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Sammanfattning 
I denna uppsats utreds vilka skillnader och likheter som finns mellan svensk och polsk ar-
betslagstiftning gällande verksamhetsrelaterade uppsägningar. Studien tar avsikt på tre vik-
tiga moment där arbetsgivarens frihet begränsas i ett uppsägningsförfarande. Med dessa 
moment avses de villkor som måste iakttas för att en arbetsgivare ska kunna säga upp en el-
ler flera arbetstagare, de procedurregler som gäller inför en uppsägning och de former av 
anställningsskydd som tillförsäkras arbetstagarna i samband med eller efter en uppsägning. 
I uppsatsen finns en karta som översiktligt jämför viktigaste reglerna i de två ländernas re-
gelsystem. 

Slutsatsen av undersökningen är att svensk och polsk arbetsrätt uppvisar flera gemensam-
ma drag och att dessa beror på att ländernas regleringar utgått från samma minimikrav i 
ILO konventioner och EG direktiv. Studien visar också på betydande olikheter. Exempel-
vis saknar många av de regler som utgör själva kärnan i det svenska anställningsskyddet vid 
verksamhetsrelaterade uppsägningar någon motsvarighet i polsk arbetsrättslagstiftning. 
Dessutom bidrar den brist på enhetlig reglering i den polska lagstiftningen att stora skillna-
der i fråga om anställningsskydd uppstår till nackdel för arbetstagare som är anställda vid 
mindre företag. I förhållande till svensk arbetslagstiftning är därmed den polska arbetslag-
stiftningen sämre ur arbetstagarsynpunkt.  
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Abstract 
This thesis investigates similarities and disparities between Swedish and Polish 
Labour Law concerning dismissals due to operational requirements and group 
redundancies. The study focuses on three important elements where the em-
ployers’ liberty is legally infringed upon in a procedure of notice. These ele-
ments 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 redundan-
cies. In the thesis there is a comparative map that outlines the most important 
rules within the Swedish and Polish legal systems concerning the subject. 

The analysis has shown that Swedish and Polish Labour Law have many com-
mon features and that this depends on the circumstance that the national legis-
lations of the two countries has been affected by the same minimal standards 
given in EC Directives and 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 Polish Labour Law. Further-
more, the lack of coherence in the Polish legal system contributes to great dif-
ferences concerning employment protection in disadvantage for employees 
working in little or medium sized companies. Therefore, the Polish leglisation 
in relation to the Swedish legislation must be considered as poor from the 
viewpoint of the employee. 
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1 Inledning 
Det finns många anledningar att som svensk jurist intressera sig för andra rättsordningar än 
den egna. Komparativ rättskunskap bidrar både till att höja allmänbildning och förståelse 
för andra folks levnadssätt och kultur. Därutöver kan studier av utländsk rätt på många sätt 
förbättra förståelsen för den egna rättsordningen. Med tanke på den internationalisering 
som utmärker vår tid är det dessutom sannolikt att kraven på juristens förmåga att snabbt 
sätta sig in i nya rättsliga system på sikt kommer att öka. Inte minst gäller detta den yrkes-
verksamme affärsjuristen.  

Vid en blick på de översikter som kommer i fråga i svenska komparativrättsliga samman-
hang kan märkas att de rättssystem som ägnas intresse oftast tillhör västeuropeiska stater. 
Att jämföra den egna rättsordningen med de rättsordningar som av kulturella skäl ligger 
nära till hands eller av andra anledningar tillskrivs en viss auktoritet kan givetvis vara moti-
verat. Frågan är ändå av varför de rättsliga traditioner som finns i östra Europa på detta sätt 
åsidosätts.  

När det gäller Polen är det sällan man stöter på översikter över landets rättsliga system. Det 
har sina skäl. Landet har genomgått omvälvande politiska förändringar sedan avskaffandet 
av det planekonomiska systemet och återinförandet av ett marknadsekonomiskt system 
1989/90. Detta systemskifte har naturligtvis varit, och är fortfarande, en mycket långvarig 
och komplicerad process. Därmed kan det visserligen tyckas ointressant för ett land som 
Sverige att vända sig till ett rättssystem som det polska i syfte att med komparativ metod få 
perspektiv på vissa angelägna frågor. Emellertid fråntar inte Polens delvis unga och oenhet-
liga rättstradition intresset av att få en översikt gjord. Med tanke på Polens EU-
medlemskap från 2004 och det ökade handelsutbyte som skett mellan Sverige och Polen i 
anslutning till detta,  kan ett svenskt intresse för det polska rättsystemet snarare vara väl be-
fogat.  

Det har under de senaste åren både i media och på politisk nivå ifrågasatts om det kan fin-
nas särskilda vinster för internationella koncerner med dotterbolag i flera länder att lägga 
ned verksamhet just i Sverige.1 Bakgrunden har varit ett ökat antal varsel om betydande 
driftsinskränkningar. I anledning av detta har komparativrättsliga undersökningar gjorts för 
att kartlägga rättsförhållandena i övriga europeiska stater gällande verksamhetsrelaterade 
uppsägningar i syfte att utreda om orsaken skulle kunna bero av skillnader mellan rättssy-
stemen. Någon liknande studie av Polen har emellertid inte genomförts. Med tanke på att 
att landet med sina företagsekonomiskt gynnsamma villkor gärna lockar till sig företag, inte 
sällan från Sverige, kan detta följaktligen vara ett praktiskt exempel på att intresse borde 
finnas av att få det polska rättsläget kartlagt.  

1.1 Syfte 

För att göra en komparativ studie av rättsläget i Polen och Sverige gällande verksamhetsre-
laterade uppsägningar bör givetvis många aspekter av den arbetsrättsliga och sociala 
skyddslagstiftningen undersökas. I den här uppsatsen koncentreras emellertid en sådan un-
dersökning till att bara behandla tre viktiga moment där arbetsgivarens frihet lagligen be-
gränsas i ett uppsägningsförfarande, nämligen de villkor som måste iakttas för att en ar-

                                                 

1 Se AMS rapport, Kartläggning av det europeiska rättsläget vad gäller arbetsgivarens ansvar vid företagsned-
läggningar, 2002. 
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betsgivare ska kunna säga upp en eller flera arbetstagare, de procedurregler som gäller inför 
en uppsägning och slutligen de former av anställningsskydd som tillförsäkras arbetstagarna 
i samband med eller efter en uppsägning. Det har inom den snäva tidsram som medgivits 
inte varit möjligt att ge en sammanhängande bild över alla de rättsverkningar uppstår vid en 
uppsägning. Därför har de frågor som valts ut varit sådana som bäst kunnat lyfta fram de 
viktigaste eller mest intressanta dragen i svensk och polsk arbetsrätt. I korthet är de frågor 
som ska besvaras som följer. 

1. Vad innebär det rättstekniska begreppet arbetsbrist i svensk arbetsrätt och vilken 
motsvarighet har detta i polsk arbetsrätt? 

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

3. Vilka särskilda rättsverkningar i form av undantagsregler eller anställningsskydd är 
knutna till verksamhetsrelaterade uppsägningar i svensk respektive polsk lag? 

4. Vilka slutsatser kan dras av en jämförelse mellan svensk och polsk arbetslagstift-
ning?  

I uppsatsen finns en karta som översiktligt jämför viktigaste faktorerna i de två ländernas 
regelsystem samt en bilaga som visar statistik för genomsnittslönerna i Polen för år 2004. 

1.2 Metod 

Den metod som använts för att framställa denna uppsats har skett genom komparativa stu-
dier av svensk och polsk rätt samt studier av internationell reglering. 

I Sverige gäller att förarbeten är den vid sidan av lagen mest betydelsefulla rättskällan.2 I fö-
rarbetena finns upplysningar som specifikt utreder vad lagen är avsedd att reglera. Dessut-
om ger förarbeten kunskaper om lagens relation till rättssystemet i övrigt och på vilket sätt 
lagen bör tolkas.3 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. I de fall domstolarna gör mer omfattande bedöm-
ningar genom att exempelvis fastslå den närmare innebörden av en viss regel eller göra ett 
uttalande av större vidd, har de en direkt rättsbildande funktion. I Sverige är benägenheten 
att söka ledning i prejudikat dessutom stor, trots att formell bundenhet vid praxis saknas.4  

För att komplettera studier av förarbeten och praxis, bör ledning även sökas i juridiska 
handböcker eller läroböcker. Doktrinen ger ofta lättillängliga och pedagogiska 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 för-
hållningssätt till gällande rätt. 

Vad gäller arbetet med att utreda det svenska rättsläget i denna uppsats har detta följaktli-
gen grundats på studier av aktuella författningar, förarbeten till författningarna, utredning-
ar, praxis, och doktrin.  
                                                 

2 Lehrberg,  Bert, Praktisk juridisk metod, Uppsala 1996, s. 83. 

3 Lehrberg,  Bert, Praktisk juridisk metod, Uppsala 1996, s. 91. 

4 Lehrberg,  Bert, Praktisk juridisk metod, Uppsala 1996, s. 99. 
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AD:s praxis har spelat en stor roll för att belysa arbetsbristbegreppet och för att se hur öv-
riga arbetsrättsliga regler, i synnerhet de mer allmänt hållna, har tolkats eller preciserats och 
tillämpats. Påpekas bör att AD:s rättstillämpning anses kännetecknad av en stark bunden-
het till lagförarbeten.5 Detta har också uppmärksammats i uppstasen, framför allt vid studi-
erna av förarbetena till LAS. I övrigt har utredningsarbetet ägnats direkt åt de lagtexter som 
varit aktuella för ämnet, särskilt i avsnittet om anställningsskydd. Vad gäller doktrin har 
Lunnings och Toijers Kommentar till anställningsskyddslagen och Glavås Arbetsbrist och kravet på 
saklig grund haft stor betydelse för förståelsen av olika begrepp och förhållanden. Det har 
varit betydelsefullt att ta del av Glavås kritik till gällande rätt i Arbetsbrist och kravet på saklig 
grund. Ds 2002:56 Hållfast arbetsrätt- för ett föränderligt arbetsliv har gett kunskap om arbets-
bristbegreppet och dess relation till anställningsskyddssystemet i övrigt, medan Schmidts 
Facklig arbetsrätt varit viktig i förståelsen av den fackliga, eller kollektiva, arbetsrätten liksom 
AMS rapport från 2002. 

Eftersom det är en grundläggande förutsättning att man skaffar sig korrekta kunskaper ge-
nom original- och primärkällor när man studerar ett visst rättsområde, blir detta av naturli-
ga skäl mycket svårare vid studier av utländsk rätt eftersom vissa krav ställs på språkkun-
nighet och grundkunskaper om den främmande rättsordningen. Även om språkkunskaper 
finns kan dessa vara begränsade. Det kan därför vara en fördel att istället för primärkällor 
använda sig av sekundära rättskällor såsom handböcker, läroböcker och artiklar för att 
kunna tillgodogöra sig innehållet av de primära rättskällorna och förstå innebörden av den 
utländska rättsordningen.6  

Vad gäller arbetet med att utreda det polska rättsläget i denna uppsats har jag alltså i första 
hand använt mig av sekundära rättskällor i form av läroböcker. Till detta har jag i haft stor 
hjälp av professor A. M. Świątkowski med doktorander och studenter vid Jagellonska uni-
versitetets arbetsrättsliga institution Katedra Prawa Pracy i Kraków som gett vägledning ge-
nom råd om böcker ämnet och upplysning i oklara sakförhållanden. Jag har också fått delta 
i ett flertal av de lektioner i polsk arbetsrätt som hållits för juridikstudenterna vid universi-
tetet, vilket naturligtvis varit värdefullt. Dessutom har jag deltagit i ett antal föredrag och 
seminarier där mitt ämnesområde behandlats, bland annat ett seminarium som hölls vid Ja-
gellonska universitetet i Kraków den 1-2 maj 2005 under ledning av professor A. M 
Świątkowski med anledning av Polens eventuella ratificering av Europarådets Sociala Stad-
ga från 1996. 

Eftersom jag har relativt goda kunskaper i polska, har jag uteslutande kunnat använda mig 
av doktrin och praxis på polska. Jag har också kunnat studera ett flertal läroböcker i polsk 
arbetsrätt för att få en så omfattande och nyanserad framställning av ämnet som möjligt. 
Framför allt har Barzycka-Banaszczyks Prawo Pracy, Liszczs Prawo Pracy, Salwas Prawo Pracy i 
ubespieczeń społecznych och Świątkowskis Polskie Prawo Pracy varit viktiga för att skaffa över-
blick över gällande rätt. Vad gäller studier av förarbeten till de aktuella lagarna har sådana 
däremot inte varit möjliga. Tillgång till förarbeten är närmast obefintlig för lekmannen och 
förarbeten praktiseras inte heller riktigt på samma sätt som i Sverige. I litteraturen har jag 
däremot funnit talrika hänvisningar till de rättsfall som är aktuella på rättsområdet; störst 
betydelse i detta fall har Świątkowskis Polskie Prawo Pracy och Barzycka- Banaszczyks Prawo 
Pracy haft. Dessa rättsfall har också varit mycket lättare att få tag på eftersom de funnits 
samlade i ett särskilt dataprogram (Lex) som jag fått tillgång till och hjälp att använda mig 
                                                 

5 Schmidt, Folke, Facklig arbetsrätt, 1997, s. 15. 

6 Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap, 2003, s. 42. 
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av. Emellertid har rättsfallen sällan återgivits i fulltext vilket givetvis begränsat utredningen. 
Jag har därför i första hand använt mig av praxis i syfte att stödja de fakta som påträffats i 
doktrinen snarare än att med domstolens uttalanden mer ingående belysa vissa omständig-
heter.  

Det rättsfall som haft mest betydelse för förståelsen av sakliggrundkravet i polsk rätt är SN 
från 27 juni 1985 då detta  fall ger en relativt uttömmande beskrivning av domstolens be-
dömning av och hållning till uppsägningar från arbetsgivarens sida. Dessutom visar rättsfal-
let hur den rätt som tillkom under den socialistiska eran i polsk rättshistoria till stora delar 
fortfarande kan harmoniera med ny rätt.    

Man bör givetvis vara uppmärksam på de översättningsproblem som uppstår. Påpekas bör 
att en dylik studie av polsk rätt gällande verksamhetsrelaterade uppsägningar 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 sy-
stem av rättskällor som finns i det främmande landets rättsordning. Det kan nämligen tän-
kas att den utländska rättsordningens systematik avviker från det man är van vid.7 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. 8 För att skaffa kunskap om den rättsliga bakgrun-
den utöver de upplysningar som medgivits i läroböckerna, har därför Lityńskis Historia Pra-
wa Polski Ludowej varit betydelsefull. 

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. I denna 
uppsats görs följaktligen en materiell jämförelse på mikronivå mellan den svenska och 
polska rättsordningen gällande de arbetsrättsliga regler som nämnts ovan.9 Eftersom både 
Sverige och Polen numera har samma grundläggande samhällssystem i form av samma 
ekonomiska ordning och det därmed inte handlar om en jämförelse mellan socialistisk och 
västerländsk rätt, saknas många av de jämförbarhetsproblem som annars skulle kunna vara 
aktuella.10 Även om vissa fragment av socialistisk lagstiftning lever kvar i polsk rätt, bör det 
hållas i åtanke att de rättspolitiska syften dessa en gång gett uttryck för (att bidra till samhäl-
lets utveckling i socialistisk riktning) inte längre gäller. Ingen vidare utredning av det socia-
listiska rättsarvet i polsk rättsordning har dock gjorts i uppsatsen. 

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.11 Eftersom både Polen och Sverige är med-
lemmar i flera internationella organisationer vars verksamhet har haft direkt betydelse för 

                                                 

7 Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap, 2003, s. 44. 

8 Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap, 2003, s. 47-48. 

9 Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap, 2003, s. 56. 

10 Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap, 2003, s. 59-60. 

11 Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap, 2003, s. 64. 
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ländernas lagstiftning på det arbetsrättsliga området, har jag däremd fått tillfälle att studera 
internationella rättskällor. Med detta avses i första ILO konventionen nr 158 och rekom-
mendationen nr 166 samt rådets direktiv 98/59/EG om kollektiva uppsägningar. Tanken 
med de konventioner och rekommendationer som utfärdas av ILO är att de ska ratificeras 
eller beaktas vid utformningen av nationell lagstiftning.12 Vad gäller EG-direktiv tillhanda-
håller de vissa minimivillkor som enligt sin bindande karaktär ska införlivas i medlemssta-
ternas lagstiftning.  

Studierna av dessa rättsinstrument har givit ett betydelsefullt perspektiv på både den svens-
ka och den polska rättsordningen eftersom de till stor del förklarat varför den svenska och 
polska rättsordningen överensstämmer på flera punkter. Litteratur som varit viktig är 
främst AMS rapport från 2002 som givit en bra översikt över den reglering som gäller vid 
uppsägningar av verksamhetsrelaterade skäl på internationell nivå och vilka samband som 
finns mellan internationell reglering och de gemensamma drag som flertalet europeiska sta-
ter uppvisar i sin lagstiftning.  

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen har inte till avsikt att besvara några särskilda frågor om de rättsliga konsekvenser 
som uppstår i samband med den ökade internationaliseringen av näringslivet eller Polens 
medlemsskap i EU. Den begränsas till att uteslutande beskriva de likheter och olikheter 
som kan påträffas vid en komparativ studie av svensk och polsk arbetsrätt gällande verk-
samhetsrelaterade uppsägningar. Uppsatsen behandlar också bara de rättsförhållanden som 
är knutna till verksamhetsrelaterade uppsägningar. Därmed tas inte de frågor som rör upp-
sägningar av personliga skäl upp. Vidare utgår alla resonemang från att anställningar gäller 
tills vidare vilket innebär att andra typer av anställningsavtal som tidsbegränsade anställ-
ningar, provanställningar inte alls, eller i mycket liten utsträckning, omnämns. Uppsatsen 
tar i första hand sikte på situationer då en arbetsgivare gör partiella driftsinskränkningar och 
berör därmed inte omständigheter som företagsnedläggningar eller dylika avvecklingar. An-
ledningen till detta är att en stor del av de anställningsskyddsregler som normalt gäller vid 
en driftsinskränkning blir helt verkningslösa vid en företagsnedläggning. Tidigare lagstift-
ning än den som gäller från 1997 berörs inte. De regler om anställningsskydd för arbetsta-
gare i offentlig tjänst som skiljer sig från LAS eller KP genom särskilda föreskrifter, tas inte 
heller upp. Ingen hänsyn tas till kollektivavtal eller andra avtal och bestämmelser som inte 
regleras i lag. Rättsfall på internationell nivå studeras inte. De sociala trygghetssystemen i 
Sverige och Polen lämnas också utan hänsyn.  

1.4 Disposition 

Uppsatsen delas upp i fem avsnitt. De tre första avsnitten behandlar sammantaget tre mo-
ment i svensk och polsk arbetslagstiftning som väsentligen inskränker arbetsgivarens frihet 
att säga upp en arbetstagare. Med dessa moment avses: kravet på att en uppsägning ska 
vara sakligt grundad (2), arbetsgivarens förhandlingsskyldighet med berörda fackliga organi-
sationer och övriga procedurregler (3) och det anställningsskydd samt övriga påföljder som 
kan inträda vid en uppsägning (4). På dessa avsnitt följer en analys av de slutsatser som 
framkommit ur arbetet (5). Som bilaga bifogas en jämförelsekarta som i tabellform visar på 

                                                 

12 AMS rapport, Kartläggning av det europeiska rättsläget vad gäller arbetsgivarens ansvar vid företagsned-
läggningar, 2002, s. 11. 
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likheter och skillnader mellan rättsordningarna samt statistik över genomsnittslönerna i Po-
len från år 2004. 
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2 Rättslig bakgrund 
Utan att påstå att den svenska arbetsrätten växt fram under fredliga förhållanden, kan ut-
vecklingen ändå betecknas som naturlig och i vissa delar relativt självständig gentemot sta-
ten med fria parter som i samförstånd kunnat reglera sina mellanhavanden (Saltsjöbadsavta-
let från 1938 som bästa exempel på detta).13  Denna utveckling bör ses i förhållande till den 
polska, inte minst om man vill få en uppfattning om vilka avgörande frågor den polska ar-
betsrätten står inför idag.  

