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Sammanfattning 

I denna uppsats undersöks vilka skillnader och likheter som finns mellan svensk och rysk 

arbetslagstiftning och rättsläget gällande uppsägningar från arbetsgivarens sida. Studien 

omfattar tre viktiga moment när arbetsgivarens frihet begränsas i ett uppsägningsförfarande. 

Med dessa moment avses de villkor som måste iakttas för att en arbetsgivare ska kunna säga 

upp en eller flera arbetstagare, de procedurregler som gäller inför en uppsägning och de 

formerna av anställningsskydd som garanteras arbetstagarna i samband med en uppsägning. 

 

Slutsatsen av undersökningen är att svensk och rysk arbetsrätt visar upp flera gemensamma 

drag och att dessa beror på att ländernas regleringar utgått från samma minimikrav i ILO:s 

konventioner. Studien visar också på betydande olikheter. Exempelvis saknar några av de 

regler som utgör själva kärnan i det svenska anställningsskyddet vid uppsägningar någon 

motsvarighet i rysk arbetsrättslagstiftning. 

 

Dessutom bidrar den brist på enhetlig reglering i den ryska lagstiftningen att skillnader i fråga 

om anställningsskydd uppstår till nackdel för arbetstagare. I förhållande till svensk 

arbetslagstiftning är därmed den ryska arbetslagstiftningen sämre ur arbetstagarsynpunkt. 



Abstract 
This thesis investigates similarities and disparities between Swedish and Russian Labour Law 

concerning employer’s dismissals. The study focuses on three important elements where the 

employers’ liberty is legally infringed upon in a procedure of notice. These elements concerns 

the legal conditions of notice that must be fulfilled, the rules of the procedure and the rules for 

employment protection that is granted in connection with dismissals due to operational 

requirement or group redundancies. 

 

In the thesis there is a comparative map that outlines the most important rules within the 

Swedish and Russian legal systems concerning the subject. The analysis has shown that 

Swedish and Russian Labour Law have many common features and that this depends on the 

circumstance that the national legislations of the two countries has been affected by the same 

minimal standards given in ILO Conventions. The analysis has also shown significant 

disparities. For example, many of the rules that constitutes the core of Swedish employment 

protection are absent in Russian Labour Law.  

 

Furthermore, the lack of coherence in the Russian legal system contributes to great 

differences concerning employment protection in disadvantage for employees. Therefore, the 

Russian leglisation in relation to the Swedish legislation must be considered as poor from the 

viewpoint of the employee. 
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1. Inledning 

1.1. Ämne, syfte och frågeställningar  

En komparativ rättsutredning omfattar inte bara jämförande av olika rättssystem med syfte att 

ta reda på deras likheter och skillnader, utan förklaring av deras uppkomst. Den bidrar också 

till ökade kunskaper om och förståelse för andra folks levnadssätt och kultur, möjliggör 

internationella kontakter och meningsfull kommunikation.1 

Ryssland har sedan Sovjetunionens sammanbrott genomfört en omfattande reformering av 

samhälle och ekonomi. Ryssland är idag ett öppet land, något som återspeglas i såväl 

handelsrelationer som turistströmmar. Landet har sedan flera år tillbaka en stark ekonomisk 

tillväxt, och sedan den finansiella kraschen 1998 har statsfinanserna varit stabila. Många 

svenska företag har framgångsrikt etablerat sig i Ryssland.2 

 

Ryssland är en mycket viktig marknad i många branscher nu för tiden. Handeln mellan 

Sverige och Ryssland ökar stadigt och har mer än fördubblats de senaste tre åren. 

Potentialen bedöms vara mycket större. 2008 var exporten till Ryssland 27312 miljoner 

SEK. Importen var 43282 miljoner SEK. 3 

I verkligheten kommer många svenska bolag i kontakt med ryskt arbetsrätt inom sin praktiska 

verksamhet, exempelvis när de etablerar sina affärer i Ryssland. Därför är det viktigt att 

jämföra rysk och svensk rättsregler inom arbetslivet med syfte att utreda om orsaken skulle 

kunna bero av skillnader mellan rättssystemen. 

För att göra en komparativ studie av rättsläget i Sverige och Ryssland gällande 

anställningsskydd bör naturligtvis många aspekter av den arbetsrättsliga lagstiftningen 

undersökas. I den här uppsatsen utreds sådana viktiga moment där arbetsgivarens frihet 

lagligen begränsas i ett uppsägningsförfarande, nämligen de villkor som måste iakttas för att 

en arbetsgivare ska kunna säga upp en eller flera arbetstagare, de procedurregler som gäller 

inför en uppsägning och slutligen de former av anställningsskydd som garanteras 

                                         
1 Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap, Stockholm: Norstedts Juridik, 200, s.18 ff. 
2 http://www.regeringen.se/sb/d/5472/a/43790- hämtad 2009-01-16. 
3 http://www.scb.se/templates/tableOrChart____26637.asp hämtad 2009-01-26. 
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arbetstagarna i samband med en uppsägning. De frågor som bäst kunnat lyfta fram de 

viktigaste eller mest intressanta dragen i svensk och rysk arbetsrätt är följande:  

 

1. Vad utgör saklig grund i samband med en uppsägning i svensk arbetsrätt och vilken 

motsvarighet har detta i rysk arbetsrätt? 

2. Hur ser procedurreglerna ut vid uppsägningar enligt lag i Sverige och Ryssland? 

3. Vilka slutsatser kan dras av en jämförelse mellan svensk och rysk arbetslagstiftning 

angående uppsägning från arbetsgivarens sida? 

1.2 Metod och material 

Den metod som använts för att framställa denna uppsats har skett genom komparativa studier 

av svensk och rysk rätt. 

I Sverige är förarbeten den vid sidan av lagen mest betydelsefulla rättskällan. I förarbetena 

finns upplysningar som specifikt utreder vad lagen är avsedd att reglera. Dessutom ger 

förarbeten kunskaper om lagens relation till rättssystemet i övrigt och på vilket sätt lagen bör 

tolkas. I den här uppsatsen används förarbeten till LAS eftersom det är aktuellt för ämnet, 

särskilt i avsnittet om saklig grund för uppsägning.  

 

Eftersom det är domstolarna som i sin rättstillämpning avgör hur lagen ska tillämpas, blir 

domstolarnas praxis emellertid den rättskälla som kan sägas visa den verkliga i samhället 

tillämpade rätten. AD:s praxis har spelat en stor roll för att belysa t.ex. saklig grund för 

uppsägningen och för att se hur övriga arbetsrättsliga regler, i synnerhet de mer allmänt 

hållna, har tolkats eller preciserats och tillämpats. 

 

För att komplettera studier av förarbeten och praxis, bör ledning även sökas i en doktrin som 

ger översikter över de rättsregler som finns på ett visst rättsområde genom att innehålla 

sammanfattningar kommentarer eller förklaringar. Dessutom kan litteraturen ge utrymme för 

ett kritiskt förhållningssätt till gällande rätt. Lunnings och Toijers Kommentar till 

anställningsskyddslagen och Glavås två monografier har stor betydelse för förståelsen av 

olika begrepp och förhållanden. Glavå i sina arbeten gjorde en kritisk granskning av AD:s och 

doktrinens syn på frågan om arbetsbrist och saklig grund för uppsägning. Det har varit 

betydelsefullt att ta del av Glavås kritik av gällande rätt. Callemans Turordning vid 
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uppsägning är ett nödvändigt verk för att fördjupa kunskaper inom turordningsreglerna för 

uppsägning p.g.a. arbetsbrist och deras funktion som skyddslagstiftning. 

 

Eftersom det är en grundläggande förutsättning att man skaffar sig korrekta kunskaper genom 

original- och primärkällor när man studerar ett visst rättsområde, blir detta av naturliga skäl 

mycket svårare vid studier av utländsk rätt eftersom vissa krav ställs på språkkunnighet och 

grundkunskaper om den främmande rättsordningen.4 

 

Av den orsaken att jag har utmärkta kunskaper i ryska, använder jag mig av primära 

rättskällor – lagtext, samt sekundära - handböcker, läroböcker, artiklar m.m. på ryska. Till 

detta har jag haft stor hjälp av professor Kashanina, T.V. och docent Kashanin, A.V. vid 

Moskovsk statliga juridiska akademi i deras monografi Rossijskoe pravo, uchebnik dlja vuzov 

(Ryslands rätt, kurslitteratur till högskolor). Jag har också studera ett flertal läroböcker i rysk 

arbetsrätt för att få en så omfattande och nyanserad framställning av ämnet som möjligt. 

Framför allt har Trudovoe pravo Rossii (Rysk arbetsrätt) av Sosna, B.I. med fl. varit viktiga 

för att skaffa överblick över gällande rätt. Bojkovas och  Filippovas Novaja sudebnaja 

praktika po trudovomu zakonodateljstvu s kommentarijami (Nya domslut inom 

arbetsrelaterade tvister med kommentarer och Smirnovs Komentarii k Trudovomu Kodeksu 

Rossijskoj Federasii (Kommentarer till  Arbetsbalk RF) har betydelse för förståelsen av olika 

begrepp och förhållanden. 

 

Vad gäller studier av förarbeten till de aktuella lagarna har sådana däremot inte varit möjliga. 

I Ryssland betraktas inte förarbeten som rättskälla.  

 

Det finns inte någon samling av rysk rättspraxis som är tillgångliga för icke-jurister. Jag var 

tvungen att vända mig till en rysk praktiserande jurist för att få nödvändig insyn i 

domstolarnas praxis. Genom det fick jag möjlighet att få stöd för de fakta som påträffats i 

doktrinen och med domstolarnas uttalanden mer detaljerat belysa vissa omständigheter. Av 

denna anledning är den ryska rättspraxis som används i den här uppsatsen hämtad från första 

instans, vilken har sin motsvarighet i svensk tingsrätt. 

 

                                         
4 Bogdan, 2003, s. 42. 
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Man bör givetvis vara uppmärksam på de översättningsproblem som uppstår. Påpekas bör att 

en sådan här studie av rysk rätt gällande anställningsskydd inte gjorts på svenska tidigare, 

vilket i många sammanhang lämnat mig ensam i fråga om definitions- och 

begreppstolkningar. Jag har emellertid valt att vara så trogen originaluttrycken som möjligt 

och försökt att undvika att hitta på egna definitioner. I första hand har vikt lagts vid att låta 

begreppens innebörd framgå. 

 

Det är en grundläggande princip att man vid komparativrättsliga studier respekterar det 

system av rättskällor som finns i det främmande landets rättsordning. Det kan nämligen 

tänkas att den utländska rättsordningens systematik avviker från det man är van vid.5 Vidare 

bör en utländsk rättsordning studeras i sin helhet, även när man bara är intresserad av en 

detaljfråga. Inte minst spelar rättsreglernas samhälleliga funktion och historiska bakgrund en 

stor roll för förståelsen av reglerna.6  

 

Vid en jämförelse mellan två rättsordningar gäller att vissa jämförbara element i de aktuella 

rättsordningarna ställs mot varandra i syfte att fastställa likheter och skillnader.7 I denna 

uppsats görs därför en materiell jämförelse på mikronivå mellan den svenska och ryska 

rättsordningen gällande de arbetsrättsliga regler som nämnts ovan. 

