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Sammanfattning 

Övergång av verksamhet där det sker ett arbetsgivarbyte är idag vanligt förekommande. 
Vid en verksamhetsövergång blir överlåtelsedirektivet tillämpligt, vilket tillförsäkrar arbets-
tagaren anställningsskydd vid övergången. Direktivet föreskriver att arbetstagarens anställ-
ningsförhållande ska övergå till förvärvaren samt att arbetstagare inte kan sägas upp, varken 
av förvärvaren eller överlåtaren, på grund av övergången.  

Uppsatsen behandlar vilken personkrets som omfattas av överlåtelsedirektivets tillämp-
ningsområde. Det är viktigt för både arbetstagare och förvärvare att vara medvetna om vil-
ken personal som kommer att övergå till förvärvaren vid en verksamhetsövergång. Uppsat-
sen behandlar både överlåtelsedirektivet och de bestämmelser i svensk rätt som infördes till 
följd av direktivet. Uppsatsen behandlar även arbetstagarbegreppet i svensk rätt, då det är 
nationell rätt som fastställer vilka personer som omfattas av direktivets bestämmelser.  

Uppsatsen diskuterar även konsekvenserna av en vid tillämpning av direktivet, avseende 
vilka personer som omfattas, samt diskuterar tillämpningsområde från ett ekonomiskt vs. 
Skydds- perspektiv samt ett rättssäkerhetsperspektiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract  

This paper discusses the directive concerning transfer of undertakings. Transfers of under-
takings are common and lead to a change of employer. The directive’s main purpose is to 
protect the employee’s employment relationship in the event of a transfer of an undertak-
ing. According to the directive, the employment relationship will be transferred to the 
transferee and the employee cannot be dismissed due to the transfer.   

This paper discusses what categories of people are covered by the protection of employ-
ment conferred by the directive. The paper mainly covers the Swedish regulations concern-
ing the protection of employment in the case of a transfer for undertaking. The definition 
of the term employee in Swedish law is discussed in order to determine which people working 
in the transferor’s business have the right to work for the transferee after the transfer.  

Furthermore, the scope of the directive, regarding who is covered by the directive’s protec-
tion of employment, is analyzed and discussed in relation to the principle of legal security. 
As well, the purpose of safe guarding the employee’s rights is discussed in relation to the 
transferee’s economic interests.     
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1 Introduktion  

1.1 Bakgrund 

Vid en verksamhetsöverlåtelse finns många aspekter att ta hänsyn till, inte minst arbets-

rättsligt. Vid ett förvärv av en verksamhet vill förvärvaren naturligtvis veta vilket ansvar och 

vilka skyldigheter som följer med förvärvet, exempelvis vilka anställningar som övergår till 

förvärvaren. Det är även viktigt för arbetstagarna i den överlåtna verksamheten att vara 

medvetna om i vilken mån deras anställningar är skyddade. 

För att harmonisera och säkerställa anställningsskyddet vid verksamhetsöverlåtelser i med-

lemsstaterna inom EU infördes 1977 ett överlåtelsedirektiv.1 Direktivet syftar till att tillför-

säkra arbetstagarens anställningsskydd vid en överlåtelse och ställer vissa minimikrav för 

anställningsskyddet som medlemsstaterna är skyldiga att införa i nationell lagstiftning. Infö-

randet av överlåtelsedirektivet innebär att arbetstagarens anställning och anställningsvillkor 

som huvudregel automatiskt övergår till förvärvaren. Vid en verksamhetsöverlåtelse har ar-

betstagaren i den överlåtna verksamheten ett starkt anställningsskydd och både överlåtaren 

och förvärvaren har mycket svårt att säga upp personal på grund av arbetsbrist i nära an-

slutning till en överlåtelse. I Sverige har direktivet efterlevts genom ett införande av be-

stämmelser i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och Lag (1976:580) om medbe-

stämmande i arbetslivet (MBL).  

Överlåtelsedirektivet har inneburit ett stärkt skydd för arbetstagaren vid överlåtelser. Dock 

är direktivets tillämpningsområde inte helt klart och det har uppkommit en del tolknings-

problem i samband med tillämpningen av direktivet. Direktivet är ett av de mest prövade 

av EU rättsakter och har gett upphov till ett stort antal domar och förhandsbesked från 

EU-domstolen.2 Vid tillämpningen av överlåtelsedirektivet är det givetvis intressant att veta 

vilka personer som omfattas av anställningsskyddet som direktivet föreskriver. Dessa per-

soner kommer nämligen att övergå till förvärvaren vid en verksamhetsövergång som om-

fattas av direktivet.  

                                                 
1 Rådets direktiv av den 14 februari 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för ar-

betstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av verksamheten (77/187/EEG).  
2 Se Mål 105/84, Danmols Inventar, Mål C-13/95, Süzen. Se även Mulder, 2004, s. 17.   
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1.2 Syfte  

Syftet är att analysera direktivets räckvidd avseende vilka personer som omfattas av anställ-

ningsskyddet i överlåtelsedirektivet. För att besvara syftet krävs det en genomgång av både 

svensk rätt och EU-rätt, eftersom arbetstagarbegreppet i direktivet definieras utifrån nat-

ionell rätt.3 För att uppfylla syftet besvaras följande frågor:  

 Vilka personer övergår vid en verksamhetsövergång?  

 Vad kan konsekvenserna bli av en extensiv tillämpning av direktivets skydds-

område?  

 Bör direktivets skyddsområde ges en vid tillämpning, sett från ett rättssäkerhets-

perspektiv samt vid en avvägning av ekonomiskt intresse i förhållande till 

skyddsintresset?  

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar direktivets tillämplighet avseende anställningsskyddet och vilka per-

soner som omfattas. Uppsatsen går därför inte närmare in på vad som utgör en verksam-

hetsöverlåtelse, utan vid analys av direktivets räckvidd utgås det från att en överlåtelse i di-

rektivets mening har skett eller ska ske. Uppsatsen behandlar verksamhetsövergång i den 

privata sektorn. Vidare behandlar uppsatsen inte närmare övergång av entreprenad.  

 Uppsatsen utgår från anställningsskyddet ur ett svenskt perspektiv och diskuterar därför 

inte hur anställningsskyddet ser ut i andra medlemsstater. Vidare diskuteras inte gränsöver-

skridande överlåtelser. 

1.4 Metod och rättskällor  

I uppsatsen används den rättsdogmatiska metoden. För att söka svar på frågorna i syftet 

tolkas och systematiseras rättskällorna i hierarkisk ordning för att fastslå vad som utgör gäl-

lande rätt. Vidare används även en deskriptiv metod vid presentationen av de materiella be-

stämmelser och praxis i kapitel två, tre, fyra och fem. En problemorienterad metod an-

vänds i uppsatsens analysdel.  

De rättskällor som används är de traditionella juridiska källorna, i ordningen lag, praxis, 

förarbeten och doktrin. Vidare är EU-rätten en central rättskälla. Utgångspunkten för upp-

                                                 
3 Se må105/84 Danmols Inventar. 
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satsen är överlåtelsedirektivet och dess tillämpningsområde, varför direktivet är en central 

rättskälla. Även direktivets ingress tillämpas då det ger ledning till hur direktivet ska tolkas. 

Rättspraxis från EU-domstolen utgör en viktig rättskälla. Rättspraxis från arbetsdomstolen 

används för att söka vägledning i vad som utgör gällande svensk rätt. Då det saknas rätts-

praxis från arbetsdomstolen avseende vilka personer som omfattas av de svenska över-

gångsbestämmelserna används främst praxis som behandlar arbetstagarbegreppet. Doktrin 

används för att finna beskrivande och förklarande information samt för att i vissa fall 

framhålla olika förhållningssätt till hur en viss bestämmelse eller praxis ska tolkas. 

För att besvara frågorna i syftet krävs en genomgång av både svensk rätt och EU-rätt. EU-

rätten ligger till grund för den svenska nationella rätten och utgör därför ramen av hur an-

ställningsskyddet ser ut. Den svenska rätten utgör den materiella rätten, exempelvis definit-

ionen av arbetstagare och anställningsförhållande. Dock ska den svenska rätten tillämpas och 

tolkas i ljuset av direktivet och rättspraxis från EU-domstolen.  
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2 Överlåtelsedirektivet   

2.1 Inledning 

I detta kapitel behandlas överlåtelsedirektivet. Här presenteras bakgrunden till direktivet, 

direktivets syfte samt direktivets materiella bestämmelser. Detta är nödvändigt för att få en 

grundläggande förståelse av direktivet och dess rättsverkningar. 

2.2 Bakgrund och direktivets tillkomst  

Den ekonomiska tillväxten i Europa under 1960-talet innebar en snabb ökning av antalet 

omstruktureringar och verksamhetsöverlåtelser, vilket ledde till omfattande uppsägningar i 

vissa av EUs medlemstater, bland annat Belgien och Nederländerna.4 Då det inte fanns nå-

got reglerat anställningsskydd på gemenskapsnivå vid dessa situationer befarades det att det 

skulle uppstå stor regional arbetslöshet.5 På grund av stora skillnader i medlemsstaternas 

lagreglerade anställningsskydd ansågs det även att det fanns en viss risk att verksamhetsför-

ändringar skulle förläggas i länder med svagare anställningsskydd.6  

 I ett socialt handlingsprogram från 1974-1976 konstaterades det att det fanns ett behov av 

att se över arbetstagarens anställningsskydd.7 Kommissionen fick därför i uppgift att utreda 

hur anställningsskyddet skulle kunna förstärkas för arbetstagaren. Till följd av detta lades 

det bland annat fram ett förslag till ett direktiv som skulle syfta till att stärka anställnings-

skyddet vid verksamhetsövergångar, bolagsfusioner och företagssammanslagningar.8 För-

slaget behandlades i Europaparlamentet och den sociala kommittén varpå kommissionen 

lade fram ett andra, ändrat förslag.9 1977 antogs direktiv 77/187/EEG om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av före-

tag, verksamheter eller delar av verksamheter, som sedermera kommit att kallas överlåtel-

sedirektivet. Direktivet antogs genom dåvarande artiklarna 100 och 117 i EG-fördraget 

                                                 
4 Mulder, 2004, s. 119. 
5 COM (75) 429 final, 25 juli 1975, Amended proposal for a Council Directive on harmonization of the legisla-

tion on Members States on the safeguarding of employee’s rights and advantages in the case of mergers, 
takeovers and amalgamations, s. 2 p.3, se även Mulder, 2004, s. 119. 

6 Mulder, 2004, s.119.   
7 Rådets resolution, Social Action Program 1974 to 1976, OJ C 13 12 februari 1974, s. 1-4. 
8 COM (74) 351 final, 29 maj 1974, Proposal for a directive of the council on harmonisation of the legislation 

of Member States on the retention of the rights and advantages of employees in the case of mergers, takeo-
vers and amalgamations. 

9 COM (75) 429 final, 25 juli 1975, Amended proposal for a Council Directive on harmonization of the legisla-
tion on Members States on the safeguarding of employee’s rights and advantages in the case of mergers, 
takeovers and amalgamations. 
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(nuvarande artikel 114-115 och 151 EUF-fördraget) och skulle implementeras i nationell 

rätt senast 5 mars 1979.    

Direktivets tillämpningsområde var dock något oklart och gav därför upphov till en omfat-

tande praxis från EU-domstolen.10 Exempelvis saknade direktivet en definition av begrep-

pen överlåtelse och arbetstagare.  

I en social stadga från 1989 konstaterades det att direktivet var i behov av förändring och 

1994 lades det fram ett ändringsförslag som främst innebar en kodifiering av gällande 

praxis.11 Efter behandling i parlamentet och den sociala kommittéen lades det fram ett 

andra förslag som innebar vissa tekniska förbättringar, och den 29 juni 1998 antogs änd-

ringsdirektivet 98/50/EG.12 I ändringsdirektivet klargjordes definitionen av begreppen över-

låtelse och arbetstagare. Direktivet skulle implementeras i nationell lagstiftning senast 17 juli 

2001.  

Den 12 mars 2001 antogs det nu gällande direktivet 2001/23/EG.13 Direktivet är en konso-

liderad version av ändringsdirektivet och innebär inga ändringar i sak. Artiklarnas utform-

ning och disposition justerades för att skapa klarhet och överskådlighet och syftet var 

främst att göra direktivet mer lättillgängligt för unionsmedborgarna.14 Eftersom direktivet 

inte innebar några ändringar i sak påverkade det inte 1998 års direktivs tidsfrist för imple-

mentering.15 Medlemsstaterna var därmed förpliktigade att implementera de ändringar som 

vidtagits i 1998 års samt 2001 års direktiv senast den 17 juli 2001.   

2.3 Direktivets syfte   

I ingressen till överlåtelsedirektivet konstateras det att den ekonomiska utvecklingen, både 

på nationell och gemenskapsnivå, medför förändringar i företagsstrukturer genom överlå-

telser eller fusioner vilket leder till att verksamheter byter arbetsgivare.16 Det fastslås att det 

därför är nödvändigt att utarbeta bestämmelser till skydd för arbetstagarens rättigheter vid 

sådana arbetsgivarbyten.17 Kommissionen förklarade i sitt förslag till 1977 års överlåtelsedi-

                                                 
10 Se Mål 105/84 Danmols Inventar.  
11 COM (94) 300 final, 8 september 1994, Proposal for a council directive on the approximation of the laws of 

the Member States relating to the safeguarding of employee’s rights in the event of transfers of undertakings, 
business or parts of businesses.  

12 98/50/EG. 
13 2001/23/EG.    
14 Mulder, 2004, s. 161.  
15 Ingress p. 10, 2001/23/EG.  
16 Ingress p. 2, 2001/23/EG.  
17 Ingress p. 3, 2001/23/EG.  
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rektiv att direktivets syfte är att tillförsäkra att arbetstagaren inte förlorar intjänade och 

framtida rättigheter som följer av anställningen på grund av en verksamhetsöverlåtelse.18 

Vidare konstateras att detta ska uppnås genom att införa bestämmelser som har tre centrala 

rättsverkningar: 1) anställningsförhållandet ska automatiskt övergå från överlåtaren till för-

värvaren, 2) arbetstagaren ska inte kunna sägas upp enbart på grund av överlåtelsen samt 3) 

arbetstagarrepresentanterna ska få information och möjlighet till förhandling avseende de 

berörda arbetstagarna.19 Kommissionen fastslog även att direktivet syftar till att, på ett mer 

övergripande plan, förbättra arbetsvillkor och levnadsstandard för arbetstagare i enlighet 

med dåvarande artikel 117 EEC (nuvarande artikel 136).20 Direktivets skyddsyfte innebär 

sammanfattningsvis att arbetstagaren inte ska förlora sin anställning eller rättigheter som 

följer av anställningen till följd av att verksamheten övergår till en ny arbetsgivare.  