I Polen har det ända från början av förra seklet funnits ett tveeggat förhållande till lag och 
rätt. Redan efter sin återvunna självständighet 1918 grundlades det problem av ’juridisk yt-
lighet’ som gör sig gällande än idag.14 Polen visade under denna mellankrigsperiod prov på 
en relativt progressiv hållning i fråga om social och arbetsrättslig lagstiftning och lagstift-
ningen nådde en internationellt sett hög standard i fråga om arbetstagarnas rättigheter och 
arbetsgivarnas skyldigheter.15 Ett fundamentalt problem var därför att lagstiftningen var av 
ytlig karaktär i det att bestämmelserna ständigt kränktes, i synnerhet av arbetsgivarna.16 
Denna svaghet fördes sedan med i övergången till det nya politiska systemet 1945 och för-
värrades dessutom under denna tid. Ändå skilde sig orsaken till bristerna på överensstäm-
melse mellan de rättsliga normerna och deras faktiska efterlevnad från de omständigheter 
som föranlett samma brister under mellankrigstiden.17 Där mellankrigstidens problem låg i 
statens oförmåga att tillhandahålla garantier för att de lagliga rättigheter som gavs arbetsta-
garna skulle respekteras av arbetsgivarna, låg problemet under följande period i att staten 
rigoröst reglerade alla mellanhavanden med straffrätten som instrument och därmed själv 
genererade den civila olydnaden. Idén var att de ekonomiska aktörerna under straffansvar 
skulle skapa ett system som ersatte den fria marknadens mekanismer.18 Exempel på detta 
kan ges i lagen från 4 mars 1953 om förstärkt kamp mot produktion av dålig kvalitet,19 som 
bland sina bestämmelser förutsåg straffsanktioner på flera års fängelse vid lagbrott (upp till 
tio år). Ett annat talande exempel är lagen från den 19 april 1950 om skyddet av den socia-
listiska arbetsdisciplinen.20 Syftet med denna lag var att fastställa att arbetstagarna alltid 
skulle vara närvarande på arbetsplatsen, om än bara formellt. Lagbrott bestod följaktligen 
av oberättigad frånvaro, försening till arbetet eller för tidig hemgång från arbetet. Sanktio-

                                                 

13 Schmidt, Folke, Facklig arbetsrätt, 1997, s. 22ff. 

14Światkowski, Andrzej Marian (-red.), (Sanetra, Walerian) Dorobek Rady Europy w zakresie kształtowania i 
ochrony spraw społecznych, 2005, s. 145. 

15Światkowski, Andrzej Marian (-red.), (Sanetra, Walerian) Dorobek Rady Europy w zakresie kształtowania i 
ochrony spraw społecznych, 2005, s. 145. 

16 Man bör hålla i åtanke den framväxande liberalismen, industrialismen och därmed kapitalismen i Europa 
under denna tid. Arbetsrätten uppstod till stor del som en reaktion mot denna historiska utveckling och har 
därmed en relativt ung tradition. Se Lityński, Adam, Historia Prawa Polski Ludowej, 2005, s. 251. 

17 Światkowski, Andrzej Marian (red.), (Sanetra, Walerian) Dorobek Rady Europy w zakresie kształtowania i 
ochrony spraw społecznych, 2005, s. 145. 

18 Lityński, Adam, Historia Prawa Polski Ludowej, 2005, s. 256. 

19 Dekret z 4 marca 1953 r. o wzmożeniu walki z produkcją złej jakości. (Dz.U nr 16, poz. 63). Lagen syftade 
till att förhindra att varor av dålig kvalitet kom i omlopp. Se Lityński, Adam, Historia Prawa Polski Ludowej, 
2005, s. 256. 

20 Ustawa z 19 kwietnia 1950 r. o zabespieczeniu socialistycznej dyscypliny pracy. (Dz.U nr 20 poz. 168). 
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nerna utgjordes av relativt stränga böter och upp till sex månaders fängelse.21 I 1952 års 
konstitution deklarerades en allmän rätt till arbete men också en allmän skyldighet att arbe-
ta.22  

Med tanke på att man under denna tid ändå var engagerad på internationell nivå, bland an-
nat i ILO, och därmed förband sig att beakta vissa krav, ges ytterligare exempel på den 
polska rättens ytlighet. De lagar och regler som gällde på pappret var följaktligen oftare ut-
tryck för propaganda och statussträvande än garantier för en verklig reglering av medbor-
gerliga förehavanden. Till stor del hade detta att göra med det negativa inflytande som teo-
rin om ”socialismens konfliktlöshet” hade på lagstiftandet.23 Dessutom tog Polen stora ut-
landslån, särskilt under 1970-talet under Giereks regim,24 vilket också bidrog till behovet av 
trovärdighet i internationella sammanahang. Emellertid aktiverades problemet med den 
polska rättens ytlighet också efter systemskiftet 1989/90, även om det denna gång skedde 
av snarlika orsaker som förelegat under mellankrigstiden, alltså statens oförmåga att garan-
tera lagens efterlevnad.25  

Det är i detta ljus som man bör se på de problem som finns i den polska arbetsrätten idag 
och som i hög grad kommer att aktualiseras i samband med det nyförvärvade medlemska-
pet i EU. Visserligen har stora modifikationer skett av det rättsliga systemet. I arbets-
rättslagstiftningen implementeras de direktiv som kräver den polska rättsordningens an-
passning till EG-rätten och Polens internationella åtaganden påverkar också i övrigt den 
polska rätten i en riktning som harmoniserar med resten av den marknadsekonomiska värl-
den. Men å andra sidan förutsätter all lagstiftning att det i samhället erbjuds adekvata villkor 
i form av ett grundläggande socialt förtroende. Detta bör följaktligen beaktas av övriga 
medlemsstater om målet med unionen är en öppen och gemensam marknad.  

 

                                                 

21 Lityński, Adam, Historia Prawa Polski Ludowej, 2005, s. 256. 

22 Lityński, Adam, Historia Prawa Polski Ludowej, 2005, s. 257. 

23 Enligt denna teori skulle avskaffandet av kapitalismen innebära att alla motsättningar i det socialistiska 
samhället upphävdes och att målet om ett samhälle fritt från utsugning och exploatering skulle slutligen 
kunna förverkligas. Lityński, Adam, Historia Prawa Polski Ludowej, 2005, s. 255. 

24 Davies, Norman, Heart of Europe, s 368. 

25 Światkowski, Andrzej Marian (red.), (Sanetra, Walerian) Dorobek Rady Europy w zakresie kształtowania i 
ochrony spraw społecznych, 2005, s. 145. 
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3 Uppsägning av verksamhetsrelaterade skäl  

3.1 Sverige 

3.1.1 Inledning 

I svensk rätt regleras förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren i flera olika lagar. 
Den ojämförligt viktigaste lagen i fråga om arbetstagarens rättsliga skydd mot godtycklig el-
ler osaklig uppsägning är lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). 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 justering-
ar. Emellertid är de principer som uttrycktes i förarbetet till 1974 års lag alltjämt gällande.  

LAS reglerar i huvudsak de villkor som gäller för hur och när en uppsägning av ett anställ-
ningsavtal får genomföras. Avtal som avviker från reglerna i LAS är ogiltiga om de upphä-
ver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter enligt lagen (2 § 2 st. LAS). E contrario bety-
der det att avtal kan träffas vid sidan av LAS om avtalsinnehållet är till arbetstagarens fördel 
eller i alla fall inte strider mot bestämmelserna i LAS. 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 få undantag. De som undantas är arbetsta-
gare 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 (1 § LAS). Dessutom finns viss särreglering 
för statligt anställda i lagen (1994:260) om offentlig anställning (LOA). I övrigt gäller i prin-
cip samma regler för anställda i allmän såväl som i enskild tjänst (1 § LAS).  

Anställningsskyddet i LAS är uppbyggt kring kravet på att en uppsägning från arbetsgiva-
rens sida måste vara sakligt grundad (7 § LAS). Av lagens uppbyggnad följer att en uppsäg-
ning rättsligt måste klassificeras som en uppsägning på grund av personliga skäl eller på 
grund av verksamhetsrelaterade skäl (arbetsbrist). Detta beror på att LAS tillhandahåller an-
ställningsskyddsregler beroende på typ av uppsägning. 

I svensk rätt gäller att arbetsbrist normalt godtas som saklig grund för uppsägning. Orsaken 
till detta beror till stor del på att LAS grundar sig på principen om arbetsgivarens företags-
ledningsrätt, det vill säga principen att det är arbetsgivaren som bestämmer hur hans verk-
samhet ska bedrivas, och att det därmed är arbetsgivaren som ensam får avgöra om arbets-
brist ska föreligga eller inte. Domstolen är inte behörig att pröva arbetsgivarens beslut. Un-
dantag görs bara vid misstanke om att den åberopade arbetsbristen skulle vara fingerad.  

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 subsumeras istället under begreppet arbetsbrist och samma anställnings-
skyddsregler gäller i båda fallen. Detta utreds i det följande.  
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3.1.2 Krav på saklig grund 

Enligt LAS gäller som huvudregel att en anställning ska gälla tills vidare (4 § 1 st. LAS). Av-
tal om tidsbegränsad anställning får träffas bara i särskilda fall som räknas upp i lagen.26 Ett 
anställningsavtal som gäller tills vidare kan sägas upp av arbetsgivaren eller arbetstagaren 
för att upphöra efter viss uppsägningstid (4 § 2 st. LAS). För att en uppsägning från arbets-
givarens sida ska vara rättsligt godtagbar ställs emellertid ett krav på att uppsägningen måste 
vara sakligt grundad (7 § LAS). 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 arbetsgiva-
ren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig och att övergång av verksamhet i sig inte är 
en saklig grund för uppsägning (7 § 2-3 st. LAS).27   

3.1.2.1 Arbetsbrist är saklig grund 

I förhållande till kravet på saklig grund görs en uppdelning mellan skäl som innebär att ar-
betsgivaren har brist på arbete att erbjuda, arbetsbrist, och skäl som hänför sig till arbetsta-
garen personligen. Uppsägningsskäl som hänför sig till arbetsbrist godtas i svensk rätt nor-
malt som saklig grund för uppsägning.28 Detta synsätt har motiverats med att det ”rimligt-
vis inte kan krävas av en arbetsgivare att han ska hålla igång sin verksamhet enbart för att 
tillgodose arbetstagarens anställningstrygghet”.29 I förarbetena till LAS uttalas bland annat 
följande. 

”Driftsförändringar i företagen måste i vissa fall kunna genomföras även om åtgärderna le-
der till att arbetstagare måste sägas upp från sina anställningar på grund av arbetsbrist. Na-
turligen 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. (… ) Det är naturligt 
att frågor av detta slag diskuteras vid överläggningar med de berörda fackliga organisatio-
nerna. (…) 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 ända-
målsenlig ordning att domstol i det särskilda fallet skulle ha att gå in på frågor om det berät-
tigade från företagsekonomisk synpunkt i att över huvud taget genomföra en driftsföränd-
ring eller genomföra den på det sätt som företaget kommit fram till.” 30 

Domstolarna har emellertid tillämpat detta synsätt analogt i en rad andra situationer. Det 
kan exempelvis röra sig om fall av omregleringar i anställningsvillkoren, ekonomiska pro-
blem orsakade av brist på statliga anslag (medelbrist), omorganisationer som medför över-
talighet eller andra rationaliseringsåtgärder som gör att arbetsgivaren inte längre kan erbjuda 
arbetstagaren samma arbete som förut.31 Arbetsbrist kan till exempel uppstå om arbetsgiva-
ren beslutar sig för att organisera om verksamheten så att han hyr in konsulter för att utföra 
visst arbete32 eller om han av olika anledningar väljer att låta vissa befattningar ersättas av 

                                                 

26 5 §, 5a § och 6 § LAS. 

27 7 § 2 st. och 3 st. i förening med 6 b §. Den senare bestämmelsen är en följd av implementeringen av över-
låtelsedirektivet. 

28 Glavå, Mats, Arbetsbrist och kravet på saklig grund, 1999, s. 19-22. 

29 Prop. 1973:129 s. 123. 

30 Prop. 1973:129 s. 123, prop. 1981/82:71 s. 65. 

31 Ds 2002: 56 s. 147. 

32 AD 1989 nr 47. 
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tidsbegränsade anställningar istället för tillsvidareanställningar.33 Någon egentlig brist på ar-
bete behöver alltså inte föreligga.34 

3.1.2.2 Domstolens bedömning och arbetsgivarens rätt 

Att uppsägningsskäl som hänför sig till arbetsbrist oftast godtas som saklig grund beror till 
stor del på att LAS bygger på idén om arbetsgivarens företagsledningsrätt. Det förutsätts 
följaktligen att arbetsgivaren ska bestämma hur han vill att hans verksamhet ska bedrivas 
(se motivuttalandet ovan).35 Arbetsgivaren har alltså rätt att avgöra hur många anställda 
som ska finnas på arbetsplatsen, vilka kvalifikationer som ska krävas och hur arbetet ska 
vara organiserat 36 Därmed är det arbetsgivaren som får råda över begreppet arbetsbrist och 
bestämma när detta ska föreligga.37 En driftsinskränkning behöver exempelvis inte vara på-
tvungen på det sättet att orderingången minskar.38 Emellertid fordras att det verkligen 
genomförs en driftsinskränkning eller en omorganisation som medför att det saknas ar-
betsuppgifter för den uppsagde vid uppsägningstidens utgång.39  

Enligt principen om arbetsgivarens företagsledningsrätt gäller att domstolarna inte över-
prövar arbetsgivarens beslut.40 I linje med motivuttalandet till LAS är grundsatsen att det 
vore ändamålslöst för en domstol att gå in på frågor om det rationella från företagsekono-
misk synpunkt i att genomföra en viss driftsinskränkning.41 Arbetsgivarens beslut kan vara 
olämpligt och fortfarande godkännas i rättslig mening. Som exempel kan ges rättsfallet AD 
1997 nr 121 där domstolen ansåg att arbetsgivarens bestämmanderätt skulle lämnas oin-
skränkt, trots att beslutet i fråga inte uppfattades som särskilt lämpligt.42 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.  

3.1.2.3 Arbetsgivarens ansvar 

Att domstolarna inte har att överpröva de företagsekonomiska överväganden som ligger till 
grund för arbetsgivarens beslut innebär emellertid inte att arbetsgivaren blir fri från ansvar i 
sin verksamhetsplanering. I förarbetena till LAS ses det som självklart att arbetsgivaren vid 
omorganisationer eller driftsinskränkningar ska ha arbetstagarnas anställningsintresse för 
                                                 

33 AD 1996 nr 20. 

34 Ds 2002:56 s. 147. 

35 Glavå, Mats, Arbetsbrist och kravet på saklig grund, 1999, s. 576 ff och Calleman, Catharina Turordning vid 
uppsägning, 2000, s.89 och AD 1993 nr 101. 

36 Ds 2000:6 s. 9 och Calleman, Catharina Turordning vid uppsägning, 2000, s. 89.  

37 Lunning, Lars, och Toijer, Gudmund, Kommentar till anställningsskyddslagen, 2002, s. 381. 

38 AD 1977 nr 215. 

39 AD 1976 nr 28. 

40 AD 1993 nr 101, prop. 1973:129 s. 123 och prop. 1981/82:71 s. 65. Se även Glavå, Mats, Arbetsbrist och 
kravet på saklig grund, 1999. 

41 AD 1983 nr 127. 

42 AD uttalade: ”Arbetsgivarens bestämmanderätt (…) gäller i princip även om det i och för sig skulle finnas 
fog för uppfattningen att t.ex. en av arbetsgivaren beslutad förändring av sitt företags organisation eller per-
sonalstyrka inte är lämplig.” 
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ögonen. Kortsiktiga ekonomiska motiv ska inte tillåtas angripa arbetstagarnas anställnings-
trygghet och det ska vara eftersträvansvärt att naturlig avgång eller successiv avveckling er-
sätter drastiska friställningar i den mån det är möjligt.43 Arbetsgivaren har alltså med detta 
synsätt vid sidan av sin företagsledningsrätt en grundläggande skyldighet att i görligaste 
mån söka undvika friställningar. Uppsägningar ska kunna förväntas vara en yttersta åtgärd 
som används bara om någon annan lösning inte står till buds. 44 Detta kommer till uttyck i 
den omplaceringsskyldighet arbetsgivaren måste iaktta inför en uppsägning (7 § 2 st. LAS).  
Det kan dessutom krävas av arbetsgivaren att en uppsägning föregås av en noggrann och 
seriös bedömning av verksamhetens behov. Som exempel kan ges AD 1976 nr.111 där 
domstolen konstaterade att man på arbetstagarsidan bör få kunna ställa krav på att arbets-
givaren i lämplig form redovisar de bedömningar och det underlag som föranlett driftsin-
skränkningen.45 I AD 1985 nr 79 uttalade domstolen på liknande sätt att arbetsgivaren mås-
te kunna redovisa att han inte kunnat undvika en viss uppsägning. Domstolen gjorde emel-
lertid det tillägget att om en sådan redovisning utförs eller om arbetsgivaren på annat sätt 
visar att en noggrann och seriös bedömning av verksamhetens behov gjorts, bör denna inte 
bli ifrågasatt.  

3.1.3 Exempel på arbetsbrist 

Som ovan antytts är innebörden av begreppet arbetsbrist vidsträckt. Det ska därför under-
strykas att arbetsbrist i första hand är en rättsteknisk term och att begreppet av den anled-
ningen inte är helt jämförbart med sin vardagsspråkliga betydelse. Åtskilliga omständigheter 
kan omfattas av arbetsbristbegreppet utan att för den skull behöva vara följder av konkret 
brist på arbete. I det följande redovisas några vanliga exempel på hur arbetsbristbegreppet 
används i svensk rätt.  

3.1.3.1 Medelbrist 

Arbetsbristbegreppet kan tillämpas i de fall när staten och andra anslagsgivande organ be-
slutar att inte längre anslå medel till en viss verksamhet och detta gör att verksamheten 
måste inskränkas eller till och med avvecklas.46 I en sådan situation uppstår det som i praxis 
och doktrin kallas medelbrist vilket i sig kan utgöra saklig grund för uppsägning. Som ex-
empel kan ges rättsfallet AD 1983 nr 109 där domstolen konstaterade att den åberopade 
arbetsbristen var en direkt följd av att skolöverstyrelsen fastslagit en ändrad läroplan för 
skolan. Den nya läroplanen hade inneburit att storleken av statsbidraget skulle komma att 
minskas och att antalet lärare därmed skulle behöva begränsas. Brist på medel att betala lö-
nerna med gjorde följaktligen att den ifrågavarande uppsägningen ansågs sakligt grundad.  