 

Det är en av den komparativa rättens uppgifter att försöka förklara skillnader och likheter 

mellan de system som jämförs. Genom att leta efter förklaringar lär man sig vilka faktorer 

som påverkar det rättsliga systemets struktur.8  

1.3. Disposition och avgränsningar 

Uppsatsen delas upp i tre avsnitt. De två första avsnitten behandlar kravet på saklig grund för 

en uppsägning från arbetsgivarens sida i svensk arbetslagstiftning (kapitel 2) och dess 

motsvarighet som detta har i rysk arbetslagstiftning (kapitel 3) med väsentliga delar som en 

arbetsgivare måste beakta vid uppsägningar. I den tredje och avslutande delen (kapitel 4) görs en 

analys och en jämförande slutsats mellan de båda länderna. 
                                         
5 Bogdan, 2003, s. 44. 
6 Bogdan, 2003, s. 47 f. 
7 Bogdan, 2003, s. 56. 
8 Bogdan, 2003, s. 64. 
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Uppsatsen behandlar bara de rättsförhållanden som är knutna till uppsägningar från 

arbetsgivarens sida. Alla resonemang utgår från att anställningar gäller tills vidare vilket 

innebär att andra typer av anställningsavtal som tidsbegränsade anställningar, 

provanställningar inte alls, eller i mycket liten utsträckning, berörs. Reglerna om 

anställningsskydd för arbetstagare i offentlig tjänst som skiljer sig från LAS genom särskilda 

föreskrifter, tas inte heller upp. Ingen hänsyn tas till kollektivavtal eller andra avtal och 

bestämmelser som inte regleras i lag. Anledningen till detta är dessa frågor kräver mer 

omfattande undersökningar och mer tid än vad tiden för detta uppsatsskrivande medger. De 

sociala trygghetssystemen i båda länderna lämnas också utan hänsyn. 

2. Sverige 

2.1. Svensk modell för anställningsskydd  

I Sverige regleras förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren i flera olika lagar. Den 

viktigaste lagen i fråga om arbetstagarens rättsliga skydd mot ogiltiga uppsägning är lagen 

(1982:80) om anställningsskydd. LAS trädde i kraft första gången 1974 och har sedan dess 

delvis reviderats, bland annat genom en ny lag om anställningsskydd 1982, men också genom 

mindre lagändringar och EG-rättsliga justeringar. Emellertid är de principer som uttrycktes i 

förarbetet till 1974 års lag fortfarande gällande. 

LAS reglerar i huvudsak de villkor som gäller för hur och när en uppsägning av ett 

anställningsavtal får genomföras. Avtal som avviker från reglerna i LAS är ogiltiga om de 

upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter enligt lagen.9  Emellertid får vissa 

avvikelser göras genom kollektivavtal. Förutsättningarna för detta anges i 2 § 3-4 st. LAS. 

 

LAS är tillämplig på alla arbetstagare med några undantag. De som undantas är arbetstagare i 

företagsledande ställning, arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj, arbetstagare som är 

anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll och arbetsgivare som är anställda med särskilt 

anställningsstöd eller i skyddat arbete.10  Dessutom finns särskilda regler för statligt anställda 

i lagen (1994:260) om offentlig anställning. I övrigt gäller i princip samma regler för anställda 

i privat och offentlig anställning.11 

 
                                         
9 2 § 2 st. LAS. 
10 1 § LAS. 
11 1 § LAS. 
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2.2. Anställningsformer 

Huvudregeln i lagen om anställningsskydd är att en anställning skall gälla tills vidare.12  

”Stadgandet är utformat som en presumtionsregel. Det innebär att en anställning tills vidare 

skall anses föreligga om inte parterna direkt har kommit överens om annat.”13 

Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas: 

– för allmän visstidsanställning, 

– för vikariat, 

– för säsongsarbete, och 

– när arbetstagaren har fyllt 67 år.14 

Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren i allmän 

visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, 

övergår anställning till en tillsvidareanställning.15 

Anställningsavtalet får även träffas om tidsbegränsad provanställning, om prövotiden är högst 

sex månader.16 I den mån anställningen inte avbrytas senast vid prövotidens utgång övergår 

provanställning i en tillsvidareanställning.17  

2.3. Saklig grund för uppsägning  

Anställningsskyddet i LAS är uppbyggt kring kravet på att en uppsägning från arbetsgivarens 

sida måste vara sakligt grundad.18  Detta d.v.s. en generalklausul som kännetecknas av att 

rättsregeln genom en allmän formulering försöker täcka in ett stort område av verkligheten 

som möjligt.  

 
”Skälet till att den allmänt formulerande paragrafen än dock kan sägas ha ett någorlunda precist innehåll är att 

det finns kompletterande information i andra rättskällor än själva lagtexten. I förarbetena till lagen om 

                                         
12 4 § LAS. 
13 Glavå, Mats, Arbetsrätt, Lund: Studentlitteratur, 2001, s. 193-194. 
14 5 § LAS. 
15 5 § LAS. 
16 6 § LAS. 
17 Glavå, 2001, s. 215. 
18 7 § LAS. 
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anställningsskydd finns begreppet saklig grund kommenterat av departementschefen på ett trettiotal sidor med 

olika exempel där det genomgås olika typfall av saklig grund. Dessutom finns det i rättspraxis numera en rad 

avgörande av arbetsdomstolen när det gäller tolkningen av begreppet saklig grund. (…) Därtill kommer en 

relativt omfattande rättsvetenskaplig litteratur om innehållet i lagen om anställningsskydd där begreppet saklig 

grund  kommenteras och elaboreras. På detta sätt finns således en ganska god normativ grund att stå på när det 

gäller att precisera innehållet i begreppet saklig grund.”19 

En saklig grund betyder att en uppsägning måste klassificeras som en uppsägning på grund av 

personliga skäl eller på grund av arbetsbrist. Detta beror på att LAS beaktar 

anställningsskyddsregler beroende på typ av uppsägning. 

 

Vid uppsägning p.g.a. personliga skäl måste tvåmånadersregeln beaktas. Den regeln innebär 

att en uppsägning är ogiltig om den enbart grundas på omständigheter som arbetsgivaren 

kände till i mer än två månader.20 Syftet är att åstadkomma en snabb handläggning av 

uppsägningsärendet.21 

 

Vad som utgör saklig grund berörs inte i lagtexten med två undantag, nämligen att saklig 

grund inte föreligger om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat 

arbete hos sig och att övergång av verksamhet i sig inte är en saklig grund för uppsägning.22  

 

Enligt 7 § 2 st. LAS framgår det att en uppsägning inte är sakligt grundad om arbetsgivaren 

kan bereda arbetstagaren annat arbete hos sig och om det kan anses vara skäligt att så skall 

ske. Omplaceringsregeln innebär i korthet att arbetsgivaren har en skyldighet att utreda om 

det finns någon ledig befattning inom verksamheten som den uppsägningshotade 

arbetstagaren kan omplaceras till. 

 

Av förarbetena framgår att uppsägning bör vara en sista åtgärd som får sättas in först när alla 

andra möjligheter att lösa problemet är uttömda.23 

Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet har visat sig ha stor praktisk betydelse för 

anställningsskyddet.24 En förutsättning för att omplacering skall bli aktuell är således att det 
                                         
19 Hyden, Håkan, Rättssociologi som rättsvetenskap, Lund: Studentlitteratur, 2002, s. 74. 
20 7 §, 4 st. LAS. 
21 Prop. 1973:129, s. 125 f, 150, 243 och Prop. 1981/82:71, s. 125. 
22 7 §, 2-3 st. LAS. 
23 Prop. 1973:129, s. 121. 
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vid den aktuella tidpunkten finns lediga arbeten tillgängliga. Detta leder i praktiken till att en 

uppsägning kan bli giltig i ett mindre företag med små omplaceringsmöjligheter medan ett 

motsvarande fall inte skulle leda till en giltig uppsägning i ett större företag. 

Omplaceringsskyldighetens första steg är att undersöka vilka möjligheter till omplacering som 

finns. Arbetsgivaren skall i första hand undersöka om det är möjligt att omplacera 

arbetstagaren till ett arbete som är likvärdigt med det arbetstagaren haft tidigare. Dessutom 

bör omplaceringen ske till arbetsuppgifter som arbetstagaren normalt sett är skyldig att utföra 

enligt sitt anställningsavtal.25 

 

En begränsning av omplaceringsskyldigheter föreligger av att arbetstagaren kan omplaceras 

till det arbetet som han/hon har tillräckliga kvalifikationer för.26 Arbetstagaren skall ha de 

allmänna kvalifikationer som normalt krävs av den som söker arbetet i frågan. Arbetsgivaren 

får normalt anses skyldig att acceptera en viss tids upplärning.27 

2.3.1. Uppsägning på grund av personliga skäl 

Vad gäller uppsägning på grund av personliga skäl skiljer man mellan två grupper av fall. Den 

ena gruppen omfattar de fall där arbetstagaren missköter sig och där han/hon av bristande 

kompetens inte anses kunna göra anspråk på fortsatt anställning. Till den andra gruppen 

tillhör de situationer där arbetstagaren har nedsatt arbetsförmåga på grund av bristande 

kompetens, ålder, sjukdom eller något liknande och inte klarar av att utföra sina 

arbetsuppgifter på ett fullgott sätt.28  

 

I förarbetena framgår det att man vid bedömningen av saklig grund inte bör inrikta sig så 

mycket på vad som förekommit i det särskilda fallet och vilken skuld arbetstagaren har haft i 

den speciella situationen. Avgörande skall i stället vara de slutsatser man utifrån det 

inträffande kan dra om arbetstagarens lämplighet till fortsatt arbete. En enskild förseelse kan 

normalt inte utgöra saklig grund för uppsägning om den inte är av mycket allvarlig art. Först 

                                                                                                                               
24 Glavå, 2001, s. 306. 
25 Prop. 1973:129, s. 121f, 242 f. 
26 22 § 4 st. LAS. 
27 AD 2006  nr 110. 
28 Prop. 1973:129, s. 62 f och Prop. 1981/82:71, s. 65ff. 
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när det föreligger en klart dokumenterad olämplighet anses kravet på saklig grund vara 

uppfyllt.29 

Enligt Glavå är de faktorer av allmän betydelse som skall värderas som relevanta vid 

sakliggrundbedömningen följande arbetstagarens anställningstid, arbetsplatsens storlek och 

arbetstagarens ställning.30 Arbetsplatsens storlek har betydelse eftersom det är svårare i ett 

mindre företag att begränsa effekterna av misskötsamhet än i större företag. Även 

arbetstagarens ställning eller befattningens karaktär är ett kriterium som har betydelse vid 

bedömningen. Arbetsgivaren har rätt att ställa högre krav på arbetstagare som anses inta 

särskild förtroendeställning på arbetsplatsen. Detta gäller exempelvis om arbetstagaren står 

företagsledningen nära eller om arbetstagaren genom sin anställning har fått ett förtroende 

som han sedan bryter mot.31 

 

Det bör betonas att arbetsgivaren har bevisbördan för de omständigheter som läggs till grund 

för en uppsägning eller ett avsked.32 

 

Några exempel på hur saklig grund- begreppet tillämpas vid personligt relaterade 

uppsägningsgrunder: 

• Misskötsamhet som t.ex. olovlig frånvaro, för sen ankomst, olämpligt uppträdande 

o.s.v.  

Från senare praxis kan nämnas AD 2008 nr 90 där domstolen fann inte att det inte föreligger 

saklig grund för uppsägning av en behandlingsassistent som vid ett tillfälle under sin 

tjänstgöring nattetid har äventyrat säkerheten på behandlingshemmet genom att installera ett 

eget larm och sova. Enligt domstolen är uppsägning p.g.a. misskötsamhet som regel inte kan 

göras enbart till följd av något enstaka fall, om inte förseelsen är så allvarlig att arbetstagaren 

måste anses ha visat sig klart olämplig för sitt arbete. Vidare betonar AD att arbetsgivaren på 

ett otvetydigt sätt bör klartgöra för arbetstagaren att anställningen är i fara och att 

arbetsgivaren bör bereda arbetstagaren möjlighet att försöka rätta till bristerna innan en 

uppsägning kan ske.  

