingra eventuell tvivel kan avsnittet lämpligen inledas genom medgi-

vande av följande två utgångspunkter. 

1. Det måste anses vedertaget att vilken modell och vilka lösningar man än 

väljer har man att beakta att arbetsgivare och arbetstagare har konkurreran-

de intressen och att dessa intressen ger olika infallsvinklar på om rättsläget 

är optimalt eller inte. 

2. Som utgångspunkt ger den generella allmänna avtalsrätten, såsom den ser ut 

i modern rättstradition med respekt för parternas suveränitet och avtalsfri-

het, inte tillräckligt skydd för den presumerat svagare avtalsparten – arbets-
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tagaren. Det är alltså som utgångspunkt arbetstagaren rätten bör verka till 

förmån för. 

Det bör alltså, för att en arbetsmarknadsmodell såsom den svenska, som vilar 

på partssuveränitet och minimal statlig inblandning, finnas en balans mellan 

dessa motstående intressen. Vid sidan om partsintressen och vari ens egna 

sympatier eventuellt ligger finns det en uppenbar legitimitetspoäng i detta: Om 

en part är så pass missnöjd med hur dess möjlighet att tillvarata sina egna in-

tressen kommer den kräva lagstiftarens intervention och rättsliga reformer – 

en sådan situation kan förstås inte sägas vara stabil. 

Utgångspunkten är också att skissera ett rättsläge i vilket transaktioner per se 

inte medför uppsägningar, där förändringar i arbetskraften i stället sker enligt 

ordinarie regler för driftsinskränkningar och medbestämmande. 

Utgångspunkten är också att ingressens sociala skyddshänsyn får åter sin rele-

vans i den mån det är möjligt med respekt för konkurrens– och marknadsmäs-

siga behov av flexibilitet. 

5.5.1. Förvärvaren förvärvar gäldenärsansvaret a praesumptio 

I samband med en överlåtelse, oavsett identitetsbedömning i övrigt, bör hu-

vudregeln vara att anställningsförhållandena i dess helhet övergår på förvärva-

ren. Undantaget bör, som möjligt är i dag, att en arbetstagare enskilt kan neka 

övergång av sitt eget anställningsförhållande – varvid han då sannolikt blir 

redundant i överlåtarens verksamhet. 

Denna bedömning bör ske striktare än i dag, med mindre hänsyn till komplice-

rade bedömningar om identitet i olika slags verksamhet. Det förefaller som en 

onödigt invecklad ordning att såväl branschtillhörighet som specifika förhål-

landen som relaterar till transaktionen i sig (Lex Swebus: Ägs eller hyrs bussar 

in?) tillåts inverka menligt för arbetstagarna. 

Detta tillvägagångssätt är för överlåtaren sannolikt det minst problematiska, 

eftersom de i samband med transaktionen befrias från gäldenärsansvar relate-

rade till tiden efter överlåtelsen. 
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5.5.2. Redundancy is redundancy 

Man kan förstås tänka sig en situation i vilken förvärvaren efter överlåtelsen 

inte, i sin verksamhet behöver, och efter undersökta och överenskomna om-

placeringar, vill eller kan vidmakthålla sitt ansvar för alla anställningsförhål-

landen. I denna situation har de i så fall att med hänsyn till ordinarie regler om 

arbetsbrist initiera personalinskränkningar. I en sådan situation tas förstås hän-

syn – förutsatt att turordningsreglerna (22 § LAS) alls behöver aktualiseras – 

till de övertagna arbetstagarnas anställningstid hos överlåtaren. På det sättet 

uppstår aldrig en situation i vilken de övertagna anställda behöver ”konkurre-

ra” med de hos förvärvaren sedan tidigare anställda – de hålls i stället jämlika 

i alla avseenden och tillåts enbart – förutom med respekt för anställningstiden 

i sig – urskiljas avseende objektivt tillräckliga kvalifikationer. 

Så länge förvärvaren i en arbetsbristsituation efter överlåtelsen har möjlighet 

att inom ramen för anställningsskyddsrätten säga upp personal är det svårt att 

identifiera några större problem relaterade till förvärvarens behov av flexibili-

tet.  

5.5.3. Några aspekter relaterade till ställningen för överlåtaren och 

förvärvaren 

En transaktionsrådgivare som tagit del av modellskissen ovan må möjligen 

invända att denna innebär en förskjutning i ålägganden från överlåtaren till 

förvärvaren. Detta är i sig förvisso en legitim invändning. 

Men bortom diskussionen om ansvaret för anställningsförhållandena och på 

vem av transaktionsparterna detta kommer vila bottnar det hela i grund och 

botten om en strikt ekonomisk fråga. Har förvärvaren att emotse några ökade 

kostnader till följd av förestående arbetsbrist är det naturligtvis något som har 

att medtagas i bedömningen av priset för förvärvet! Och motsatsvis, undslip-

per överlåtaren automatiskt ansvaret efter transaktionens genomförande har 

denne alls inga sådana kostnader framför sig. Det förefaller uppenbart att den-

na eventuella problematik låter sig lösas i inom ramen för storleken på pen-

ningprestationen. 
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Samma princip äger naturligtvis tillämpning på entreprenadsituationen: Det 

löses, enkelt uttryckt, genom en mindre justering av prissättningen för upplå-

tandet av verksamhetens utförande.  

Säkerligen har denna kostnadsaspekt också fördelar i termer av att respektive 

part inte längre har att fundera över att de riskerar ”göra fel”. En mer enhetlig 

och stabil modell för anställningsskyddet vid transaktioner kan minska både 

kostnaderna för juridisk rådgivning och kostnaderna relaterade till risken med-

förd av så kallad informationsasymmetri. 

5.5.4. Framåtblick 

Denna modell har, vilket den uppmärksamme läsaren säkert noterat, i viss ut-

sträckning hämtat inspiration från den modell Eklund en gång sökte föreslå . 63

Följaktligen passar det därför utmärkt att avsluta detta kapitel med hans ord, 

”Emellertid, detta är enbart en kort översikt som kräver mer robust diskussion 

och kritisk granskning.”  Jag hoppas att jag med denna uppsats i alla fall lyc64 -

kats lägga något slags grund för en fortsatt diskussion bortom de lege lata. Det 

har i vart fall varit min ambition.  

 A Look at Labour Law in the Context of Transfers of Undertakings, Eklund, 63

Ronnie, 1984. 
 A.a., sista stycket. Min översättning.64
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