3.1.3.2 Övertalighet 

Arbetsbristbegreppet blir också tillämpligt om arbetsgivarens beslut medför att vissa orga-
nisationsförändringar måste äga rum som i sin tur orsakar övertalighet. Exempelvis kan ar-
betsuppgifterna inom en viss verksamhet finnas kvar helt eller delvis men ha förts över till 

                                                 

43 Prop. 1973:129 s. 62. 

44 Prop. 1973:129 s. 121. 

45 Se även AD 1977 nr 64 och AD 1993 nr 101.  

46 Lunning, Lars, och Toijer, Gudmund, Kommentar till anställningsskyddslagen, 2002, s. 381. 
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andra befattningar.47 Övertalighet som beror av sådana organisationsförändringar som inte 
kan lösas med omplacering och så vidare, kan följaktligen också ligga till grund för uppsäg-
ningar på grund av arbetsbrist.48 I AD 1993 nr 101 behandlades skattemyndigheternas upp-
sägning av ett antal arbetstagare till följd av ett omfattande statligt besparingskrav i förening 
med ett minskat arbetskraftsbehov. Som grund för uppsägningarna åberopades arbetsbrist. 
Arbetstagarsidan hävdade bland annat att arbetsbrist inte förelegat vid tidpunkten för upp-
sägningen och att uppsägningen därmed skulle ogiltigförklaras. Domstolen fann emellertid 
skattemyndigheternas handlande vid tidpunkten för uppsägningarna försvarligt och upp-
sägningarna var därmed att anse som sakligt grundade. 

3.1.3.3 Uppsägning för säkerhets skull 

En snarlik situation återfinns i AD 1984 nr 26 där ett antal skollärare sades upp på grund av 
arbetsbrist. I rättsfallet väcktes också frågan om uppsägningar som sker för säkerhets skull. 
Domstolen uttalade att uppsägningar som sker för säkerhets skull föreligger om en arbets-
givare säger upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist trots att det i egentlig mening inte 
behövs. En arbetsgivare som bedömer att orderingången i företaget är fullt tillfredsställan-
de och sysselsättningsläget är gott och att det kan antas vara det också i fortsättningen, sak-
nar följaktligen skäl som kan rättfärdiga en uppsägning på grund av arbetsbrist. En arbets-
givare ska alltså inte kunna gardera sig för eventuella felbedömningar utan att på samma 
gång handla lagstridigt. Om arbetsgivaren efter en seriös prövning kommer fram till att or-
deringången faktiskt kommer att försämras med den påföljden att arbetstillfällena minskar, 
har han däremot rätt att säga upp arbetstagarna på grund av arbetsbrist vid en sådan tid-
punkt att anställningarna upphör då sysselsättningsläget enligt arbetsgivarens bedömning 
kommer att förändras. 

3.1.3.4 Uppsägning för tidigt 

En liknande frågeställning tas upp i AD 1984 nr 19 men där invändningen görs att en upp-
sägning blivit beslutad för tidigt. 49 Domstolen uttalar därmed att reglerna i LAS i princip 
innebär att arbetsgivaren har rätt att grunda sitt beslut på en bedömning av hur personallä-
get kommer att se ut vid uppsägningstidens slut. Det krävs alltså inte att en verksamhets-
förändring som medför att ett antal uppsägningar måste vidtas redan har inträffat för att 
uppsägningarna skall få genomföras. Arbetsgivaren bör i alla fall fästa anseende vid de för-
hållanden som vid ett praktiskt bedömande med säkerhet kan överblickas. Arbetsgivaren 
har alltså inte rätt att beakta sådant som bara med större eller mindre sannolikhet kommer 
att inträffa. Arbetsgivarens beslut får inte vila på allt för lösa antaganden om hur situatio-
nen kommer att se ut efter uppsägningstidens utgång. Ett hänsynstagande till osäkra förhål-
landen skulle nämligen kunna innebära att en uppsägning genomförs för säkerhets skull 
och det är som ovan nämnts inte tillåtet enligt LAS.  

3.1.3.5 Problemet med gränsdragning 

Eftersom lagstiftaren utgått från att alla uppsägningsfall ska kunna kategoriseras i antingen 
uppsägningar av personliga skäl eller uppsägningar på grund av arbetsbrist, uppstår givet-
vis problem i de fall då det är oklart vilken kategori en viss uppsägning ska föras till. En 
                                                 

47 AD 1982 nr 57, AD 1987 nr 97. 

48 Lunning, Lars, och Toijer, Gudmund, Kommentar till anställningsskyddslagen, 2002 s. 383. 

49 AD 1984 nr 19, AD 1984 nr 26, AD 1999 nr 21. 
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viktig orsak till den strikta uppdelningen är att LAS tillhandahåller två delvis olikartade re-
gelset för de olika uppsägningstyperna.50 Exempelvis gäller i arbetsbristfallet att gränsdrag-
ningen har direkt betydelse för reglerna om turordning och företrädesrätt till anställning 
och de bestämmelser om vad som ska iakttas rörande underrättelser och förhandlingar in-
för uppsägningar enligt MBL. Den viktigaste orsaken till den strikta uppdelningen ligger 
emellertid i att domstolen i de olika fallen gör olika typer av bedömingar.51 Som tidigare 
nämnts överprövar domstolen normalt inte de företagsekonomiska överväganden som lig-
ger bakom arbetsgivarens beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist. Vid uppsägnings-
fall som har sin grund i personliga förhållanden underkastas arbetsgivarens skäl däremot 
en ingågende granskning.52 Detta leder följaktligen till att en uppsägning vid en rättslig be-
dömning alltid måste hänföras till antingen den ena eller den andra av de två kategorierna 
och alltså inte kan betraktas både som en uppsägning av personliga skäl och som en upp-
sägning på grund av arbetsbrist.53 Saken kompliceras av att det i LAS inte finns några givna 
definitioner av vare sig arbetsbrist eller personliga skäl.54 Begreppet arbetsbrist har genom 
sin vidsträckta innebörd därvid kommit att fungera som ett slags samlingsrubrik för samt-
liga uppsägningsfall som inte hänför sig till arbetstagaren personligen.55 Detta synsätt finns 
väl utvecklat i praxis56 och har också utsatts för ingående kritik.57  

3.1.3.6 Fingerad arbetsbrist 

Gränsdragningsproblematiken får sitt främsta uttryck i de fall som rättsligt klassificeras som 
fingerad arbetsbrist. Fingerad arbetsbrist föreligger om arbetsgivaren påstår att verksamhets-
relaterade skäl utgjort grunden för en uppsägning men uppsägningen i själva verket varit 
motiverad av intresset av att få bort en viss person det annars inte har funnits tillräckliga skäl 
för att säga upp.58 Detta bör givetvis inte godtas och i förarbetena till LAS görs också den 
reservationen att tillåtligheten av en uppsägning alltid måste kunna prövas med hänsyn till 
den verkliga grunden. 59  

I AD 1994 nr 140 gick domstolen in på frågan om skillnaden mellan arbetsbrist och finge-
rad arbetsbrist. Domstolen yttrade, i linje med förarbetena till LAS och tidigare praxis, att 
det ytterst är arbetsgivarens bedömningar i företagsekonomiskt hänseende som måste vara 
avgörande och att domstolen i normalfallet inte är behörig att bedöma det berättigade i ar-
betsgivarens beslut, men att situationen blir en annan om arbetsgivaren visserligen angett 
arbetsbrist som grund för en uppsägning men i själva verket haft andra skäl. I ett sådant fall 

                                                 

50 Ds 2002:56 s. 162. 

51 Ds 2002:56 s. 7. 

52 Ds 2002:56 s. 7. 

53 AD 1994 nr 140. 

54 AD 1994 nr. 122. 

55 Lunning, Lars, och Toijer, Gudmund, Kommentar till anställningsskyddslagen, 2002 s. 378.  

56 AD 1987 nr 34, AD 1993 nr 61, AD 1994 nr 122.  

57 Se Glavå, Mats, Arbetsbrist och kravet på saklig grund, 1999. 

58 Lunning, Lars, och Toijer, Gudmund, Kommentar till anställningsskyddslagen, 2002 s. 387. 

59 Prop. 1973:129 nr. 123, prop. 1981/82: 71 s. 65. 
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har domstolen alltid att pröva tillåtligheten av uppsägningen mot den verkliga grunden.60 
Emellertid måste arbetstagaren visa sannolika skäl för att det rör sig om en fingerad arbets-
brist för att domstolen över huvud taget ska ge sig in på en sådan bedömning. Tas fallet 
upp till prövning och verkar det troligt att uppsägningen har föranletts av andra orsaker än 
de arbetsgivaren uppgett, kastas emellertid bevisbördan om. Det blir alltså arbetsgivarens 
sak att visa att uppsägningen verkligen genomförts av företagsekonomiska skäl.61 Påpekas 
bör att det faktum att arbetsgivaren velat säga upp arbetstagaren på grund av personliga 
motsättningar i övrigt inte ska spela någon roll, så länge arbetsgivaren kan visa att hans 
verksamhetsåtgärder varit rationella och föranletts av en reell arbetsbristsituation.62  

3.1.3.7 Ogiltig grund 

Som antytts ovan finns givetvis omständigheter då domstolen inte godtar arbetsrbrist som 
skäl till beslut om uppsägning. I linje med den i förarbetena nämnda principen att arbetsgi-
varen i görligaste mån ska försöka undvika friställningar gäller i första hand att arbetsgiva-
ren måste iaktta sin omplaceringsskyldighet enligt 7 § 2 st. LAS för att uppsägningen inte 
ska förklaras ogiltig. Vidare har domstolen slagit fast att arbetsbristuppsägningar inte får 
ske för tidigt och inte heller för säkerhets skull. Inte heller får arbetsgivaren säga upp fler än 
nödvändigt.63 En relativt ny bestämmelse i svensk rätt är att en verksamhetsövergång i sig 
inte heller kan anses utgöra saklig grund för uppsägning. Detta är en följd av det i svensk 
rätt införlivade övergångsdirektivet och motsvaras av reglerna i 6 b § och 7 § 3 stycket LAS. 
Reglerna innebär i korthet att övergångar av företag eller verksamheter i form av överlåtel-
ser, ombildningar eller fusioner av bolag från en juridisk person till en annan inte får med-
föra uppsägningar för den nye arbetsgivarens räkning.64 När det sker en verksamhetsöver-
gång från en arbetsgivare till en annan ska de rättigheter och skyldigheter som vid den tid-
punkten är knutna till verksamheten gällande arbetstagarnas anställningsförhållanden över-
gå på den nye arbetsgivaren.65 Om det till exempel visar sig att en verksamhetsövergång in-
nebär att arbetsstyrkan kommer att bli övertalig, så får den förre arbetsgivaren enligt regler-
na inte säga upp arbetstagarna på grund av detta. Eventuell övertalighet får följaktligen han-
teras av den nye arbetsgivaren.  

3.1.4 Uppsägning för omreglering 

En omdiskuterad fråga har varit arbetsgivarens möjlighet att ensidigt ändra vissa anställ-
ningsvillkor i ett anställningsavtal.66 Denna typ av fall, som går under beteckningen uppsäg-

                                                 

60 Exempel på ett fall då domstolen ogiltigförklarat uppsägningar där arbetsbrist åberopats men fingerad ar-
betsbrist förelegat är AD 1991 nr 136 där arbetsgivaren ville ersätta en sjukskriven arbetstagare med en mer 
kvalificerade vikarie.  

61 Lunning, Lars, och Toijer, Gudmund, Kommentar till anställningsskyddslagen, 2002, s. 388 “Men domstolen 
går inte in på arbetsgivarens företagsekonomiska eller organisatoriska överväganden i vidare mån än som 
behövs just för att bedöma om arbetsbristen varit fingerat (AD 1994 nr 140).” 

62 Lunning, Lars, och Toijer, Gudmund, Kommentar till anställningsskyddslagen, 2002, s. 389. Se AD 1983 nr 109. 

63 AD 1996 nr 48. 

64 Calleman, Catharina Turordning vid uppsägning, 2000, s.90. 

65 AD 1998 nr 44. 

66 Lunning, Lars, och Toijer, Gudmund, Kommentar till anställningsskyddslagen, 2002 s. 379. 
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ning för omreglering, har normalt inneburit att arbetsgivaren vill säga upp endast en del av 
ett anställningsavtal för att på så sätt få till stånd en viss ändring av avtalet.67 LAS erbjuder 
ingen direkt reglering av sådana åtgärder eftersom lagen endast förutser uppsägningar av ett 
anställningsavtal i dess helhet. Sådana åtgärder har därmed ansetts sakna rättslig verkan.68 
Parterna torde under alla omständigheter kunna komma överens om nya villkor enligt van-
liga avtalsrättliga principer.69 Men om överenskommelse inte träffas och arbetsgivaren inte 
vill låta anställningsförhållandet bestå, måste arbetsgivaren istället välja att säga upp hela an-
ställningsavtalet för att sedan erbjuda arbetstagaren en ny anställning på nya villkor.70  

Det kan vara svårt att avgöra om skälet till en sådan typ av uppsägning härrör till arbetsta-
garen personligen eller inte eftersom det inte rör sig om att få anställningsförhållandet att 
upphöra. Om grunden för uppsägningen är en följd av företagsekonomiska överväganden 
anses uppsägningen i rättstekniskt hänseende som grundad på arbetsbrist. Som exempel 
kan ges rättsfallet AD 1994 nr 122 där en arbetstagare sades upp på grund av arbetsbrist 
när han inte ville acceptera en av arbetsgivaren föreslagen lönesänkning. Domstolen ansåg 
att saklig grund för uppsägning inte förelåg eftersom det var oklart om arbetsgivarens åt-
gärd skett på grund av att arbetstagaren inte var tillräckligt ’lönsam’, vilket alltså skulle in-
nebära att uppsägningen gjordes på grund av personliga förhållanden, eller om uppsägning-
en skett av rent företagsekonomiska överväganden. Utgången blev en annan i AD 1993 nr 
61. I det fallet hade ett antal arbetstagare rätt till en särskild bilförmån. Arbetsgivaren ville 
av företagsekonomiska skäl ta bort förmånen och de arbetstagare som inte gick med på 
detta frivilligt blev uppsagda men fick samtidigt erbjudande om återanställning utan bilför-
mån. Domstolen accepterade åtgärden eftersom syftet inte varit att minska antalet anställda 
utan endast att förändra arbetsvillkoren och för att detta gällde samtliga arbetstagare och i 
övrigt skedde i enlighet med LAS regler om turordning och företrädesrätt. 

3.2 Polen 

3.2.1 Inledning 

Det viktigaste aktstycket i polsk arbetsrätt är utan tvekan den samling lagbestämmelser som 
reglerar förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och som går under namnet Ko-
deks Pracy (KP).71 KP har sedan ikraftträdandet den 1 januari 1975 redigerats om kraftigt ett 
flertal gånger.72 Den är indelad i 15 avsnitt och består av ungefär 300 artiklar. Dessa täcker 
en stor del av den polska arbetsrätten men är inte uttömmande.  

                                                 

67 Lunning, Lars, och Toijer, Gudmund, Kommentar till anställningsskyddslagen, 2002, s. 379. 

68 AD 1985 nr 72. Se även AD 1994 nr. 122 där domstolen uttalar: ”Termen torde vara hämtad från hyresrät-
ten (uppsägning för villkorsändring), där den har en bestämd innebörd och där en sådan uppsägning utlöser 
vissa bestämda rättsverkningar. Inom arbetsrätten har termen däremot inte någon rättslig innebörd.” 

69 Prop. 1973:129 s. 238. 

70 AD 1985 nr 72, , Lars, och Toijer, Gudmund, Kommentar till anställningsskyddslagen, 2002, s. 379. 

71 Kodeks Pracy får på svenska närmast översättas med ”arbetsbalken” eller ”arbetskodex.” 

72 Gujskiego, Waldemar, Kodeks Pracy z komentarzem, 2005, s.5. 
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I art. 9 KP anges vilka rättskällor som kan komplettera eller i vissa fall ersätta KP.73 Om re-
glering av ett visst arbetsrättsligt förhållande saknas i KP eller annan arbetsrättslig särre-
glering, ska reglerna i Kodeks Ciwilny (KC) tillämpas enligt art. 300 KP.  Bestämmelserna i 
KP är tvingande i den mån de inte ersätts av för arbetstagarna mer fördelaktiga regler ge-
nom avtal.74 E contrario gäller att alla avtal som är till nackdel för arbetstagaren i förhållan-
de till de bestämmelser som anges i KP eller annan lag, är utan verkan (art 9 § 2 KP). Be-
stämmelser får aldrig stå i motsättning till bestämmelser som har en högre ställning i rätts-
hierarkin.75  

KP är enligt tillämplig på anställningsförhållanden som ingåtts av:76 

– polska medborgare med arbetsgivare som har hemvist i Polen eller företag vars styrelse-
säte ligger i Polen 

– utländska medborgare som har hemvist i Polen med polska arbetsgivare som har företag 
med styrelsesäte i Polen, såtillvida parterna inte valt att låta annat lands lag reglera innehål-
let i anställningen eller om arbetet i anställningsavtalet varit eller skulle vara utfört i ett an-
nat land. 

 – polska medborgare i egenskap av representanter och företrädare för polska staten eller 
annan typ av polsk statlig representation utomlands 

– polska medborgare i egenskap av representanter, företrädare eller annan typ av represen-
tation för utländsk stat eller internationell organisation som verkar i Polen. 77 

I den polska arbetsrätten finns olika typer av anställningsförhållanden som antingen härrör 
till enskild eller allmän tjänst.78 De bestämmelser som finns I KP avser i första hand an-
ställningsförhållanden som bygger på enskilda anställningsavtal och hänvisar i övriga fall till 
de lagar som gäller. Anställningsavtal kan gälla tills vidare eller vara tidsbegränsade. Exem-
pel på tidsbegränsade avtal är till exempel provanställning, anställning för utförande av visst 
arbete eller annan tillfällig anställning. Anställningsavtal kan upphävas på olika sätt enligt 

                                                 

73Dessa är andra lagar (ustawy) och dylika rättsakter (akty wykonawczych), kollektivavtal (układy zbiorowych), över-
enskommelser som föranletts av lag (porozumień zbiorowych opartych na ustawie), förordningar och arbetsföre-
skrifter (regulaminy) och övriga stadgar eller bestämmelser (statutów).  

74 Med avtal menas kollektivavtal och liknande former av avtal, det vill säga inte de avtal som ingås på över-
enskommelse mellan två enskilda parter. 

75 I art 87 i den polska konstitutionen Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (från den 2 april 1997) anges den hie-
rarki av rättskällor som gäller i det polska rättssystemet. I första hand utgör konstitutionen den primära rätt-
källan. Konstitutionen betraktas som allmänt bindande. Där uppges i avsnittet ”Mänskliga och medborger-
liga friheter, rättigheter och skyldigheter” vissa allmänna ekonomiska och samhälleliga rättigheter (art. 30-
86) som direkt berör förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Efter konstitutionens bestämmelser 
följer i rangordning: lagar (ustawy), internationellt ratificerade avtal (ratifikowany umowy międzynarodowe), för-
ordningar (rozporządzenia) samt lokala rättsavtal (akty prawa miejscowego). 

76 Art 1- 6 KP. 

77I art. 298 KP stadgas även en rätt för regeringen (Rady Ministrów) att fatta tvingande beslut i förhållanden 
som rör arbetstagare på den offentliga sektorns område och utomlandsvarande arbetstagare anställda i pols-
ka företag. 

78 De anställningsförhållanden som åsyftas är: powołanie (styrelseuppdrag eller arbetstagare i företagsledande 
ställning), wybor (förtroendeval), mianowanie (arbetsuppdrag i statlig tjänst), społdzielcza umowa o prace (delägar-
avtal).   
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KP, nämligen genom ömsesidig överenskommelse, genom uppsägning från arbetstagarens 
eller arbetsgivarens sida eller genom avskedande (art. 30 KP). 