• Brottsliga gärningar som riktade mot arbetsgivaren, arbetskamrater eller i övrigt 

vidtagna på arbetsplatsen är förseelse som domstolen sett allvarligt på.  
                                         
29Prop. 1973:129, s. 62 och 124 och Prop. 1981/82:71, s. 65. 
30 Glavå, 2001, s. 313. 
31 AD 2007 nr 53. 
32 Glavå, 2001, s. 313. 
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I AD 2006 nr 127 klargörs vad som gäller om bolaget har haft rätt att säga upp en 

röjsågspackare som på arbetsplatsen och under arbetstid kastat en kniv efter en arbetskamrat 

sedan denne kastat vatten ur en mugg på honom. AD fann att kastandet av vatten kan 

betraktas som en provokation, men denna inte är av sådan art att det kan medföra att 

röjsågspackarens handlande är att betrakta som mindre allvarligt. Vidare markerar AD att det 

förlegat en inte obetydlig risk för att arbetskamrater skulle ha kunnat komma till fysisk skada 

p.g.a. knivkastet. Sammanfattningsvis betraktade AD röjsågspackarens handlande som 

straffrättsligt och ett helt oacceptabelt som normalt bör berättiga en arbetsgivare att tillgripa 

en avskedande. 

 

Brott som begångna utanför arbetsplatsen eller utan samband med arbetet kan också utgöra 

saklig grund om det skadar arbetsgivarens förtroende för arbetstagaren. AD 2007 nr 63 

illustrerar detta. Fallet berör en icke-ordinarie domare som har vid ett tillfälle har köpt 

sexuella tjänster och blev avskedad. Trots att AD inte bedömde hovrättsassessors handlande 

som straffbart, men konstaterade att det finns anledningar att ställa särskilda krav i detta 

hänseende på den som har anställning som domare. I detta mål fastställde AD att 

arbetstagaren har grovt åsidosatt sina åligganden mot staten, han genom sina handlingar anses 

ha allvarligt skadat inte bara förtroendet för honom som domare, utan även domstolsväsendets 

anseende. Detta innebär att det förelåg laglig skäl för hans avskedande. 

 

• Stöld  

I rättsfallet AD 2006 nr 22 uttalade Arbetsdomstolen att det inte finns sakliga grunder för 

uppsägning av tre arbetstagare som hade anställning vid en chokladfabrik. AD gjorde sin 

bedömning på omständigheterna som visar att de berörda arbetstagare inte visade sig känt till 

eller förstått att de agerat i strid med interna regler när de hämtat godis på lagret.  

 

• Missbruksproblem  

”Hur alkoholproblem skall hanteras på arbetsplatserna reser inte bara frågeställning av 

medicinsk och social karaktär. (…) Rör det sig om onykterhet på arbetsplatsen, vilket närmast 

får ses som ett uttryck för misskötsamhet eller likgiltighet inför arbetsuppgifterna eller 

arbetskamraterna. (…) Är det å andra sidan fråga om sjukdom i olika stadier som tar sig 

sådana uttryck, blir bedömningen en annan.”33 I domen AD 2007 nr 33 gäller frågan om det 

                                         
33 Lunning & Toijer, 2002, s. 419. 
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förelegat saklig grund för uppsägning av en servicetekniker i Televerket som vid två tillfällen 

var påverkad av narkotika och alkohol i arbetet och som åtalades för rattfylleribrott som 

begåtts i anställning. AD gjorde följande bedömning att både händelserna ägde rum i 

anställning, d.v.s. i samband med att arbetstagaren utförde sina arbetsuppgifter. 

Serviceteknikers arbete är av sådana slag att det förutsätter att både arbetsgivaren och 

kunderna har förtroende för arbetstagaren, eftersom denne i arbete har tillträde till kundernas 

lokaler och bostäder. Det är ett faktum att servicetekniker led av ett alkoholberoende 

sjukdomstillstånd. Eftersom utredningen visade att bolaget inte före händelsen hade anledning 

att misstänka att den arbetstagaren missbrukade alkohol, behövde inte arbetsgivaren fullgöra 

sina skyldigheter om rehabilitering av berörd anställd. Arbetsdomstolen kommer fram till att 

uppsägningen var saklig grundad.  

 

• Illojalitet  

Det finns inte några uttryckliga lagregler om ett lojalitetskrav i anställningsförhållandet.34 I 

rättsfall AD 2003 nr 84 uttalar Arbetsdomstolen att anställningsavtalet vilar på principen att 

en arbetstagare inte får skada arbetsgivaren, och att detta är en lojalitetsförpliktelse som gäller 

alla arbetstagare i offentlig eller privat sektor. AD 2006 nr 103 är exempel på fall där 

omständigheterna var sådana att en idrottsförening hade rätt att avskeda en anställd sedan 

denne skickad ut två mejl med kritik mot personer i föreningens styrelse. Arbetsdomstolens 

bedömning var att det finns begränsningar i arbetstagarens rätt att kritisera arbetsgivaren. 

Arbetstagarens ställning hos arbetsgivaren är av de avgörande grunderna. Ju högre befattning 

en anställd har desto större krav på visad lojalitet har arbetsgivaren rätt att ställa. Vid 

granskning av om arbetstagaren brutit mot sin lojalitetsplikt bör också vägas in hur allvarlig 

förseelsen är och om arbetsgivaren drabbats eller riskerar att drabbats av någon skada. I detta 

fall befann AD att mejlens innehåll skadade föreningens rykte och arbetstagaren genom sitt 

handlande har grovt åsidosatt sina förpliktelser mot föreningen. Därför hade avskedande 

laglig grund. 

 

2.3.2. Uppsägning på grund av arbetsbrist 

Uppsägningen på grund av arbetsbrist accepteras i svensk rätt som saklig grund för 

uppsägning. Detta synsätt har motiverats med att det ”rimligtvis inte kan krävas av en 

                                         
34 Lunning & Toijer, 2002, s. 360. 
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arbetsgivare att han ska hålla igång sin verksamhet enbart för att tillgodose arbetstagarens 

anställningstrygghet”.35 

Glavå redovisar termen arbetsbrist som är namn på flera begrepp. Han urskiljer följande olika 

sätt på vilka termen ”arbetsbrist” används: 

- det (äkta) rekvisit som förekommer i regler om turordning, företrädesrätt, 

förhandlingsskyldighet mm 

- som oäkta rekvisit i 7 § LAS 

- brist på arbete i verklig mening (rättsfaktum) 

- effekten av ett beslut om nedskärning, omorganisation e.t.c.  (rättsfaktum) 

- samlingsbeteckning på uppsägningsgrunder som har det gemensamt att de inte bottnar 

i arbetstagarens personliga förhållanden.36  

 

Med arbetsbrist avses inte bara akuta och uppenbara driftsinskränkningar, när arbetsgivarens 

verksamhet läggs ned helt eller delvis eller ett visst arbete slutförs. Arbetsbrist föreligger även 

om t.ex. planerade och mera långsiktiga åtgärder leder till att en arbetstagare inte länge 

kommer att kunna fortsätta med de arbetsuppgifter som han/hon tidigare har haft.37 

 

Arbetsbrist kan ta sikte på en enda person såväl som på flera. Något särskilt begrepp för 

kollektiva uppsägningar saknas i svensk arbetslagstiftning. Individuella såväl som kollektiva 

uppsägningar summeras istället under begreppet arbetsbrist och samma 

anställningsskyddsregler gäller i båda fallen. 

 

Arbetsgivaren har företagsledningsrätt d.v.s. rätt att bestämma hur många anställda som ska 

finnas på arbetsplatsen, vilka kvalifikationer som ska krävas och hur arbetet ska vara 

organiserat.38 Därmed är det arbetsgivaren som får föreslå en arbetsbristsituation och 

bestämma när detta ska föreligga.39 I förarbetena till LAS sägas bland annat följande: 

 

                                         
35 Prop. 1973:129, s. 123. 
36 Glavå, Mats, Arbetsbrist och kravet på saklig grund, Stockholm: Norstedts Juridik, 1999, s. 280. 
37 Lunning & Toijer, 2002, s. 449. 

38 Calleman, Catharina, Turordning vid uppsägning, Umeå universitet, Rättsvetenskapliga institutionen, 1999,  
s.89. 
39 Lunning & Toijer, 2002, s. 460. 
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”Driftsförändringar i företagen måste i vissa fall kunna genomföras även om åtgärderna leder till att arbetstagare 

måste sägas upp från sina anställningar på grund av arbetsbrist. Naturligen måste det dock krävas av 

arbetsgivaren att han överväger alla de möjligheter som står till buds för att genomföra driftsförändringen utan 

att arbetstagare behöver sägas upp, såsom genom omplacering, naturlig avgång eller successiv avveckling. (…) 

Ytterst måste det emellertid vara arbetsgivarens bedömning av behovet av att genomföra en driftsinskränkning 

och dennas återverkningar på arbetsstyrkan som får bli avgörande för huruvida arbetsbrist ska få föreligga. Det 

kan i princip inte vara en ändamålsenlig ordning att domstol i det särskilda fallet skulle ha att gå in på frågor om 

det berättigade från företagsekonomisk synpunkt i att över huvud taget genomföra en driftsförändring eller 

genomföra den på det sätt som företaget kommit fram till.”40 

 

I allmänhet är det alltså tillräckligt att arbetsgivaren beslutar att inskränka verksamheten för 

att arbetsbrist skall anses föreligga och därmed utgöra saklig grund för uppsägning. 

Arbetsgivarens beslut kan vara olämpligt och fortfarande godkännas i rättslig mening. 

Arbetsbrist normalt godtas som saklig grund för uppsägning vilket i sin tur varit föremål för 

ingående kritik. Bland annat har Glavå kritiserat det han kallar de svenska domstolarnas 

”schabloniserade förhållningssätt” till sakliggrundprövningen vid verksamhetsrelaterade 

uppsägningar.41 Den inställning som präglar domstolarnas relation till rådande 

samhällsekonomiska normer har enligt Glavå gett ett oproportionerligt stort utrymme för 

arbetsgivaren att vidta verksamhetsrelaterade uppsägningar. 
 

Domstolarna har emellertid tillämpat begreppet arbetsbrist i en rad situationer. Det kan 

exempelvis vara fall av omregleringar i anställningsvillkoren, ekonomiska problem orsakade 

av brist på statliga bidrag, omorganisation eller andra rationaliseringsåtgärder som gör att 

arbetsgivaren inte längre kan erbjuda arbetstagaren samma arbete som förut.42 Arbetsbrist kan 

till exempel uppstå om arbetsgivaren vill ersätta anställda med maskiner, beslutar sig för att i  

stället anlita ett bemanningsföretag.43 Någon egentlig brist på arbete behöver alltså inte 

föreligga. 

                                         
40 Prop. 1973:129 s. 123 och Prop. 1981/82:71 s. 65. 
41 Glavå, Mats, 1999, s. 483 f. 
42 Lunning & Toijer, 2002, s.449. 
43 AD 4:2003. 
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2.4. Procedurregler vid uppsägningen 

Vid uppsägning av en anställd blir en rad procedurregler aktuella enligt LAS. Nedan görs en 

beskrivning av de viktigaste reglerna som måste iakttas vid uppsägning, nämligen 

uppsägningstid, lagreglerade formkrav och förhandlingsplikt. 

2.4.1. Uppsägningstid 

LAS reglerar uppsägningstid bara för tillsvidareanställda. Tidbegränsad anställning upphör i 

regel när den avtalade tiden är slut.44 Bestämmelserna om uppsägningstid finns i 11§ LAS. 

Uppsägningstidens längd grundar sig på arbetstagarens anställningstid hos arbetsgivaren. Ju 

längre anställningstid, desto längre uppsägningstid. Den kortaste uppsägningstid som finns i 

svensk rätt är en månad, den längst är sex månader. Huvudregeln är att arbetstagaren har rätt 

till lön och andra förmåner under uppsägningstid.45 Undantagsregeln gäller endast avsked, där 

anställningsförhållandet avbryts med omedelbart verkan och utan att iaktta 

uppsägningsreglerna. 

2.4.2. Formkrav 

I LAS finns detaljerade föreskrifter om vilka formkrav som en arbetsgivare måste följa vid 

uppsägning. I 8§ LAS regleras innehållet i beskedet vid en uppsägning. Det är viktigt att 

notera att reglerna om formföreskrifterna är ordningsföreskrifter. Vid brott mot 

formföreskrifterna kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig, men det leder inte till ogiltighet 

av uppsägningen.46 Formföreskrifterna innebär även att arbetsgivaren måste lämna 

meddelande till arbetstagaren inom de tidsfrister som finns i 30-31§§ LAS. 