Direktivets syfte är även att i viss mån harmonisera anställningsskyddet i medlemsstaterna. I 

ingressen till direktivet konstateras det att det fortfarande finns skillnader i medlemsstater-

nas lagstiftade anställningsskydd och att dessa skillnader bör minskas.21  Harmonisering av 

medlemsstaternas lagstiftningar är ett viktigt led i att uppnå de mål som fastslås i artikel 136 

EG, dvs. att förbättra arbetsvillkor och levnadsstandard inom gemenskapen. Vidare är ett 

harmoniserat anställningsskydd även nödvändigt för den gemensamma marknadens funkt-

ion.22 Direktivets syfte är dock inte att skapa ett enhetligt anställningsskydd i samtliga med-

lemsstater.23 Direktivet är ett så kallat minimidirektiv, vilket innebär att medlemsstaterna 

kan välja att ge arbetstagaren ett bättre anställningsskydd än vad direktivet föreskriver.24  

Direktivet sätter en lägsta standard för arbetstagarens anställningsskydd. Syftet är således 

inte att anställningsskyddet ska se likadant ut i samtliga medlemsstater – utan istället att det 

anställningsskydd som finns lagstiftat i medlemsstaterna även ska gälla vid en verksam-

hetsövergång.25 Det anställningsskydd arbetstagaren åtnjuter i nationell rätt ska inte falla 

bort vid en verksamhetsöverlåtelse.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att direktivet dels har ett skyddssyfte, till förmån 

för den enskilda arbetstagaren, och dels ett syfte att partiellt harmonisera anställningsskyd-

                                                 
18 COM (75) 429 final, 25 juli 1975, Amended proposal for a Council Directive on harmonization of the legisla-

tion on Members States on the safeguarding of employee’s rights and advantages in the case of mergers, 
takeovers and amalgamations, s. 2  p. 4. 

19 COM (75) 429 final, s. 3 p. 7. 
20 COM (75) 429 final, s. 3 p. 8.  
21 Ingress p.4, 2001/23/EG.  
22 Se Mulder, 2004, s. 122.  
23 Mål 105/84 Danmols Inventar, se även Nyström, 2009, s. 257.  
24 Se art 7, 2001/23/EG.  
25 Se Mulder, 2004, s. 122.  
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det i medlemsstaterna till förmån för funktionen av den gemensamma marknaden. Syftet är 

dock inte att skapa ett helt enhetligt anställningsskydd i samtliga medlemsstater. 

2.4 Tillämpningsområde  

 Direktivet är tillämpligt vid överlåtelse av ett företag, en verksamhet eller en del av ett fö-

retag eller en verksamhet till en annan arbetsgivare genom en lagenlig överlåtelse eller fus-

ion.26 Direktivet är tillämpligt då den överlåtna verksamheten ligger inom EG fördragets 

territoriella räckvidd.27 Detta innebär att direktivet är tillämpligt även inom EES staterna, 

det vill säga Norge, Island och Liechtenstein.28 

Direktivet är tillämpligt vid överlåtelser av privata såväl som offentliga verksamheter, med 

eller utan vinstsyfte29 och överlåtaren kan vara är en fysisk eller juridisk person.30Administ-

rativa omorganisationer av offentliga förvaltningsmyndigheter eller en överlåtelse av admi-

nistrativ funktioner mellan offentliga förvaltningsmyndigheter undantas från direktivets till-

lämpningsområde.31   

För att en överlåtelse i direktivets mening ska ha skett krävs det att det skett ett arbetsgiv-

arbyte. Det räcker inte att verksamheten enbart bytt ägare, som exempelvis vid ett aktieför-

värv. I de två förslagen till 1977 års direktiv var tanken att direktivet även skulle vara till-

lämpligt vid aktieöverlåtelser men i direktivets slutgiltiga version undantogs dessa situation-

er från tillämpningsområdet. 32 Direktivet är således inte tillämpligt då verksamheten byter 

ägare till följd av ett aktieförvärv, om förvärvet inte även innebär ett byte av arbetsgivare.  

Vidare ska det ha skett en överlåtelse mellan två olika rättssubjekt. Även överlåtelser inom 

samma koncern omfattas av direktivet, även om de har samma ägare, ledning och lokaler.33 

Dock omfattas inte den situation då en avdelning eller verksamhetsgren förs över inom 

samma bolag.34 

                                                 
   26 Art 1.1 a, 2001/23/EG. 
   27 Art 1.2, 2001/23/EG.  
   28 Malmberg, 2004, s. 795. 
   29 Art 1.1 c, 2001/23/EG.  
   30 Art 2.1 a, 2001/23/EG.  
   31 Art 1.1 c, 2001/23/EG.  
   32 Se COM (74) 351 final, 29 maj 1974, Proposal for a directive of the council on harmonisation of the legisla-

tion of Member States on the retention of the rights and advantages of employees in the case of mergers, 
takeovers and amalgamations. 
33 Mål C-234/98 Allen m.fl. 
34 Lunning & Toijer, 2006, s. 271. 
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Överlåtelsen ska ha skett i ett avtalsenligt kontext, det vill säga genom avtal, ett administra-

tivt beslut, en rättsakt eller ett domstolbeslut.35 Dock behöver det inte finnas något avtals-

förhållande mellan överlåtaren och förvärvaren; direktivet är tillämpligt i samtliga fall då det 

sker ett arbetsgivarbyte till följd av ett avtalsförhållande i något led.36 Den tidigare arbetsgi-

varen och överlåtaren behöver heller inte vara samma person. Vidare kan överlåtelsen ske i 

flera led, med medverkan av en tredje man.37 

En överlåtelse kan även ske genom fusion. Vad som innefattas i begreppet ”fusion” förkla-

ras inte i direktivet, utan det får istället hämtas ledning från bolagsrätten inom EU och 

framför allt det tredje bolagsdirektivet.38 

2.5 Övergångsbegreppet 

Vad begreppet övergång i direktivet innefattar har varit föremål för prövning i ett stort antal 

mål i EU-domstolen och är den punkt som gett upphov till mest frågetecken kring direkti-

vets tillämpningsområde.39 Detta kommer här endast att beskrivas kortfattat. Fortsättnings-

vis kommer det i uppsatsen att förutsättas att en lagenlig överlåtelse och övergång av verk-

samhet i direktivets mening skett.   

För att direktivet ska bli tillämpligt krävs det att det skett en lagenlig överlåtelse i direktivets 

mening. 1977 års direktiv saknade en definition av begreppet. Begreppet har istället kommit 

att tolkas i praxis där det fått en extensiv tolkning. I 1998 års ändringsdirektiv infördes en 

definition av begreppet så som det tolkats i praxis. I art 1 b fastlås att: ”med överlåtelse en-

ligt detta direktiv 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.” Denna definition av be-

greppet ”överlåtelse” utgör kodifiering av EU-domstolens praxis. För att det ska ha skett 

en övergång i direktivets mening krävs det således att verksamheten i princip är densamma 

efter överlåtelsen. I den så kallade Spjiker domen40 ställde EU-domstolen upp ett antal kri-

terier som ska inverka på bedömningen om huruvida verksamheten bibehållit sin identitet.  

 

                                                 
35 Nyström, 2009, s. 258.  
36 Lunning & Toijer, 2006, s. 283. 
37 Se mål C-171/94 Merckx, mål C-51/00 Temco.   
38 Rådets tredje direktiv 78/855/EEG av den 9 oktober 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om fusion-

er av aktiebolag, se även Mulder, 2004, s. 221.  
39 Se exempelvis mål 24/85 Spijkers, mål C-392/92 Schmidt, mål C-172/99 Liikenne.  
40 Mål C-24/85 Spjikers mot Gebroeders Benedik Abbatoir. 
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Dessa sju kriterier är:  

1. Arten av företag eller verksamhet, 

2. Frågan om företagets materiella tillgångar har överlåtits 

3. värdet vid överlåtelsetidpunkten av överlåtna immaterilla tillgångar 

4. frågan om förvärvaren tagit över större delen av arbetsstyrkan  

5. frågan om förvärvaren övertagit kundkretsen 

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

7. i förekommande fall, den tid då verksamheten legat nere  

Vilka kriterier som blir av betydelse i det enskilda fallet beror på vilken typ av verksamhet 

det rör sig om. Är det en verksamhet som till stor del utgörs av materiella tillgångar, blir så-

ledes frågan om de materiella tillgångarna överlåtits av stor betydelse. Ligger verksamhetens 

värde å andra sidan framför allt i dess personal och dess kunskap, blir frågan om persona-

len övertagits av överlåtaren av stor betydelse för att avgöra om verksamheten bibehållit sin 

identitet.41 För att avgöra om verksamheten bibehållit sin identitets och huruvida det skett 

en övergång i direktivets mening får det göras en helhetsbedömning av omständigheterna i 

det enskilda fallet.42 

Vad som innefattas i begreppet övergång har i praxis getts en extensiv tolkning till skydd för 

arbetstagarna. Exempelvis kan även byte av entreprenad omfattas av överlåtelsedirektivet.43  

2.6 Direktivets rättsverkningar  

Direktivet syftar främst till att tillförsäkra att arbetstagarens anställningsskydd i nationell 

rätt även ska gälla vid en verksamhetsöverlåtelse.44 Direktivet föreskriver dock en del mate-

riellt tvingande bestämmelser, som sätter en lägsta standard för arbetstagarens anställnings-

skydd i samtliga medlemsstater. Direktivets rättsverkningar hittas i art. 3 och 4.  

Anställningsskyddets kärna är det så kallade automatiska partsbytet. Direktivet föreskriver 

att ”överlåtarens rättigheter och skyldigheter på grund av ett anställningsavtal eller ett an-

ställningsförhållande som gäller vid tidpunkten för överlåtelsen skall till följd av en sådan 

                                                 
41 Lunning & Toijer, 2006, s. 276. 
42 Lunnig & Toijer, 2006, s. 277.  
43 Se exempelvis mål C-234/98 Allen m.fl. och mål C-340/01 Abler. 

   44 Mulder, 2004, s. 122.  
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överlåtelse övergå på förvärvaren.”45 Detta innebär att arbetstagarens anställning samt an-

ställningsvillkor automatiskt övergår till förvärvaren. Tidpunkten då anställningen övergår 

från överlåtaren till förvärvaren är tidpunkten för överlåtelsen.46 Den nya arbetsgivaren 

övertar då samtliga rättigheter och skyldigheter, även sådana som uppstod före tidpunkten 

för överlåtelsen. Förvärvaren övertar dock inte rättigheter och skyldigheter som uppkom-

mit innan direktivet fått rättsverkningar i den aktuella medlemsstaten.47 Arbetstagarens rätt 

till ålders-, invaliditet- eller efterlevandeförmåner enligt kompletterande pensionssystem 

övertas inte av förvärvaren, om medlemsstaten inte föreskriver det.48  

Det är upp till medlemsstaterna att välja huruvida överlåtaren och förvärvaren ska vara so-

lidariskt ansvariga för förpliktelser som uppkom före tidpunkten för överlåtelsen.49 I sådant 

fall kan arbetstagaren rikta sina anspråk antingen mot överlåtaren eller förvärvaren. Den 

som slutligen är ansvarig för de ekonomiska förpliktelserna får avgöras på avtalsmässiga 

grunder mellan förvärvare och överlåtare.50 Om medlemsstaten inte valt att ge överlåtaren 

och förvärvare solidariskt ansvar är det, på grund av det automatiska partsbytet, förvärva-

ren som ensamt är ansvarig för uppkomna förpliktelser.51 

Vidare får medlemsstaterna föreskriva att överlåtaren ska informera förvärvaren om de rät-

tigheter och skyldigheter som övergår till följd av överlåtelsen.52 Detta är dock enbart en 

ordningsregel och överlåtarens underlåtenhet att informera om dessa rättigheter och skyl-

digheter innebär inte att de inte övergått till förvärvaren.53 Efter överlåtelsen är förvärvaren 

bunden vid löpande kollektivavtal som överlåtaren är bunden av. Förvärvaren är bunden av 

kollektivavtalet till dess att det gått ut eller tills att ett nytt kollektivavtal börjat gälla. Med-

lemsstaterna får begränsa den period förvärvaren är bunden av kollektivavtalet; dock får 

denna period inte vara mindre än ett år.54 Detta gäller inte för arbetstagare som anställts ef-

ter överlåtelsen.55  

                                                 
   45 Art 3.1, 2001/23/EG.  
   46 Mål C-305/94 Claude Rotsart de Hertaing mot J. Benoidt SA.   

47 Mål C-336/95 Pedro Burdalo Trevejo m.fl.  
   48 Art 3.4 a, 2001/23/EG, se även Nyström, 2009,  s. 273.  
   49 Art 3.1, 2001/23/EG.  

50 Mulder, 2004, s. 329.  
51 Nyström, 2009, s. 272.  

   52 Art 3.2, 2001/23/EG.  
   53 Art 3.2 , 2001/23/EG, Mulder, 2004, s. 280. 
   54 Art 3.3, 2001/23/EG.  
   55 Se mål 287/86 Ny Molle Kro.  
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Vidare är direktivet är tvingande och en arbetstagare kan inte välja att avstå från sina rättig-

heter enligt direktivet.56 Dock kan arbetstagaren välja att inte övergå till förvärvaren och 

istället stanna kvar hos överlåtaren; det finns ingenting som tvingar arbetstagaren att arbeta 

hos förvärvaren.57 I en sådan situation har arbetstagaren ingen absolut rätt till fortsatt ar-

bete hos överlåtaren.58 Sammanfattningsvis kan arbetstagaren avstå från sin rätt att få fort-

satt anställning hos förvärvaren; har arbetstagaren övergått till förvärvaren finns dock ingen 

möjlighet att avstå från sina rättigheter utan direktivet är då tvingande. 

I artikel 4 finns ett uppsägningsförbud. Förbudet innebär att överlåtelsen i sig inte får ligga 

till grund för uppsägning. Varken överlåtaren eller förvärvaren har möjlighet att åberopa 

överlåtelsen som grund för uppsägning.59 Däremot står det både överlåtaren och förvärva-

ren fritt att säga upp personal på grund av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl 

som innefattar förändringar i arbetsstyrkan.  

2.7 Vilka omfattas av anställningsskyddet   

Direktivets syfte är att skydda arbetstagarens rättigheter vid ett byte av arbetsgivare.60 I di-

rektivet definieras en arbetstagare som ”varje person som i den berörda medlemsstaten åt-

njuter skydd som arbetstagare enligt den nationella lagstiftningen rörande anställningsför-

hållandet”. Det är därmed nationell rätt som avgör vilka personer som faller in under direk-

tivets skyddsområde. Definitionen av begreppet arbetstagare kan således variera, vilket inne-

bär att direktivets skyddsområde och räckvidd kan variera från land till land. Vilka arbetsta-

gare som omfattas av direktivets skyddsområde kommer därför att bero på den enskilda 

medlemsstatens lagstiftning. 

Vidare ska direktivet inte påverka nationell rätt gällande definitionen av anställningsavtal el-

ler anställningsförhållande.61 Dock begränsar direktivet den nationella definitionen av dessa 

begrepp genom att fastslå att arbetstagare inte får undantas från direktivets skyddsområde 

till följd av antalet arbetstimmar,62 att anställningsförhållande regleras av ett tidsbegränsat 

                                                 
   56 Se mål 324/86 Daddy’s Dance Hall.   
   57 Mål C-132/91, C-138/91 och C-139/91 Katsikas m.fl. v. Konstantinidis.   

58 Nyström, 2008, s. 272.   
59 Art 4.1, 2001/23/EG.  
60 Ingress p3, 2001/23/EG.  
61 Art 2, 2001/23/EG.  
62 Art 2 a, 2001/23/EG.  
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anställningsavtal63 eller på grund av att anställningsförhållandet är av tillfällig natur och då 

den överlåtna verksamheten är ett bemanningsföretag.64  

1977 års direktiv saknade en definition av begreppet arbetstagare. Definitionen av begreppet 

har istället uttolkats i praxis, främst i målet Danmols Inventar.65 I 1998 års ändringsdirektiv 

kodifierades denna praxis i och med att definitionen i artikel 2.1 d.66 Arbetstagarbegreppet i 

direktivet diskuteras närmare i kapitel 3.  