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 tillsvidarean-
ställning uppsagd från arbetsgivarens sida ställs kravet att uppsägningen måste vara sakligt 
grundad (art. 45 KP). Uppsägningsskälen kan härröra antingen till arbetstagaren personli-
gen eller till verksamheten eller andra omständigheter. För att saklig grund ska föreligga 
måste skälet vara verkligt och konkret och det måste finnas ett kausalsamband mellan upp-
sägningen och orsaken till uppsägningen.  

I polsk arbetsrätt görs skillnad på individuella och kollektiva uppsägningar. För individuella 
uppsägningar gäller de regler om uppsägning, förfarande, anställningsskydd och påföljder 
som stadgas i KP medan kollektiva uppsägningar istället hanteras inom ramen för lagen 
från den 13 mars 2003 om särskilda regler för upplösande av anställningsförhållanden på 
grund av skäl som inte härrör till arbetstagaren personligen (KOL). Emellertid sker ingen 
strikt uppdelning mellan lagarna. Individuella uppsägningar kan i vissa avseenden omfattas 
av KOL och kollektiva uppsägningar enligt KOL kan under vissa omständigheter bli före-
mål för reglering i KP. Detta utreds i det följande. 

3.2.2  Krav på saklig grund 

Enligt KP kan en tillsvidareanställning upplösas på olika sätt, nämligen genom ömsesidig 
överenskommelse, genom uppsägning från arbetstagarens eller arbetsgivarens sida eller ge-
nom avskedande (30 § 1). 79 Vid en uppsägning från arbetsgivarens sida eller vid ett avske-
dande, ställs krav på saklig grund. Detta gäller däremot inte vid en ömsesidig överenskom-
melse om att anställningen ska upphöra. 

3.2.2.1 Ömsesidig överenskommelse 

Varje typ av anställningsavtal (både tidsbegränsad och tillsvidareanställning) kan upplösas 
genom ömsesidig överenskommelse (art. 30 § 1 KP). Initiativ till en sådan överenskommel-
se kan tas av arbetstagaren eller arbetsgivaren. Framlägger den ena parten ett erbjudande 
om att upplösa anställningsförhållandet, måste den andra parten villkorslöst godta erbju-
dandet för att detta ska kunna träda i kraft.80 I annat fall måste ett nytt erbjudande läggas. 
KP reglerar varken formen eller innehållet för de avtal om upplösande av anställningsför-
hållandet som träffas genom en ömsesidig överenskommelse, utan parterna har full frihet 
att bestämma vilka villkor som ska gälla i fråga om uppsägningstider, löneersättning.81 De 
begränsningar som kan komma ifråga är de begräsningar som i stort gäller för vanliga avtal 
och KP hänvisar i detta avseende i art. 300 KP till det civilrättsliga reglverket i KC.82 Vidare 
gäller att en arbetstagare som enligt lag eller särskilda föreskrifter omfattas av särskilt an-

                                                 

79 Vidare gäller att anställningsförhållandet upphör om arbetstagaren dör enligt art. 63¹ K, om arbetsgivaren 
dör enligt art. 63² KP, eller om arbetstagaren varit frånvarande från arbetet i mer än tre månader på grund 
av arrestering enligt art. 66 § 1 KP. Anställningsförhållanden bringas att upphöra till följd av domstolsbe-
slut. I sådana fall behöver ingen av parterna iaktta några särskilda regler enligt KP. 

80 Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata, Prawo Pracy, 2005, s. 66. 

81 Świątkowski, Andrzej Marian, Polskie Prawo Pracy, 2003 s. 99. 

82 Art. 82-88 KC. 
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ställningsskydd (se nedan) frånsäger sig detta skydd vid en överenskommelse med arbetsgi-
varen om upplösandet av anställningsförhållandet.83  

Om parterna kommer överens om att anställningsförhållandet ska upphöra, ställs inga krav 
på att någon av parterna ska redovisa vilka skäl som föranlett uppsägningen.84 Undantag 
från denna regel görs om överenskommelsen sker inom ramen för KOL. I sådana fall mås-
te skälet till uppsägningen anges eftersom detta är en förutsättning för att arbetstagaren ska 
vara berättigad det avgångsvederlag som tillkommer arbetstagare som omfattas av en kol-
lektiv uppsägning.85  

3.2.2.2 Uppsägning från arbetsgivarens sida 

Om arbetsgivaren säger upp en tillsvidareanställning, stadgas i art. 30 p. 4 KP  att arbetsgi-
varen måste ange skälet till uppsägningen och i 45 § 1 KP att skälet måste vara sakligt 
grundat. Detta krav på saklig grund infördes i den polska arbetsrätten genom KP och utgör 
en av lagens centralaste bestämmelser.86 

Vad som utgör saklig grund berörs inte i KP och inte heller i någon annan lag.87 Lagstifta-
ren har istället givit kravet på saklig grund formen av en generalklausul som tillåter att be-
dömningen av vad som ska anses utgöra saklig grund i ett uppsägningsfall sker dels genom 
den granskning som fackföreningarna utövar innan arbetsgivaren fattar uppsägningsbeslu-
tet (art. 38 KP) och dels genom den överprövning av ett uppsägningsbeslut som på arbets-
tagarens begäran kan ske i domstol (art 44-45 KP).88 Det är alltid domstolen som i sista 
hand avgör vad som är att betrakta som saklig grund. 

3.2.2.3 Domstolens bedömning 

Trots att uppräkning saknas i lagen av vilka omständigheter som ska anses utgöra saklig 
grund för uppsägning, har det i praxis och doktrin utarbetats vissa allmänna riktlinjer som 
tillämpas i den rättsliga bedömningen.89 Ett viktigt utlåtande är från 198590 där högsta dom-
stolen (Izba Pracy i Ubezpieczeń Społeczny91) på grundval av tio års praxis uttalar sig över vilka 
kriterier som bör beaktas vid bedömningen. Efter hand har dessa kriterier naturligtvis mo-
difieras, men principerna är fortfarande aktuella.  

                                                 

83 Świątkowski, Andrzej Marian, Elementy Prawa Pracy, 2003,  s. 100. 

84 Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata, Prawo Pracy, 2005, s. 67. 

85 Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata, Prawo Pracy, 2005, s, 67. 

86 Liszcz, Teresa, Prawo Pracy, 2004,  s 148. 

87 Liszcz, Teresa, Prawo Pracy, 2004, s. 150. 

88 Liszcz, Teresa, Prawo Pracy, 2004, s. 148. 

89 Salwa, Zbigniew, Prawo Pracy i ubespeiczeń społecznych, 2004, s. 122. 

90 De sk. wytycznych dvs. riktlinjerna : SN från den 27 juni 1985, III PZP 10/85. Till rättsfallet hänvisas i samt-
liga av de böcker om polsk arbetsrätt som använts i denna uppsats vilket torde visa på dess giltighet, trots 
”gammalt” datum. Se bl.a Liszcz, Teresa, Prawo Pracy, 2004, s. 150, 152 och Świątkowski, Andrzej Marian, 
Polskie Prawo Pracy, s. 185. 

91 Den polska motsvarigheten till den svenska arbetsdomsolen, det vill säga en specialdomstol på högsta in-
stans. 
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Som huvudregel gäller att bedömningen av om en uppsägning varit sakligt grundad eller 
inte alltid måste ske med hänsyn till arbetsgivarens faktiska intressen eller arbetstagarens 
lämplighet i förhållande till sin anställning inom verksamheten. Förhållanden eller egenska-
per som saknar betydelse för arbetstagarens anställning i verksamheten ska lämnas utan 
hänsyn.92 Grundläggande för bedömningen är vidare typen av och tyngden i de skäl som 
anförs. Skälen ska vara verkliga och konkreta93 och det ska finnas ett tydligt kausalsamband 
mellan orsaken till uppsägningen och uppsägningen.94  

3.2.2.4 Uppdelning mellan uppsägningsfallen 

Skälen till en uppsägning kan antingen ligga på arbetstagarens eller arbetsgivarens sida.95 I 
samtliga fall bedöms uppsägningsskälen efter samma krav på verklighet, konkretion och 
kausalitet som nämns ovan. I de fall skälen härrör till arbetstagaren personligen, görs en 
uppdelning mellan de skäl som arbetstagaren gjort sig skyldig till (till exempel grovt åsido-
sättande av sina förpliktelser gentemot arbetsgivaren96) och skäl som arbetstagaren inte 
gjort sig skyldig till personligen, men som ändå ligger på hans sida (till exempel brist på till-
räckliga kvalifikationer, oskicklighet för vissa arbetsuppgifter97). Uppsägningar av skäl som 
härrör till arbetstagaren personligen regleras av art. 52 och 53 KP. 

3.2.2.5 Exempel på verksamhetsrelaterade uppsägningsskäl 

Vad gäller saklig grund vid uppsägningar som ligger på arbetsgivarens sida, det vill säga 
verksamhetsrelaterade uppsägningar, utreds detta främst i praxis. Förutom de ovan nämnda 
kriterierna från 1985, ges vid en översikt över praxis som tillkommit på senare år flera ex-
empel på situationer då saklig grund för uppsägning i anknytning till verksamhetsrelaterade 
beslut ansetts föreligga. Om arbetsgivaren i god tro företar rationaliseringar eller driftsin-
skränkningar som i sin tur medför att arbetsstyrkan minskas, innebär detta att saklig grund 
för uppsägning föreligger.98 Exempelvis är en uppsägning sakligt grundad som är en följd 
av konkurs eller likvidering av verksamheten, arbetsbrist eller behov av driftsinskränkning 
eller reduktion av arbetsuppgifter på grund av omorganisationer som är av betydelse för 
verksamheten.99 Vidare har saklig grund ansetts föreligga i fall då vissa arbetsuppgifter upp-
hört för att arbetsgivaren velat nyanställa andra arbetstagare med andra kvalifikationer än 
de förutvarande.100 Brist på medel att betala ut anställningslönerna med är ytterligare ett ex-
empel.101 Som princip gäller också att driftsinskränkningar, omorganisationer, minskning på 
eller upphävande av vissa arbetsuppgifter inom verksamheten inte behöver ha inträffat vid 
                                                 

92 Świątkowski, Andrzej Marian, Elementy Prawa Pracy, 2003, s. 103. 

93 Polska: prawdziwa och konkretna. 

94 Liszcz, Teresa, Prawo Pracy, 2004, s. 150, Świątkowski, Andrzej Marian, Polskie Prawo Pracy, s. 184. 

95 Liszcz, Teresa, Prawo Pracy, 2004, s. 150. 

96 Świątkowski, Andrzej Marian, Polskie Prawo Pracy, s. 186. 

97 Świątkowski, Andrzej Marian, Polskie Prawo Pracy, s. 187. 

98 Świątkowski, Andrzej Marian, Polskie Prawo Pracy, s. 185. 

99 SN från 27 juni 1985, III PZP 10/85. 

100 Salwa, Zbigniew, Prawo Pracy i ubespeiczeń społecznych, 2004, s 122. 

101 SN 26 från maj 2000, I PKN 665/99. 
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tiden för en uppsägning för att denna ska anses giltig och sakligt grundad. Emellertid 
fordras att arbetsgivaren verkligen genomför en driftsinskränkning eller en omorganisation 
som medför att det saknas arbetsuppgifter för den uppsagde vid uppsägningstidens ut-
gång.102 Påpekas bör att kravet på saklig grund är helt oberoende av om arbetsgivaren be-
dömer att arbetstagaren kan omplaceras till ett annat arbete inom verksamheten eller inte. 
103 Enligt polsk rätt har arbetsgivaren ingen lagstadgad omplaceringsskyldighet. 

3.2.2.6 Domstolens roll och arbetsgivarens rätt 

Som huvudregel gäller att domstolen inte är behörig att överpröva skäligheten eller ända-
målsenligheten i ett beslut som arbetsgivaren fattat som medför att arbetsstyrkan mins-
kas.104 Domstolens ska uteslutande pröva om förändringarna av verksamheten varit faktiska 
och inte fingerade och att det föreligger ett tydligt kausalsamband mellan förändringen av 
verksamheten och beslutet om att säga upp en viss arbetstagare.105 Arbetsgivaren har rätt 
att själv bestämma över sin verksamhet, välja sammansättningen på arbetspersonalen, avgö-
ra vilka kompetenskrav som ska tillämpas och hur verksamheten i övrigt ska organiseras. 
Därmed är det också arbetsgivaren som självständigt har att besluta om hur och när om-
struktureringar, omorganisationer eller minskning av arbetsstyrkan inom verksamheten ska 
ske. 

3.2.2.7 Ogiltig grund 

Som ovan antytts är domstolen alltid behörig att pröva om en uppsägning är sakligt grun-
dad eller inte. Exempel på ogiltig grund kan exempelvis vara om en anställning likvideras 
och detta medför att en arbetstagare sägs upp men att arbetsgivaren sedan omplacerar ho-
nom till annan anställning inom verksamheten.106 En organisationsförändring som inte bi-
behåller en kausallinje mellan behovet av uppsägningar och uppsägningarna kan följaktligen 
aldrig vara saklig grund för uppsägning.107 Vidare gäller att en verksamhetsövergång i sig 
inte heller kan anses utgöra saklig grund för uppsägning. Detta är en följd av det i polsk rätt  
inlemmade övergångsdirektivet och motsvaras av reglerna i art. 23¹, art. 23¹a, art. 23², 241⁸ 
och 241²9 KP. Reglerna innebär i korthet att när det sker en verksamhetsövergång från en 
arbetsgivare till en annan ska de rättigheter och skyldigheter som vid den tidpunkten är 
knutna till verksamheten gällande arbetstagarnas anställningsförhållanden etc., alltid övergå 
på den nye arbetsgivaren. 108 Övergångar av företag eller verksamheter i form av överlåtel-
ser, ombildningar eller fusioner av bolag från en juridisk person till en annan, får inte med-
föra uppsägningar för den nye arbetsgivarens räkning.109 Ibland kan det vid omorganisatio-
ner eller driftsinskränkningar ändå uppstå behov för domstolen att bedöma om arbetsgiva-

                                                 

102 SN från den 13 oktober 1999, I PKN 290/99. 

103 SN från 27 juni 1985, III PZP 10/85. 

104 Świątkowski, Andrzej Marian, Polskie Prawo Pracy, s. 186. 

105 Liszcz, Teresa, Prawo Pracy, 2004, s. 151. 

106 SN från 22 september 1999, I PKN 279/99. 

107 SN från 8 juni 2001, I PKN 453/00. 

108 Salwa, Zbigniew, Prawo Pracy i ubespeiczeń społecznych, 2004, s. 112. 

109 Salwa, Zbigniew, Prawo Pracy i ubespeiczeń społecznych, 2004, s. 112-113. Denna regel gäller inte för ar-
betstagare i företagsledande ställning (połowanie). 
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rens beslut nödvändigtvis måste beröra en viss arbetstagare. Domstolen kan under sådana 
omständigheter ta hänsyn till arbetstagarens sociala situation (familjeförhållanden, försörj-
ningsbörda etc.) och i samband med detta döma att arbetsgivarens uppsägningsbeslut stri-
der mot principen om samhällelig samlevnad110 (art. 8 KP).  

3.2.3 Uppsägning för omreglering 

I polsk arbetsrätt har fallet med uppsägning för omreglering givits en särställning genom att 
det blivit föremål för egen reglering (art. 42-43 KP). En omreglering av ett anställningsavtal 
som gäller tills vidare kan komma till stånd på två sätt, nämligen genom en överenskom-
melse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren om att anställningsavtalet ska ändras (se 
ovan) eller genom att arbetsgivaren vidtar en uppsägning för omreglering.111 En om-
reglering kan gälla tillsvidare eller under begränsad tid. Omregleringen måste vidare vara av 
väsentlig art så att den exempelvis berör arbetstagarens arbetsuppgifter, arbetsplats eller 
lön.112 Däremot kan inte uppsägningstidens längd eller själva typen av anställningsavtal för-
ändras genom omreglering.113 

Vid en omreglerande uppsägning måste arbetsgivaren iaktta förhandlingsskydligheten i art. 
38 § 1 KP (art. 42 § 1 KP) och i direkt anslutning till uppsägningen skriftligen erbjuda ar-
betstagaren de nya villkor som han vill ska gälla för en fortsatt anställning (art. 42 § 2 KP). 
Skälet till den omreglerande uppsägningen ska på samma sätt som vid en definitiv uppsäg-
ning, vila på saklig grund. Skälen kan följaktligen härröra antingen till arbetstagaren (t.ex. 
oskicklighet i arbetet som föranleder lönesänkning, eller skicklighet i arbetet som föranleder 
löneförhöjning) eller till arbetsgivaren (till exempel omorganisationer eller övriga föränd-
ringar i verksamheten).114 I detta ger lagen ingen ledning. Emellertid understryks i art. 42 § 
3 KP att arbetsgivaren vid en uppsägning för omreglering i alla fall måste informera arbets-
tagaren om dennes rätt att vända sig till domstol för överprövning.  

De nya villkoren kan vara till nackdel eller till fördel för arbetstagaren i förhållande till det 
tidigare avtalet, inte heller här ställer lagstiftaren särskilda krav. Det viktiga är att en föränd-
ring till arbetstagarens nackdel inte kan komma till stånd utan arbetstagarens godkännan-
de.115 Om arbetstagaren vägrar acceptera villkoren förvandlas emellertid den omreglerande 
uppsägningen till en definitiv uppsägning. Arbetsgivaren ges alltså rätt att säga upp arbets-
tagaren efter att ha erbjudit arbetstagaren rätten att ta ställning till de nya villkoren, förutsatt 
att saklig grund föreligger.116 Liksom i fallet av definitiv uppsägning inträder därmed samma 
regler om allmänt och särskilt anställningsskydd (se nedan). 

                                                 

110 Polska: zasada społżycia społecznego. 

111 Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata, Prawo Pracy, 2005, s. 79. 

112 Świątkowski, Andrzej Marian, Elementy Prawa Pracy, 2003, s 95.  

113 Salwa, Zbigniew, Prawo Pracy i ubespeiczeń społecznych, 2004, s. 105.  

114 Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata, Prawo Pracy, 2005, s. 79. 

115 Salwa, Zbigniew, Prawo Pracy i ubespeiczeń społecznych, s. 105. 

116 Detta nämns även i SN från 27 juni 1985 III PZP 10/85. 
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3.2.4 Kollektiva uppsägningar 

Med systemskiftet i Polen 1989/90 uppstod stora krav på reformer av det rättsliga syste-
met. Detta gällde inte minst på det arbetsrättsliga området. KP saknade exempelvis helt re-
glering av kollektiva uppsägningar.117 Följaktligen erfordrades att arbetsgivarens möjligheter 
att verka på den polska marknaden till stor del förenklades och underlättades, däribland 
möjligheten skilja övertaliga arbetstagare från verksamheten.118  

En av de allra första lagarna som uppstod till följd av den politiska strukturomvandlingen 
var lagen från den 28 december 1989 om särskilda regler för upplösande av anställnings-
förhållanden av verksamhetsrelaterade skäl samt om ändringar av vissa lagar.119 Denna lag 
reviderades flera gånger och gällde fram till slutet av år 2003.  

Från 1 januari 2004 gäller lagen från den 13 mars 2003 om särskilda regler för upplösande 
av anställningsförhållanden på grund av skäl som inte härrör till arbetstagaren personligen 
(KOL). Avsikten med lagändringen var i första hand att harmonisera den polska rättsord-
ningen inom ramen för EG-direktiv 98/59/EG från den 20 juli 1998 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar.  