Arbetsgivaren bör iaktta 9§ LAS, som säger att arbetsgivaren är skyldig att skriftligen uppge 

de omständigheter som ligger till grund för uppsägningen, om arbetstagaren begär det. I och 

för sig kan detta redan ske i samband med besked om uppsägning.  

Arbetsgivaren har därefter att beakta 10§ LAS som har karaktär av ordningsföreskrift och 

beskriver att uppsägningsbesked skall lämnas till arbetstagare personligen eller sändas i 

rekommenderat brev till arbetstagarens senast kända adress. 
                                         
44 4 § 2 st LAS. 
45 12 § LAS. 
46 En uppsägning som är inte skriftligt kan ogiltigförklaras i statliga myndigheter enligt 9 § LOA. 
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 2.4.3. Förhandlingsplikt 

I samband med uppsägning p.g.a. personliga skäl av en anställd som är fackligt ansluten, 

måste arbetsgivaren varsla den lokala arbetstagarorganisationen. Vid uppsägning måste den 

fackliga organisationen få ett besked senast två veckor innan uppsägningen verkställs.47  

Finner arbetsgivaren behov av att göra en driftsinskränkning som innebär att en eller flera 

arbetstagare sägs upp, måste arbetsgivaren innan han fattar sitt beslut om uppsägning 

emellertid först förhandla med berörda fackorganisationer enligt de regler som stadgas i 

MBL.48 Förhandlingsskyldigheten gäller alltså även i de fall arbetsbristen gäller många eller 

om den bara tar sikte på en enda person.49  

 

Enligt 19 § 1st. MBL gäller i första hand att arbetsgivaren är skyldig att på eget initiativ 

fortlöpande hålla den eller de fackliga organisationer till vilken han är bunden genom 

kollektivavtal underrättade om verksamhetens produktionsmässiga och ekonomiska 

utveckling och om riktlinjerna för den personalpolitik som gäller på arbetsplatsen.  

 

Om arbetsgivaren vill besluta om viktigare förändringar av sin verksamhet gäller vidare att 

han är skyldig att på eget initiativ inleda förhandlingar med kollektivavtalsbärande 

organisationer.50 Detta kallas att arbetsgivaren har en primär förhandlingsskyldighet. I 

propositionen till MBL anges flera exempel på frågor som bör beröras av arbetsgivarens 

primära förhandlingsskyldighet.51 Detta är beslut som innefattar en viktigare förändringar av 

arbetsgivarens verksamhet (verksamhetsfallet) som t.ex. omläggning av driften, 

organisationsförändringar, överlåtelse av företaget etc. och beslut som innebär en viktigare 

förändringar av arbets- eller anställningsförhållandena för enskild arbetstagare 

(arbetstagarfallet) som t.ex. omplaceringar, uppsägningar etc.52 

 

                                         
47 30§ LAS. 
48 29§ LAS. 
49 11§ 1 st., 2 p. MBL. 
50 11§ MBL. 
51 Prop. 1975/76:105 s.198-199. 
52 Prop. 1975/76:105 s. 351 f. 
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I förhandlingsskyldigheten ligger ett krav på att lämna all den information som är relevant för 

förhandlingarna. I 15 § 2 st. MBL preciseras vilka upplysningar arbetsgivaren i god tid 

skriftligen ska lämna motparten. Dessa är som följer: 

- skälen till de planerade uppsägningarna 

- antalet arbetstagare som avses bli uppsagda och vilka kategorier de tillhör 

- antalet arbetstagare som normalt sysselsätts och vilka kategorier de tillhör 

- den tidsperiod under vilka uppsägningarna ska ske och 

- den beräkningsmetod som ska användas för att räkna ut eventuella ersättningar utöver vad 

som följer av lag eller kollektivavtal. 

2.4.4. Turordningsregel 

När kollektivavtal inte tillämpas vid en eller flera uppsägningar p.g.a. arbetsbrist används de 

regler om turordningsstadgar i 22 § LAS.53 Enligt dessa gäller att en viss turordning ska 

fastställs för varje driftsenhet hos arbetsgivaren. Med driftsenhet förstås enligt lagen den del 

av ett företag som är belägen i en och samma byggnad eller i ett och samma område, till 

exempel en butik, en fabrik eller en restaurang.54 Arbetsgivaren har rätt att själv välja vilket 

område inom verksamheten han vill ska beröras av driftsinskränkningen men har därefter att 

följa den turordning som finns uppställd inom detta område. Detta är den s.k. 

turordningskretsen. På detta sätt förhindras arbetsgivaren att skapa en arbetsbristsituation med 

enda syfte att få bort vissa oönskade arbetstagare.55 

Arbetsgivare med högst tio anställda får undanta två personer från turordningen som är av 

särskilt stor betydelse för företagets fortsatta verksamhet.56  Detta är frikvotsregeln som var 

gällande år 1994 och har syftet att införa en regel som med minsta möjliga ingrepp i dagens 

system skulle medföra en reell förändring främst för de mindre företagen. Den kunde också 

antas medverka till en jämnare ålderssammansättning på arbetsplatsen.57  

 

                                         
53 2 § LAS. 
54 22 § 3 st. LAS och Prop.1973:129, s. 260. 
55 Calleman, 1999, s. 94. 
56 22 § 2 st. LAS. 
57 Calleman, 1999, s. 29, 190-191. 
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I övriga fall gäller huvudregeln att de berörda arbetstagarnas plats i turordningen utgörs av 

sist in först ut- principen. Enligt denna har en arbetstagare med längre anställningstid 

företräde till fortsatt anställning framför den som varit anställd kortare tid. Vid lika 

anställningstid ger högre ålder företräde.58  

 

Arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga och som på grund av detta beretts särskild 

sysselsättning hos arbetsgivaren ska få företräde till fortsatt arbete oberoende av turordningen 

om det kan ske utan allvarligare olägenheter.59 ”Syfte är att arbetstagare med nedsatt 

arbetsförmåga som beretts särskild sysselsättning helt och hållet skall stå utanför den 

konkurrens som avgörs genom turordningsreglerna.” 60 Begreppet nedsatt arbetsförmåga ges i 

förarbetena till LAS.61  

Denna undantagsregel gäller också för arbetstagare som verkar som fackliga förtroendemän 

om det är av särskild betydelse för den fackliga verksamheten på arbetsplatsen.62  Enligt 33 § 

3 st. LAS har arbetstagare som fyllt 67 år inte någon företrädesrätt vid fastställande av 

turordning. 

2.4.5. Rätt till återanställning 

I LAS finns bestämmelser angående regler om arbetstagarens rätt till återanställning.63 Dessa 

regler gäller i likhet med reglerna om turordning bara vid verksamhetsrelaterade 

uppsägningar. Syftet med rätten till återanställning är i första hand att förhindra att 

arbetsgivaren säger upp oönskade arbetstagare genom att åberopa arbetsbrist och då följa 

turordningsreglerna för att kort därefter nyanställa andra personer.64 Innebörden av stadgarna 

är att arbetstagare som har varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än tolv månader 

under de senaste tre åren, och som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, har rätt till ny 

anställning i den verksamhet där han tidigare var sysselsatt. Detta gäller under förutsättning 

att behov av nyanställning uppstår inom verksamheten. Återanställningsrätten gäller i nio 

                                         
58 22 § 4 st. LAS. 
59 23 § LAS. 
60 Calleman, 1999, s. 296. 
61 Prop.173:129, s. 215. 
62 8 § FML. 
63 25-27 §§ LAS. 
64 Prop. 1973:129, s. 69ff. 
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månader efter det att anställningen upphört. Arbetstagaren skall anmäla anspråk på 

företrädesrätt till arbetsgivaren för att denna ska kunna göras gällande. Företrädesrätten gäller 

lediga tjänster i verksamheten och med förutsättningen att arbetstagaren har tillräckliga 

kvalifikationer för arbetet.  

2.4.6. Ogiltigförklaring av uppsägningen 

Om arbetsgivaren säger upp en arbetstagare utan att det finns saklig grund för detta kan 

arbetstagaren begära att uppsägningen ogiltigförklaras med stöd av 34 § 1 st. LAS. 

Arbetstagaren skall underrätta arbetsgivaren om detta inom två veckor från 

uppsägningsbeskedet.65 Arbetstagaren har också rätt att kvarstå i sin anställning tills tvisten 

lösas.66 Om domstolen finner att saklig grund för uppsägningen saknas, blir uppsägningen 

ogiltigförklarad vilket innebär att anställningen fortlever. Dessutom skall arbetsgivaren bli 

skyldig att betala inte bara lön och andra anställningsförmåner som den anställde har rätt till 

utan även ersättning för skada som uppkommer.67 

3. Ryssland 

3.1 Arbetsbalk RF  

I Ryssland regleras förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren i flera olika lagar, 

föreskrifter och förordningar på federal, republikansk, territorial och lokal nivå.68 Den 

viktigaste lag i en rysk arbetsrätt är Трудовой кодекс РФ (Arbetsbalk RF). Arbetsbalken 

trädde i kraft den 31 december 2001 och sedan dess redigerats ett flertal gånger. Den 

innehåller 14 delar och består av 424 artiklar. Dessa täcker sådana områden som: syfte och 

mål med arbetsbalken, arbetsrelaterade avtal, facken, kollektivavtal, arbetstagarens och 

arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter, anställningsavtal, arbetstid, viloperiod, semester, 

löner, förbud mot diskriminering, garanti och kompensationer, tillsynsmyndigheter, 

disciplinpåföljder, kompetensutveckling, arbetsmiljö, arbetarskydd, arbetsreglering för sådana 

kategorier av arbetstagare som: kvinnor, minderåriga, säsongarbetare, deltidsanställda, 

                                         
65 40 § LAS. 
66 43 § 2 st. LAS. 
67 38 § LAS. 
68 Art. 5 Arbetsbalk RF. 



 

19 
 

visstidsanställda m.m. Bestämmelserna i Arbetsbalken är tvingande.69 Detta betyder att lagar, 

föreskrifter eller förordningar som innehåller avvikelser från AB är ogiltiga. 

Anställningsavtal är ett skriftligt dokument som måste undertecknas av arbetsgivaren och 

arbetstagaren.70 Vilket innehåll anställningsavtalet skall ha regleras i Art. 57 AB. Det är 

obligatoriskt att anställningsavtal skall innehålla parternas namn, företagets 

identifikationsnummer, arbetstagarens passnummer, datum och plats när avtalet slöts, 

arbetsplatsens namn och adress, befattningens namn och beskrivning, datum när 

arbetsförhållandet börjar, löneuppgifter och anställningens förmåner, arbetstid, semester, 

uppgifter om sociala försäkringar, parternas rättigheter och skyldigheter, m.m. Det är 

förbjudet för arbetsgivaren att kräva att arbetstagaren skall utföra arbete som inte beskrivs i 

anställningsavtalet.71 Exempelvis vid tvist om uppsägning tolkar domstolen arbetsvägran som 

tillåten om anställningsavtalet saknar uppgift om arbetsuppgifter.72 

Arbetsgivaren bör kräva av arbetstagare vid anställningen inte bara giltigt pass utan även en 

arbetsbok som innehåller information om arbetslivserfarenhet. Där för arbetsgivaren in 

uppgifter om arbetstagarens befattning, namn på arbetsplats, när anställningen börjar, 

omplaceringsåtgärder och när uppsägningen avslutas och dessa grunder.73  

3.2.  Anställningsformer 

Anställningsavtal enligt Art. 58 AB kan gälla tillsvidare eller vara tidsbegränsad med högst 5 

år. 

Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas: för visstidsanställning (högst två månader), för 

vikariat, för säsongsarbete, med arbetstagare som arbetar utomlands, för projektanställning, 

med praktikanter, med arbetslösa som arbetstränar, med arbetstagare som gör alternativ 

värnpliktigt tjänst, med pensionärer, med arbetstagare som har arbetsplats i Arktis, med 

arbetstagare som har uppgift att förebygga olyckor, katastrof, epidemi, mm., med studenter 

som studerar på heltid och med arbetstagare vilka har arbetet som bisyssla.74 

                                         
69 Art. 5 AB. 
70 Art. 67, 1 st. AB. 
71 Art. 60 AB. 
72  Domstol  № 21/40/2007. 
73 Art. 66 AB. 
74 Art. 59 AB. 
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3.3. Uppsägning från arbetsgivarens sida 

I AB finns tre möjligheter att säga upp ett anställningsavtal. De är ”avbrytande av 

anställningsavtalet”, ”upphävande av anställningsavtalet” och ”uppsägning från 

arbetsgivarens sida”. Innehåll av de tre begreppen är nästan lika.  

Sosna B.I. förklarar att innebörden i begreppet ”avbrytande av anställningsavtalet” är bredare 

än i de andra och omfattar alla grundar för avbrytande av anställningsförhållande som t.ex. 

när tidsbegränsad anställning har löpt ut eller det finns omständigheter som är oberoende av 

partens vilja (arbetstagarens värnplikt, domstolens dom som dömer anställd och omöjliggör 

för henne/honom att försätta arbeta, arbetstagarens fysiska arbetsförmåga som förhindra en 

fortsatt anställning, arbetstagarens död m.m.).75  

Termen ”upphävande av anställningsavtalet” omfattar fall när initiativ till detta tas av 

arbetstagaren eller arbetsgivaren eller ömsesidig överenskommelsen76 och dess innehåll liknar 

begreppet ”uppsägning”.77 Kommer parterna överens om att en tillsvidareanställning ska 

upphöra gäller inga särskilda regler utan parterna är fria att själva ange vilka villkor som ska 

gälla.  

Blir en tillsvidareanställning uppsagd från arbetsgivarens sida ställs tydliga krav för att 

uppsägningen skall vara giltig. Det krävs att två omständigheter äger rum. Den första är att det 

finns laglig grund för uppsägningen och den andra att arbetsgivare följer bestämda 

procedurregler för uppsägningen.78 Om en av de faktorer inte är uppfyllda betraktas 

uppsägningen som ogiltig.79   

Enligt Art. 81 AB skall uppsägningen från arbetsgivarens sida ha laglig grund och ske av två 

skäl: 

1. verksamhetsrelaterade   

2. personliga. 
                                         
75 Sosna, B.I., Ivlev, G.K., Avornik, G.K., Trudovoe pravo Rossii (Rysk arbetsrätt), Moskva: Gorodez, 2005, 

s.37. 
76 Art. 78, 80 och 81 AB. 
77 Sosna, B.I., 2005, s. 38. 
78 Art. 394 AB. 
79 Smirnov, O.V., Komentarii k Trudovomu Kodeksu Rossijskoj Federasii (Kommenter till  Arbetsbalk RF), 

Moskva: Prospekt, 2003, s. 178. 
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Det är viktigt att beakta att uppsägningar p.g.a. verksamhetsrelaterade skäl inte har något att 

göra med arbetstagarens personlighet, bara med organisationens intresse.80  

  

3.3.1. Verksamhetsrelaterade skäl: 

• likvidering av organisationen 

•  arbetsbrist  

Vid sådan typ av uppsägning har arbetstagaren rätt till uppsägningslön som är enhetlig med 

medellön och också till medellön för tiden när han/hon söker arbete, men högst i två månader 

från uppsägningsdag.81 

Det är arbetsgivarens prerogativ att bestämma om det föreligger arbetsbrist. Vid uppsägningar 

som åberopar sådana grunder skall domstolen inte diskutera motiveringar till sådana beslut.  

Målet № 105-1427/2007 gällde en jurist som var uppsagd p.g.a. arbetsbrist. Käranden 

åberopade omständighet att det fanns fortfarande behov av hans tjänst hos arbetsgivaren. 

Domstolens avvisade talan med förklaring att det är utanför domstolens behörighet att blanda 

sig i verksamhetens ekonomiska frågor och bestämma över driftsinskränkningar.  

Enligt Art. 180 AB  är arbetsgivaren vid verksamhetsrelaterad uppsägning skyldig att erbjuda 

en arbetstagare ett annat arbete hos sig. Detta gäller bara lediga befattningar. Arbetsgivaren 

kan erbjuda en anställd likvärdig sysselsättning eller arbete med lägre kvalifikation och lön.82  

Om arbetsgivaren inte uppfyller omplaceringsskyldigheten kan uppsägningen förklaras 

ogiltig. 

I fallet № 2-558/2006 fann domstolen att arbetsgivaren inte uppfylld sin 

omplaceringsskyldighet vid uppsägningen av en operatör p.g.a. arbetsbrist, därför förklarades 

uppsägningen som ogiltig. 

3.3.2. Personliga skäl: 

• Bristande överensstämmelse med förhållande till arbetstagarens befattnings 

beskrivning. Den grunden har två orsaker: 

                                         
80 Kashanina, T.V.& Kashanin, A.V., 2007, s. 334. 
81 Art. 178, 1 st. AB. 
82 Art. 81, 3 st. AB. 
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- hälsotillstånd och 

- bristande kompetens. 

Om arbetstagarens hälsotillstånd leder till bristande kompetens eller uppför arbetsuppgifter 

som är förbjudna med hänsyn till arbetstagarens hälsa eller hälsotillståndet medför en risk för 

andra anställda eller klienter/kunder/ patienter som arbetstagaren arbetar med.  

Om arbetstagaren har bristande kompetens visar det sig i testresultaten som görs av 

Attestationskommittén.83 Vid prövning av arbetstagarens kompetensnivå som kan leda till 

uppsägning skall Attestationskommittén ha med fackföreningens lokala representant. 84 Tester 

av personalen sker normalt en gång per år. Det är viktigt att arbetstagare som är anställda 

mindre än ett år inte skall genomgå test, detta gäller även gravida kvinnor och föräldralediga 

kvinnor som har barn under treårsåldern.85 

”Kvalifikation är nivån av teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som är knutna till 

något yrke.”86 Innan uppsägningen sker skall arbetsgivaren omplacera en anställd med 

hans/hennes godkännande till en annan arbetsplats. 87Om det inte finns sådan möjlighet, måste 

arbetsgivaren bevisa att arbetstagaren inte fullgör sina arbetsuppgifter p.g.a. bristande 

kompetens. Sådana bevis kan vara intyg om kasserad produkt som den anställde har tillverkat, 

eller kundernas/klienternas klagomål om bristande kvalitet av arbetstagarens produktion eller 

tjänst.  

Innan uppsägningen sker skall arbetsgivaren uppfylla sin omplaceringsskyldighet. 

Omplaceringen kan gälla bara lediga befattningar som är inte bara likvärdiga även med lägre 

kvalifikation och lön.88 

Vid uppsägning p.g.a. bristande kompetens har arbetstagare rätt till ersättning som motsvarar 

tvåveckors medellön.89 

                                         
83 Attestationskommittén byggs av organisationens medlemmar: t.ex. personalvetare, arbetsledare, jurister m.m. 

d.v.s. personer som kan göra bedömning av arbetstagarens kompetensnivå.  Kommittés syfte är att kontrollera 

om arbetstagaren passar i sin befattning - http://www.garant.ru/dpe/14_119.htm , hämtad 2009-02-23 
84 Art. 82, 3 st. AB. 
85 Smirnov, O.V., 2003, s. 180. 
86 Sosna, B.I. med fl, 2005, s. 53. 
87 Art. 81, 3 st. AB. 
88 Art. 81, 3 st. AB. 
89 Art. 178  AB. 
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• Vid ägarbyte kan ny ägare säga upp verkställande direktör, ställföreträdare och 

huvudbokförare utan någon grund under tre månader när ny ägare har fått sin 

ägarrätt.90 

Vid uppsägning p.g.a. ägarbyte måste arbetsgivaren utbetala ersättning i storlek som är minst 

tremånaders medellön.91  

Jag anser att den uppsägningsgrunden strider mot Art.3 AB som förbjuder diskriminering i 

arbetslivet p.g.a. kön, ras, hudfärg, nationalitet, språk, civil- eller socialstånd, befattning, 

ålder, religion eller annan trosuppfattning, föreningstillhörighet, politiska åsikter och andra 

grunder som är inte knutna till arbetstagarens sakliga egenskaper. Detta betyder att 

arbetstagare som har ledningspositioner i en organisation inte får särbehandlas på grund av 

sina befattningar. 

Sosna B.I. betonar att p.4 i Art.81 AB behöver ändringar på sådant sätt att ny ägare skall säga 

upp nämnda anställda bara på lagliga grunder.92  

• Vid upprepande underlåtenhet att utföra sina arbetsuppgifter, med villkor att 

arbetstagaren hade disciplinära påföljder innan.  

Rättspraxis visar att de flesta fall om ogiltigförklaring av uppsägningar gäller uppsägningar 

p.g.a. arbetstagarens upprepande underlåtenhet att utföra sina arbetsuppgifter.93 

Om arbetstagaren har disciplinära påföljder94 innan, har arbetsgivaren rätt att säga upp denne 

vid upprepande av underlåtelse av arbetstagaren arbetsuppgifter. Disciplinpåföljder vidtas 

bara när en anställd bryter mot arbetsdisciplinen. Lagbrott utanför arbetsplatsen räknas inte 

som brott mot arbetsdisciplinen. Exempel på handlingar som bryter mot arbetsdisciplinen är 

försenad inkomst, vägran att gå på en kurs som syftar till att utbilda arbetstagaren i de 

skyddsregler och skyddsanordningar som gäller på arbetsplatsen, arbetsvägran, m.m. 

                                         
90 Sosna, B.I. med fl, 2005, s. 55. 
91 Art. 181 AB. 
92 Sosna, B.I.med fl, 2005, s. 55. 
93 http://www.garant.ru/jurist/law_comments.htm, hämtad 2009-02-20. 
94 Enligt Art.192 AB är disciplinära påföljder: anmärkning, tillrättavisning och uppsägning. Med stöd av Art.193 

AB kan disciplinära påföljder tillämpas inte senare än en månad när händelse sker.  Sjukdomstid och semestertid 

räknas inte i den tiden. 
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Rättspraxis påvisar att arbetsgivaren skall beakta tyngd av förseelsen, omständigheter vid 

vilka händelsen skedde och arbetstagarens föregående beteende. Fallet № 05-231/2007 

berörde en vakt vid OAO ”Elezkij tabak” som var uppsagd med denna grund. Arbetstagaren 

fick sin första disciplinpåföljd för att hon lämnade sin arbetsplats under arbetstid utan att 

meddela sin chef.  Sedan upptäckte arbetsledaren att vakten använde tjänsttelefonen för 

privata samtal vilket var brott mot interna instruktioner. Efter andra förseelsen blev hon 

uppsagd. Domstolens bedömning var att eftersom arbetstagaren lämnade sin arbetsplats för att 

ta medicin och hennes frånvaro var kort, kunde den inte betraktas som brott mot 

arbetsdisciplin, p.g.a. sin obetydlighet. Privata telefonsamtal som var förbjudna enligt interna 

regler kunde ses som brott mot arbetsdisciplinen. Men omständigheterna att arbetstagaren 

hade ett samtal med sitt sjuka minderåriga barn som var hemma ensam, gjorde att hennes 

handling var obetydlig och kunde inte betraktas som laglig grund för uppsägning.  

Jag kan konstatera att den regeln om disciplinpåföljder som finns i Arbetsbalken har som 

syfte att skydda en anställd mot arbetsgivarens subjektiva inställning till arbetstagaren. 

Arbetsgivaren får inte åberopa disciplinpåföljder som är mer än ett år gamla.95 Arbetstagaren 

får inte bestraffas för samma överträdelse flera gånger, t.ex. att få anmärkning och sedan bli 

uppsagd.96  

• Vid tillfälliga gångs grova brott mot arbetsdisciplinen som: 

a) Frånvaro på arbetsplats utan giltig anledning hela arbetsdagen eller minst fyra 

sammanhängande timmar under arbetsdag.  