2.8 Avslutande kommentarer  

Överlåtelsedirektivet är en av de mest prövade av EUs rättsakter och har gett upphov till 

en omfattande praxis. Dess syfte är att tillförsäkra arbetstagaren anställningsskydd vid ett 

byte av arbetsgivare. Vid införande av det första överlåtelsedirektivet fanns många fråge-

tecken. Det förklarades varken vad som utgör en verksamhetsövergång eller vilka personer, 

arbetstagare, som omfattas av anställningsskyddet. Dessa två frågor besvarades istället i 

praxis och har nu införts i det nuvarande direktivet. Dock finns det fortfarande en del frå-

getecken kring direktivets tillämplighet och det lär med största sannolikhet fortsätta att 

komma praxis från EU-domstolen.  

                                                 
63 Art 2 b, 2001/23/EG.  
64 Art 2 c, 2001/23/EG. 
65 Mål C-105/84 Danmols Inventar. 
66 Nyström, 2008, s. 257. 
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3 Arbetstagarbegreppet i överlåtelsedirektivet   

3.1 Inledning 

I direktivet framgår det att det är arbetstagarbegrepp och definitionen av anställningsförhål-

lande pet i nationell lagstiftning som skall tillämpas. Dock har EU-domstolen i ett antal 

domar både inskränkt och utvidgat arbetstagarbegreppet - vilket innebär att det för att av-

göra vilka som övergår vid en verksamhetövergång, nödvändigt att titta både på svensk rätt 

och EU-rätt för att avgöra vilka personer som ska övergå vid en övergång av verksamhet. I 

det följande kommer praxis från EU-domstolen beträffande arbetstagarbegreppet att pre-

senteras. Detta är nödvändigt för att sedan förstå vilket arbetstagarbegrepp som ska tilläm-

pas och därmed vilka personer som ska övergå vid en verksamhetsövergång.   

3.2 Allmänt om arbetstagarbegreppet inom EU 

Inom ramen för den fria rörligheten finns en enhetlig definition av begreppet arbetstagare. 

EU-domstolen har fastslagit att begreppet ska tolkas entydigt i samtliga medlemsstater samt 

att det ska ges en extensiv tolkning.67 Inom sekundärrätten saknas det dock en enhetlig de-

finition av begreppet. Vilka personer som anses vara arbetstagare i ett visst sammanhang 

får istället avgöras utifrån varje enskild rättsakt. Finns det ingen definition av begreppet i 

det aktuella direktivet eller förordningen, blir det som huvudregel upp till medlemsstaterna 

att avgöra vilka som faller in under begreppet.68 

I 1977 år överlåtelsedirektiv angavs ingen definition av begreppet arbetstagare. Detta gav 

upphov till en del förvirring vid tillämpningen av direktivet och ledde till ett antal avgöran-

den i EU-domstolen.69 I samband med 1998 ändringsdirektiv uppmärksammades behovet 

av en definition av begreppet70 och den definition som utarbetats i praxis infördes i direkti-

vet.  

                                                 
67  Mål C-53/81 Levin mot Secretary of State for Justice.  
68 Mulder, 2004, s. 124, Seth, 2009, s. 27.  
69 Se exempelvis mål C-105/84 Danmols Inventar. 
70 Se COM (94) 300 final, 8 september 1994, Proposal for a council directive on the approximation of the laws 

of the Member States relating to the safeguarding of employee’s rights in the event of transfers of undertak-
ings, business or parts of businesses. 
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3.3 Praxis från EU-domstolen  

3.3.1 Arbetstagare enligt nationell rätt  

Som nämnts ovan saknade 1977 års direktiv en definition av begreppet arbetstagare. Definit-

ionen av begreppet har istället uttolkats i praxis, främst i målet Danmols inventar71 och in-

fördes sedan i 1998 års ändrings direktiv.72 

I Danmols Inventar var frågan om en arbetstagare som arbetat hos det överlåtande företa-

get kunde rikta krav på överlåtaren efter överlåtelsen, trots att samtliga rättigheter och skyl-

digheter i och med överlåtelsen övergått till förvärvaren. Arbetstagaren hade arbetat som 

förman i Danmols Inventar A/S men då företaget hade insolvensproblem överläts det till 

Danmols Inventar og Möbelfabrik A/S. Arbetstagarens anställning fortsatte hos förvärva-

ren och denne hade i princip samma arbetsuppgifter som tidigare. Dock hade han förvärvat 

33 % av det förvärvande företagets aktier och innehade 50 % av rösterna. Den danska 

domstolen framförde två frågor till EU-domstolen, nämligen: 1) ska begreppet arbetstagare 

tolkas som så att det är tillräckligt att personen varit en arbetstagare hos överlåtaren, eller 

krävs det även att personen är en arbetstagare hos förvärvaren?, och 2) om personen i fråga 

även måste vara en arbetstagare hos förvärvaren, inbegriper begreppet arbetstagare en person 

som innehar 50 % av rösterna i företaget?73  

EU-domstolen konstaterade att direktivet inte är tillämpligt då personen i fråga inte är en 

arbetstagare hos förvärvaren, exempelvis i de fall då personen valt att inte fortsätta sin an-

ställning hos förvärvaren eller i fall då denne fortsätter att arbeta hos förvärvaren men inte 

kan anses fall in under begreppet arbetstagare längre.74  

Beträffande den andra frågan konstaterade domstolen att en arbetstagare är en person som 

arbetar hos en arbetsgivare under dennes ledning och instruktioner; en person som inneha-

de 50 % av företagets röster kunde inte anses falla in under den beskrivningen. Arbetstaga-

ren i fråga menade dock att en person som innehar aktier i företaget, men som inte har en 

dominant position i företagets ledning, får anses omfattas av arbetstagarbegreppet.75  

                                                 
71 Mål C-105/84 Danmols Inventar. 
72 Se art 3.1 i nuvarande direktiv, 2001/23/EG.  
73 p. 15, mål C-105/84 Danmols Inventar. 
74 p. 16, ål C-105/84 Danmols Inventar. 
75 p. 22, mål C-105/84 Danmols Inventar. 
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I sitt resonemang tittade domstolen på definitionen av arbetstagarbegreppet i EU-

fördraget. I Levin målet konstaterades det att arbetstagarbegreppet i fördraget skulle ha en 

enhetlig definition inom EU-rätten. Medlemsstaternas nationella rätt skulle därmed inte ha 

någon inverkan på tolkningen av begreppet. Det ansågs att det i sådana fall skulle ha en ne-

gativ effekt på den fria rörligheten för arbetstagare, då begreppet arbetstagare skulle kunna 

ändras i medlemsstaterna utan EUs inverkan eller kontroll och således utesluta vissa kate-

gorier av personer från föredragets tillämpningsområde. Domstolen konstaterade sedan att 

det var nödvändigt att utreda huruvida samma resonemang gällde vid tillämpningen av 

överlåtelsedirektivet.76  

Domstolen kom dock fram till att så inte var fallet. Domstolen pekade på att direktivet 

syfte är att tillförsäkra att arbetstagaren har rätt till fortsatt anställning vid en verksam-

hetsövergång. Syftet är således att arbetstagare inte ska ha ett sämre anställningsskydd vid 

en överåtelse än vad denne annars skulle ha enligt nationell rätt. Domstolen menade att di-

rektivet syfte inte är att inrätta ett enhetligt anställningsskydd i samtliga medlemsstater, utan 

istället att uppnå en partiell harmonisering av anställningsskyddet genom att göra det nat-

ionella anställningsskyddet tillämpligt även vid överlåtelser.77 På grund av detta ansåg dom-

stolen inte det nödvändigt att tolkningen av arbetstagarbegreppet vid tillämpningen av di-

rektivet skulle vara enhetligt inom EU. Således skulle det vara de personer som skyddas 

som arbetstagare i medlemsstatens lagstiftning som omfattas av direktivet. Arbetstagarbe-

greppet ska sammanfattningsvis definieras utifrån nationell rätt.78 

 Det kan tyckas märkligt att det inte fanns någon definition av arbetstagarbegreppet när 

1977 års överlåtelsedirektiv infördes. Då själva syftet med direktivet är att skydda arbetsta-

garen är det givetvis viktigt att veta vem ”arbetstagaren” är – och således vem det är direk-

tivet är till för att skydda. I 1998 års ändringsdirektiv kodifierades denna praxis och be-

stämmelsen återfinns idag i Art 2.1 d i 2001 års överlåtelsedirektiv.     

3.3.2 Anställning vid tidpunkten för överlåtelsen  

I målet Wendelboe79 uppkom frågan huruvida direktivet är tillämpligt på arbetstagare som 

inte var anställda hos överlåtaren vid tidpunkten för överlåtelsen. I målet hade tre arbetsta-

gare sagts upp av sin arbetsgivare. En tid därefter överläts företaget och de uppsagda ar-

                                                 
76 p.23 mål C-105/84 Danmols Inventar. 
77 p. 24, mål C-105/84 Danmols Inventar. 
78 p. 24-25, mål C-105/84 Danmols Inventar. 
79 Mål C-19/83 Wendelboe m.fl.  
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betstagarna anställdes av förvärvaren. De tre arbetstagarna riktade sedan krav mot överlåta-

ren för ersättning för icke sakligt grundad uppsägning samt semesterersättning. Den danska 

domstolen avvisade arbetstagarnas talan med hänvisning till att överlåtarens rättigheter och 

skyldigheter hade övergått till förvärvaren.(Den danska implementeringen av direktivet om-

fattade inte något solidariskt ansvar för överlåtare och förvärvare) De krav arbetstagarna 

hade skulle således framföras mot förvärvaren. Domen överklagades varpå EU-domstolen 

fick frågan huruvida medlemsstaterna är skyldiga att införa bestämmelser som innebär att 

förvärvaren är skyldig att utge semestersersättning och annan ersättning till arbetstagare 

som inte varit anställda i det överlåtna företaget vid tidpunkten för överlåtelsen.  

EU-domstolen började med att konstatera att det i art 3 uttryckligen framgår att rättigheter 

och skyldigheter till följd av anställningsavtal eller anställningsförhållande som finns vid tid-

punkten för överlåtelsen, ska övergå på förvärvaren.80   

Vid en jämförelse av art 3.1 och 3.3 framhöll domstolen att det faktum att det i art 3.1 inte 

gjorts någon distinktion mellan arbetstagare och före detta arbetstagare, som det har gjorts i  art. 

3.3 avseende ålderspension och, tydde på att före detta arbetstagare ska undantas från till-

lämpningsområdet i art. 3.1. Därmed är det enbart arbetstagare som arbetar i den överlåtna 

verksamheten vid tidpunkten för överlåtelsen som omfattas av direktivet.81 I detta fall hade 

därför de tre arbetstagarna inte rätt att rikta sina krav mot förvärvare med stöd av direkti-

vet, eftersom de inte var anställda vid tidpunkten för överlåtelsen.  

Vidare konstaterade domstolen att huruvida det föreligger ett anställningsavtal eller anställ-

ningsförhållande vid tidpunkten för överlåtelsen, får avgöras utifrån nationell rätt och den 

nationella rättens definition av anställningsavtal och anställningsförhållande.82 

Av domen följer att det endast är de anställningar och anställningsvillkor som existerar vid 

tidpunkten för överlåtelsen som övergår på förvärvaren. Arbetstagare som sagts upp innan 

överlåtelsen övergår därmed inte per automatik till förvärvaren. Detta har även konstaterats 

i målen Ny Mölle Kro83 och Botzen84. 

                                                 
80 p. 13, mål C-19/83 Wendelboe m.fl. 
81 p. 14, mål C-19/83 Wendelboe m.fl. 
82 p. 16, mål C-19/83 Wendelboe m.fl. 
83 Mål C-287/86 Ny Molle Kro. 
84 Mål C-186/83 Botzen v. Rotterdamsche. 
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3.3.3 Arbetstagare i den överlåtna delen av verksamheten  

I målet Botzen85 diskuterades vilka personer som ska omfattas av direktivets skyddsområde 

då det endast är en del av verksamheten som överlåts.   

Ett nederländskt bolag hade insolvensproblem och för att kunna rädda så många jobb som 

möjligt startades det upp ett nytt bolag, vilket övertog vissa delar av verksamheten. Det nya 

bolaget, förvärvaren, tog över den personal som hörde till de överlåtna verksamhetsgrenar-

nar men även en del personal från andra delar av verksamheten. Resterande arbetstagare 

hos överlåtaren sades sedan upp. En av dessa arbetstagare väckte talan mot förvärvaren. 

Han menade att han med anledning av överlåtelsedirektivet hade rätt till fortsatt anställning 

hos förvärvaren. Den nederländska domstolen lade bland annat fram frågan till EU-

domstolen huruvida direktivet även omfattar arbetstagare som inte utför sitt arbete enbart 

med hjälp av tillgångar (exempelvis datorer, utrustning och dylikt) tillhörande den överlåtna 

delen.86 Den nederländska domstolen lade även fram frågan huruvida direktivet kan om-

fatta arbetstagare från en administrativ del av verksamheten om den administrativa delen i 

viss mån utför arbetsuppgifter åt, men inte omfattas av, den överlåtna delen.87 Frågan var 

således huruvida arbetstagare som utför någon form av arbete för den överlåtna delens 

räkning eller använder utrustning eller material från den överlåtna delen, kan omfattas av 

direktivet och därmed övergå till förvärvaren.  

Förvärvaren hävdade att direktivet enbart omfattar de personer som faktiskt är anställda i 

den överlåtna verksamheten.88 EU-domstolen diskuterade sedan kommissionens åsikt. En-

ligt kommissionen bör det enda kriteriet för att direktivet ska vara tillämpligt vara att ar-

betstagaren är placerad i den överlåtna delen och att anställningsförhållande faktiskt tar sig i 

uttryck i den överlåtna delen, det vill säga att det är där personen utför sitt arbete.89 

EU-domstolen konstaterade att det som utmärker ett anställningsförhållande är länken mel-

lan arbetstagaren och den delen av verksamheten där arbetstagaren är placerad och utför 

sitt arbete. Det räcker därmed att fastställa vilken del av verksamheten arbetstagaren var 

placerad i för att avgöra om denne ska övergå vid en övergång av en del av verksamheten.90 

EU-domstolen konstaterade därefter att direktivet därför inte omfattar arbetstagare som 

                                                 
85 Mål C-186/83 Botzen v. Rotterdamsche.  
86 p. 7.2, mål C-186/83 Botzen v. Rotterdamsche. 
87 p. 7.2, mål C-186/83 Botzen v. Rotterdamsche. 
88 p. 13, mål C-186/83 Botzen v. Rotterdamsche. 
89 P. 14, mål C-186/83 Botzen v. Rotterdamsche. 
90 p. 15, mål C-186/83 Botzen v. Rotterdamsche. 
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enbart utför vissa arbetsuppgifter för den överlåtna delens räkning. Det avgörande blir vil-

ken del av verksamheten arbetstagaren blivit tilldelad att arbeta i. Om arbetstagaren i reali-

teten utför alla sina arbetsuppgifter i en viss del av verksamheten, får arbetstagaren anses 

vara placerad i denna del av verksamheten.91 

EU-domstolen diskuterade inte vad som gäller om arbetstagaren är placerad i en viss del av 

verksamheten men under en viss period utför majoriteten av sina arbetsuppgifter i en an-

nan del av verksamheten, exempelvis under en arbetstopp. Frågan är då huruvida arbetsta-

garen under den perioden kan anses vara placerad i den delen där denne utför tillfälligt ar-

bete. Troligtvis skulle domstolen då diskutera huruvida arbetet i den andra delen av verk-

samheten var av tillfällig natur, eller om det hade övergått till ett mer långvarigt arbetsför-

hållande.  