KOL tillhör en av de grupper av rättskällor120 som stadfästs i art. 87 i Konstytucja Rzeczpospo-
litej Polskiej och därmed erhåller status som arbetsrättslig rättskälla enligt art. 9 KP. Det in-
nebär att KOL, i egenskap av lex specialis, ges företräde framför KP. KP tillämpas istället på 
de punkter där reglering i KOL saknas (art. 12 KOL) eller i de fall KOL direkt hänvisar till 
KP. 

Det bör understrykas att KOL inte bara omfattar kollektiva uppsägningar utan också till 
viss del individuella uppsägningar. Emellertid är majoriteten av lagens bestämmelser avsed-
da för regleringen av kollektiva uppsägningar. KOL omfattar både tillsvidareanställda såväl 
som tidsbegränsat anställda arbetstagare liksom enskilda och offentliga företag.121 KOL till-
lämpas vidare på alla typer av anställningsförhållanden.122 Undantag görs för anställnings-
förhållanden som bygger på statliga arbetsavtal (mianowanie) och för vissa andra särskilda ka-
tegorier av arbetstagare.123  

                                                 

117 Lityński, Adam, Historia Prawa Polski Ludowej, 2005, s. 262. 

118 Liszcz, Teresa, Prawo Pracy, 2004, s 220. Vid sidan av sådana reformer upptod givetvis också nya former av 
ekonomiskt och rättsligt skydd med ändamålet att lindra följderna i de fall arbetstagarna förlorade sin an-
ställning. Bland annat stiftades en lag om arbetslöshetsersättning som till en början erbjöd arbetstagarna un-
derstöd på obetstämd tid. Emellertid inskränktes denna rätt under 1990-talet och i slutet av decenniet hade 
närmare 80 % av de registrerat arbetslösa inte rätt till arbetslöshetsunderstöd. Se Lityński, Adam, Historia 
Prawa Polski Ludowej, 2005, s. 263. 

119 Ustawa z 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z 
przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U z 2002 r. nr. 12 poz. 980). Det 
vill säga lagen om kollektiva uppsägningar från 1989.  

120 Ustawy. Se ovan. 

121 Salwa, Zbigniew, Prawo Pracy i ubespeiczeń społecznych, 2004, s. 131. 

122 Dvs. anställningsförhållanden som förutom vanliga anställningsavtal har sin grund i avtal som bygger på: 
powolanie (styrelseuppdrag i statlig tjänst), wybor (förtroendeval), spoldzielcza umowa o prace (delägaravtal).   

123 Exempelvis tillämpas inte KOL på delägare av kooperativa jordbruk och deras familjemedlemmar eller 
personer som utför eget tillverkningsarbete (exempelvis hantverkare av typen hemslöjdsidkare). De senare 
omfattas emellertid av den polska regeringens förordning från 31 december 1975 om rättigheter för de ar-
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3.2.4.1 Förutsättningar 

KOL reglerar de fall då arbetsgivaren vill göra ett större antal uppsägningar, det vill säga 
kollektiva uppsägningar. Vissa förutsättningar måste emellertid vara uppfyllda. I första hand 
tillämpas KOL uteslutande på arbetsgivare som har minst 20 anställda hos sig. Uppsäg-
ningarna måste vidare beröra: 

- minst tio arbetstagare på en arbetsplats med mindre än 100 anställda 

- minst tio procent av arbetstagarna på en arbetsplats som har mellan 100 till 300 anställda, 
eller  

- minst 30 arbetstagare på en arbetsplats med minst 300 anställda.  

Uppsägningarna måste också genomföras inom en tidsperiod om 30 dagar och skälet till 
uppsägningarna får inte härröra till arbetstagarna personligen (art. 1 KOL). 

3.2.4.2 Definitioner 

Uppsägningar inom ramen för KOL kan ske på två sätt, nämligen genom  uppsägning från 
arbetsgivarens sida eller genom att arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om att 
anställningsförhållandet ska upphöra (art.1 p. 1 KOL). Överenskommelsen bör då ske på 
arbetsgivarens initiativ (art. 1 p. 2 KOL) 

Som uppsägning enligt art. 1 KOL likställs den situation då arbetsgivaren, av skäl som inte 
härrör till arbetstagaren personligen, endast säger upp vissa delar av ett anställningsavtal 
men arbetstagaren vägrat anta de nya villkoren, det vill säga fall av uppsägning för om-
reglering.124  

Som uppsagda arbetstagare enligt art. 1 KOL räknas alla de arbetstagare som arbetsgivaren, 
av skäl som inte härrör till arbetstagarna personligen, säger upp på något av de två sätt som 
anges ovan. Emellertid gäller att de arbetstagare vars anställningsavtal upphävs på grundval 
av en överenskommelse måste vara minst fem för att omfattas av en kollektiv uppsägning 
(art. 1 p. 2 KOL). 

Som del av en kollektiv uppsägning enligt KOL räknas inte det fall då arbetstagaren sagt 
upp anställningsförhållandet. Inte heller räknas sådana uppsägningsfall där skälet till upp-
sägningen härrört till arbetstagaren personligen. Tidsbegränsade anställningar eller provan-
ställningar vars avtal upphört att gälla till följd av att den tid om vilken man avtalat förflutit, 
är vidare exempel på fall som inte kan omfattas av en kollektiv uppsägning.125   

3.2.4.3 Individuella uppsägningar inom ramen för KOL 

I art. 10 KOL anges att om arbetsgivaren har minst 20 arbetstagare anställda på arbetsplat-
sen och finner ett behov av att inom en tidsperiod om 30 dagar göra ett mindre antal upp-
sägningar än det som stadgas i art.1 KOL, så kan dessa uppsägningar ändå omfattas av 

                                                                                                                                               

betstagare som utför hantverk eller liknande tillverkningsprodukter. Denna förordning reglerar, i likhet med 
KOL, uppsägningsförfarandet vid en uppsägning av skäl som inte härrör till arbetstagare/hantverkaren per-
sonligen, samt uppsägningsförfarandet i fall av en kollektiv uppsägning av arbetstagare/hantverkare.  

124 Liszcz, Teresa, Prawo Pracy, 2004, s. 222. 

125 Liszcz, Teresa, Prawo Pracy, 2004, s 222. 
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KOL gällande reglerna om utökad uppsägningsrätt. Den grundläggande förutsättningen är 
då att skälet till uppsägningen inte härrör till arbetstagaren personligen och att detta skäl är 
den enda anledningen till uppsägningsbeslutet (art. 10 p. 1 KOL).  

3.2.4.4 Saklig grund 

I lagen om kollektiva uppsägningar från 1989 gällde att skälet eller skälen till en kollektiv 
uppsägning skulle vara strikt relaterade till ekonomiska omständigheter eller vissa i lagen 
angivna typer av verksamhetsförändringar.126 Begreppet verksamhetsrelaterade skäl i lagen 
från 1989 ersattes emellertid i KOL med ”skäl som inte härrör till arbetstagaren personli-
gen”. Den nya definitionen anses vara mer korrekt eftersom den med sin negativa formule-
ring bättre omfattar de situationer då behovet av att vidta ett större antal uppsägningar 
uppstår av omständigheter som inte härrör till någon av parterna.127 Det som främst åsyftas 
torde vara sådana omständigheter som att arbetsgivaren går i konkurs eller om ett dom-
stolsbeslut medför att verksamheten måste avvecklas eller om andra ekonomiska, tekniska 
organisatoriska förändringar inträffar som arbetsgivaren inte kan råda över. Tonvikten 
läggs i alla fall på att omständigheterna ska härröra till arbetsgivaren och inte till arbetstaga-
ren.128 Detta innebär också att alla skäl till en kollektiv uppsägning kan vara godtagbara så 
länge de inte härrör till arbetstagarna personligen.129 Kravet på att skälet till uppsägningarna 
inte får härröra till arbetstagarna personligen ska dock enligt doktrin och praxis inte förstås 
som att blotta förekomsten av ytterligare skäl till en uppsägning skulle utesluta möjligheten 
att säga upp arbetstagaren.130 Följaktligen gäller att de skäl som inte härrör till arbetstagaren 
personligen ska vara avgörande för behovet av uppsägning och att avsaknaden av sådana 
skäl medför att uppsägningen inte är sakligt grundad.131   

3.3 Internationell reglering 

Även på internationell nivå finns grundläggande bestämmelser om anställningsskydd vilket 
direkt avspeglas i de gemensamma drag som svensk och polsk rätt uppvisar. När det gäller 
uppsägningar av anställningsavtal från arbetsgivarens sida pekar man i doktrinen i första 
hand på ILO konventionen nr 158 och den kompletterande rekommendationen nr 166 om 
uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ, 132 samt EG direktivet 
98/59/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar 
(kollektivuppsägningsdirektivet). Både konventionen, rekommendationen och direktivet 

                                                 

126 Som exempel angavs organisationsförändringar, produktionsförändringar, tekniska förändringar, konkurs 
eller likvidation av verksamheten. Bevisbördan låg på arbetsgivaren. Liszcz, Teresa, Prawo Pracy, 2004, s. 221 
och Świątkowski, Andrzej Marian, Elementy Prawa Pracy, 2003, s, 114. 

127 Liszcz, Teresa, Prawo Pracy, 2004, s. 221. 

128 Liszcz, Teresa, Prawo Pracy, 2004, s. 221. 

129 Świątkowski, Andrzej Marian, Elementy Prawa Pracy, 2003, s. 114. 

130 Liszcz, Teresa, Prawo Pracy, 2004, s. 221. 

131 Liszcz, Teresa, Prawo Pracy, 2004, s. 230. 

132 Både Sverige och Polen är medlemmar av ILO. ILO-konventionen är avsedd för ratificering av ILO:s 
medlemsstater, vilket Sverige också gjort men inte Polen. Rekommendationen har inte samma bindande ka-
raktär, men tanken är att den ska beaktas vid utformningen av nationell lagstiftning. Se AMS rapport, Kart-
läggning av det europeiska rättsläget vad gäller arbetsgivarens ansvar vid företagsnedläggningar, 2002, s. 11. 
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uppställer ett antal grundläggande krav på medlemsstaterna gällande uppsägning från ar-
betsgivarens sida.  

Enligt konventionen ges flera riktlinjer för hur lagstiftaren ska se på en uppsägning från ar-
betsgivarens sida som vidtas av verksamhetsrelaterade skäl. Exempelvis anges i art. 4 att ar-
betsgivarens 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 gränsdrag-
ningen 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 (art. 5- 7) vilket bland annat innebär att uppsägningar av diskrimi-
nerande karaktär med tanke på exempelvis civilstånd, familjeansvar, havandeskap ska ogil-
tigförklaras. Dessa uppsägningsförbud kompletteras av ytterligare exempel i rekommenda-
tionen.  

Enligt kollektivuppsägningsdirektivet ställs olika kriterier på vad som kan utgöra en kollek-
tiv uppsägning. Med kollektiva uppsägningar avses uppsägningar från arbetsgivarens sida av 
ett eller flera skäl som inte härrör till de berörda arbetstagarna personligen (art. 1 p. 1). Fö-
reskrifterna blir emellertid bara tillämpliga om uppsägningarna vidtas inom en viss tidsperi-
od och om antalet uppsägningar har en viss omfattning. Medlemsstaterna kan välja mellan 
två alternativ. Enligt det första alternativet blir direktivets bestämmelser tillämpliga om ar-
betsgivare inom en tid av 30 dagar säger upp: 

- minst tio arbetstagare i verksamheter som normalt sysselsätter mer än 20 men färre än 
100 arbetstagare 

- minst tio procent av antalet arbetstagare i verksamheter som normalt sysselsätter minst 
100 men högst 300 arbetstagare, 

- minst 30 arbetstagare i verksamheter som sysselsätter minst 300 arbetstagare. 

Det andra alternativet innebär att tidperioden löper på 90 dagar och att direktivet tillämpas 
om antalet uppsägningar under den perioden uppgår till minst 20. I detta fall tas emellertid 
ingen hänsyn till antalet arbetstagare på arbetsplatsen. 

För båda alternativen gäller att upphörande av enskilda arbetstagares anställningsavtal om-
fattas av den kollektiva uppsägningen om antalet uppgår till minst fem. Direktivet omfattar 
inte tidsbegränsade anställningar och inte heller arbetstagare anställda hos offentliga myn-
digheter eller offentligrättsliga inrättningar eller besättningar på sjögående fartyg (art. 1 p. 
2).  Genom att begreppet kollektiva uppsägningar definieras i direktivet innebär detta att 
definitionen är ett gemenskapsrättsligt begrepp som inte medlemsstaterna själva kan fast-
ställa i sina rättsordningar.133 Enligt art. 5 i direktivet kan medlemsländerna emellertid ställa 
längre gående krav än direktivet föreskriver. 

3.4 Sammanfattning 

I svensk arbetslagstiftning gäller att en uppsägning från arbetsgivarens sida måste vara sak-
ligt grundad. Av lagens uppbyggnad följer att en uppsägning rättsligt måste klassificeras 

                                                 

133 AMS rapport, Kartläggning av det europeiska rättsläget vad gäller arbetsgivarens ansvar vid företagsned-
läggningar, 2002, s. 15. Se även Liszcz, Teresa, Prawo Pracy, 2004, s. 222. 



 Uppsägning av verksamhetsrelaterade skäl 

 27

som en uppsägning på grund av personliga skäl eller på grund av verksamhetsrelaterade 
skäl (arbetsbrist).  Domstolen är inte behörig att pröva arbetsgivarens beslut, ändå godtas 
normalt arbetsbrist som saklig grund för uppsägning. Undantag görs bara vid misstanke om 
att den åberopade arbetsbristen skulle vara fingerad. Arbetsbrist kan ta sikte på en enda 
person såväl som på flera. Något begrepp för kollektiva uppsägningar saknas i svensk rätt. 
Individuella såväl som kollektiva uppsägningar omfattas istället av begreppet arbetsbrist 
och samma anställningsskyddsregler gäller i båda fallen.  

Den polska arbetslagstiftningen ger flera möjligheter till att upphäva eller förändra ett an-
ställningsavtal. Blir en tillsvidareanställning uppsagd från arbetsgivarens sida ställs kravet att 
uppsägningen måste vara sakligt grundad. Uppsägningsskälen kan härröra antingen till ar-
betstagaren personligen, till verksamheten eller andra omständigheter. För att saklig grund 
ska föreligga måste skälet vara verkligt och konkret och det måste finnas ett kausalsamband 
mellan uppsägningen och orsaken till uppsägningen. I polsk arbetsrätt görs skillnad på in-
dividuella och kollektiva uppsägningar. Dessa former av uppsägningar hanteras av två olika 
lagar. För att ett uppsägningsfall ska vara sakligt grundad inom ramen för en kollektiv upp-
säning  ställs ett krav på att skälet till uppsägningen inte härrör till arbetstagaren personli-
gen. 

Enligt ILO konventionen nr 158 och rekommendationen nr 166 ges flera riktlinjer för hur 
lagstiftaren ska se på en uppsägning från arbetsgivarens sida som vidtas av verksamhetsrela-
terade skäl. Exempelvis anges att arbetsgivarens uppsägningsförklaring måste förekommas 
av ett giltigt skäl. Vad gäller gränsdragningen mellan personliga och verksamhetsrelaterade 
skäl saknar dock både konventionen och rekommendationen särskilda riktlinjer för be-
dömningen och anger endast vilka omständigheter som inte får läggas till grund för en upp-
sägning.  

Enligt kollektivuppsägningsdirektivet kan direktivets regler bara tillämpas i fall av verksam-
hetsrelaterade uppsägningar. Enligt bestämmelserna ställs vissa krav på tidsperiod inom vil-
ka uppsägningarna måste vidtas och att antalet uppsägningar har en viss omfattning.  
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4 Procedurregler 

4.1 Sverige 

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 emel-
lertid först förhandla med berörda fackorganisationer enligt de regler som stadgas i MBL 
(29 § LAS). I svensk lagstiftning saknas ett särskilt begrepp för kollektiva uppsägningar. 
Både kollektiva och individuella uppsägningar från arbetsgivarens sida på grund av verk-
samhetsrelaterade skäl omfattas istället av begreppet arbetsbrist. Förhandlingsskyldigheten 
gäller alltså även i de fall arbetsbristen gäller många eller om den bara tar sikte på en enda 
person (11 § 1 st. 2 p. MBL). I det följande utreds detta förfarande. 

4.1.1 Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet enligt MBL 

Enligt svensk lagstiftning 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 kol-
lektivavtal underrättade om verksamhetens produktionsmässiga och ekonomiska utveckling 
och om riktlinjerna för den personalpolitik som gäller på arbetsplatsen (19 § 1 st. MBL). In-
formationen bör som regel vara generell.134 Emellertid medför regelns dispositivitet att par-
terna har möjlighet att utvidga arbetsgivarens informationsskyldighet genom kollektivavtal 
(4 § MBL). 

Om arbetsgivaren vill besluta om viktigare förändringar av sin verksamhet gäller vidare att 
han är skyldig att på eget initiativ inleda förhandlingar med kollektivavtalsbärande organisa-
tioner (11 § MBL).135 Detta kallas att arbetsgivaren har en primär förhandlingsskyldighet. I 
propositionen till MBL anges flera exempel på frågor som bör beröras av arbetsgivarens 
primära förhandlingsskyldighet.136 Normalt gäller att nästan alla beslut som rör formerna 
för verksamheten och dess omfattning bör inbegripas i arbetsgivarens skyldighet att sam-
verka med fackföreningarna.137 Tanken med den primära förhandlingsskyldigheten är att 
arbetsgivaren, utan att behöva ge avkall på sin rätt att själv besluta över sin verksamhet, ska 
försöka nå enighet med arbetstagarsidan i viktiga frågor som berör verksamheten.138 För-
handlingsskyldigheten syftar alltså till att göra arbetstagarsidans delaktighet till ett normalt 
led i beslutsprocessen.139  

AD har antagit att arbetsgivarens primära förhandlingsskyldighet inträder vid den tidpunkt 
då arbetsgivaren har kunnat utreda frågan så pass tillräckligt att han kan ange handlingsal-
ternativen. Arbetsgivaren har alltså rätt att ha en klar uppfattning när han påkallar förhand-
lingar.140 Förhandlingarna ska vidare inledas i så god tid att det som anförs av arbetstagarsi-
                                                 

134 Schmidt, Folke, Facklig arbetsrätt, 1997, s. 171. 

135 Prop. 1975/76:105 s. 198, AD 1994 nr. 103. 

136 Prop. 1975/76:105 s. 198-199. 

137 AD 1980 nr 72, AD 1995 nr 62. 

138 Schmidt, Folke, Facklig arbetsrätt, 1997, s. 164. 

139 Schmidt, Folke, Facklig arbetsrätt, 1997, s. 163. 

140 AD 1994 nr 103. 
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dan kan komma att ingå i arbetsgivarens beslutsunderlag.141 Tidpunkten från vilken för-
handlingarna anses börja löpa avgörs av den aktuella förhandlingsfrågans omfattning.142 

4.1.1.1 Förhandlingsparter 

Om arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal och det inte rör sig om ett tillfälligt av-
talslöst tillstånd, ska han enligt 13 § 2 st. MBL fullgöra sin primära förhandlingsskyldighet 
gentemot samtliga berörda arbetstagarorganisationer.143 Det innebär att arbetsgivaren är 
skyldig att själv ta reda på om någon av de arbetstagare han har till avsikt att säga upp är 
fackligt ansluten.144  

I första hand gäller att arbetsgivaren ska förhandla på lokal nivå med den fackliga motpart 
som normalt deltar i förhandlingar, det vill säga avdelningen eller klubben (14 § 1 st. MBL). 
Om parterna skiljs åt utan att ha uppnått enighet, kan arbetstagarsidan begära att arbetsgi-
varen också ska förhandla med den centrala arbetstagarorganisationen (14 § 2 st. MBL). En 
sådan begäran ska framställas utan dröjsmål efter det att den lokala förhandlingen har slu-
tat.145 Arbetsgivaren är skyldig att avvakta med att fatta beslut till dess förhandlingarna på 
lokal nivå, och eventuellt på central nivå, har avslutats.146 När det rör sig om mer omfattan-
de eller komplicerade frågor bör arbetsgivaren därför räkna med att facket kan komma att 
begära centrala förhandlingar och att dessa kan komma att ta tid i anspråk.147 Det är bara 
om synnerliga skäl föranleder det som arbetsgivaren kan fatta beslut innan förhandlingarna 
slutförts (11 § 2 st. MBL). En sådan möjlighet ska bara användas i undantagsfall.148 Påpekas 
bör att arbetsgivaren äger att när som helst förklara att det inte finns tid till fortsatt för-
handlande. Emellertid löper han då risk att facket gör anspråk på skadeståndsersättning för 
brott mot förhandlingsskyldigheten (se nedan). Dock gäller att beslutet som sådant inte 
rubbas.149  

                                                 

141 AMS rapport, Kartläggning av det europeiska rättsläget vad gäller arbetsgivarens ansvar vid företagsned-
läggningar, 2002, s. 21. 