Som giltig anledning räknas sjukdom som är styrkas med läkarintyg, försenad lokaltrafik och 

naturkatastrof.97 

Det är viktigt att beakta: om anställningsavtalet eller annat lokal instruktion inte innehåller 

information om var arbetsplatsen för den berörda arbetstagaren är, skall definitionen om 

arbetsplats som finns i Art. 209, 6 st. AB användas. Med arbetsplats anses en plats, där 

arbetstagaren måste vara eller var han/hon måste bege sig i samband med sitt arbete och som 

finns under arbetsgivarens kontroll.  

                                         
95 Art. 194, 1 st. AB. 
96 Smirnov, O.V., 2003, s.183. 
97 Bojkova, O.S., Filippova, M.V., Novaja sudebnaja praktika po trudovomu zakonodateljstvu s kommentarijami 

(Nya domslut inom arbetsrelaterade tvister med kommentar, Moskva: GrossMedia, 2008, s. 34. 
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Målet № 14-34/2007 gällde om Surguts statliga pedagogiska universitet hade laglig grund att 

säga upp laboratoriets föreståndare.  Universitetet grundade uppsägningen på olovlig 

frånvaro. Arbetsgivaren har påstått att arbetstagaren inte var på sin arbetsplats i rum № 217, 

byggnad № 2. AD:s sammanfattande bedömning var att arbetstagaren inte kan vara skyldig 

till brott mot arbetsdisciplinen som frånvaro från arbetsplatsen utan giltig anledning, eftersom 

hon utförde sina arbetsuppgifter i ett annat rum- № 15, byggnad № 1 vilket också tillhör 

universitetet. AD lade vikt vid att arbetstagaren stödde sitt påstående med vittnesmål vilka 

bekräftade att hon var på arbetsplatsen och att arbetsgivaren inte redovisat bevis för att den 

enda arbetsplatsen var rum № 217 i byggnad № 2 och att arbetstagaren inte fick utföra sitt 

arbete på en annan plats. 

 

b) Vid närvaro på arbetsplats i onyktert tillstånd p.g.a. alkohol, droger eller andra 

toxiner.  

Rysk arbetsrätt saknar distinktion mellan alkoholmissbruk och alkoholrelaterad sjukdom, 

därför anser jag att det är oviktigt för ryska arbetsgivare om arbetstagaren lider av sjukdomen 

alkoholism vid uppsägningsförfarandet.  

Det har ingen betydelse när arbetstagaren kommer till arbetsplatsen i nämnda tillstånd: början, 

mitten eller i slutet av arbetsdag. Onyktert tillstånd skall styrkas med medicinskt intyg eller 

andra bevis vilka bedöms av domstolen.98 Som andra bevis godkänns av domstolen är 

protokoll som undertecknas av andra arbetstagare vilka blev vittne till att en anställd var 

onykter på arbetsplatsen. I målet № 2-694/2006 befann domstolen att uppsägningen av en 

arbetstagare var ogiltig, eftersom protokollen inte påpekade konkreta kännetecken av 

alkoholberusning.  

c) Spridande av sekretessbilagda uppgifter, även andra anställdas personliga 

uppgifter.  

Vid prövning av sådana fall är avgörande faktorer att arbetstagaren hade tillträde till 

sekretessbilagda uppgifter i sitt arbete och var förpliktigad att inte spridda ut dem.  

                                         
98 Smirnov, O.V., 2003, s. 186. 
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Uppsägningen har laglig grund om det finns en sekretess klausul i anställningsavtalet vilken 

arbetstagaren hade brutit med sina handlingar.99 

d) Vid stöld eller skada av egendom på arbetsplats. 

Den uppsägningsgrunden godkännas av domstolen bara om arbetstagaren var dömd för stöld 

eller skada och det finns fällande dom.100 

e) Arbetstagaren har åsidosatt sina åliggande angående arbetsskydd vilka ledde till 

olycksfall eller risk för olycka på arbetsplatsen.  

Denna punkt gäller arbetsmiljöskydd inom organisationen. Arbetsgivaren har rätt att säga upp 

en arbetstagare om hans/hennes handlingar bryter mot interna arbetsmiljöinstruktioner och 

orsakar allvarlig risk eller olycksfall på arbetsplatsen och om det finns skyddskommittés 

bestämmelse om detta.101 

• Vid tappat förtroende för arbetstagaren som arbetar med materiella och finansiella 

resurser på företaget. Uppsägningen tillämpas bara på de anställda som är skyldiga till 

materiella och finansiella brott på arbetsplats. 

Uppsägning av arbetstagaren med sådan grund skall baseras på faktum, inte bara misstankar 

vid systematiska eller en gångs brott.102  

• Vid omoralisk handling i uppfostringsrelaterat arbete som gör omöjligt för 

arbetstagaren att fortsätta sitt arbete.  

Förskollärare, lärare i grund-, gymnasieskola och högskola utgör uppfostringsrelaterat arbete. 

I lagtexten finns det inte förklaring vilka handlingar är omoraliska. Detta leder till svårigheter 

vid prövning av sådana mål. Sosna B.I. definierar omoralisk handling som en handling vilken 

strider mot moraliska normer och sedliga grundsatser.103 Exemplar på omoralisk handling 

som kan leda till uppsägning är framträdande på arbetsplats i onyktert tillstånd, sexuella 

                                         
99 Målet № 35-04/2005. 
100 Andrijahina, A.M., Gushina, K.O., Zasita trudovuh prav grazdan (Medbogarens arbetsrättslig skydd), 

Moskva: ”Daskov i K”, 2008, s. 45. 
101 Andrijahina, A.M. &  Gushina, K.O., 2008, s. 46. 
102 Smirnov, O.V., 2003, s. 190. 
103 Sosna, B.I. med fl, 2005, s. 69. 
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övergrepp på minderåriga, olämpligt uppträdande och fysiskt eller psykiskt våld mot elever 

och studenter.104 

 

Fallet № 09-231/2005 gällde en lektor vid Tekniska universitetet vilken blev uppsagd p.g.a. 

omoralisk handling. Han skrev kandidat- och magisteruppsatser mot betalning för studenter. 

Hänvisningar till att lektorn gjorde det för studerande från andra högskolor ansågs av 

domstolen som obetydligt. Domstolens bedömning var att uppsägningen hade laglig grund. 

 

• Ledningens bristande beslutsfattande som lett till förlust eller skada av 

organisationens egendom.  

Denna punkt omfattar ledningsgrupp som verkställande direktör, ställföreträdare och 

huvudbokförare. När arbetsgivaren åberopar denna uppsägningsgrund är det viktigt att fastslå 

orsakssamband mellan ledningens grundlösa beslut och konsekvenser som den hade, 

undersöka möjligheter om de följderna av felaktigt beslut kunde undvikas med andra 

beslut.105 Exempel på felaktigt beslut är när verkställande direktor säger upp en anställd utan 

laglig grund och det finns domstols beslut om ogiltigt uppsägning kan den verkställande 

direktören bli själv uppsagd.106  

• Vid tillfälligt grovt åsidosättande av ledningens arbetsuppgifter.  

Denna punkt gäller också bara sådana befattningar som verkställande direktor, ställföreträdare 

och huvudbokförare.107 Det finns ingen förklaring av begreppet ”tillfälligt grovt 

åsidosättande” i lagtexten eller kommentar till lagen. Domstolen gör sin bedömning i enskilt 

fall. Exempelvis räknas sådana brott som grova av domstolen: brott mot föreliggande eller 

förbud som arbetsledaren uppsåtligen gjorde sig skyldig och vilka ledde till annans 

kroppsskada/sjukdom eller materiella skada.108 

• När arbetsgivaren upptäcker att de uppvisade handlingar som arbetstagaren lämnade 

vid anställningen var falska.  

                                         
104 Sosna, B.I. med fl, 2005, s. 71. 
105 Smirnov, O.V., 2003, s. 191. 
106 Smirnov, O.V., 2003, s. 192. 
107 Smirnov, O.V., 2003, s. 194. 
108 Andrijahina, A.M. &  Gushina, K.O., 2008, s. 50. 
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Lista på dokument som skall redovisas vid anställning av arbetstagaren finns i Art.65, 1 st. 

AB. De är giltigt pass, arbetsbok, pensionsförsäkringscertifikat, utbildningsintyg. Som 

exempel kan nämnas ett fall № 25-321/2008 vilket berör en arbetstagare som blev uppsagd 

efter att arbetsgivaren upptäckte att den anställd lämnade falska dokument vid anställningen. 

Avgörande för AD:s bedömning var att den arbetstagaren var anställd som universitets lektor 

och hans doktorantavhandling var falska. AD lägger vikt på att i detta fall är äkthet av 

handlingar viktigt, eftersom det var ett av de krav som ställs för befattningen.  

3.4. Procedurregler vid uppsägningen 

Vid uppsägning av en arbetstagare blir en rad procedurregler aktuella enligt Arbetsbalken RF. 

De reglerna som måste följas är formkrav, den lokala fackföreningens medverkan och 

turordningsregel. 

3.4.1. Uppsägningstid 

Det finns inga bestämmelser om uppsägningstid i rysk arbetslagstiftning. Dagen när 

anställningsavtalet upphör är arbetstagarens sista arbetsdag.109  

3.4.2. Formkrav 

Arbetsbalken bestämmer den minsta tiden innan arbetsgivaren skall underrätta arbetstagaren 

om uppsägningen.  

Vid uppsägningar p.g.a. verksamhetsrelaterade skäl skall arbetsgivaren lämna 

uppsägningsbeskedet personligen med arbetstagarens underskrift minst två månader innan 

uppsägningsdatum.110  

3.4.3. Lokala fackföreningens medverkan vid uppsägningsbeslut 

Arbetsgivaren skall skriftligen informera den lokala arbetstagarorganisationen om 

verksamhetsrelaterade uppsägningar inte senare än två månader innan förändring av 

verksamheten sker, vid kollektiv uppsägning minst tre månader.111 Med kollektiva 

                                         
109 Art. 84, 3 st. AB. 
110 Art. 180, 2 st. AB. 
111 Art. 82, 1 st. AB. 
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uppsägningar avses uppsägningar från arbetsgivarens sida av 1 % av alla anställda på 

företaget och som vidtas inom viss tidsperiod:  

– 50 anställda inom 30 dagar 

– 200 eller mer anställda inom 60 dagar 

– 500 eller mer anställda inom 90 dagar.112 

Arbetstagare som är fackmedlemmar bör uppsägas p.g.a. bristande kompetens eller 

upprepande underlåtenhet att utföra sina arbetsuppgifter bara med hänsyn till synpunkter från 

organisationens fackförening.113 Lokal fackföreningen gör bedömning gällande detta under 

sju arbetsdagar och redovisar sina ståndpunkter skriftligen till arbetsgivaren. Om parterna har 

skiljda meningar, ska de försöka komma överens under tre dagar. Om detta inte går, så har 

arbetsgivare rätt att enhälligt fatta ett beslut, vilket kan överklagas av 

arbetstagarorganisationen till domstol. 

3.4.4. Turordningsregel  

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist har en anställd med högre arbetsproduktivitet och 

kvalifikation företrädesrätt.114 Vid bedömningen av arbetstagarens arbetsproduktivitet och 

kvalifikation bör iakttas att jämförelse är möjligt bara mellan anställda med samma 

befattningar. Om arbetstagare har lika arbetsproduktivitet och kvalifikation tas hänsyn till 

deras personliga och familjerelaterade omständigheter. Då lämnas företrädesrätt till 

arbetstagare som har: 

1)   minst två personer att försörja;  

2)   inte andra familjemedlemmar med egen inkomst; 

3)   arbetstagare som under sin anställning hos arbetsgivaren fått arbetsskador eller 

arbetsrelaterad sjukdom;  

4)    personer som blivit invalidiserade under stridshandlingar inom 

försvarsplikten;  

5)    arbetstagare som kompetensutvecklas och samtidigt utför sina arbetsuppgifter; 

6)   andra faktorer som är bestämda i kollektivavtalet.115 

                                         
112 Bojkova, O.S. & Filippova, M.V., 2008, s. 87. 
113 Art. 82, 2 st. AB. 
114 Art. 179, 1 st. AB. 
115 Art. 179, 2-3 st. AB. 
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Sosna B.I. betonar att företrädesrätt vid turordningssituation äger rum bara i situation när t.ex. 

två av fyra bokföringsbefattningar lämnas kvar vid personalinskränkning. Gällande 

Arbetsbalken förklarar inte vilka av de nämnda kategorier av anställda som har lika 

arbetsproduktivitet och kvalifikation som skall behålla sin anställning. Han menar att det är 

arbetsgivaren som bestämmer i sådan situation.116 

3.4.5. Rätt till återanställning 

Det finns inga bestämmelser om arbetstagarens återanställningsrätt i rysk arbetslagstiftning.  