Sammanfattningsvis innebär domen att vid en övergång av en del av en verksamhet ska de 

arbetstagare som är placerade och utför sitt arbete i den överlåtna delen övergå till förvär-

varen.   

3.3.4 Arbetstagare inom samma koncern  

I målet Albron Catering92 diskuterades direktivets räckvidd avseende vilka personer som 

omfattas av direktivets skyddsområde samt vem som kan vara överlåtare i direktivets me-

ning.  

En arbetstagare var anställd av ett centralt arbetsgivarbolag i Heineken koncernen, Heine-

ken Nederlands Beheer BV (HNB). Bolaget fungerade som ett centralt arbetsgivarbolag där 

samtliga arbetstagare i koncernen var anställda. Arbetstagare, tillsammans med 70 andra ar-

betstagare, utförde arbete på permanent basis i ett systerbolag i koncernen, Heineken Ne-

derland BV (Heinken Nederland), ett bolag som utförde catering-tjänster för samtliga ar-

betstagare i Heineken koncernen. Heineken Nederland överläts sedan till cateringbolaget 

Albron Catering BV.  

Arbetstagaren var medlem i fackförbundet FNV Bondgenoten. Tillsammans med FNV 

förde han talan mot Albron Catering i nederländsk domstol. De gjorde gällande att överlå-

telsen utgjorde en överlåtelse i direktivets mening, och att samtliga arbetstagare som utfört 

arbete i Heineken Nederland automatiskt övergått till Albron Catering. De gjorde även gäl-

                                                 
91 p. 17, mål C-186/83 Botzen v. Rotterdamsche. 
92 Mål C-242/09 Albron Catering.  
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lande att Albron Catering, enligt direktivet, var skyldigt att tillämpa samma anställningsvill-

kor som i anställningsavtalet mellan arbetstagaren och HNB, Heinekens centrala arbetsgiv-

arbolag.  

Den nederländska domstolen hänskjöt följande två frågor till EU-domstolen för förhands-

avgörande:  1) Ska överlåtelsedirektivet tolkas som så att det förekommer en överföring av 

rättigheter och skyldigheter på förvärvaren enbart i de fall då överlåtaren är de berörda ar-

betstagarnas formelle arbetsgivare, eller övergår arbetstagarens rättigheter och skyldigheter 

till förvärvaren även om arbetstagarna är anställda av ett arbetsgivarbolag inom samma 

koncern, som fungerar som ett centralt arbetsgivarbolag?93, samt 2) Vad skulle svaret bli på 

den första frågan om arbetstagarna var anställda i ett annat bolag inom samma koncern 

som inte utgjorde ett arbetsgivarbolag?94  

EU-domstolen började med att konstatera att huruvida arbetstagarnas rättigheter och skyl-

digheter ska övergå på förvärvaren, beror på om bolaget där arbetstagarna utför arbete på 

permanent basis, men där det inte finns något anställningsavtal, kan vara en ”överlåtare” 

enligt art. 2.1.a.95 

Domstolen konstaterade att ”överlåtare” enligt art. 2.1 a är den som förlorar rollen som ar-

betsgivare i och med överlåtelsen.96 Domstolen tittade sedan på vem som i detta fall får an-

ses vara arbetsgivaren i direktivets mening.  

Enligt Art. 2.2 är det upp till nationell rätt att avgöra huruvida det existerar ett anställnings-

avtal eller anställningsförhållande mellan överlåtaren och de berörda arbetstagarna. Dom-

stolen konstaterade att kravet på att det ska finnas ett anställningsavtal eller ett anställningsför-

hållande tyder på att det inte alltid behöver finnas en avtalsrättslig bundenhet för att arbets-

tagaren ska omfattas av direktivets skyddsområde.97 Ett anställningsavtal är således inte all-

tid nödvändigt.  

Vidare konstaterade domstolen att det inte framgår av direktivet att det ska läggas större 

vikt vid ett anställningsavtal än ett anställningsförhållande i det fall då det finns flera poten-

tiella arbetsgivare. Det är därför möjligt att en icke-avtalsbunden arbetsgivare, i detta fall 

                                                 
93 p.18, mål C-242/09 Albron Catering. 
94 p.19, mål C-242/09 Albron Catering.  
95 p. 20, mål C-242/09 Albron Catering.  
96 p. 21, mål C-242/09 Albron Catering. 
97 p. 24, mål C-242/09 Albron Catering. 
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Heineken BV, kan anses vara överlåtare i direktivets mening.98 Vidare utgör kravet på en 

överlåtelse av ekonomisk aktivitet en indikation på att en avtalsbunden arbetsgivare, som 

inte är ansvarig för den överlåtna verksamhetens ekonomiska aktivitet, bör ges företräde.  

Domstolen konstaterade sammanfattningsvis att en arbetsgivare som inte är avtalsbunden, 

men där arbetstagaren utför permanent arbete, kan vara överlåtare i direktivets mening 

trots att det finns en arbetsgivare i samma koncern som faktiskt är avtalsbunden. I en sådan 

situation ska den avtalsbundne arbetsgivaren inte nödvändigtvis ges företräde. Om överlå-

taren har en utpräglad arbetsgivarfunktion och leder arbetet, kan denna ges företräde som 

arbetsgivare. Detta innebär att arbetstagare som är anställda av ett annat bolag i samma 

koncern kan övergå vid en överlåtelse om de utför permanent arbete i det överlåtna bola-

get.  

Albron Catering, förvärvaren, hävdade att om domstolen skulle komma till den slutsatsen 

att en icke-avtalsbunden arbetsgivare skulle kunna vara överlåtare i direktivets mening, 

skulle det i det förevarande fallet strida mot principen om rättssäkerhet och ”legitimate ex-

pectations” om de aktuella arbetstagarna skulle omfattas av direktivets skyddsbestämmel-

ser.99 Domstolen hävdade dock att det enbart är under exceptionella omständigheter som 

principen om rättssäkerhet kan åberopas till nackdel för den enskilde personens rätt att 

kunna förlita sig på en EU-rättslig bestämmelse. För att sådana exceptionella omständig-

heter ska föreligga krävs det, enligt domstolen, för det första att parten agerat i god tro och 

för det andra att det finns en risk att tillämpningen av bestämmelsen skulle innebära allvar-

liga konsekvenser.100 Så har fallet varit i mycket få och speciella fall där det funnits en risk 

för allvarliga ekonomiska konsekvenser till följd av att en nationell bestämmelse tillämpats i 

stor utsträckning av både den privata och offentliga sektorn, men inte varit förenlig med 

EU-rätten. 

Domstolen menade att det i fallet inte fanns någon risk för sådana allvarliga ekonomiska 

konsekvenser, varför direktivet skulle efterföljas och de aktuella arbetstagarna skulle övergå 

till Albron Catering.   

Sammanfattningsvis innebär förhandsbeskedet att arbetstagare som arbetar i ett bolag, men 

är anställda i ett arbetsgivarbolag inom samma koncern, kan omfattas av direktivets 

skyddsområde och därmed övergå till förvärvaren vid en överlåtelse. Domstolen svarade 

                                                 
98 p. 26-27, mål C-242/09 Albron Catering. 
99 p. 33, mål C-242/09 Albron Catering. 
100 p 36, mål C-242/09 Albron Catering. 
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dock inte på frågan huruvida desamma skulle kunna gälla om arbetstagarna inte var an-

ställda inom samma koncern. Det är därmed oklart vad som skulle gälla i till exempel en 

bemanningssituation, då arbetstagaren är anställd av ett bemanningsföretag men utför arbe-

tet i ett annat bolag. Det bör också nämnas att domen torde utgöra en inskränkning av 

domen Danmols Inventars betydelse. Enligt domen ska arbetstagarbegreppet och definit-

ionen av anställningsförhållande avgöras utifrån nationell rätt. I Albron Catering har dom-

stolen dock gjort uttalanden om vad som får anses utgöra ett anställningsförhållande.  

3.4 Avslutande kommentar  

Det framgår av EU-domstolens omfattande praxis att det uppkommer en del problem vid 

tillämpningen av överlåtelsedirektivet. Enligt domstolens praxis är det den som är arbetsta-

gare i nationell rätt som omfattas av direktivets skyddsområde. Arbetstagarbegreppet i för-

hållande till direktivet kan därmed variera från medlemsstat till medlemsstat, vilket också 

ligger i linje med direktivets syfte att endast partiellt harmonisera anställningsskyddet vid 

verksamhetsövergång. Även om det är upp till nationell rätt att avgöra vem som är arbets-

tagare har domstolen gjort vissa uttalanden om vilka personer som omfattas av direktivets 

skyddsområde. För det första omfattas enbart personer som var anställda hos överlåtaren 

vid tidpunkten för överlåtelsen. För det andra omfattas enbart personer som kan härröras 

från den del av verksamheten som överlåts. För det tredje kan arbetstagare som arbetar i 

den överlåtna verksamheten, men som är anställda i ett annat bolag i samma koncern, om-

fattas av direktivets skyddsområde. Det bör också nämnas att det står fritt fram för med-

lemstaterna att tillämpa anställningsskyddet vid verksamhetsövergå ett på sätt som är mer 

förmånligt för arbetstagaren än vad direktivet och EU-rättslig praxis föreskriver, eftersom 

direktivet är ett minimidirektiv.    
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4 Överlåtelsedirektivets implementering i svensk rätt 

4.1 Inledning 

I det följande presenteras de svenska bestämmelserna om anställningsskyddet vid verksam-

hetsövergång. De svenska bestämmelserna bygger på överlåtelsedirektivet och har i princip 

samma rättsverkningar, med ett fåtal skillnader.  Hur direktivet har implementeras i svensk 

rätt är av stor betydelse för att förstå hur anställningsskyddet vid verksamhetsövergång 

fungerar i Sverige . 

4.2 Implementeringen i svensk rätt  

Sverige anträdde den europeiska unionen år 1994. I och med undertecknandet av EES-

avtalet den 1 januari 1994 blev Sverige skyldigt att tillämpa EUs rättsakter.101 I samband 

med medlemskapet i EU infördes Lagen om (1994:1500) med anledning av Sveriges an-

slutning till Europeiska Unionen, den så kallade anslutningslagen. Enligt 3 § är även rättsak-

ter som antogs före Sveriges medlemskap bindande och Sverige är skyldigt att införliva och 

efterleva även dessa.  

När Sverige anslöt sig till EU fanns därmed en skyldighet att implementera överlåtelsedi-

rektivet i den svenska lagstiftningen. Den dåvarande lagstiftningen var inte förenlig med 

överlåtelsedirektivet. Det fanns inte någon reglering för anställningsskyddet vid just verk-

samhetsövergång, varför lagändringar var nödvändiga för att uppfylla kraven i direktivet.  

I äldre svensk rätt fanns inget skydd för arbetstagaren vid en verksamhetsövergång. Överlå-

taren kunde säga upp personal med anledning av övergången och åberopa arbetsbrist.102 

Dock kunde arbetstagaren göra anställningstiden hos överlåtaren samt företrädesrätt till 

återanställning gällande gentemot förvärvaren.103 Vidare blev förvärvaren bunden av överlå-

tarens kollektivavtal i det fall att förvärvaren saknade kollektivavtal.104 

För att svensk rätt skulle vara förenlig med överlåtelsedirektivet infördes ändringar i LAS 

och MBL. Ändringar infördes i 6 b § och 7 § LAS samt 13 § och 28 § MBL. Lagstiftaren 

                                                 
101 Nyström, 2009, s. 15.  
102 Mulder, 2004, s. 281. 
103 3 § och 25 § LAS. 
104 28 § MBL.  



  

 
25 

verkar inte ha övervägt att implementera direktivet i form av en särskild lag, utan valde 

istället att lägga till bestämmelser till redan existerande lagstiftning.105  

  

4.3 Anställningsskyddet vid verksamhetsövergång  

4.3.1 Tillämpningsområdet  

Reglerna om anställningsskyddet vid en verksamhetsöverlåtelse blir tillämpliga vid ”över-

gång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet från en arbetsgivare till en 

annan.”106 Genom att använda denna formulering har lagstiftaren velat markera att över-

gångsbegreppet i 6 b § LAS är desamma som gäller enligt överlåtelsedirektivet.107 Vid till-

lämpningen av LAS är det därmed övergångsbegreppet i överlåtelsedirektivet som ligger till 

grund för bedömningen om det skett en övergång av verksamhet.108 Tillämpningen av 6 b § 

LAS ska ses i ljuset av EG-rättens regler på området. Detta borde rimligen gälla överlåtel-

sedirektivet såväl som den praxis från EU-domstolen som uppkommit vid tillämpningen av 

direktivet.109 EU-domstolen praxis bör därmed bli av betydelse vid tillämpningen av LAS 

skyddsregler.   

De svenska reglerna rörande anställningsskyddet vid verksamhetsöverlåtelse sträcker sig 

längre än EU-direktivet på två punkter. Detta är fullt tillåtet, då överlåtelsedirektivet är ett 

så kallat minimidirektiv och endast sätter en lägsta standard för anställningsskyddet i med-

lemsstaterna.110 Medlemsstaterna kan därmed införa bestämmelser som är gynnsammare 

för arbetstagaren än vad direktivet föreskriver. Till skillnad från vad direktivet föreskriver 

ska de svenska reglerna tillämpas även på arbetstagare i offentlig tjänst samt arbetstagare på 

sjögående fartyg.111 Vid implementeringen av direktivet ansågs det att inte fanns någon an-

ledning att undanta dessa kategorier av arbetstagare från reglernas tillämpningsområde. Be-

träffande arbetstagare i offentlig tjänst var målet att reglerna för den offentliga sektorn 

skulle överensstämma med reglerna på den övriga arbetsmarknaden så långt som möjligt.  

                                                 
105 Eklund, 1983, s. 302. 
106 6 b § 1 st. LAS.  
107 Prop 1994/95:102 s. 80. 
108 Mulder, 2004, s. 208. 
109 Lunning & Toijer, 2006, s. 288 
110 Se art 7, 2001/23/EG. 
111 Se art 1, 2001/23/EG, jfr. 6 b § 1 st. LAS. 
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Som nämnts tidigare i avsnitt 2.4 ställer övergångsbegreppet i direktivet inget krav på något 

rättsligt samband mellan överlåtaren och förvärvaren. Praxis på det arbetsrättsliga området i 

svensk rätt har tidigare byggt på förutsättningen att det ska finnas ett rättligt samband mel-

lan en tidigare arbetsgivare och den nye arbetsgivaren, varför detta har ändrats för att över-

ensstämma med direktivet.112 Vid tillämpningen av 6 b § LAS finns det således inget krav 

på något avtalsförhållande mellan överlåtaren och förvärvaren.  