142 AMS rapport, Kartläggning av det europeiska rättsläget vad gäller arbetsgivarens ansvar vid företagsned-
läggningar, 2002, s. 21. 

143 Detta krav är en följd av det i svensk rätt införlivande EG-direktivet 92/56/EEG om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar (art. 2.1). Schmidt, Folke, Göran, Håkansson, Sup-
plement till Facklig arbetsrätt, 1995, s. 14. 

144 AD 2002 nr 35. 

145 AMS rapport, Kartläggning av det europeiska rättsläget vad gäller arbetsgivarens ansvar vid företagsned-
läggningar, 2002, s. 21. 

146 Prop. 1975/76:105 s. 199. 

147 Schmidt, Folke, Facklig arbetsrätt, 1997, s. 164. 

148 Prop. 195/76: 105 s. 222. 

149 Schmidt, Folke, Facklig arbetsrätt, 1997, s. 164.  
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4.1.1.2 Information 

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.150 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 

4.1.1.3 Förhandlingsfrågor 

Vid förhandlingarna behandlas i första hand möjliga alternativ till den åtgärd arbetsgivaren 
planerar att vidta.151 Som tidigare antytts har arbetsgivaren en långtgående skyldighet att 
undvika uppsägningar genom att undersöka vilka möjligheter som finns att omplacera be-
rörd eller berörda arbetstagare till ett annat arbete hos sig. Ett åsidosättande av omplacer-
ingsskyldigheten kan som ovan nämnts medföra att en uppsägning blir ogiltigförklarad (7 § 
2 st. och 34 § 1 st. LAS). I det fall alla möjligheter uttömts för att undvika uppsägningar ge-
nom eventuella omplaceringar inom verksamheten, ska parterna enas om på vilket sätt 
uppsägningarna ska genomföras, det vill säga vilken driftsenhet som enligt arbetsgivarens 
beslut ska beröras av uppsägningarna.152  

4.1.1.4 Beslut 

När parterna kommit överens kan arbetsgivaren fatta beslut. Arbetsgivaren bör därefter 
inte besluta något annat än vad han tidigare föreslagit. Detta kan nämligen vara att bedöma 
som ett åsidosättande av förhandlings- och upphovsskyldigheten med åtföljande ska-
deståndsansvar enligt 55 § MBL. Vill arbetsgivaren ändå ändra sitt beslut, innebär reglerna 
om primär förhandlingsskyldighet enligt 11 § MBL en skyldighet för honom att förhandla 
igen.153 

4.1.1.5 Anmälan till behörig myndighet 

Arbetsgivaren har också en skyldighet att varsla länsarbetsnämnden i det län där driftin-
skränkningen genomförs om minst fem arbetstagare berörs av ett uppsägningsbeslut (1 § 

                                                 

150 Detta krav på information i vissa preciserade hänseenden är en följd av det i svensk rätt införlivande kol-
lektiv uppsägningsdirektivet. Schmidt, Folke, Göran, Håkansson, Supplement till Facklig arbetsrätt, 1995, s. 15. 

151 AMS rapport, Kartläggning av det europeiska rättsläget vad gäller arbetsgivarens ansvar vid företagsned-
läggningar, 2002, s. 21-22. 

152 Ds 2002:56 s. 155. 

153 AMS rapport, Kartläggning av det europeiska rättsläget vad gäller arbetsgivarens ansvar vid företagsned-
läggningar, 2002, s. 21. 
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främjandelagen).154 Enligt 2 § främjandelagen ska varsel om en sådan driftinskränkning 
lämnas skriftligen: 

- minst två månader före driftsinskränkningen om högst 25 arbetstagare berörs av en 
uppsägning, 

- minst fyra månader före driftsinskränkningen, om fler än 25 men högst 100 arbets-
tagare berörs av en uppsägning, och 

- minst sex månader före driftsinskränkningen om fler än 100 arbetstagare berörs av 
en uppsägning. 

 
Enligt 2 a § främjandelagen ska varslet innehålla samma uppgifter som ska delges arbetsta-
garparten enligt 15 § MBL (se ovan). Undantag görs emellertid för uppgiften om beräk-
ningsmetoden. Vidare gäller att arbetsgivaren senast en månad före driftsinskränkningen 
skriftligen ska komplettera varslet med uppgifter om vilka arbetstagare som berörs av upp-
sägningen, information om förda MBL-förhandlingar och en kopia av den skriftliga infor-
mation som har lämnats till de fackliga organisationerna vid förhandlingarna (2 a § främ-
jandelagen).155 Arbetsgivaren är också skyldig att lämna en kopia av denna anmälan till de 
fackliga organisationerna (15 § 3 st. MBL). 
 
 

4.2 Polen 

I polsk arbetslagstiftning gäller olika regler om arbetsgivarens förhandlingsskyldighet inför 
en uppsägning av verksamhetsrelaterade skäl. Har arbetsgivaren mindre än 20 anställda blir 
KP tillämplig. Om arbetsgivaren har minst 20 anställda blir KOL tillämplig, förutsatt att 
arbetstagaren säger upp ett visst antal arbetstagare i proportion till antalet anställda vid ar-
betsplatsen. Dessutom kan en arbetsgivare som har minst 20 anställda, men som vill vidta 
en mindre antal uppsägningar än de som stadgas i KOL, under vissa förutsättningar också 
omfattas av KOL gällande reglerna om utökad uppsägningsrätt. Detta utreds i det följande. 

4.2.1 Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet enligt KP 

Om en arbetsgivare vill säga upp en arbetstagare är han skyldig enligt art. 38 § 1 KP att 
skriftligen informera behörig facklig organisation156 om sin avsikt att säga upp arbetstagaren 
samt om skälen till detta. Enligt art. 7 p. 2 ZZ ska de fackliga organisationerna representera 
och försvara sina medlemmars intressen. Emellertid gäller att en oorganiserad arbetstagare 
på begäran kan bli försvarad av en viss facklig organisation på samma villkor som organisa-
tionens övriga medlemmar om organisationen godkänner det. Arbetsgivaren är skyldig att 
undersöka vilken facklig organisation den uppsägningshotade arbetstagaren tillhör eller har 
rätt att bli försvarad av (30 § 2¹ ZZ). Om fackföreningen underlåter att inom fem dagar 

                                                 

154 Detta gäller också om ett beslut om driftsinskränkningen under en period av 90 dagar kan antas medföra 
att antalet uppsägningar sammanlagt uppgår till minst 20 (1 § främjandelagen). 

155 I 6 § främjandelagen ges en möjlighet för arbetsgivaren att underrätta nämnden samtidigt med förhand-
lingarna i 11 § MBL. I sådana fall krävs att underrättelsen är skriftlig och innehåller samma information som 
angetts ovan. 

156 Enligt art. 25¹ § 1 ZZ åsyftas en facklig organisation som har minst tio medlemmar på arbetsgivarens ar-
betsplats.  
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svara arbetsgivaren på frågan om arbetstagaren är organiserad eller inte, förfaller arbetsgiva-
rens skyldighet att förhandla med denna.157 Arbetsgivarens skyldighet att informera sig om 
vilken förening arbetstagaren tillhör förfaller också om den organisation som arbetstagaren 
tillhör saknar representation på arbetsplatsen.158 

De fackliga organisationernas främsta uppgift är att direkt granska om arbetsgivarens avsikt 
att vidta en uppsägning av en tillsvidareanställd arbetstagare är sakligt grundad. Gransk-
ningen sker av den fackliga organisationens styrelse eller ledning och kan inte genomföras 
av en enskild företrädare för organisationen.159 Organisationens granskning eller brist på 
granskning i det fall organisationen avstått från att åta sig ett uppsägningsfall eller alla om-
ständigheter i uppsägningsfallet är ostridiga, har ingen inverkan på uppsägningens giltig-
het.160  

Om den fackliga organisationen efter en granskning finner att uppsägningen inte är sakligt 
grundad, kan organisationen inom fem dagar utfärda ett förbehåll mot uppsägningsförklar-
ingen (art. 38 p. 2 KP).161  Lagen ålägger inte den fackliga organisationen någon skyldighet 
att utfärda ett sådant förbehåll eller på annat sätt upplysa arbetsgivaren om att uppsägning-
en saknar saklig grund. Utfärdar organisationen inget förbehåll inom fem dagar betyder det 
att uppsägningsförklaringen godkänns.162 Om organisationen däremot utfärdar ett förbe-
håll, bör arbetsgivaren beakta detta och antingen frångå sitt uppsägningsbeslut (om förbe-
hållet övertygar honom) eller strunta i förbehållet och fullfölja sitt beslut. Förbehållet är 
aldrig bindande för arbetsgivaren.163 

De två moment som är väsentliga i art. 38 KP är alltså dels att arbetsgivaren skriftligen un-
derrättar den berörda fackliga organisationen om avsikten att vidta en uppsägning samt skä-
len till detta, och dels de fem dagar under vilka arbetsgivaren måste invänta organisationens 
utlåtande (eller tysta accept). Bryter arbetsgivaren mot någon av reglerna i dessa moment 
har han inte fullgjort sin förhandlingsskyldighet. Detta kan i sin tur leda till att uppsägning-
en blir ogiltigförklarad (art. 46 KP). Emellertid ankommer det på arbetstagaren att vända 
sig till domstolen med begäran om att få uppsägningen ogiltigförklarad för att beslutet som 
sådant ska kunna hävas (art. 44-45 KP).  

                                                 

157 SN från 20 juli 2000, I PKN 468/99. 

158 SN från 11 januari 2001, I PKN 186/00. Påpekas bör att arbetsgivarens förhandlingsskyldighet kan förfalla 
i ett sådant fall bara om det rör sig om en individuell uppsägning. Vid en kollektiv uppsägning kan förhand-
lingsskyldigheten alltså aldrig förfalla. 

159 Liszcz, Teresa, Prawo Pracy, 2004, s. 149. 

160 Liszcz, Teresa, Prawo Pracy, 2004, s. 149. 

161 Domstolen har i regel ingen rätt att kontrollera fackföreningarnas beslutsförfarande i samband med ett 
uppsägningsfall. Emellertid har domstolen möjlighet att kontrollera om förbehållet gjorts av behörig fackfö-
rening. Świątkowski, Andrzej Marian, Elementy Prawa Pracy, 2003, s. 105. 

162 Liszcz, Teresa, Prawo Pracy, 2004, s. 149. 

163 Tidigare gällde att arbetsgivaren, efter utfärdat förbehåll, hade att vända sig till central fackföreningsorgani-
sation. Så är inte längre fallet. Liszcz, Teresa, Prawo Pracy, 2004, s. 149. 



 Procedurregler 

 33

4.2.2 Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet enligt KOL 

Enligt art. 2 p.1 i KOL är arbetsgivaren skyldig att förhandla med berörda fackliga organi-
sationer om sin avsikt att företa en kollektiv uppsägning. Denna skyldighet är tvingande.164 
Det primära syftet med förhandlingarna är att de fackliga organisationerna vars medlemmar 
berörs av arbetsgivarens uppsägningsbeslut ska ges möjlighet att påverka arbetsgivaren till 
att helt undvika, eller åtminstone reducera, antalet uppsägningar. Vidare ska andra frågor 
som är relaterade uppsägningarna behandlas i förhandlingarna. Exempel på sådana frågor 
är arbetstagarnas möjligheter till omskolning eller nyanställning (art. 2 p. 2 KOL). 

4.2.2.1 Information och överläggningar 

Förhandlingarna påbörjas genom att arbetsgivaren underrättar alla de fackliga organisatio-
ner som verkar på arbetsplatsen.165 Om inga fackliga organisationer finns på arbetsplatsen, 
ska arbetsgivaren förhandla med de arbetstagarrepresentanter som valts enligt de arbetsfö-
reskrifter som enligt lag ska finnas på varje arbetsplats (art. 2 p. 7 KOL).166 Underrättelsen 
ska vara skriftlig och innehålla följande information (art. 2 p. 3 KOL). 

- skälen till den kollektiva uppsägningen  

- antalet arbetstagare som normalt sysselsätts på arbetsplatsen och vilka kategorier de tillhör 

- vilka arbetstagarkategorier som blir berörda av kollektiv uppsägningen167 

- den tidsperiod under vilken uppsägningarna är avsedda att genomföras  

- förslag på vilka kriterier som ska styra urvalet av de arbetstagare som ska omfattas av kol-
lektiv uppsägningen (det vill säga vilken turordning som ska gälla) 

- lösningsförslag på de frågor som kommer att uppstå i samband med uppsägningarna. Om 
dessa frågor handlar om eventuella tillägg eller andra ekonomiska ersättningar utöver de 
avgångsvederlag som de uppsagda arbetstagarna enligt KOL har rätt till, ska underrättelsen 
också innehålla beräkningsmetoden för dessa (art. 2 p. 3 KOL). 

Arbetsgivaren är skyldig att förmedla ytterligare information än som krävs i KOL om det 
kan komma att påverka förhandlingarnas förlopp eller det beslutsinnehåll som ska faststäl-
las efter förhandlingarna (2 p. 5 KOL). Denna skyldighet är helt oberoende av om fackfö-
reningarna eller arbetstagarrepresentanterna uttryckt några anspråk på att erhålla sådan in-
formation eller inte.168  

                                                 

164 Świątkowski, Andrzej Marian, Elementy Prawa Pracy, 2003, s. 118-119 

165 Liszcz, Teresa, Prawo Pracy, 2004, s. 123-124 

166 Det polska samlingsnamnet för dessa arbetsföreskrifter är regulamin, dvs förordning. För att inte hamna i 
begreppsförvirring översätter jag dock denna term med ’arbetsföreskrifter’. 

167 I lagens uppräkning saknas kravet på att i underrättelsen uppge hur stort antalet arbetstagare blir som 
kommer att omfattas av kollektiv uppsägningen. I doktrinen anses det emellertid vara lämpligt att arbetsgi-
varen ändå uppger detta i underrättelsen. Se. Liszcz, Teresa, Prawo Pracy, 2004, s. 224.    

168 Liszcz, Teresa, Prawo Pracy, 2004, s. 224. 
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I KOL finns inget krav på särskild tidsperiod inom vilken arbetsgivaren ska delge de fackli-
ga organisationerna den underrättelse som nämns ovan.169 Lagen ålägger istället arbetsgiva-
ren att underrätta arbetstagarnas företrädare inom en sådan tidsperiod som gör det möjligt 
för dessa att förbereda sig inför de frågor som ska avgöras i förhandlingarna (art. 2 p. 4 
KOL). Syftet är ju, som tidigare antytts, att fackföreningarna ska ges möjlighet att påverka 
arbetsgivarens beslut.  

4.2.2.2 Anmälan till behörig myndighet 

Arbetsgivaren är vidare skyldig att skriftligen delge behörig powiatowy urząd pracy170 (distrikts-
arbetsnämnd) samma information som han delgivit fackföreningarna eller arbetstagarrepre-
sentanterna (art. 2 p. 6 KOL). I denna underrättelse görs undantag för vilken uträknings-
metod som ska användas. Inte ger heller i detta fall ger lagen någon ledning i frågan om 
tidpunkt vid vilken arbetsgivaren ska utfärda underrättelsen. Det anses emellertid att det 
bör ske samtidigt med underrättandet av fackföreningarna eller arbetstagarrepresentanterna 
och i alla fall inte med några större dröjsmål.171  

4.2.2.3 Beslut 

Som sista steg i förfarandet gäller att parterna gemensamt gör upp om vilka regler arbetsgi-
varen ska iaktta vid den kollektiva uppsägningen. Detta sker genom att arbetsgivaren till-
sammans med fackföreningarna eller arbetstagarrepresentanterna fattar ett gemensamt be-
slut inom 20 dagar från det att fackföreningarna eller arbetstagarrepresentanterna fått un-
derrättelsen enligt ovan (art. 3 p. 1 KOL). Detta beslut bör vara ett uttryck för att arbetsgi-
varen kommit överens med samtliga av de fackliga organisationer som verkar på arbetsplat-
sen. Om det på en arbetsplats finns flera verksamma organisationer kan dessa välja en re-
presentant som företräder dem i beslutsfattandet. Ett beslut som binder samtliga av de be-
rörda fackföreningarna kallas för miedzyzwiaskowego poruzumienia, (’beslut på branschnivå’) 
enligt art. 30 p. 4 ZZ.  

Situationen kompliceras förstås om de fackliga organisationerna inte kan komma överens 
vem som ska företräda dem eller om hur beslutsinnehållet ska se ut i övrigt. I sådana fall 
stadgas i art. 3 p 3 KOL att arbetsgivaren ska fastställa beslutsinnehållet med den eller de 
fackliga organisationer som uppfyller de förutsättningar som anges i art 24125a KP. I artikeln 
anges följande förutsättningar: 

- den fackliga organisationen ska vara en egen enhet eller medlem i en branschorganisation 
som har minst 500 000 medlemmar, under förutsättning att fackföreningen organiserar 
minst sju procent av arbetstagarna på arbetsplatsen, alternativt att 
- den fackliga organisationen utan krav på minsta medlemsantal organiserar minst tio pro-
cent av arbetstagarna hos arbetsgivaren. 
 

                                                 

169 I den tidigare lagen om kollektiva uppsägningar från 1989 gällde att arbetsgivaren hade 30 dagar på sig att 
delge fackföreningarna den information som sedan skulle komma att användas som underlag i förhandling-
arna (art. 2 p.1).  

170 Powiat är den minsta förvaltningsenheten i Polen. Med powiatowy urzad pracy menas alltså den arbetsmark-
nadsmyndighet som har hand om de arbetsmarknadsfrågor som uppstår i ett distrikt. I uppsatsen översätter 
jag för enkelhetens skull denna term med distriktsarbetsnämnd. 

171 Liszcz, Teresa, Prawo Pracy, 2004, s. 224. 
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Om ingen av de fackliga organisationerna uppfyller någon av dessa förutsättningar räknas 
den sammanslutning som organiserar det största antalet av arbetstagarna på arbetsplatsen 
(241²⁵a § 2 KP). I det fall fackliga organisationer saknas på arbetsplatsen ska arbetsgivaren 
förhandla med de arbetstagarrepresentanter som valts enligt arbetsplatsens arbetsföreskrif-
ter (art. 3 p. 5 KOL). Om arbetstagarna inte lyckats utse någon representant gäller i sista 
hand att arbetsgivaren själv bestämmer vem han ska förhandla med (art. 3 p. 4 KOL).  