3.4.6. Ogiltigförklaring av uppsägningen 

Om arbetstagaren vill hävda sin uppsägning som ogiltig kan han/hon vända sig till domstol 

inom en månad från den dag denne fick ett uppsägningsbesked från arbetsgivaren.117 De 

rättigheter arbetstagaren därmed kan göra anspråk på är dels ogiltigförklaring av 

uppsägningen, dels rätt att återgå till arbetet och dels skadestånd. Arbetstagaren frikännas från 

att betala rättegångskostnader när de väcker talan mot arbetsgivaren med grunder som 

föreligger i arbetsförhållanden.118 

Ogiltigförklarar domstolen en uppsägning återvänder arbetstagaren till arbetet på samma 

villkor som förut. Arbetstagaren har rätt att få löneersättning för den arbetstid han/hon 

förlorade till följd av arbetsgivarens uppsägningsbeslut. 119 

Om uppsägningen stred mot lagen har arbetstagaren rätt till ersättning. Ersättningssumman 

bestäms av domstolen. 
120

 

                                         
116 Sosna, B.I. med fl, 2005, s. 52. 
117 Art. 392, 1 st. AB. 
118 Art. 393  AB. 
119 Art. 394, 1-2 st. och  Art. 396  AB. 
120 Art. 394,  9 st. AB. 
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4. En jämförelse mellan svenska och ryska regler för uppsägning från 

arbetsgivarens sida 

4.1. Materiell komparativ 

I Sverige och Ryssland finns ett flertal regler som direkt begränsar arbetsgivarens frihet att 

vidta uppsägningar. 

I svensk arbetslagstiftning gäller att en uppsägning från arbetsgivarens sida måste vara sakligt 

grundad. Enligt lagen om anställningsskydd måste en uppsägning rättsligt klassificeras som 

en uppsägning på grund av personliga skäl eller på grund av verksamhetsrelaterade skäl -

arbetsbrist.  

 

Den ryska arbetslagstiftningen ger flera möjligheter till att upphäva ett anställningsavtal. Blir 

en tillsvidareanställd uppsagd från arbetsgivarens sida ställs kravet att uppsägningen måste 

vara lagligt grundad. Uppsägningsskälen kan utgå från två skäl: arbetstagarens personlighet 

eller verksamhetsrelaterad.  

 

Jag anser att orsaken till uppsägningsgrund i Sverige kallas saklig ligger i den kompletterande 

informationen i andra rättskällor än själva lagtexten: förarbetena till lagen om 

anställningsskydd, rättspraxis från arbetsdomstolen och stort rättsvetenskaplig litteratur där 

begreppet saklig grund tolkas.  

 

Vad det gäller rysk arbetsrätt finns begreppet laglig grund, vilken menar att alla uppsägnings 

skäl uppräknas direkt i lagtexten. 

 

I den ryska Arbetsbalken skiljs inte uppsägning från avsked. Jag ser anledningen till detta att i 

ryska lagstiftningen saknas följaktligen motsvarande regler om uppsägningstiden. Alla 

uppsägningar från arbetsgivarens sida har omedelbar verkan, från den dagen när 

anställningsavtal upphör. 

 

Arbetsbrist i båda länderna kan ta sikte på en enda person såväl som på flera och samma 

anställningsskyddsregler gäller i båda fallen.  

Svenska anställningsskyddslagen bygger på principen att det är arbetsgivaren som ensam 

bestämmer hur hans/hennes verksamhet skall bedrivas, hur många anställda som skall finnas 
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och hur arbetet skall vara organiserad. Dessa frågor kan alltså inte vara föremål för rättslig 

prövning, utan utför en saklig grund för uppsägning. Det saknas ett särskilt begrepp för 

kollektiva uppsägningar i lagstiftningen. Istället omfattas både kollektiva och individuella 

uppsägningar från arbetsgivarens sida på grund av verksamhetsrelaterade skäl av begreppet 

arbetsbrist.  

I Ryssland, precis som i Sverige, prövar domstolen normalt sett inte arbetsgivarens 

bedömning om det föreligger arbetsbristsituation.  

 

När det gäller personrelaterade uppsägningar, finns det i princip samma uppsägningsgrunder i 

både länderna som t.ex. bristande duglighet, bristande förtroende, illojalitet, olovlig frånvaro, 

sjukdom, onykterhet, ordervägran, stöld, m.m. Jag betonar att rysk Arbetsbalken gäller alla 

arbetstagare även de som har företagsledande ställning: verkställande direktör och 

ställföreträdare. Där gäller mer strikta regler än för andra arbetstagare, t.ex. tycker jag är 

diskriminerande uppsägningsgrund vid ägarbyte. Rysk Arbetsbalken omfattar också 

uppsägningar på grund av brott mot bestämmelse inom arbetsmiljö vilka gäller alla 

arbetstagare.  

 

Det är intressant att rysk lagstiftning skiljer sig från svensk när den första inte betraktar 

alkoholism som sjukdom, d.v.s. arbetsgivaren är inte skyldig att vidta åtgärder till 

omplacering och rehabilitering av alkoholiserad anställd. 

 

I förhållande till svensk lag medger rysk lag dessutom sådana uppsägningsgrunder som 

omoralisk handling vid uppfostrad relaterad arbete eller falska uppvisade handlingar vid 

anställningen. Jag anser att det är svårt att avgöra vilken handling kan räknas som omoraliskt 

inom arbetslivet. I så fall skall det finnas särskilda bestämmelser för t.ex. varje bransch. 

Användning av denna grund för uppsägningen måste kritiskt granskas. 

 

 Bestämmelser skiljer sig åt i Sverige och Ryssland när det gäller procedurregler vid 

uppsägningen. 

 

I Sverige finns vid sidan av LAS en rad uppsägningsförbud i olika lagar med syfte att bereda 

särskilt skydd åt vissa arbetstagare. Vid frågan om det anställningsskydd som enligt LAS 

tillkommer arbetstagare vid verksamhetsrelaterade uppsägningar gäller i första hand regler om 

turordning. Eftersom arbetsgivaren själv bestämmer området för arbetsbristen förhindrar 
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turordningsregler att arbetsgivare skapar en arbetsbristsituation för vissa anställda av 

oväsentligt skäl. 

 

Den svenska turordningsregeln ”sist in, först ut”, där en arbetstagare med längre 

anställningstid och högre ålder har rätt till företräde till fortsatt arbete, kan vara ett allvarligt 

hinder för att effektivisera verksamheten och rädda företaget i t.ex. konkurrenssituation. 

Alternativet finns inom ryska turordningsregler, där har en anställd med högre 

arbetsproduktivitet och kvalifikation företrädesrätt d.v.s. principen ”rätt man på rätt plats”. 

Vid verksamhetsrelaterade uppsägningar säger ett företag upp de arbetstagare som hade lägst 

produktivitet och sämre kvalifikation. Om jag skall titta på det förhållandet från en annan 

synvinkel, kan jag säga att sådana uppsägningsbeslut skulle fungera som en signal till andra 

arbetsgivare om att den uppsagde hade låg produktivitet. Denna negativa signal skulle 

förmodligen innebära att den uppsagde skulle få svårt att finna nya arbeten eller erbjudas 

arbete till en lägre lön.  

 

Jag anser att svenska turordningsregler fungerar som skydd för arbetstagare, men som nackdel 

för själva verksamheten. 

I rysk lagstiftning jämfört med svensk finns inga regler för återanställningsrätt vid 

uppsägningar på grund av arbetsbrist, vilka betraktar jag som ofördelaktig för arbetstagare i 

Ryska federationen.  

I både länderna gäller vid uppsägningar från arbetsgivarens sida omplaceringsskyldighet.  

I svensk rätt är det avgörande för betydelsen av kravet på att en arbetstagare vid omplacering 

skall ha tillräckliga kvalifikationer. ”Som kvalifikationer får nämligen räknas bara sådant som 

kan sägas höra till arbetstagarens förmåga att utföra det arbete som kommer i fråga.”121 

Utgångspunkten för bedömningen är att arbetsgivaren själv bestämmer, vilka kvalifikationer 

som krävs för en viss befattning. Denna rätt anses ingå i arbetsgivarens antagningsrätt 

respektive arbetslednigsrätt. I förarbetena kopplades kravet på tillräckliga kvalifikationer vid 

omplacering till de kvalifikationer som krävdes i en nyanställningssituation på så sätt att det 

slogs fast att arbetsgivaren inte fick ställa högre krav på kvalifikationer vid fullgörandet av sin 

omplaceringsskyldighet än vid nyanställningar.122 

                                         
121 Calleman, 1999, s. 167. 
122 Prop.1973:129, s. 18,44,158 f, 165 och 260. 
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I Ryssland skall arbetsgivaren erbjuda en anställd ett annat arbete hos sig innan uppsägningen 

sker i bara två fall: vid arbetsbrist och bristande överensstämmelse med förhållande i 

arbetstagarens befattningsbeskrivning. I övrigt gäller omplaceringen inte bara likvärdigt 

arbete utan med mindre kvalifikationskrav och lön. Detta ser jag som oacceptabel villkor 

vilken är till nackdel för arbetstagaren. 

 

Enligt svensk rätt är arbetsgivaren skyldig att förhandla uppsägningar p.g.a. personliga skäl av 

en anställd som är fackligt ansluten och inför en driftsinskränkning med berörda 

fackorganisationer enligt de regler som stadgas i MBL. I medbestämmandelagen ges vissa 

anvisningar om hur förhandlingarna ska gå till. Bland annat finns krav på vilken information 

arbetsgivaren måste ge arbetstagarparten.  

 

I rysk rätt finns reglar om arbetsgivarens skyldighet att skriftligt informera en lokal 

arbetstagarorganisation om verksamhetsrelaterade uppsägningar vid en eller flera arbetstagare 

samt även vid kollektiva uppsägningar. I lagstiftningen finns också bestämmelse om lokal 

fackförenings medverkan vid uppsägningsbeslut av enskilda arbetstagare p.g.a. personliga 

skäl.  

 

De regler som gäller formkrav är inte så stränga i Sverige. Uppsägningen skall vara skriftlig 

för att vara giltigt bara hos offentliga anställda. I Ryssland finns det ett typisk ryskt drag - 

byråkrati och det ställs strikta regler för arbetsgivaren att alla anställningsrelaterade 

dokumenten skall vara skriftliga och att arbetstagare skall var informerad om sina 

skyldigheter.  

 

I Sverige och Ryssland gäller om arbetsgivaren brutit mot lag ges också möjlighet för 

arbetstagaren att vända sig till domstol för att t.ex. förklara uppsägningen ogiltigt och att få 

förutom lön och eventuella övriga anställningsförmåner också ersättning.  