Det bör också nämnas att de svenska reglerna, liksom överlåtelsedirektivet, inte är tillämp-

liga vid konkurs.113 

4.3.2 Skyddet för anställningen och anställningsvillkoren   

Anställningsskyddet vid en verksamhetsövergång utgörs i svensk rätt finns i 6 b § samt 7 § 

3 st. LAS.  

Rätten till fortsatt anställning samt skydd för anställningsvillkoren återfinns i 6 b § LAS. 

Vid en övergång av verksamhet övergår rättigheter och skyldigheter på grund av gällande 

anställningsavtal och anställningsförhållanden på den nya arbetsgivaren, det vill säga för-

värvaren.114 Den automatiska partsväxlingsmodellen som gäller enligt överlåtelsedirektivet 

var ny i svensk rätt innan implementeringen av direktivet. Modellen innebär, som beskrivits 

mer omfattande i 2.3, att arbetstagarens anställning och anställningsvillkor hos överlåtaren 

automatiskt övergår till förvärvaren vid den exakta tidpunkten för överlåtelsen.  

Det en rättighet, men inte en skyldighet, för arbetstagaren att övergå till förvärvaren. Ar-

betstagaren kan välja att stanna kvar hos överlåtaren115, men denne är då inte garanterad 

fortsatt anställning utan kan sägas upp på grund av arbetsbrist.  

 Bestämmelsen i 6 b § LAS är utformad som en skyldighet för den nye arbetsgivaren snarare 

än en rättighet för arbetstagaren, vilket innebär att reglerna kan åberopas även av den gamle 

eller nye arbetsgivaren.116 Det är således inte enbart arbetstagaren som kan åberopa regler-

na. Man skulle exempelvis kunna tänka sig en situation då det överlåtna bolagets värde lig-

ger i arbetsstyrkan, varför det i så fall naturligtvis ligger i förvärvarens intresse att ta över 

personlen vid överlåtelsen (här förutsätts det dock att de berörda arbetstagarna vill gå över 

till förvärvaren). 

                                                 
112 Prop 1994/95:102 s. 80, 129 f. 
113 Det finns dock undantag för vissa insolvensförfaranden, se Mulder, 2004, s. 226. 
114 6 b § 1 st. LAS.  
115 6 b § 3 st. LAS. 
116 Mulder, 2005, s. 289. 
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Uppsägningsförbudet återfinns i 7 § 3 st. LAS. Enligt bestämmelsen utgör en verksam-

hetsövergång i sig inte någon saklig grund för uppsägning. Uppsägningsförbudet gäller för 

överlåtaren såväl som för förvärvaren. Förbudet utgör dock inget hinder mot att säga upp 

personal på grund av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl där förändringar i ar-

betsstyrkan ingår.  

4.3.3 Tillämpning av kollektivavtal  

Utöver de individuellt avtalade anställningsvillkoren kan förvärvaren även bli bunden att 

tillämpa bestämmelser i överlåtarens kollektivavtal. Till skillnad från det individuella an-

ställningsavtalet är det dock inte fråga om något partsinträde i avtalsrelationen. Förvärvaren 

tar inte automatiskt över överlåtarens plats som part gentemot fackförbundet. Förvärvaren 

kan bli skyldig att tillämpa villkoren i kollektivavtalet, men blir inte bunden av kollektivav-

talets rättsverkningar.117  

28 § 1 st. MBL reglerar situationen då överlåtaren har ett kollektivavtal och då förvärvaren 

saknar ett sådant. Överlåtarens kollektivavtal ska då gälla i tillämpliga delar på det arbete 

som utförs i den övertagna verksamheten. Förvärvaren ska tillämpa kollektivavtalet på 

samma sätt som överlåtaren var skyldig att tillämpa avtalet.  

Om överlåtaren säger upp kollektivavtalet innan övergången behöver förvärvaren inte till-

lämpa kollektivavtalet. Dock ska kollektivavtalet gälla i 60 dagar efter övergången, om avta-

let sagts upp av överlåtaren senare än 60 dagar innan övergången.118  

I det fallet att överlåtaren och förvärvaren är bundna av olika kollektivavtal, ska anställ-

ningsvillkoren i  överlåtarens kollektivavtal enligt 28 § 3 st. gälla under ett år. Efter detta 

kan förvärvaren tillämpa anställningsvillkor i sitt eget kollektivavtal. I det fall att förvärva-

ren inte har något kollektivavtal blir tidsbegränsningen i 3 st. inte aktuell, utan denna regel 

gäller enbart i de fall då förvärvaren redan har ett kollektivavtal.119    

Om förvärvaren vill omreglera anställningsavtalet måste kollektivavtalet sägas upp. Detta 

får dock inte leda till att anställningsvillkoren försämras för arbetstagaren, med hänsyn till 

reglerna i 6 b § och 7 § LAS, eftersom väsentligt försämrade anställningsvillkor på grund av 

                                                 
117 Mulder, 2004, s. 328, prop 1994/95:102 s. 53. 
118 28 § 2 st. MBL. 
119 Se exempelvis AD 2000 nr. 8. 
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övergången kan medföra att anställningen får anses ha upphört utan att det förelegat någon 

saklig grund för uppsägning.120    

4.4 Avslutande kommentarer  

Implementeringen av överlåtelsedirektivet har haft en stor effekt på anställningsskyddet vid 

verksamhetsövergång. Tidigare fanns nämligen inga specifika bestämmelser som tog till 

vara på arbetstagarens intressen vid en verksamhetsövergång. Direktivet uppfyller därmed 

en viktig funktion. De svenska bestämmelserna ger samma anställningsskydd som direkti-

vet föreskriver, med två undantag där de svenska reglerna är mer förmånliga. Att direktivet 

implementerades i LAS och inte en egen särskild lag är förmodligen positivt, då det innebär 

att bestämmelserna ses som en integrerad del av anställningsskyddet i LAS istället för en 

egen isolerad typ av anställningsskydd.  

 

                                                 
120 (se Mulder s. 180) 
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5 Arbetstagarbegreppet i svensk rätt 

5.1 Inledning  

I det följande utreds arbetstagarbegreppet i svensk rätt. Detta är nödvändigt för att fast-

ställa vilka personer som kommer att övergå vid en verksamhetsövergång, då definitionen 

av arbetstagare avgörs utifrån nationell, det vill säga svensk, rätt.121 Det blir här även intres-

sant att diskutera gränsdragningen mellan en arbetstagare och en när en person inte är att 

anses som arbetstagare, som exempelvis gränsdragningen mellan en arbetstagare och en 

självständig uppdragsgivare. 

5.2 Allmänt om arbetstagarbegreppet  

Det finns ingen definition av begreppet arbetstagare i svensk lagstiftning, utan begreppets in-

nebörd får istället fastställas med hjälp av praxis, lagmotiv samt i viss mån doktrin.122 Be-

greppet har varit föremål för stor diskussion i doktrin. Det är en allmän uppfattning att ar-

betstagarbegreppet i princip är desamma i olika civilrättsliga lagstiftningar123 och det är där-

för möjligt att, vid tolkning av begreppet, ta hjälp av material gällande olika arbetsrättsliga 

lagstiftningar.124 Dock kan det finnas vissa nyansskillnader mellan tolkningen av begreppet 

eftersom de arbetsrättsliga lagarna har olika syften. Det blir därför i slutändan den aktuella 

lagens syfte som får ligga till grund för tolkningen av begreppet i det enskilda fallet.125 Det 

finns därmed ingen enhetlig definition av arbetstagarbegreppet som kan tillämpas i samtliga 

situationer.   

5.3 Vilket arbetstagarbegrepp tillämpas vid verksamhetsö-

vergång? 

För att avgöra vilka personer som omfattas av anställningsskyddet vid en verksamhetsöver-

låtelse är det nödvändigt att fastställa vilket arbetstagarbegrepp som ska användas vid till-

lämpningen av reglerna om övergång av verksamhet. Av artikel 2.1 d i överlåtelsedirektivet 

framgår det att de personer som omfattas av anställningsskyddet är de som i medlemsstaten 

åtnjuter skydd som arbetstagare enligt den nationella lagstiftningen i anställningsförhållan-

det.  

                                                 
121 Se mål 105/84 Danmols Inventar.  
122 Lunning & Toijer, 2006, s.19.  
123 Sigeman, 2010, s. 28.  
124 Lunning & Toijer, 2006, s. 19.  
125 SOU 1994:141 s.67, NJA 1982 s. 784. 
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I förarbetena till implementeringsbestämmelserna till direktivet konstateras det att direkti-

vet bör implementeras i LAS eftersom direktivets bestämmelser rör det enskilda anställ-

ningsavtalet, vilket i svensk rätt regleras i LAS. Då LAS är den lagstiftning i svensk rätt som 

reglerar det enskilda anställningsförhållandet, och då direktivets bestämmelser implemente-

ras i LAS, är det arbetstagarbegreppet som tillämpas i LAS som blir avgörande vid en be-

dömning av vilka personer som omfattas av anställningsskyddet vid verksamhetsöverlå-

telse.126    

5.4 Arbetstagarbegreppet i LAS 

5.4.1 Inledning  

För att LAS ska vara tillämplig krävs det att det föreligger ett anställningsförhållande mellan 

en arbetstagare och en arbetsgivare.127 I förarbetena till 1974 års anställningslag konstateras 

det att för att avgöra om en person är en arbetstagare får det tas ledning av det civilrättsliga 

arbetstagarbegreppet så som det kommit att tillämpas i praxis.128 Det har i praxis utvecklats 

ett antal kriterier som blir av betydelse vid bedömningen av om någon är en arbetstagare el-

ler ej. Det finns vissa grundläggande kriterier som måste vara uppfyllda, för att det ska före-

ligga ett anställningsförhållande, medan andra kriterier utgör omständigheter som kan tala 

för eller mot att det finns ett anställningsförhållande.    

5.4.2 Grundläggande förutsättningar för anställningsförhållandet   

Det finns ett antal grundläggande kriterier som måste vara uppfyllda för att ett anställnings-

förhållande ska finnas mellan en arbetsgivare och en arbetstagare.  

Ett anställningsförhållande förutsätter för det första att arbetstagaren i fråga frivilligt har 

åtagit sig en förpliktelse att arbeta för någon annans räkning. Detta förutsätter att det finns 

ett anställningsavtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. I fall där personen i fråga inte 

av egen vilja ingått ett anställningsavtal, exempelvis som vid tjänstgöring av militärplikt, fö-

religger inte något anställningsförhållande i civilrättslig mening.129 

                                                 
126 Mulder, 2004, s. 125.  
127 1 § 1 st. LAS. 
128 Prop 1981/82:71, s. 17.   
129 Lunning & Toijer. 2006, s. 20.  
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Det finns inga formkrav för anställningsavtalet. Avtalet kan vara skriftligt, muntligt eller in-

gåtts konkludent, det vill säga att parternas handlande är sådant att det grundat ett avtal.130 

Vidare måste arbetstagaren vara en fysisk person.131 Dock är det möjligt att ett anställnings-

förhållande kan anses föreligga även om den arbetspresterande parten formellt är en juri-

disk person, som exempelvis ett kommandit- eller handelsbolag. Den fysiske person som 

utför arbetet kan då i vissa fall anses vara en arbetstagare i förhållande till den andra avtals-

slutande parten.132 Är den arbetspresterande parten ett aktiebolag talar det dock mycket 

starkt för att det inte föreligger något anställningsförhållande.133  

5.4.3 Omständigheter som talar för ett anställningsförhållande  

Det finns inget krav på någon liten varaktighet för att det ska föreligga ett anställningsför-

hållande.134 Tillfälliga arbeten kan också ge upphov till ett anställningsförhållande. Dock är 

varaktighet en omständighet som talar för att det föreligger ett anställningsförhållande.135 

En omständighet som starkt talar för att det föreligger ett anställningsförhållande är att ar-

betet sker efter den ena partens löpande instruktioner, samt under dennes ledning och kon-

troll. Om den arbetspresterande parten fått en uppgift som denne sedan utför på egen hand 

och under egen ledning talar detta mer för ett uppdragsförhållande, till skillnad från i de fall 

då parten kontinuerligt erhåller nya arbetsuppgifter och instruktioner. Vidare ska personen i 

princip utföra arbetet personligen, och inte överlämna arbetet till någon medhjälpare eller 

dylikt, för att anses vara arbetstagare. Det krävs inte att personen utför allt arbete själv för 

att kunna vara en arbetstagare, men saknas det helt någon personlig arbetsskyldighet kan 

det inte föreligga något anställningsförhållande.136 

Vidare ska arbetstagaren få någon slags ersättning för arbetet. Avsaknaden av ersättning, el-

ler ersättning i rimlig omfattning, tyder på att det inte finns något anställningsförhållande.137   

5.4.4 Elever, praktikanter och personer under utbildning  

Elever och praktikanter kan under vissa förutsättningar falla in under arbetstagarbegreppet. 

Om eleven eller praktikanten arbetar under samma villkor som vanliga arbetstagare kan de 

                                                 
130 Se exempelvis AD 1995 nr 84 och AD 1997 nr 17.  
131 Sigeman, 2006, s. 29.  
132 Se exmepelvis NJA 1996 s. 311. 
133 Se AD 1994 nr 130. 
134 Sigeman, 2010, s. 26.  
135 Sigeman, 2010, s. 27.  
136 Se Ds 2002:56, s. 111. 
137 Adlercreutz, Arbetstagarbegreppet, s. 276. 
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anses vara arbetstagare i lagens mening.138 I AD 1980 nr. 89 ansågs personer under utbild-

ning till bussförare vara arbetstagare under utbildningstiden. Domstolen menade att buss-

föraren under utbildningstiden behandlades som en arbetstagare. Bussföraren hade be-

stämda schemalagda tider, erhöll viss lön samt fick ledning och instruktioner från arbetsgi-

varen. Vidare var målet med utbildningen att det skulle leda till en varaktig tjänst. Bussföra-

ren utförde inte något produktivt arbete under utbildningstiden, men domstolen konstate-

rade att även renodlad utbildning kan vara en form av arbete. I AD 1981 nr. 71 ansågs en 

högstadieelev som utförde en del av sin skolplikt på en plywood fabrik vara arbetstagare. 

Eleven arbetade under samma förhållanden som övriga anställda i fabriken, varför han fick 

anses vara en arbetstagare enligt domstolen.  

Praktikanter, elever och personer under utbildning kan därmed vara arbetstagare i lagens 

mening om de arbetar under samma villkor och förhållanden som övriga arbetstagare i 

verksamheten. Omständigheter som blir av betydelse vid bedömningen är huruvida perso-

nen får lön och andra anställningsförmåner139 samt huruvida personen arbetar med lik-

nande arbetsuppgifter som arbetsgivarens övriga arbetstagare140  och har samma ansvar och 

skyldigheter gentemot arbetsgivare med exempelvis fasta tider och krav på prestation.141   

5.5 Personer utanför arbetstagarbegreppet 

5.5.1 Inledning  

I det följande diskuteras i vilka fall personer som normalt inte omfattas av LAS, kan anses 

vara arbetstagare och därmed omfattas av LAS likväl. Dessa persongrupper tas upp för att 

belysa gränsdragningen mellan en arbetstagare och en arbetspresterande part som inte är en 

arbetstagare. Till dessa hör exempelvis självständiga uppdragstagare och jämställda upp-

dragstagare. Vidare finns det persongrupper som står utanför LAS tillämpningsområde hu-

vudsakligen på grund av att lagstiftaren ansett att dessa inte är i behov av det anställnings-

skydd som tillförsäkras arbetstagare genom LAS. Dessa persongrupper är enligt 1 § LAS 

personer som innehar företagsledande ställning samt personer i arbetsgivarens familj. 