I beslutet har parterna att fastställa de regler som arbetsgivaren ska iaktta vid genomföran-
det av uppsägningarna (art. 3 p. 2 KOL). I synnerhet betyder detta att de turordningskrite-
rier som ska gälla fastställs (se nedan). Vidare ska parterna komma överens om det sätt var-
på arbetsgivaren lämpligast bör avgöra övriga frågor som han enligt olika lagbestämmelser 
är skyldig att lösa. 

4.2.2.4 Regulamin eller förordning 

Om det visar sig vara omöjligt för parterna att inom 20 dagar enas i ett gemensamt beslut, 
eller om verksamma fackliga organisationer saknas på arbetsplatsen, är arbetsgivaren skyl-
dig att själv avgöra vilka regler han ska iaktta i samband med uppsägningarna. Detta gör 
han genom att utfärda en regulamin (förordning). I förordningen bör arbetsgivaren fastställa 
samma frågor som i annat fall skulle fastställas i ett gemensamt taget beslut. 

I den första av de två situationerna, alltså då parterna inte lyckats komma överens, gäller att 
arbetsgivaren i så stor utsträckning som möjligt försöker ta med de förslag som presente-
rats av de fackliga organisationerna under förhandlingarna (art. 3 p. 4 KOL). I detta fall bör 
förordningen inte utfärdas innan förhandlingsperioden på 20 dagar förflutit. Är det uppen-
bart att parterna inte kommer att bli överens, till exempel om den fackliga organisationen 
klart och tydligt motsätter sig uppsägningarna, kan arbetsgivaren utfärda en förordning ti-
digare.172 

I den andra av situationerna, alltså då inga fackliga organisationer finns på arbetsplatsen, är 
arbetsgivaren skyldig att istället konsultera arbetstagarrepresentanter som valts enligt ar-
betsföreskrifterna (art. 3 p. 5 KOL).173  

Om parterna lyckas fatta ett gemensamt beslut enligt ovan förenklas uppsägningsförfaran-
det till stor del för arbetsgivaren. Med ett gemensamt beslut upphör nämligen vissa be-
stämmelser i KP att gälla. Bland annat slipper arbetsgivaren iaktta det uppsägningsförfaran-
de som stadgas i art. 38 KP. 174  Däremot gäller inte detta undantag om parterna misslyckats 
med att fatta ett gemensamt beslut eller om verksamma fackföreningar saknas på arbets-
platsen och arbetsgivaren istället ålagts att utfärda en förordning. I sådana fall gäller arbets-
givarens förhandlingsskyldighet för varje uppsägning enligt det förfarande som anges i art. 
38 KP (art. 5 p. 1 KOL).  

                                                 

172 Liszcz, Teresa, Prawo Pracy, 2004, s. 225. 

173 Förfarandet i detta fall finns inte angivet i lagen. Emellertid kan det antas att det handlar om ett förfarande 
som liknar det som anges ovan i art. 3 p.2 KOL, dvs en liknande ordningen avseende underrättelseplikten 
med kravet på viss information samt den skäliga tid inom vilken arbetstagarrepresentanterna ska förbereda 
sig för att kunna förhandla med arbetsgivaren. 

174 Salwa, Zbigniew, Prawo Pracy i ubespeiczeń społecznych, 2004, s. 133. 
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4.2.2.5 Anmälan till behörig myndighet 

Efter det att ett gemensamt beslut fattats eller en förordning utfärdats, är arbetsgivaren 
skyldig att på nytt delge behörig distriktsarbetsnämnd en skriftlig underrättelse om de be-
stämmelser som fastställts rörande den förestående kollektiva uppsägningen (art. 4 p. 1 
KOL). Den nya underrättelsen bör i innehålla den information som berörts i beslutet (eller 
förordningen) det vill säga antalet arbetstagare som är anställda vid arbetsplatsen, antalet 
uppsägningar som vidtagits, skälen till uppsägningarna, tidsperioden inom vilken uppsäg-
ningarna ska vidtas, information om de förhandlingar som företagits med berörda fackfö-
reningar eller arbetstagarrepresentanter i anledning av uppsägningarna. I de fall arbetsgiva-
rens verksamhet upphör som en följd av domstolsbeslut, konkurs eller likvidering, förfaller 
emellertid denna underrättelseskyldighet om inte distriktsarbetsnämnden ansöker särskilt 
om att få en sådan underrättelse (art. 4 p. 4 KOL). 

Arbetsgivaren bör också skicka en kopia av den nya underrättelsen till berörda fackliga or-
ganisationer eller arbetstagarrepresentanter så att dessa har möjlighet att delge nämnden 
sina egna synpunkter och åsikter på innehållet (art. 4 p. 2-3 KOL). Arbetsgivarens underlå-
tenhet att skicka en kopia till berörda fackliga organisationer eller arbetstagarrepresentanter 
är inte sanktionerad, inte heller ges i KOL något förslag på den tidsrymd inom vilken ar-
betsgivaren bör utfärda underrättelserna (art. 4 p. 2 KOL). Emellertid gäller att uppsäg-
ningarna inte kan bli giltiga förrän arbetsgivaren fullgjort sin underrättelseskyldighet gent-
emot distriktsarbetsnämnden (art. 6 p.1 KOL). Om underrättelse inte har begärts, blir upp-
sägningarna inte giltiga förrän efter beslutsfattandet eller utfärdandet av förordningen. Vi-
dare gäller att uppsägningarna inte kan träda i kraft förrän tidigast 30 dagar efter det att be-
hörig distriktsarbetsnämnd fått den andra underrättelsen tillhanda (art. 6 p. 2 KOL). Om 
underrättelse inte har begärts, gäller en tidpunkt som inte infaller tidigare än 30 dagar efter 
beslutsfattandet eller utfärdandet av förordningen. 

4.3 Internationell reglering 

Enligt ILO konventionen nr. 158 ska arbetsgivaren inför en eller flera verksamhetsrelatera-
de uppsägningar först överlägga med behöriga arbetstagarrepresentanter innan uppsägning-
arna verkställs. Dessutom ska han i god tid ange information om skälen till de planerade 
uppsägningarna, hur många arbetstagare som ska sägas upp, vilka kategorier de tillhör samt 
den tidsperiod under vilken uppsägningarna ska verkställas (art. 13 p.1). Arbetstagarrepre-
sentanterna ska i enlighet med nationell rätt så snart som möjligt få tillfälle till överlägg-
ningar eller möjlighet att lindra de effekter som arbetsgivarens beslut för med sig. Exem-
pelvis bör de kunna få utreda om de uppsägningshotade arbetstagarna kan beredas annan 
sysselsättning. Vidare ska arbetsgivaren så fort som möjligt underrätta behörig myndighet 
om sina avsikter och inom en viss tid lämna motsvarande information som har lämnats till 
arbetstagarrepresentanterna (art. 14 p. 1). Konventionsstaterna får själva bestämma tidspe-
riodens längd (art. 14 p. 3).  

I rekommendationen framhålls att alla berörda parter bör försöka begränsa uppsägningarna 
och lindra deras verkningar utan att en effektiv drift av företaget eller förvaltningen mot-
verkas (p. 19 st. 1). Arbetsgivaren bör överlägga med behöriga arbetstagarrepresentanter (p. 
20 st. 1) och de åtgärder som bör övervägas ska bland annat syfta till att begränsa antalet 
nyanställningar, sprida uppsägningarna över en viss tidsperiod för att andelen naturliga 
uppsägningar skall öka, samt omplacera, utbilda eller omskola arbetstagare. Vidare bör det 
också bli aktuellt att överväga frivilliga förtida pensionsavgångar, begränsning av övertids-
arbete eller förkortning av den ordinarie arbetstiden (p. 21-22), kontakter med andra tänk-
bara arbetsgivare eller inkomststöd under utbildning m.m. (p. 25-26). 
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Enligt kollektivuppsägningsdirektivet åläggs arbetsgivaren en skyldighet att förhandla med 
behöriga arbetstagarrepresentanter om han har till avsikt att företa en kollektiv uppsägning. 
Enligt art. 2 p. 1 ska arbetsgivaren i god tid inleda överläggningar i syfte att nå en överens-
kommelse. Det ges dessutom noggranna anvisningar i direktivet om hur förfarandet vid 
dessa förhandlingar ska gå till. Vid överläggningarna ska parterna exempelvis behandla olika 
möjligheter för att försöka lindra konsekvenserna av de förestående uppsägningarna som 
omplacering eller omskolning av övertaliga arbetstagare (art. 2 p. 2). I direktivet ställs dess-
utom vissa krav på den information arbetsgivaren måste delge arbetsttagarrepresentanterna 
för att dessa ska ha möjlighet att förbereda sig inför förhandlingarna (art. 2 p. 3). Han mås-
te skriftligen ange skälen till de planerade uppsägningarna, antalet arbetstagare som ska sä-
gas upp och vilka kategorier de tillhör, antalet arbetstagare som normalt sysselsätts och vil-
ka kategorier de tillhör, den tidsperiod inom vilken uppsägningarna ska genomföras, de kri-
terier som ska gälla för urvalet vid uppsägningarna i den mån nationell lagstiftning ger ar-
betsgivaren befogenhet att avgöra detta och beräkningsmetoder för eventuell ersättning 
(avgångsvederlag) utöver dem som är fastställda i nationell lag/praxis.  

Arbetsgivaren åläggs också att meddela behörig arbetsmarknadsnämnd eller liknande myn-
dighet om sina avsikter genom att tillställa myndigheten kopior av den information han 
delgett arbetstagarrepresentanterna med undantag för information om urvalskriterierna och 
beräkning av avgångsvederlaget (art. 2 p. 3). Vidare ska arbetsgivaren skriftligen underrätta 
myndigheten om alla planerade kollektiva uppsägningar (art. 3 p. 1). En sådan underrättelse 
ska innehålla all relevant information beträffande de planerade kollektiva uppsägningarna, 
det vill säga skälen till uppsägningarna, antalet arbetstagare som normalt sysselsätts, den 
tidsperiod under vilken uppsägningarna ska gälla samt information om de överläggningar 
som förts med arbetstagarrepresentanterna. Enligt art. 3 p. 2 ska arbetstagarrepresentanter-
na få en kopia av den underrättelse som arbetsgivaren tillställer myndigheten och dessa ska 
också ges möjlighet att framföra sina synpunkter till myndigheten. Enligt art. 4 p. 1 får pla-
nerade kollektiva uppsägningar som anmälts till behörig myndighet verkställas tidigast 30 
dagar efter det att anmälan gjorts. Medlemssstaterna har rätt att ge den behöriga myndighe-
ten befogenhet att förkorta eller förlänga tidsperioden.  

Som tidigare nämnts medger direktivet en rätt för medlemsstaterna att främja eller tillåta 
reglering som är förmånligare för arbetstagarna (art. 5). 

4.4 Sammanfattning 

Enligt svensk rätt är arbetsgivaren skyldig att förhandla inför en driftsinskränkning med be-
rörda fackorganisationer enligt de regler som stadgas i MBL. Det saknas ett särskilt begrepp 
för kollektiva uppsägningar i lagstiftningen. Istället omfattas både kollektiva och individuel-
la uppsägningar från arbetsgivarens sida på grund av verksamhetsrelaterade skäl av begrep-
pet arbetsbrist. I MBL ges vissa anvisningar om hur förhandlingarna ska gå till. Bland annat 
finns krav på vilken information arbetsgivaren måste tillställa arbetstagarparten. Dessutom 
åläggs arbetsgivaren en skyldighet enligt främjandelagen att underrätta berhörig länsarbets-
nämnd om sina avsikter om uppsägningsbeslutet kommer att beröra minst fem arbetstaga-
re. 

I polsk rätt gäller olika regler om arbetsgivarens förhandlingsskyldighet inför en uppsägning 
av verksamhetsrelaterade skäl. Har arbetsgivaren mindre än 20 anställda blir KP tillämplig. 
Om arbetsgivaren har minst 20 anställda blir KOL tillämplig förutsatt att uppsägningarn 
har en viss omfattning. Dessutom kan en arbetsgivare som har minst 20 anställda men som 
vill vidta en mindre antal uppsägningar än det som stadgas i KOL under vissa förutsätt-
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ningar också omfattas av KOL gällande reglerna om utökad uppsägningsrätt. Förhand-
lingsskyldigheten i KP innebär att arbetsgivaren ska underrätta behörig facklig organisation 
om sina avsikter för att sedan avvakta i fem dagar för att arbetstagarparten ska ges möjlig-
het att kunna utfärda ett förbehåll mot beslutet. I KOL ges däremot andra anvisningar om 
hur förhandlingarna ska gå till. Bland annat finns krav på vilken information arbetsgivaren 
måste tillställa den fackliga organisationen. Dessutom åläggs arbetsgivaren skyldighet enligt 
samma lag att underrätta berhörig länsarbetsnämnd om sina avsikter. 

I ILO konventionen nr 158 anges en skyldighet för arbetsgivaren att rådgöra eller förhand-
la med berörda fackliga organisationer eller dylika arbetstagarrepresentanter och med viss 
information underrätta behörig arbetsmarknadsnämnd eller liknande myndighet om sina 
avsikter. I rekommendationen nr 166 anges förslag på åtgärder som kan vidtas för att för-
söka lindra effekterna av de planerade uppsägningarna. 

Enligt kollektivuppsägningsdirektivet åläggs arbetsgivaren en skyldighet att först förhandla 
med behöriga arbetstagarrepresentanter om han har till avsikt att företa en kollektiv upp-
sägning. Det ges dessutom noggranna anvisningar i direktivet om hur förfarandet vid dessa 
förhandlingar ska gå till. Krav på information är specificerad och arbetsgivaren åläggs också 
att meddela behörig arbetsmarknadsnämnd eller liknande myndighet om sina avsikter. 
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5 Anställningsskydd 

5.1 Sverige 

I svensk rätt finns ett flertal regler som direkt begränsar arbetsgivarens frihet att vidta upp-
sägningar. Vid sidan av LAS finns en rad uppsägningsförbud med syfte att bereda särskilt 
skydd åt vissa arbetstagare. Exempelvis är en uppsägning ogiltig som sker av det skälet att 
arbetstagare begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet i lagen enligt 9 § i lag (1974:981) 
om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, eller rätt till föräldraledighet enligt 16-17 §§ 
föräldraledighetslagen (1995:584). Vidare gäller förbud enligt omständigheter som anges i 
och 9 kap. 1 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt samt särskilda regler för arbetstagare 
som verkar som fackliga förtroendemän på arbetsplatsen (8 § FML). Dessutom får en upp-
sägning aldrig vidtas i diskriminerande syfte enligt jämställdhetslagen (1991:433), lagen om 
åtgärder mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosupp-
fattning (1999:130), lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funk-
tionshinder (1999:132) och lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av 
sexuell läggning (1999:133).175 Dessa förbud är skadeståndssanktionerade.   

Vad gäller det anställningsskydd som enligt LAS tillkommer samtliga arbetstagare vid verk-
samhetsrelaterade uppsägningar gäller i första hand de regler om turordning som stadgas i 
22 § LAS. Vidare kan arbetstagaren efter uppsägning under vissa förutsättningar ges rätt till 
återanställning enligt reglerna i 25-27 §§ LAS. Om arbetsgivaren brutit mot bestämmelserna 
i LAS ges också möjlighet för arbetstagaren enligt 38 § LAS att, förutom lön och eventuella 
övriga anställningsförmåner, få ersättning. Om arbetsgivaren inte iakttar sin förhandlings-
skyldighet enligt bestämmelserna i MBL eller varselskyldigheten enligt främjandelagen, kan 
han bli också bli skadeståndsskyldig gentemot den fackliga organisationen eller staten. Det-
ta utreds i det följande. 

5.1.1 Turordningsregler 

Under förutsättning att kollektivavtal inte reglerar annat tillämpas vid en eller flera verk-
samhetsrelaterade uppsägningar de regler om turordning som stadgas i 22 § LAS (2 § LAS). 
Enligt dessa gäller att en viss turordning ska fastställs för varje driftsenhet hos arbetsgiva-
ren. Med driftsenhet förstås enligt lagen den del av ett företag som är belägen i en och 
samma byggnad i eller ett och samma område, till exempel en butik, en fabrik eller en re-
staurang (22 § 3 st. LAS).176 Det är alltså fråga om ett geografiskt avgränsat område.177 Ar-
betsgivaren har visserligen rätt att själv välja vilket område inom verksamheten han vill ska 
beröras av driftsinskränkningen men har därefter att följa den turordning som finns upp-
ställd inom detta område. Detta är den s.k. turordningskretsen. På detta sätt ska arbetsgiva-
ren förhindras att skapa en arbetsbristsituation med enda syfte att få bort vissa oönskade 
arbetstagare.178 Om turordningsreglerna i LAS ersätts av ett kollektivavtals turordningsreg-

                                                 

175 Se även lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare samt arbetstagare med tids-
begränsad anställning (2002:293). 

176 Prop. 1973:129 s. 260. 

177 AD 1988 nr. 100. 

178 Calleman, Catharina Turordning vid uppsägning, 2000, s 94. 
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ler fastställs turordningen efter lokalt bestämda avtalsturlistor. Detta innebär att det inom 
driftsenheten upprättas en särskild turordning för varje avtalsområde. Om någon arbetsta-
garorganisation begärt det vid förhandlingarna, ska det inom den organisationens avtalsom-
råde göras en gemensam turordning för alla driftsenheter som arbetsgivaren har på en och 
samma ort  (22 § 3 st. LAS).179 

5.1.1.1 Sist-in-först-ut 

Arbetsgivare med högst tio anställda tillåts undanta två personer från turordningen som är 
av särskilt stor betydelse för företagets fortsatta verksamhet (22 § 2 st. LAS). 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 fort-
satt anställning framför den som varit anställd kortare tid. Vid lika anställningstid ger högre 
ålder företräde (22 § 4 st. LAS). Anställningsskyddet för arbetstagarna får följaktligen större 
genomslagskraft ju större turordningskretsarna är.180 Den anställningstid en arbetstagare ska 
få tillgodoräkna sig vid upprättande av en turordningslista räknas inte bara inom den drifts-
enhet där arbetstagaren arbetar när uppsägningen genomförs, utan gäller hela den samman-
lagda anställningstid arbetstagaren varit verksam inom företaget (22 § 4 st. LAS). Har ar-
betstagaren arbetat inom olika avtalsområden ska också dessa anställningstider räknas 
ihop.181 Övergår företaget till annan arbetsgivare får arbetstagaren tillgodoräkna sig anställ-
ningstiden hos den tidigare arbetsgivaren (6 b. § LAS).182 Vidare gäller enligt 3 § 2 st. LAS 
att en arbetstagare får tillgodoräkna sig extra anställningstid för varje anställningsmånad han 
påbörjat efter fyllda 45 år (dock inte fler än 60 anställningsmånader). 