4.2. Relation till internationell reglering 

På internationell nivå finns de grundläggande bestämmelser om anställningsskydd vilket 

direkt avspeglas i de gemensamma drag som svensk och rysk rätt uppvisar. 
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Från och med 1995 är Sverige medlem i den Europeiska Unionen. Det innebär på arbetslivets 

område att det krävs en viss anpassning av svenska lagar och förordningar vad gäller frågor 

som arbetsmiljö, arbetstid och jämställdhet.123  

 

När det gäller uppsägningen från arbetsgivarens sida med arbetsbristgrunden tillämpas 

direktiv 98/59/EG.124 Enligt detta direktiv ställs olika kriterier på vad som kan utgöra en 

kollektiv uppsägning. Med kollektiva uppsägningar avses uppsägningar från arbetsgivarens 

sida av ett eller flera skäl som inte härrör till de berörda arbetstagarna personligen.125 

Föreskrifterna blir emellertid bara tillämpliga om uppsägningarna vidtas inom en viss 

tidsperiod och om antalet uppsägningar har en viss omfattning. Enligt bestämmelserna ställs 

vissa krav på tidsperiod inom vilka uppsägningarna måste vidtas och att antalet uppsägningar 

har en viss omfattning.  

Något begrepp för kollektiva uppsägningar saknas i svensk rätt. Individuella såväl som 

kollektiva uppsägningar omfattas istället av begreppet arbetsbrist. 

 

Jag anser att uppvisade i kapitel 4.1. likheter i svensk och rysk arbetsrätt kan förklaras med 

det faktum att både länderna är medlemmar i ILO och tillämpar ILO:s konvention nr.158 om 

uppsägningar av anställningsavtal från arbetsgivarens sida och den kompletterande 

rekommendationen nr. 166.  

 

Enligt konventionen ges flera riktlinjer för hur lagstiftaren ska se på en uppsägning från 

arbetsgivarens sida. Exempelvis anges i art. 4 att arbetsgivarens uppsägningsförklaring måste 

förekommas av ett giltigt skäl (valid reason) och att detta måste vara kopplat till 

arbetstagarens duglighet, uppförande eller till verksamhetens behov (operational requirements 

of the undertaking, establishment or service). Vad gäller gränsdragningen mellan personliga 

och verksamhetsrelaterade skäl saknar konventionen särskilda riktlinjer för bedömningen och 

anger endast vilka omständigheter som inte får läggas till grund för en uppsägning,126 vilket 

bland annat innebär att uppsägningar av diskriminerande karaktär med tanke på exempelvis 

                                         
123 Bratt, Christian, Arbetsmarknaden i 18 länder, Stockholm: Svenska arbetsgivarföreningen, 1995, s. 98. 
124 Rådets direktiv 98/59/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar. 
125 Art. 1, p.1 Direktiv 98/59/EG. 
126 Art.5-7 ILO:s konvention nr. 158. 



 

36 
 

civilstånd, familjeansvar, havandeskap ska ogiltigförklaras. Dessa uppsägningsförbud 

kompletteras av ytterligare exempel i rekommendationen.127 

 

4.3. Relation till jämställdhet i arbetslivet 

”Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter 

inom livets alla områden. Det gäller till exempel: 

• Makt och inflytande 

• Ekonomiskt oberoende 

• Företagande, arbete, arbetsvillkor 

• Utbildning och utveckling 

• Ansvar för hem och barn 

• Frihet från könsrelaterat våld”128 

Både Ryssland och Sverige ratificerade ILO:s konventioner nr. 100 angående lika lön för män och 

kvinnor för arbete av lika värde och nr. 111 angående diskriminering i fråga om anställning och 

yrke. De två nämnda konventionen har som syfte att främja jämställdhet mellan kvinnor och 

män. 

Sverige driver sedan början av 1970- talet en jämställdhetspolitik, vars syfte är att kvinnor och 

män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i arbetslivet.129 

Sverige till skillnad från Ryssland tillämpar EU:s bestämmelse inom jämställdhetsområdet. 130 
 

Den 1 januari 2009 trädde ny diskrimineringslag i kraft. Lagens ändamål är att motverka 

diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.131  

                                         
127 http://www.ilo.org/ilolex/russian/docs/convdisp1.htm, hämtad 2009-02-20. 
128 http://www.jamombud.se/omjamstalldhet/default.asp, hämtad 2009-03-08. 
129 Adlercreutz, Axel, 2003, s. 262f. 
130 som exempelvis Rådets direktiv 2006/54/EG om genomförandet av principen om lika möjligheter och 

likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet och Rådets direktiv 96/34/EG om ramavtalet om 

föräldraledighet. 
131 1 kap.1 § DL. 
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Enligt 3:3 DL skall arbetsgivaren bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika 

rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning.  Arbetsgivaren är skyldig att vart tredje år upprätta en jämställdhetsplan 

vilken ska innehålla en översikt över åtgärder som behövs på arbetsplatsen och en redogörelse 

för vilka av dessa åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under de 

kommande åren.132 Arbetsgivare ska också kartlägga och analysera lönefrågor i syfte att 

upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan 

kvinnor och män.133   

 

Regler som är knutna till uppsägning från arbetsgivarens sida berörs inte i DL, men i 11 §, 3 

st. LAS stadgas att om föräldraledig arbetstagare sägs upp på grund av arbetsbrist, börjar 

uppsägningstiden löpa när han/hon helt eller delvis fortsätter arbetet eller, enligt den anmälan 

om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker. Föräldraledighet gäller både kvinnor 

och män. 

 

Jämställdhet i Ryssland mellan kön föreskrivs i artikel 19 i Konstitution RF.  

I Arbetsbalken finns regler som skyddar kvinnor: förbud att använda kvinnliga arbetstagare 

inom tungt fysiskt arbete.134 Men lagen förklarar inte vilka sysselsättningar likställs med tungt 

arbete. Detta gör möjligt att utnyttja regeln för diskriminering av kvinnor vid anställning. 

Andra bestämmelser, som jag tycker är diskrimminerande är Art. 264 AB vilken jämställer en 

rad garantier och privilegium135 som kvinnor har i samband med moderskapet med 

ensamstående fäder. Jag anser att lagen ska gälla alla fäder som vill ta hand om sina barn även 

de som uppfostrar sina barn tillsammans med fru eller sambo.  

Det finns några stadgar i Arbetsbalken som är till fördel för arbetstagare och som saknar 

motsvarighet i svensk lagstiftning. Det är förbjudet för arbetsgivaren att säga upp gravida 

kvinnor med undantag vid organisationens likvidation.136 Det är också olovligt för 

arbetsgivaren att säga upp kvinnor som har barn under tre års ålder, ensamstående mammor 

med barn som är yngre än 14 år eller handikappade barn som är yngre än 18 år på grund av 

                                         
132 3 kap. 13 § DL. 
133 3 kap. 10 § DL. 
134 Art. 253 AB. 
135 T.ex. omplacering, föräldraledighet för vård av barn och extra semesterdagar. 
136 Art. 261, 1 st. AB. 
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arbetsbrist, bristande överensstämmelse med förhållande till arbetstagarens befattnings 

beskrivning, ägarbyte och ledningens bristande beslutsfattande som lett till förlust eller skada 

av organisationens egendom.137 Samma regel gäller andra arbetstagare som uppfostrar barn i 

nämnda ålder utan mamma.138 Från rättspraxis följer att begreppet ensamstående mammor 

omfattar kvinnor som föder barn utanför äktenskap och kvinnor som är ensam 

vårdnadshavare.139 

Rysk arbetsrätt skiljer sig från svensk när det gäller föräldralediga arbetstagare med avseende 

på kön. Kvinnor har mer skydd än män i samband med föräldraskapet i arbetslivet.   

Inga bestämmelse angående jämställdhet finns i rysk arbetsrätt. Förklaring till detta ligger 

möjligtvis att Ryssland fortfarande är ett patriarkalt samhälle och frågor om jämställdhet står 

över huvud taget inte med på den politiska dagordningen. Statistisk undersökning som 

Institution för social och genus politik gjorde visar att bara 51 % av kvinnor tycker att det 

finns jämställdhet i Ryssland och 61 % av män som håller med.140  

 

Ungefär hälften av alla yrkesverksamma är kvinnor. Kvinnors utbildningsnivå ligger i 

genomsnitt högre än männens. Lönen för kvinnor uppgår dock i genomsnitt till endast 70 

procent av männens. Kvinnor är i majoritet inom den budgetfinansierade sektorn. I ekonomins 

mest lönsamma grenar återfinns kvinnor i mer begränsad omfattning. Av dem som registrerats 

som officiellt arbetslösa är en majoritet kvinnor. 141 

 

Vad gäller jämställdhet i de två länder tycker jag att ryskt samhälle har långt kvar när det 

gäller fördelning av kvinnor och män i beslutande ställning, inte bara i politiken utan också i 

näringslivet, forskarvärlden, folkrörelserna och andra viktiga samhällsarenor. 

 

Jag kan också konstatera att Sverige kommit långt när det gäller att öka jämställdheten mellan 

kvinnor och män. Men fortfarande finns det mycket kvar att göra.  Undersökningar visar att 

kvinnor har lägre lön, tar ett större ansvar för hem och barn, är underrepresenterade där 
                                         
137 Art. 261, 4 st. AB. 
138 Art. 261 AB. 
139 Domstol  № 105-2457/2003 och  № 34-5412/2004. 
140 http://www.genderpolicy.ru/242, hämtad 2009-02-23. 
141 http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/document/?instance=1&action_show_document.452.=1, 

hämtad  2009-01-27. 
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besluten fattas och utsätts för våld i högre grad än män.142 Kvinnor och män skulle ha samma 

möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
142 http://www.socialdemokraterna.se/webben-for-alla/EU/EU-delegationen/Politik/Sa-tycker-vi/Jamstalldhet/, 

hämtad 2009-02-23.  
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5. Slutsatser 

Utan att ställa ett krav på att med denna uppsats göra en fullständig bild av alla de 

bestämmelser som gäller vid uppsägningar från arbetsgivaren sida i Sverige och Ryssland, har 

jag valt att lyfta fram några av de viktigaste reglerna och principerna som gäller enligt de båda 

ländernas arbetsrättslagstiftning och praxis. 

Vid en jämförelse av den svenska och ryska rättsordningen har både likheter och skillnader 

påträffats. En tydlig likhet är lagstiftarnas förhållningssätt till arbetsgivarens möjlighet att 

säga upp en tillsvidareanställd arbetstagare. I båda rättsordningarna ställs krav på att en 

uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt/laglig grundad. Kravet är i svensk 

lagstiftning utformat som en allmän generalklausul i syfte att det ska vara domstolarna som i 

sista hand avgör när saklig grund föreligger i ett visst uppsägningsfall. I rysk lagstiftning finns 

konkreta bestämmelser vad som föreligger till grund för uppsägning. 

I både svensk och rysk rätt görs vidare en uppdelning mellan personliga och 

verksamhetsrelaterade uppsägningsskäl. I Ryssland och Sverige gäller att domstolarna av 

princip inte överprövar de företagsekonomiska överväganden som föranlett ett visst beslut om 

driftsinskränkning.  

Gemensamma drag i ländernas lagstiftning är att arbetsgivaren är skyldig att omplacera 

arbetstagaren innan uppsägningen sker.  

Det finns en rad skiljande drag i ländernas lagstiftning. Detta gäller i första hand 

turordningsregler som skiljer sig kraftigt. I Sverige har arbetstagare med längre anställningstid 

och högre ålder företräde. I Ryssland står verksamhetens ekonomiska intresse över 

anställningsskyddet, eftersom vid turordningen stannar arbetstagare med högre produktivitet 

och kompetens kvar på företaget. 

För att förklara orsakerna till den likformighet som uppträder i vissa delar av svensk och rysk 

lagstiftning, har jag riktat uppmärksamhet mot de båda ländernas internationella förbindelser, 

främst de som utgår från ILO.  

Olikheter som hittats vid analys av både ländernas rätt finner jag i det faktum att Sverige har 

längre anställningsskyddstraditioner som utvecklas ständig genom förbindelsen med EU. 
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Ryssland är inte medlem i EU och tillämpar inte progressiva, i min åsikt, bestämmelse 

angående anställningsskydd.  

 

De nämnda skiljaktigheterna uppstår till nackdel för ryska arbetstagare.  

Jag kan konstatera att i förhållande till svensk arbetslagstiftning är rysk sämre ur 

arbetstagarsynpunkt. 
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Lag (1994:260) om offentlig anställning 
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