Framför allt personer i företagsledande ställning bör kunna bli av intresse för en potentiell 

förvärvare, då dessa personer oftast har en inflytelserik position i företaget.  

                                                 
138 Bylund m.fl., 2011, s. 27  
139 Se även AD 1976 nr. 106. 
140 Se även AD 1981 nr. 10. 
141 Se exempelvis AD 1980 nr. 89. 
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5.5.2 Självständiga uppdragstagare  

När det kommer till arbetstagarbegreppet är den vanligaste uppkommande problematiken 

gränsdragningen mellan arbetstagare och uppdragstagare.142 Om den arbetspresterande par-

ten är en självständig uppdragstagare föreligger inget anställningsförhållande och LAS är så-

ledes inte tillämplig. För att avgöra om en arbetspresterande part är en arbetstagare eller är 

en uppdragstagare har man i praxis utvecklat ett antal kriterier som tyder på att personen i 

fråga är en arbetstagare, respektive en uppdragstagare. Vid en helhetsbedömning granskas 

sedan vilka kriterier som uppfylls i det aktuella fallet och vilket av kategorierna, arbetstagare 

eller uppdragstagare, förhållande har mest likheter med.143 Tecken som tyder på att ett upp-

dragsförhållande föreligger är exempelvis om den arbetspresterande parten har en stark po-

sition vid förhandling, har tillgång till egen utrustning, att parten kan fördela 

Tecken som talar för att det är ett arbetstagarförhållande och inte ett uppdragsförhållande 

är, som nämnts ovan, att den arbetspresterande parten utför arbetet under arbetsgivarens 

ledning och kontroll och efter löpande instruktioner, att arbetet är varaktigt och att perso-

nen utför arbetet på egen hand.144 I ett antal domar från arbetsdomstolen har egna företa-

gare som träffat upprepade arbetsavtal med uppdragsgivaren och så småningom blivit nära 

knuten till uppdragsgivaren, ansetts vara arbetstagare.145 Vid bedömningen av om den ar-

betspresterande parten är en arbetstagare blir det då av betydels huruvida uppdragsgivaren 

försett parten med löpande instruktioner och arbetsuppgifter på ett sätt som liknar den ar-

betsledning arbetsgivaren utövar i ett anställningsförhållande. 146 En självständig uppdrags-

tagare kan alltså anse vara en arbetstagare om denne utför kontinuerligt arbete åt en och 

samma uppdragsgivare och efter uppdragsgivarens löpande instruktioner. Det faktum att 

förhållande att uppdragsgivaren leder arbetet på ett sätt som liknar en arbetsgivares arbets-

ledning, innebär dock inte alltid att uppdragstagaren är att anse som en arbetstagare. Om 

uppdragstagaren har en stark förhandlingsposition talar det emot det föreligger ett anställ-

ningsförhållande.147 Desamma gäller om uppdragstagaren har värdefull utrustning som 

ställs till uppdragsgivarens förfogande.148 

                                                 
142 Lunning & Toijer, 2006, s. 27.   
143 Se Ds 2002:56, s. 5. 
144 Sigeman, 2006, s. 34. 
145 Se exempelvis AD 1979 nr. 155, AD 1981 nr. 58 och AD 1983 nr. 168.  
146 Sigeman, 2006, s. 29.  
147 Se exempelvis AD 1981 nr. 121.  
148 Se exempelvis AD 1981 nr. 121.  
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 Vad det rör sig om för typ av arbetsuppgifter är också en viktig faktor. I AD 1983 nr. 168 

ansågs en fönsterputsare som var egen företagare inte vara en arbetstagare då fönsterputs-

ning enligt domstolen är en typisk entreprenadverksamhet. Det blir också av betydelse hur 

sedvänjan är i den aktuella branschen eller i den aktuella typen av förhållande, som exem-

pelvis förhållandet mellan en försäljare och en grossist. 149 Här är huvudregelen att det rör 

sig om ett uppdragsförhållande och inte ett anställningsförhållande. 150  

I oklara fall kan det även ha betydelse om den arbetspresterande parten tidigare har varit 

anställd hos uppdragsgivaren. Detta kan i så fall tala för att det rör sig om ett anställnings-

förhållande och inte ett uppdragsavtal. 151  

Ett förtroendeuppdrag utgör som huvudregel inte ett anställningsförhållande. Exempelvis 

är en styrelseledamot i ett aktiebolag inte en arbetstagare utan istället en uppdragstagare i 

förhållande till bolaget. 152   

Sammanfattningsvis får det i det enskilda fallet avgöras om förhållandet är mest likt ett an-

ställningsförhållande eller ett uppdragsförhållande. I sina domar har arbetsdomstolen gjort 

en helhetsbedömning utifrån de aktuella omständigheterna.   

5.5.3 Jämställda uppdragstagare 

I svensk arbetsrätt finns en särskild kategori personer som benämns jämställda uppdragsta-

gare. En jämställd uppdragstagare omfattas inte av LAS men omfattas av MBL och har 

därmed rätt till samma kollektivavtalsmässiga skydd som en vanlig arbetstagare. En jäm-

ställd uppdragstagare är en uppdragstagare som utför arbete åt annan utan att det föreligger 

något anställningsförhållande, men som har en ställning som motsvarar en arbetstagares.153 

Det rör sig ofta om en uppdragsgivare som utför arbete åt endast en huvudman och som 

därför i viss mån är beroende av denna.   

Att jämställda uppdragstagare inte omfattas av LAS är enligt Lunning & Toijer inget pro-

blem i dagens läge, då den extesiva tolkningen av arbetstagarbegreppet medför att de flesta 

                                                 
149 Sigeman, 2006, s. 30.  
150 Se AD 1980 nr. 24.  
151 Se AD 1974 nr. 3 och AD 1995 nr. 26.   
152 Se AD 1979 nr 57.  
153 1 § 2 st. MBL.  
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som tidigare fallit in under kategorin jämställda uppdragstagare, idag faller in under begrep-

pet arbetstagare och således omfattas av LAS trots allt.154  

5.5.4 Familj  

Personer i arbetstagarens familj som arbetar i verksamheten är undantagna från LAS till-

lämpningsområde.155 Till familj räknas i första hand make och släktingar i ned- och uppåt-

stigande led, det vill säga barn, barnbarn, föräldrar och mor- och farföräldrar.156 Utöver 

dessa personer kan släktingar som bor i arbetsgivarens hushåll också omfattas av undanta-

get och därmed undantas från LAS tillämpningsområde. Exempelvis kan syskon vara familj 

i lagens mening om de bor tillsammans med arbetsgivaren.157  

Familjeundantaget kan gälla även då verksamheten bedrivs i bolagsform. För att personen 

som familjemedlemmen arbetar för ska räknas som arbetsgivare krävs det då att personen i 

fråga själv är aktiv i företaget samt har ett väsentligt inflytande på verksamheten på grund 

av sitt delägarskap.158   

5.5.5 Personer i företagsledande ställning 

Personer med företagsledande ställning har undantagits från LAS då dessa personer oftast 

har en utpräglad arbetsgivarfunktion samt innehar en särskild företroendeställning gente-

mot arbetsgivaren.159 Dessa personer är därmed inte arbetstagare så som begreppet definie-

ras utifrån LAS. De som omfattas av undantaget är: ”arbetstagare som med hänsyn till ar-

betsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig 

ställning.”160  

 Undantaget ska enligt förarbetena ges en restriktiv tolkning och en snäv tillämp-

ning.161 I och med att undantaget ska tillämpas snävt får det avgöras i det enskilda 

fallet huruvida personen i fråga, med hänsyn till omständigheterna, får anses ha en 

företagsledande eller därmed jämförlig ställning. Storleken på företaget blir av bety-

delse vid bedömningen om vilka som omfattas av undantaget. I mindre företag bör i 

                                                 
154 Lunning & Toijer, 2006, s. 34.  
155 1 § 2 st. 2 p. LAS. 
156 Se exempelvis AD 1982 nr. 135. 
157 Se exmepelvis AD 
158 AD 1979 nr. 145.  
159 Prop. 1973:129 s. 194, prop 1981/82:71 s. 94. 
160 1 § 2 st. 1 p. LAS. 
161 Prop 1981/82:11 s. 14. 
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normala fall endast företagsledaren omfattas av undantaget, medan det i medelstora 

företag bör omfatta verkställande direktören, dennes ställföreträdare samt eventuellt 

någon tjänsteman med speciellt självständigt ansvar. I större företag bör undantaget 

gälla för direktionsmedlemmar och, speciellt i de fall då direktion saknas, tjänstemän 

som har en självständig chefsställning för en större gren av verksamheten.162 Undan-

taget tillämpas således mycket restriktivt i små företag, medan det i större företag 

blir ett flertal personer som undantas från LAS.  

Undantaget har varit föremål för tolkning vid många tillfällen i arbetsdomstolen och 

det har utvecklats en omfattande praxis kring begreppet. I AD 1983 nr. 121 fastslog 

Arbetsdomstolen att det är avgörande hur företagsledningen organiseras och går till 

i praktiken. Detta innebär att för att en person ska omfattas av undantaget krävs det 

att denne verkligen har ett sådant inflytande i företaget att denne kan anses ha en fö-

retagsledande ställning, oavsett vilken formell roll personen innehar. I AD 1983 nr. 

182 ansågs ett bensinstationsbiträde som efter ett antal års arbete förvärvade 49 % 

av bolagets aktier och ingick i bolagets styrelse, inte inneha en företagsledande ställ-

ning. Domstolen menade att även om hon hade en sådan position att hon hade 

kunnat utöva stort inflytande över verksamheten, hade hon inte gjort det i realiteten; 

hon hade inte medverkat i större beslut rörande verksamheten eller deltagit i bolags-

stämmor. I AD 1980 nr. 92 konstaterade domstolen å andra sidan att en person som 

formellt sett inte hade någon företagsledande ställning, i realiteten hade arbetsupp-

gifter och anställningsvillkor av sådan karaktär att denne fick anses ha en företagsle-

dande eller därmed jämförlig ställning. Tjänstemannen hade samma befogenheter 

som den verkställande direktören och var den högst betalde tjänstemannen i företa-

get.    

Vidare har domstolen fastslagit att en verkställande direktör i ett aktiebolag som hu-

vudregel ska omfattas av undantaget och därmed undantas från LAS.163 I AD 1991 

nr. 86 konstaterade domstolen att en verkställande direktör i ett aktiebolag skulle 

omfattas av undantaget, trots att denne endast tjänade 20 000 kr i månaden, vilket är 

avsevärt lägre än vad personer med en sådan ställning normalt erhåller. Domstolen 

                                                 
162 Prop 1981/82:71 s. 92.  
163 Se AD 1979 nr. 60.  
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menade dock att personens anställningsvillkor skulle ses i ljuset av de normala an-

ställningsvillkoren hos arbetsgivaren. Den verkställande direktörens lön och övriga 

förmåner, som exempelvis en tjänstebil, fick då anses vara mer förmånlig än den öv-

riga personalens anställningsvillkor. Om personens anställningsvillkor är sådana att 

denne får anses ha en företagsledande ställning ska således bedömas även utifrån 

förhållandena på den aktuella arbetsplatsen och inte enbart utifrån vad en sådan per-

son normalt tjänar. Om en person däremot inte har mer förmånliga anställningsvill-

kor än övriga arbetstagare på arbetsplatsen ska denne inte omfattas av undantaget, 

även om dennes arbetsuppgifter är av företagsledande karaktär.164 

 Ytterligare en omständighet som blir av betydelse vid bedömningen om en person 

innehar en företagsledande ställning är det ekonomiska skydd som personen har i 

händelse av en uppsägning.165 Vid tillkomsten av 1982 års lag föreslogs det ett krav 

på att personen skulle ha minst 6 månaders uppsägningstid samt ett avgångsvederlag 

för att kunna omfattas av undantaget. Detta förslag antogs inte, men AD har i vissa 

fall tagit hjälp av förslaget vid bedömningen av det ekonomiska skyddet vid en upp-

sägning. I AD nr 1989 nr. 133 ansågs en försäljningschef som hade 3 månaders upp-

sägningstid inte omfattas av undantaget, då dennes villkor vid uppsägningen inte var 

tillräckligt förmånliga. Denna bedömning torde även göras i ljuset av de allmänna 

förhållandena på arbetsplatsen, precis som vid bedömningen av övriga anställnings-

villkor.   

5.6 Avslutande kommentarer  

Arbetstagarbegreppet har getts en relativt extensiv tolkning i praxis. Anledningen till detta 

är behovet att skydda de personer som arbetar under omständigheter som liknar ett an-

ställningsförhållande. Vid gränsdragningen mellan en arbetstagare och en arbetspresterande 

part som inte är en arbetstagare har domstolen ofta dömt till förmån för den arbetspreste-

rande parten. De undantag som finns i LAS för familjemedlemmar och personer i företags-

ledande eller därmed jämförelig ställning tillämpas snävt. Det ska därmed ganska mycket till 

för att en person ska undantas från LAS tillämpningsområde på den grunden.  

                                                 
164 Se AD 1995 nr. 23.  
165 Se prop. 1981/82:71 s. 93. 
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6 Vilka personer övergår vid en verksamhetsövergång?   

6.1 Inledning 

I det följande presenteras vilka personer som omfattas av skyddsbestämmelserna och där-

med har rätt till fortsatt anställning hos förvärvaren. Vilka dessa personer är fastställs uti-

från dels EU-domstolens praxis som presenterats i kapitel 3 samt den svenska rätten och 

dess definition av arbetstagarbegreppet, vilket presenterats i kapitel 5 och 6. Efter en ge-

nomgång av dessa rättskällor kan det konstateras att det kan uppstå främst två situationer 

då det kan finnas svårigheter att fastställa vilka personer ska omfattas av skyddsbestämmel-

serna:  

 Är personen en arbetstagare? Problemet blir där gränsdragningen mellan en ar-

betstagare och en person som inte är att se som arbetstagare, exempelvis en 

självständig uppdragstagare eller en familjemedlem.  

 Är arbetstagaren anställd hos överlåtaren? I detta fall är det uppenbart att perso-

nen i fråga är en arbetstagare, men frågan är huruvida det är överlåtaren som är 

arbetstagarens arbetsgivare. Ett exempel är då ett bolag i en koncern överlåts och 

då de som utför arbete i bolaget är anställda i ett särskilt arbetsgivarbolag i kon-

cernen.   

6.2 Arbetstagarbegreppet utifrån direktivets syfte  

Då de svenska bestämmelserna om anställningsskyddet vid verksamhetsövergång bygger på 

överlåtelsedirektivet, ska dessa tolkas i ljuset av direktivet och dess syfte. Direktivets syfte 

är att tillförsäkra arbetstagare anställningsskydd vid en verksamhetsövergång. Närmare be-

stämt är syftet att de personer som omfattas av en medlemstats arbetsrättsliga skyddslag-

stiftning ska tillförsäkras samma anställningsskydd som denne vanligtvis har även vid en 

verksamhetsövergång. Direktivet har i praxis tolkats och tillämpats extensivt, till skydd för 

arbetstagaren. Det svenska arbetstagarbegreppet, som avgör vilka personer som omfattas 

av LAS, har också fått en extensiv tolkning och tillämpning. Vid bedömningen i det en-

skilda fallet huruvida en person är en arbetstagare och därmed ska omfattas av direktivet, 

blir direktivets syfte av betydelse. I oklara fall bör de svenska bestämmelserna därmed tol-

kas till förmån för arbetstagaren.  
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6.3 Personer som övergår vid en verksamhetsövergång  

I de flesta fall bör det inte bli några problem att fastställa vilka personer som övergår vid en 

verksamhetsövergång. Problem kan dock uppkomma avseende så kallade atypiska arbetsta-

gare, det vill säga fall där det inte är helt klart att avgöra huruvida personen är en arbetsta-

gare eller inte.  

 De som övergår vid en verksamhetsövergång är de som får anses vara arbetstagare hos över-

låtaren. För att en person ska anses vara arbetstagare krävs, som diskuterats i del 5, det att 

det föreligger ett anställningsförhållande mellan personen i fråga och överlåtaren. Det krävs att 

det finnas ett anställningsavtal som ingåtts på frivillig basis samt att personen i fråga är en fy-

sisk person. Då arbetstagarbegreppet getts en extensiv tolkning i svensk rätt, är det många 

kategorier av personer som omfattas. Vid en övergång av verksamhet kommer praktikanter 

och elever att övergå om deras arbetsförhållanden liknar de övriga arbetstagarnas arbets-

förhållanden på arbetsplatsen. Normalt sett övergår inte personer i företagets ledning, per-

soner med förtroendeuppdrag, personer i arbetsgivarens familj samt självständiga upp-

dragstagare. Dock kan personer i chefspositioner eller dylikt övergå, om personen med 

hänsyn till arbetsuppgifter, lön eller anställningsskydd vid uppsägning inte omfattas av un-

dantaget i LAS. Personer som har ett uppdragsförhållande till överlåtaren, men där om-

ständigheterna kring förhållandet är mer likt ett anställningsförhållande, kan också komma 

att övergå. Det är omständigheterna i det enskilda fallet som avgör om en person är en ar-

betstagare eller inte, och därmed huruvida personen ska övergå vid en verksamhetsöver-

gång.   

Beträffande personer som har en inflytelserik ställning i företaget är det givetvis mycket in-

tressant för förvärvaren att på förhand vara medveten om vilka av dessa personers anställ-

ningar som övergår och inte övergår vid en verksamhetsövergång. I de fall då dessa perso-

ner kommer att övergå till förvärvaren finns visserligen möjlighet att placera personen i en 

annan arbetsroll, men möjligheten att omplacera beror även på hur det enskilda anställ-

ningsavtalet ser ut.166 Tillämpningen av undantaget är restriktivt, vilket innebär att det vid 

en verksamhetsövergång i de flesta fall är få personer som inte per automatik kommer att 

övergå till förvärvaren på grund av position i företaget. Vilka personer som innehar före-

tagsledande eller därmed jämförlig ställning, och därmed undantas från direktivets tillämp-

ningsområde, beror på storleken på företaget. Ju större företaget är, desto mer ansvar får 

                                                 
166 Sigeman, 2006, s. 147.  
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inflytelserika personer anses ha i verksamheten, varför fler personer omfattas av undanta-

get. I ett mindre företag finns det förmodligen inte mer än en person som i realiteten har 

ett sådant inflytande på företaget att denne får anses inneha en företagsledande ställning, 

det vill säga företagsledaren eller den verkställande direktören. Chefer och högre tjänste-

män, om dessa roller finns, kommer därmed att övergå vid en företagsöverlåtelse. I ett me-

delstort företag bör den verkställande direktören, vice verkställande direktör samt eventu-

ellt någon tjänsteman med särskilt självständigt ansvar undantas från direktivets tillämp-

ningsområde och i ett större företag även självständiga chefer över en gren av verksamhet-

en samt direktionsmedlemmar. Problem att fastställa vilka personer som innehar företags-

ledande ställning torde uppkomma främst i stora och medelstora företag. Här finns det ett 

större utrymme för fler personer att inneha inflytelserika positioner. I svensk rättspraxis har 

domstolen dock valt att lägga mycket vikt vid arbetsuppgifterna och det faktiska inflytande 

på företaget, snarare än lön och andra förmåner. Vidare har en person i företagsledande 

ställning har oftast ett anställningsskydd i form av en lång uppsägningstid samt ett avgångs-

vederlag. Dessa personer faller utanför det svenska arbetstagarbegreppet och direktivets 

skyddssyfte, då syftet är att skydda den som i nationell rätt skyddas i arbetsrättslig lagstift-

ning som arbetstagare.  

Beträffande personer som är anställda av en annan arbetsgivare, men utför arbete i den 

överlåtna verksamheten, kan även dessa omfattas av direktivets skyddsområde. I målet Al-

bron Catering konstaterades att arbetstagare som är anställda i en koncern i ett särskilt ar-

betsgivarbolag och utför arbete i ett annat bolag i koncernen, kan övergå vid en överlåtelse. 

Det som blir av betydelse vid bedömningen om sådana arbetstagare ska övergå vid en 

övergång, är huruvida överlåtaren har en utpräglad arbetsgivarfunktion. Detta kan ges 

större betydelse än ett anställningsavtal. Utifrån EU-domstolens praxis kan det konstateras 

att denna situation kan uppstå när en koncern har ett särskilt arbetsgivarbolag där samtliga 

arbetstagare i koncernen är anställda. Huruvida situationen kan uppstå koncernbolaget inte 

är ett arbetsgivarbolag, är oklart. Dock borde detta kunna vara möjligt med domstolens re-

sonemang i åtanke. I domen lade domstolen mer vikt vid arbetsgivarrollen snarare än an-

ställningsavtalet. Denna situation bör således kunna uppstå i de fall då den avtalsbundne 

arbetsgivarens (arbetsgivarbolaget) endast är en formell avtalspart som inte leder eller styr 

arbetstagarens arbete. Det har heller ingen betydelse att det är den avtalsparten (arbetsgiv-

arbolag) som betalar ut lön till arbetstagaren. Enligt svensk arbetsrätt är utbetalning av lön 

och andra förmåner arbetsgivarens huvudsakliga prestation.  
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Det är oklart vad som gäller om arbetstagaren utför arbete i olika bolag. Arbetstagaren 

skulle exempelvis kunna vara anställd i ett arbetsgivarbolag och utföra sitt arbete i olika bo-

lag inom koncernen. I en sådan situation bör arbetstagaren kunna omfattas av direktivet, 

om denne utför den största delen av sitt arbete i den överlåtna verksamheten.167 En annan 

tänkbar situation är att arbetstagaren är anställd i ett bolag inom koncernen som inte funge-

rar som ett arbetsgivarbolag och att arbetstagaren utför arbete både hos denne arbetsgivare 

och i något annat eller andra bolag inom koncernen. Det är oklart hur EU-domstolen 

skulle resonera i ett sådant fall eftersom det i målet Albron Catering rörde sig om ett ut-

präglat arbetsgivarbolag, vars enda sysselsättning var att sköta det administrativa arbetet 

kring anställningarna i koncernen. Enligt min mening skulle det kunna vara möjligt att ar-

betstagare övergår till överlåtaren i en sådan situation, om arbetstagaren utför den större 

delen av arbetet i den överlåtna verksamheten.   

Ytterligare en tänkbar situation är att arbetstagaren är anställd i ett arbetsgivarbolag, men 

utför sitt arbete i ett annat bolag på basis av ett avtal mellan arbetsgivaren och detta bolag, 

det vill säga uthyrning av arbetskraft. Uthyrning av arbetskraft är idag vanligt förekom-

mande på den svenska arbetsmarknaden.168 Denna situation är mycket lik ovan diskuterade 

situation, med de skillnaderna att det inte är en intern, utan en extern, konstruktion samt att 

konstruktionen bygger på ett avtal mellan uthyraren och det bolag där arbetstagaren utför 

arbetet (kundföretaget). Hur EU-domstolen skulle resonera i ett sådant fall är dock oklart. 

Det faktum att konstruktionen bygger på ett avtal mellan uthyrare och kundföretaget där 

uthyraren tar på sig arbetsgivaransvaret för arbetstagaren talar för att situationen inte omfat-

tas av direktivet. Syftet med att hyra in arbetskraft är i många fall flexibilitet samt att undgå 

det ansvar arbetsgivaren i normala fall har enligt arbetsrättslig lagstiftning. Vidare har ar-

betstagaren ett anställningsskydd gentemot uthyrningsföretaget. Det kan dock inte uteslutas 

att arbetstagaren skulle kunna övergå i en sådan situation, om arbetstagaren utför arbetet i 

ett och samma bolag under en mycket lång tid. Det bör dock påpekas att om EU-

domstolen skulle konstatera att direktivet kan omfatta inhyrd arbetskraft, har detta förmod-

ligen ingen större betydelse för förvärvaren då själva syftet med inhyrd arbetskraft är flexi-

bilitet. Det skulle därmed vara relativt lätt att för förvärvaren att säga upp avtalet med 

kundföretaget.   

                                                 
167 Se mål C-186/83 Botzen v. Rotterdamsche. Mål C-242/09. 

168 Nyström, 2009, s. 210.  
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 I doktrin har det diskuterats huruvida uthyrning av arbetskraft enligt svensk rätt kan ge 

upphov till ett anställningsförhållande mellan arbetstagaren och kundföretaget. Det kan inte 

uteslutas att ett mycket långvarigt arbete hos ett kundföretag konkludent kan grunda ett 

rättsförhållande.169 I så fall skulle personen omfattas av arbetstagarbegreppet, i förhållande 

till kundföretaget, och därmed omfattas av direktivets skyddsområde.     

Beträffande släktingar till arbetsgivaren undantas de personer som är släkt med arbetsgiva-

ren i upp- eller nedåtstigande samt släktingar som har en särskilt nära relation till arbetsgi-

varen, som exempelvis att denne bor i arbetsgivarens hushåll. Dessa personer omfattas 

därmed inte av direktivets skyddsområde och har inget anställningsskydd vid en verksam-

hetsövergång. Familjeundantaget tillämpas relativt restriktivt och utefter omständigheterna i 

det enskilda fallet. För att undantaget ska bli aktuellt krävs det att personen faktiskt har en 

sådan relation till arbetsgivaren att denne får anses var nära familj. Undantaget för familje-

medlemmar har förmodligen störst betydelse i små, familjedrivna företag. Vid en överlå-

telse av ett sådant företag kommer de familjemedlemmar som arbetar i företaget således 

inte ha rätt till fortsatt anställning hos förvärvaren. Vidare bör det vara lättare att bevisa att 

det finns en familjeanknytning i ett litet familjeföretag, där företaget i många fall är präglat 

just av familjeanknytningen. I ett större företag bör familjeundantaget få mindre betydelse, 

eftersom personalstyrkan blir mer anonym.  

Det kan konstateras att arbetstagarbegreppet getts en extensiv tolkning i svensk rätt. I 

många fall då det är oklart huruvida det föreligger ett anställningsförhållande eller inte, tol-

kas arbetstagarbegreppet extensivt till den arbetspresterande partens förmån (arbetstaga-

ren). Detta innebär att i fall då det är svårt då gränsdragningen mellan exempelvis en själv-

ständig uppdragstagare och en arbetstagare, finner en domstol ofta att det föreligger ett an-

ställningsförhållande. Personer i gränslandet mellan en arbetstagare och icke arbetstagare 

kommer därmed i realiteten ofta att komma att omfattas av LAS, och därmed övergångsbe-

stämmelserna. 

6.4 Avslutande kommentarer  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att majoriteten av de personer som utför arbete i 

den överlåtna verksamheten kommer att övergå vid en verksamhetsövergång. Den exten-

siva tolkningen av arbetstagarbegreppet i svensk rätt och den extensiva tolkningen och till-

lämpningen av överlåtelsedirektivet i EU-domstolen praxis, innebär att det är mycket få 

                                                 
169 Se Lunning & Toijer, 2006, s. 48 och Iseskog, 1993, s 23-24.  
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personer som undantas från anställningsskyddet vid en verksamhetsövergång. Det kan 

uppstå främst två situationer där det kan vara svårt att avgöra huruvida en person omfattas 

av direktivet. En fråga är huruvida personen är en arbetstagare; här ligger problematiken i 

att fastställa huruvida personen är en arbetstagare i LAS mening eller om denne istället är 

att se som exempelvis en självständig uppdragstagare. En annan fråga är huruvida arbetsta-

garen verkligen är anställd av överlåtaren. I slutändan blir det med största sannolikhet fråga 

vad som är rimligt.  
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7 Analys 

7.1 Inledning  

I det följande diskuteras direktivet och de svenska skyddsbestämmelsernas räckvidd avse-

ende vilken personkrets som övergår vid en verksamhetsövergång ur olika perspektiv. Vilka 

personer som omfattas av direktivet diskuteras utifrån verksamheten och samhällets eko-

nomiska intresse i förhållande till behovet av skydd för arbetstagaren samt ur ett rättssäker-

hetsperspektiv. Vidare diskuteras förhållande mellan direktivet och de svenska bestämmel-

serna.  

7.2 Ekonomiskt intresse vs. skyddssyfte 

Hur långt direktivets räckvidd, och därmed de svenska bestämmelserna, bör sträcka sig, kan 

diskuteras ur dels ett skyddsperspektiv, dels ett effektivitets- och ekonomiskt perspektiv. 

Det råder ingen tvekan om att det finns ett behov av att skydda arbetstagaren mot en upp-

sägning på grund av en verksamhetsövergång, men å andra sidan finns det också ett behov 

att inte göra det för svårt och kostsamt för företag att omstruktureras, förnyas och utveck-

las.  

Vid utformningen och tillämpningen av bestämmelser till skydd för arbetstagaren finns det 

alltid två intressen att ta till vara på; dels arbetstagarens rätt till skydd i anställningen, dels 

arbetsgivarens rätt att strukturera och leda sin verksamhet som denne önskar. Vart gränsen 

ska gå mellan dessa två intressen är inte alltid helt enkelt eller självklart att svara på. Att det 

finns ett behov av att reglera arbetstagarens skydd i anställningen är en allmän och vederta-

gen uppfattning. I Sverige har vi en relativt omfattande arbetsrättslig lagstiftning samt en 

hög organisationsgrad. Fackförbunden har ett stort inflytande på den svenska arbetsmark-

naden och vi har ett starkt kollektivavtalsrättsligt skydd för arbetstagare.   

Anledningen till att det finns ett behov av ett visst anställningsskydd för arbetstagaren har 

att göra med hur förhållandet ser ut mellan en arbetstagare och en arbetsgivare. Arbetsgiva-

ren är den starkare parten i förhållandet, varför det finns en obalans. Det är arbetsgivaren 

som väljer att ge arbetstagaren ett arbete och som sedan leder och överser arbetet. För att 

den starkare parten, arbetsgivaren, inte ska kunna utnyttja sin roll på ett otillbörligt sätt 

krävs det någon form av lagstiftat skydd för den anställde. 
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Innan överlåtelsedirektivet implementerades i svensk rätt fanns inget specifikt skydd för ar-

betstagaren vid en verksamhetsövergång. Arbetstagaren kunde tillgodoräkna sig sin anställ-

ningstid samt hade företrädesrätt till återanställning, men någon rätt till fortsatt anställning 

hos förvärvaren fanns inte. Det stod således fritt för både överlåtare och förvärvare att säga 

upp personal på grund av arbetsbrist i samband med en överlåtelse av ett företag. Överlå-

telsedirektivet uppfyller därmed en viktig funktion. I och med implementeringen av direkti-

vet ska nu samtliga arbetstagare, den personkrets som i nationell rätt definieras som arbets-

tagare, övergå till förvärvaren. Det finns heller ingen möjlighet att säga upp dessa personer 

med anledning av själva överlåtelsen. Det är således ingen tvekan om att direktivet uppfyll-

ler en viktig funktion. Även vid en verksamhetsöverlåtelse bör arbetstagaren ha ett anställ-

ningsskydd. Om arbetstagaren skulle kunna förlora sitt arbete på grund av att arbetsgivaren 

väljer att överlåta verksamheten, skulle detta innebära en stor osäkerhet och ovisshet för 

den enskilda arbetstagaren. Att verksamheter byter arbetsgivare är vanligt förekommande 

och om det inte fanns något skydd för arbetstagarna i dessa verksamheter skulle det leda till 

stor osäkerhet och omfattande uppsägningar. Beträffande vilka personer som bör tillförsäk-

ras anställningsskydd, bör det enligt min mening vara de personer som har den typiska rol-

len som arbetstagare och därmed sitter i en något utsatt position. Detta går även i linje med 

direktivets syfte, vilket främst är att tillförsäkra de personer som omfattas av anställnings-

skyddet i medlemstaten ska ha samma skydd även i en övergångssituation.  

Ett alltför starkt anställningsskydd kan dock leda till en stel arbetsmarknad där arbetsgivare 

drar sig för att anställa personal, vilket leder till färre arbetstillfällen. En felrekrytering kan 

kosta ett företag mycket pengar. Vid en verksamhetsövergång som omfattas av överlåtelse-

direktivet har förvärvaren inget val. Den nye arbetsgivaren har inte själv valt ut och anställt 

den personal som arbetar i verksamheten, utan dessa följer automatiskt med från överlåta-

ren. Det automatiska partsbytet vid en verksamhetsövergång betyder ju att förvärvaren 

automatiskt träder in i ett avtalsförhållande som denne inte själv valt att ingå. Med detta i 

åtanke är det förståeligt att det kan uppstå en viss frustration hos en förvärvare, speciellt i 

sådana fall då förvärvaren kan komma att bli ansvarig för ”oväntad” personal som denne 

inte räknat med skulle övergå. Med tanke på den speciella situationen som präglar verk-

samhetsövergång, det automatiska och ofrivilliga partsbytet, bör direktivet inte ges alltför 

vid räckvidd med hänsyn till förvärvaren. Anställningsskyddet hindrar i viss mån arbetsgi-

varens möjlighet att vara flexibel och strutkurera sin verksamhet som denne önskar, varför 

anställningsskyddet inte bör vara starkare än vad som är nödvändigt. För att ett företag ska 
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kunna vara konkurrenskraftigt och våga ta risker krävs möjlighet till åtminstone viss flexibi-

litet. Speciellt i lågkonjunkturer och dåliga tider behöver ett företag kunna agera snabbt för 

att undvika onödiga förluster, eller kanske till och med konkurs.  

Det kan diskuteras huruvida det är rimligt att personer som är anställda i ett så kallat ar-

betsgivarbolag kan övergå tillsammans med den verksamheten där de anställda utför arbete, 

trots att de inte är anställda i verksamheten. 170 Överlåtaren är då formellt inte arbetsgivare. 

Det kan därmed bli svårt för förvärvaren att förutse vilka personer som utför arbete i verk-

samheten som ska övergå. Å andra sidan kan det utifrån arbetstagarens perspektiv anses 

vara rimligt att dessa personer ska övergå. Om verksamheten där arbetstagaren arbetar, 

men inte är anställd i, överlåts, innebär det förmodligen att det skulle uppstå arbetsbrist hos 

arbetsgivaren (arbetsgivarbolaget) och arbetstagaren skulle då kunna sägas upp. Uppsäg-

ningen skulle då de facto ske till följd av överlåtelsen och arbetstagaren skulle inte ha det 

anställningsskydd en arbetstagare tillförsäkras i överlåtelsedirektivet. Att dessa personer kan 

komma att övergå förhindrar också att överlåtaren och förvärvaren planerar överlåtelsen på 

ett otillbörligt sätt. Att låta arbetstagarna vara anställda i ett särskilt arbetsgivarbolag skulle 

annars kunna vara en möjlighet att kringgå direktivets bestämmelser. Med hänsyn till 

skyddsperspektivet i förhållande till effektivitetsperspektivet får det därför anses vara rim-

ligt att dessa personer kan omfattas av direktivet. Det bör dock finnas en tydlig gräns avse-

ende vilka av dessa personer som övergår. Avseende denna situation bör direktivet endast 

vara tillämpligt i de fall då arbetsgivarens enda funktion är att vara ett arbetsgivarbolag och 

sköta det administrativa kring de anställda samt då arbetstagarna verkligen utför sitt arbete i 

överlåtarens verksamhet. Överlåtaren ska då ha en tydlig arbetsgivarroll med hänsyn till ar-

betsledning och dylikt.       

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det inte är helt enkelt att veta var gränsen bör 

dras mellan arbetstagarens och arbetsgivarens intressen. Båda parters intressen är viktiga 

och måste tas i beaktande. Gränsen bör dras utifrån vad som är rimligt och från vad överlå-

taren och förvärvaren kan förutse samt utifrån vilka personer som är i behov av anställ-

ningsskyddet.  

.  

   

                                                 
170 Se mål C-242/09 Albron Catering samt kapitel 4.4.  
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7.3 Rättssäkerhetsperspektivet  

Ett fungerande samhälle bygger på en fungerande rättsordning. Lagar och bestämmelser 

ska vara klara, tydliga och förutsägbara. För att en lagstiftning ska vara fungerade ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv krävs det att det går att förutse konsekvenserna av ett visst age-

rande. I förhållande till överlåtelsedirektivet innebär detta att de som påverkas av direktivet, 

det vill säga arbetstagare, överlåtare och förvärvare, ska kunna förutse konsekvenserna av 

en överlåtelse av en verksamhet. Ur arbetstagarens perspektiv innebär det att det ska kunna 

förutses huruvida denne har rätt till fortsatt anställning hos förvärvaren. Om en person inte 

omfattas av direktivet och därmed inte har rätt att övergå till förvärvaren, kan denne nämli-

gen sägas upp av överlåtaren på grund av arbetsbrist. Ur förvärvarens perspektiv innebär 

kravet på rättssäkerhet att denne ska kunna förutse vilka personer vars anställningar auto-

matiskt kommer att övergå.   

Ett företagsköp är ofta en mycket viktig transaktion, både för överlåtare och förvärvare. 

Det kan röra sig om en stor ekonomisk affär som kräver planering. Det är ofta nödvändigt 

att göra en så kallad ”due diligence”, det vill säga en slags företagsbesiktning där informat-

ion kring verksamheten gås igenom och analyseras för att ligga till grund för beslutet 

huruvida förvärvet skulle vara lönsamt. Under en sådan process är det ofta vara mycket 

viktigt för förvärvaren att veta vilka personer som kommer att övergå i samband med över-

låtelsen. Då direktivets skyddsregler innebär att det är mycket svårt att säga upp denna per-

sonal, ligger det givetvis i förvärvarens intresse att redan innan företagsköpet veta vilka per-

soner som efter överlåtelsen kommer vara i förvärvarenes tjänst. Personalkostnader är ofta 

en av de största utgifterna för ett företag. Det bör därmed ställas höga krav på förutsägbar-

het avseende vilka personer som ska övergå, för att förvärvaren ska kunna planera och 

vidta nödvändiga åtgärder inför ett företagsförvärv. Är reglerna inte tydliga och förutsäg-

bara kan det leda till stora ekonomiska förluster. Det kan leda till att förvärvaren på grund 

av arbetsbrist måste säga upp egen personal som var anställda hos förvärvaren innan verk-

samhetsövergången. Oklara regler kan också leda till att processen drar ut på tiden, på 

grund av att potentiella förvärvare iakttar större försiktighet, vilket i sin tur kan leda till 

ekonomiska förluster. Det finns även en risk att potentiella förvärvare avstår från affären 

på grund av för stora risker.  Detta skulle inte vara fördelaktigt för varken överlåtare, för-

värvare eller samhällsekonomin i stort.   
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EU-domstolen har i sin praxis gett en relativt extensiv tillämpning av direktivet. I målet Al-

bron Catering fastslogs att även arbetstagare som inte är anställda i den överlåtna verksam-

heten, utan är anställda av ett särskilt arbetsgivarbolag i samma koncern, kan övergå vid en 

verksamhetsövergång. I tidigare praxis där EU-domstolen har diskuterat vilka arbetstagare 

som ska omfattas av direktivet har direktivets räckvidd avseende arbetstagare getts en rela-

tivt restriktiv tolkning. Domstolen har tidigare konstaterat att det är upp till nationell rätt 

att avgör vilka personer som ska omfattas av bestämmelsernas skyddsområde, med ett fåtal 

undantag där domstolen främst gjort begränsningar avseende vilka personer som omfattas av 

direktivet. Domstolen har exempelvis konstaterat att det enbart är personer som arbetar i 

den överlåtna delen av verksamheten och vid den exakta tidpunkten för överlåtelsen som 

kan omfattas av direktivet. I Albron Catering uttalade sig domstolen för första gången om 

definition av anställningsförhållande och arbetstagare, och gav för första gången en mer ex-

tensiv tolkning gällande vilken personal som ska övergå. Konsekvensen av domstolens 

praxis är att det är möjligt att arbetstagare som formellt sett inte är anställda i den överlåtna 

verksamheten kan komma att övergå till förvärvaren. Huruvida så kan bli fallet även under 

andra omständigheter än i det förevarande fallet uttalade sig domstolen inte om. Det är där-

för oklart om arbetstagare som visserligen är anställda inom samma koncern, men inte av 

ett specifikt arbetsgivarbolag, kan omfattas av direktivet. Detta skulle kunna vara möjligt, 

med tanke på att domstolen främst fokuserade på anställningsförhållandet och arbetsgivar-

funktionen, snarare än anställningsavtalet. Det är även möjligt att gå ett steg längre och sig 

frågan huruvida, med stöd av samma resonemang, personer som arbetar i den överlåtna 

verksamheten men inte är anställd av ett bolag inom samma koncern kan omfattas av direk-

tivets skyddsområde. Ett tydligt exempel på en sådan situation är uthyrning av arbetskraft, 

där arbetstagaren i fråga är anställd av uthyrningsföretaget men utför arbete i kundföreta-

get. Precis som överlåtaren i målet Albron Catering har då kundföretaget en arbetsgivarroll 

då det är denne som leder och fördelar arbetet.  

Det kan bli svårt för potentiella förvärvare att i dessa fall kunna förutse vilka arbetstagare 

som kommer att övergå, speciellt med tanke på att EU-domstolen inte uttalat sig om under 

exakt vilka omständigheter personer som inte är anställda av överlåtaren kan omfattas av 

direktivet.  Generellt sätt torde, vid en genomgång av verksamhetens personalstyrka, endast 

sådana som faktiskt är anställda i företaget tas upp. Att ytterligare arbetstagare, utöver de 

som har ett anställningsavtal med förvärvaren, kan komma att övergå innebär att förvärva-

ren måste göra mer omfattande undersökningar av verksamheten och dess personal, inte 
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bara den personal där ett avtalsförhållande utan samtliga personer som utför något slags 

arbete i verksamheten.  

Dock kan det inte ställas krav på att lagstiftningen ska vara helt förutsägbar eftersom den 

då skulle förlora sin flexibilitet. Desamma gäller med överlåtelsedirektivet. Det dyker stän-

digt upp nya situationer och nya konstruktioner på arbetsmarknaden och det vore olyckligt 

om lagstiftningen inte kunde hänga med i utvecklingen. Därför är det inte möjligt att kräva 

att direktivet ska vara fullständigt rättssäkert. En avvägning måste alltid göras mellan kravet 

på förutsägbarhet och kravet på flexibilitet.  

Utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv bör direktivet därför omfatta personer som faktiskt ut-

för sitt arbete hos överlåtaren och då det får anses föreligga ett anställningsförhållande av 

något slag. Då bör det inte vara alltför svårt att förutse vilka personer dessa är. Dock måste 

det konstateras att EU-domstolens uttalanden i målet Albron Catering innebär att konse-

kvenserna av ett bolagsförvärv blir svårare att förutse, framför allt då domstolen inte uttalat 

sig om under vilka omständigheter praxisen kan bli tillämplig. Det bör också nämnas att 

EU-domstolen här faktiskt har gått in och delvis gett en definition av arbetstagare och an-

ställningsförhållande, något som enligt tidigare praxis ska avgöras utifrån nationell rätt.  

7.4 Avslutning  

Det är nödvändigt med ett anställningsskydd för arbetstagaren vid en verksamhetsövergång 

och överlåtelsedirektivet fyller därmed en viktig funktion. Är anställningsskyddet alltför 

långtgående kan det dock ha en menlig inverkan på samhällsekonomin. Att verksamhetsö-

vergångar sker är av betydelse ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det vore olyckligt om 

verksamheter eller delar av verksamheter lades ned på grund av att förvärvare anser att det 

är alltför riskfyllt att överta en verksamhet. Det är därför viktigt att anställningsskyddet inte 

sträcker sig alltför långt utöver vad en potentiell förvärvare kan förutse.  

Vid en verksamhetsöverlåtelse som äger rum i Sverige övergår de personer som är arbetsta-

gare i LAS mening. Arbetstagarbegreppet har getts en extensiv tolkning. Allt fler personer 

som enligt äldre rätt var att anse som något annat än arbetstagare, omfattas nu av arbets-

tagarbegreppet. Att arbetstagarbegreppet getts en extensiv tolkning är en positiv utveckling 

och innebär att allt fler personer tillförsäkras anställningsskydd, även vid en verksamhetsö-

vergång.  
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Rättspraxis från EU-domstolen innebär att direktivet getts en vidare räckvidd än tidigare. 

Arbetstagare som inte är anställda hos överlåtaren, men som utför arbete i verksamheten, 

kan övergå vid en verksamhetsövergång. Det ställs därmed högre krav på förvärvaren att 

denne gör en så kallad ”due diligence” av vad som försiggår i företaget och vilka som utför 

arbete där. Det är möjligt att praxisen öppnar upp möjligheten för en ännu vidare tillämp-

ning av direktivet, och att direktivet kan komma att omfatta andra, liknande situationer.   

Sammanfattningsvis kan det konstateras att anställningsskyddet vid en verksamhetsöver-

gång är idag starkt. Majoriteten av de arbetstagare som arbetar i den överlåtna verksamhet-

en kommer att övergå till förvärvaren. Huruvida direktivet i framtiden kommer att ges en 

ännu vidare tillämpning är oklart, men det är inte omöjligt. Huruvida det kan komma om-

fatta exempelvis inhyrd personal är också en intressant fråga. Detta är förmodligen inte tro-

ligt med tanke på avtalsförhållande mellan överlåtaren och uthyrningsföretaget, men det är 

inte omöjligt.   
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