5.1.1.2 Undantag 

Arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga och som på grund av detta beretts särskild syssel-
sättning hos arbetsgivaren ska få företräde till fortsatt arbete oberoende av turordningen 
om det kan ske utan allvarligare olägenheter (23 § LAS).183 Denna undantagsregel gäller 
också för arbetstagare som verkar som fackliga förtroendemän om det är av särskild bety-
delse för den fackliga verksamheten på arbetsplatsen (8 § FML).184 Enligt 33 § 3 st. LAS 
gäller också att arbetstagare som fyllt 67 år inte har någon företrädesrätt vid fastställande av 
turordning. Det innebär att en sådan arbetstagare måste lämna företräde för yngre arbetsta-
gare vid verksamhetsrelaterade uppsägningar.185 Givetvis berörs inte heller de grupper av 
arbetstagare som undantas från LAS tillämpningsområde av turordningsreglerna (1 § LAS). 

Det innebär att arbetstagare i företagsledande ställning, arbetstagare som tillhör arbetsgiva-
rens familj, arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll och arbetsgiva-

                                                 

179 AD 1998 nr 73. 

180 Calleman, Catharina Turordning vid uppsägning, 2000, s 94, 106. 

181 Prop. 1973:129 s. 156-157, 159, prop. 1981:82 s. 117. 

182 Detta gäller emellertid inte vid företagsövergång i samband med konkurs (6 b § 2 st. LAS). 

183 AD 1977 nr 94, AD 1986, nr 158  AD 1983 nr 94. 

184 Emellertid omfattas inte alla fackliga förtroendemän av bestämmelsen vilket framgår av 1 § FML.  

185 Prop. 1973:129 s. 275. 
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re som är anställda med särskilt anställningsstöd eller i skyddat arbete utgör en kategori av 
arbetstagare som i första hand ska få behålla sitt arbete vid en driftsinskränkning.186 

5.1.2 Rätt till omplacering 

För att saklig grund ska föreligga i ett uppsägningsfall krävs som tidigare antytts att arbets-
givaren gjort vad som krävs för att erbjuda arbetstagaren ett annat arbete hos sig (7 § 2 st. 
LAS). Denna bestämmelse är tvingande till skillnad från bestämmelserna om turordning 
och företrädesrätt.187 Omplaceringsregeln enligt 7 § 2 st. LAS innebär i korthet att arbetsgi-
varen har en skyldighet att utreda om det finns någon ledig befattning inom verksamheten 
som den uppsägningshotade arbetstagaren kan omplaceras till. Eftersom en omplacering 
alltså förutsätter att det finns en ledig befattning kan arbetsgivaren aldrig bli skyldig att vid-
ta åtgärder om det innebär att andra arbetstagare måste friställas.188 Denna princip gäller 
däremot inte fullt ut vid uppsägningar på grund av arbetsbrist och inom turordningskret-
sen. Eftersom flera arbetstagare i en sådan situation kommer att konkurrera om de ar-

betstillfällen som finns kvar hos arbetsgivaren gäller istället som grundläggande regel, 

och i linje med turordningsprincipen, att en arbetstagare i kraft av längre anställningstid 

kan göra anspråk på en befattning som innehas av någon annan med kortare anställ-

ningstid inom samma avtalsområde och driftsenhet.
189

 Arbetsgivaren blir med detta 

skyldig att vid en driftsinskränkning prioritera friställandet av en arbetstagare med kor-

tare anställningstid i syfte att bereda plats åt en arbetstagare med längre anställningstid 

om inga andra möjligheter finns att organisera verksamheten så att båda kan vara 

kvar.
190

  

Förutsättningarna för att en omplacering ska kunna äga rum består emellertid av att ar-

betstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den nya uppgiften (22 § 4 st. LAS).
191

  

Det är arbetsgivaren som bestämmer vilka kvalifikationer som ska krävas och om ar-

betstagaren kan anses uppfylla dessa krav.
192

 Kravet på tillräckliga kvalifikationer får 

emellertid inte ges en vidare innebörd än att arbetstagaren uppfyller de allmänna krav 

som normalt ställs på en sökande till arbetet i fråga. Dessutom måste ett visst utrymme 

för omskolning kunna medges.
193

  

                                                 

186 AD 1979 nr 145. 

187 Prop. 1973:129 s. 122. 

188 Prop. 1973:129 s. 122. Praxis visar att omplaceringsskyldigheten enligt 7 § 2 st. LAS inte kan innebära nå-
gon rätt för arbetstagaren att behålla samma slags befattning eller samma slags anställningsvillkor, t.ex. lön, 
som tidigare (AD 1997 nr. 121). Bestämmelsen syftar alltså primärt till att skydda en fortsatt anställning som 
sådan. Se Lars, och Toijer, Gudmund, Kommentar till anställningsskyddslagen, 2002, s. 383-384. 

189 AD 1994 nr 1, AD 1977 nr. 64. 

190 Prop. 1973:129 s. 121. 

191 I AD 1997 nr 98 gör domstolen gällande att kravet på tillräckliga kvalifikationer  begränsar arbetsgivarens 
skyldighet att säga upp andra arbetstagare i syfte att fullgöra omplaceringsskyldigheten.  

192 Calleman, Catharina Turordning vid uppsägning, 2000, s. 138ff. 

193 Prop. 1973:129 s. 159, 260 och prop. 1981/82:71 s. 54ff. 
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Om arbetsgivaren efter utredning finner en ledig befattning och bedömer att den ifråga-

varande arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för denna, är han alltså skyldig att 

erbjuda arbetstagaren möjligheten att bli omplacerad. Det räcker att ett erbjudande om 

omplacering ges arbetstagaren för att arbetsgivaren ska anses ha fullgjort sin skyldighet, 

under förutsättning att detta erbjudande är skäligt.
194

 

5.1.2.1 Uppsägningstider 

Den kortaste uppsägningstid som medges i svensk rätt för såväl arbetsgivare som arbetsta-
gare är en månad enligt 11 § 1 st. LAS. I övrigt gäller att uppsägningstiden ökar i propor-
tion till arbetstagarens sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Enligt 11 § 2 st. LAS 
har arbetstagaren rätt till en uppsägningstid av: 

- två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två 
år men kortare än fyra år 

- tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare 
än sex år 

- fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare 
än åtta år 

- fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare 
än tio år, och 

- sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år  

Uppsägningstiden börjar löpa när uppsägning meddelats och en uppsägning anses vara 
meddelad när den anställde fått del av beslutet (10 § 2 st. LAS). En arbetstagare som blivit 
uppsagd har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmå-
ner. Detta gäller även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller erhåller 
andra arbetsuppgifter än tidigare (12 § LAS).195 Arbetsgivaren har emellertid rätt att förklara 
att den anställde inte behöver stå till förfogade under uppsägningstiden. I sådana fall har 
arbetstagaren rätt att, med viss avräkningsskyldighet, behålla sin lön under uppsägningsti-
den och omvänt, arbetsgivaren har rätt att från uppsägningslönen räkna av vad arbetstaga-
ren tjänat i en annan anställning (13 § LAS). 196  

5.1.3 Rätt till återanställning 

Nära knutna till turordningsreglerna är reglerna om arbetstagarens rätt till återanställning 
(25-27 §§ LAS). Dessa regler kan i likhet med reglerna om turordning bara göras gällande 
vid verksamhetsrelaterade uppsägningar.197 Syftet med rätten till återanställning är i första 
hand att förhindra arbetsgivaren att säga upp oönskade arbetstagare genom att åberopa ar-
betsbrist och därvid följa turordningsreglerna för att kort därefter nyanställa andra perso-

                                                 

194 Calleman, Catharina Turordning vid uppsägning, 2000s. 91. 

195 AD 1990 nr 31. 

196 Prop. 1973:120 s. 250 (om 13 § LAS). Se vidare AD 1990 nr 82, AD 1976 nr 128. 

197 Detta framgår ur lagreglerna där begreppet arbetsbrist är en förutsättning för deras tillämpning.  
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ner.198 Innebörden av bestämmelserna är att arbetstagare som varit anställd hos arbetsgiva-
ren i sammanlagt mer än 12 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 syssel-
satt (25 § 1 st. LAS). Detta gäller under förutsättning att behov av nyanställning uppstår 
inom verksamheten.199 Återanställningsrätten gäller i nio månader efter det att anställningen 
upphört (25 § 3 st. LAS). Arbetstagaren måste i allmänhet anmäla till arbetsgivaren att han 
har anspråk på företrädesrätt för att denna ska kunna göras gällande (27 § LAS). Detta kan 
ske formlöst men någon form av anmälan måste ha skett.200 Konkludent handlande kan 
inte ersätta en anmälan.201 Liksom vid turordningsreglerna gäller också att arbetstagaren 
måste ha tillräckliga kvalifikationer för anställningen (25 § 1 st. LAS). Inte heller i detta fall 
får arbetsgivaren åberopa kvalifikationskrav som är obefogade eller överdrivna 202 Om flera 
arbetstagare har rätt till återanställning, har den arbetstagare med längst anställningstid rätt 
att få återanställning först (26 § LAS). Övergår företaget till annan arbetsgivare gäller före-
trädesrätten mot den nye arbetsgivaren (6 b § LAS).203  

Arbetstagaren behöver inte tillträda en erbjuden anställning förrän efter en skälig över-
gångstid (27 § 2 st. LAS). Vad som ska utgöra skälig övergångstid får bedömas från fall till 
fall.204 I likhet med omplaceringssituationen räcker det att arbetstagaren avvisar ett skäligt 
erbjudande om återanställning för att han ska förlora sin rätt till återanställning (27 § 3 st. 
LAS).205 Återanställningsrätten förfaller också då arbetstagaren accepterar en återanställ-
ning, även om den är sämre än den han hade tidigare, till exempel i fall då en heltidsanställd 
erbjuds en halvtidsanställning.206 

5.1.3.1 Undantag 

Som tidigare antytts gäller företrädesrätten bara i de fall då det blir fråga om nyanställning. 
Detta innebär bland annat att en arbetstagares omplaceringsrätt kan ges företräde framför 
en annan arbetstagares rätt till återanställning om en befattning blir ledig inom en verksam-
het (25a § 3 st. LAS).207 Enligt 33 § 3 st. LAS gäller också på samma sätt som vid turord-
ningsreglerna att arbetstagare som fyllt 67 år inte har någon företrädesrätt till återanställ-
ning208 och att de grupper av arbetstagare som undantas från LAS tillämpningsområde inte 
berörs av reglerna om återanställning. I en arbetsbristsituation kan alltså en arbetstagare ur 

                                                 

198 Prop. 1973:129 s. 69ff. 

199 AD 1980 nr 54. Se även prop. 1973:129 s. 163. 

200 AD 1994 nr 92. 

201 Prop. 1981/82 s. 102. Se AD 1983 nr. 30. 

202 AD 1988 nr 160 och AD 1986 nr 58. 

203 AD 1998 nr 44. 

204 AD 1983 nr 9.  

205 AD 1982 nr 158.  

206 AD 1986 nr 50. 

207 AD 1996 nr 56: ”Företrädesrätten till ny anställning gäller följaktligen inte i konkurrens med omplacerings-
rätten enligt 7 § 2 st. LAS.” 

208 AD 1987 nr 34. 
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denna undantagna kategori få behålla arbetet fastän annan arbetstagare som sagts upp skul-
le ha haft företrädesrätt till fortsatt arbete.209 

5.1.4 Ogiltigförklaring och ekonomisk ersättning 

En arbetstagare som blivit uppsagd från arbetsgivarens sida har under alla omständigheter 
rätt att angripa en felaktig uppsägning och få den ogiltigförklarad (34 § LAS). Vidare har 
arbetstagaren rätt till ersättning för den skada som uppkommer till följd av förlust eller den 
kränkning lagbrottet innebär (38 § LAS). Dessutom kan arbetstagaren få ersättning om ar-
betsgivaren vägrar rätta sig efter domstolens dom (39 § LAS). 

5.1.4.1 Ogiltigförklaring  

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.210 Under 
förutsättning att arbetstagaren inom två veckor från uppsägningsbeskedet underrättar ar-
betsgivaren om att han inte godtar uppsägningen, har arbetstagaren också rätt att kvarstå 
sin i anställning till dess att tvisten lösts (34 § 2st. med 40 § LAS). Om domstolen finner att 
saklig grund för uppsägningen saknas, blir uppsägningen ogiltigförklarad vilket innebär att 
anställningen består. Dessutom kan arbetsgivaren bli skyldig att, förutom lön och andra 
förmåner som den anställde har rätt till under uppsägningstiden, betala skadestånd (38 § 
LAS). Om arbetsgivaren i en situation av förestående uppsägningar gör sig skyldig till en 
felaktig tillämpning av turordningsreglerna kan uppsägningen däremot inte bli ogiltigförkla-
rad enligt en uttrycklig bestämmelse i LAS (34 1 st. 2 men. LAS). 211 Den felaktigt uppsagde 
arbetstagaren är då enbart hänvisad till möjligheten att utfå skadestånd enligt 38 § LAS.212  

5.1.4.2 Ekonomiskt och ideellt skadestånd 

Tre olika typer av skadestånd kan utgå, dels ekonomiskt skadestånd, dels ideellt eller all-
mänt skadestånd och dels normerat skadestånd. Det ekonomiska skadeståndet avser att er-
sätta arbetstagaren för den löneförlust som han lidit på grund av arbetsgivarens åtgärder. 
Det ideella, eller allmänna, skadeståndet avser att kompensera arbetstagaren för den kränk-
ning som arbetsgivarens lagbrott inneburit (38 § LAS).213 Det normerade skadeståndet av-
ser tiden efter anställningsförhållandets upphörande och får uppgå till högst det belopp 
som anges i 39 § LAS.  

När det gäller beräkningen av ekonomiskt skadestånd får detta inte understiga vad som 
normalt skulle ha utgått till arbetstagaren gällande uppsägningslön och andra anställnings-
förmåner enligt 12 § LAS.214 Andra exempel på beräkning av ekonomiskt skadestånd är ett 
kollektivavtals minimilön,215 beräkning av månads- eller timlön med OB-tillägg216 och i vissa 
                                                 

209 AD 1979 nr 145. 

210 Prop. 1973:129 s. 177. 

211 AD 1994 nr 1. 

212 Prop. 1973:129 s. 276. 

213 Prop. 1973:129 s. 76ff.  

214 AD 1977 nr. 28. 

215 AD 1994 nr 86. 
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fall en schabloniserad beräkning när det varit svårt att fastställa lönebeloppet eftersom det i 
stor grad varierat efter vilket arbete som utförts.217 För att vara berättigad ekonomiskt ska-
destånd har arbetstagaren emellertid en skyldighet att om möjligt begränsa skadan. Om ar-
betstagaren exempelvis utan rimliga skäl vägrar att godta arbetsgivarens erbjudande om 
återanställning efter en uppsägning kan arbetstagarens rätt till skadestånd jämkas eller för-
falla enligt 38 § 3 st. LAS.218 I AD 1982 nr 30 uttalade domstolen exempelvis att arbetstaga-
ren i princip är skyldig att vara aktiv i sitt syfte att efter uppsägning skaffa sig annat arbete. I 
fallet ansågs det inte vara tillräckligt att arbetstagaren svarat på sex till sju annonser om le-
diga platser för att rätten till ekonomiskt skadestånd skulle kvarstå utan att jämkas. 

Vad gäller beräkningen av ideellt eller allmänt skadestånd vid brott mot kravet på saklig 
grund vid uppsägning (7 § LAS) har belopp på 60 000- 75 000 kronor dömts ut.219 Vid 
brott mot turordningsreglerna har belopp på 30 000- 50 000 kronor dömts ut,220 och vid 
åsidosättande av återanställningsrätten har belopp på 10 000- 40 000 kronor dömts ut.221  

5.1.4.3 Normerat skadestånd 

Om en uppsägning av ett anställningsförhållande ogiltigförklaras av domstolen innebär det 
att anställningen består. Om arbetsgivaren emellertid vägrar att rätta sig efter domslutet och 
ändå upplöser anställningsförhållandet, kan han för sin vägran få betala ett särskilt ska-
destånd, ett så kallat normerat skadestånd (39 §). Anställningsförhållandet är då att anse 
som upplöst och någon möjlighet att genom exekutiva åtgärder för att tvinga arbetsgivaren 
att ta tillbaka arbetstagaren finns inte.222  

Det normerade skadeståndet kan falla ut vid sidan av det skadestånd som enligt 38 § LAS 
kan ha dömts ut i samband med att uppsägningen ogiltigförklarades. Beräkningen av ska-
deståndet anges i en tabell i 39 § 4 st. LAS och sker med utgångspunkt i arbetstagarens 
sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Beloppet blir högre ju längre anställningsti-
den är och motsvarar: 16 månadslöner vid mindre än fem års anställningstid, 24 månadslö-
ner vid minst fem men mindre än tio års anställningstid och 32 månadslöner vid minst tio 
års anställningstid. Om arbetstagaren fyllt 60 år, höjs beloppet så att det motsvarar 24, 36 
respektive 48 månadslöner (39 § 3 st. LAS). Skadeståndet får emellertid inte beräknas efter 
fler månadslöner än som motsvarar antalet påbörjade anställningsmånader hos arbetsgiva-
ren. Om arbetsgivaren har varit anställd i mindre än sex månader, ska beloppet ändå mot-
svara sex månadslöner (39 § 4 st.). 

                                                                                                                                               

216 AD 1997 nr 144, AD 1997 nr 147. 

217 AD 1995 nr 37. 

218 AD 1981 nr 142. 

219 AD 2002 nr 44 (60 000 kronor), AD 2002 nr 32 (75 000 kronor), AD 2002 nr 18 (60 000 kronor). 

220 AD 1997 nr 33 (30 000 kronor), AD 1998 nr 50 (50 000 kronor). 

221 AD 2000 nr. 68 (10 000, 15 000 respektive 30 000 kronor för olika situationer), AD 1997 nr 123 (40 000 
kronor). 

222 Prop. 1973:129 s. 177. 



 Anställningsskydd 

 46

5.1.4.4 Skadestånd enligt MBL 

Om arbetsgivaren bryter mot förhandlingsreglerna i MBL är sanktionen allmänt skadestånd 
(55 § MBL). I praxis finns exempel på fall där domstolen fastställt skadestånd på flera 
hundratusen kronor. I sådana fall har arbetsgivaren på ett flagrant sätt åsidosatt sin skyldig-
het att förhandla med fackföreningarna om organisationsförändringar som varit betydelse-
fulla alternativt påkallat förhandlingar för sent. Det högsta belopp som dömts ut är 900 000 
kronor.223 I normalfallet är beloppen avsevärt lägre. Påpekas bör att skadeståndet i dessa fall 
alltid tillfaller den fackliga organisationen. Vidare gäller att brott mot förhandlingsreglerna 
aldrig kan medföra att arbetsgivarens beslut ogiltigförklaras.224  

5.1.4.5 Varselavgift enligt främjandelagen  

Om arbetsgivaren underlåter att till länsarbetsnämnden anmäla en sådan förändring av 
verksamheten som innebär att minst fem arbetstagare kommer att sägas upp (se ovan), kan 
han åläggas att betala varselavgift till staten. Förutsättningen är emellertid att han handlat 
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet (17 § 1 st. främjandelagen). Varselavgiften bestäms till 
lägst 100 kronor och högst 500 kronor för varje arbetstagare och påbörjad vecka som för-
summelsen avser (17 § 2 st. främjandelagen). Om det finns särskilda skäl kan varselavgiften 
bestämmas till ett lägre belopp. Fullständig befrielse kan också äga rum (17 § 3 st. främjan-
delagen).225 Vidare finns i främjandelagen ytterligare straffsanktioner. Om arbetsgivaren 
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktiga uppgifter när han varslar länsarbets-
nämnden kan han dömas till böter eller fängelse i högst ett år (19-20 §§ främjandelagen). 

5.1.4.6 Avgångsvederlag 

I Sverige saknas lagstiftning om särskilda avgångsvederlag vid uppsägningar på grund av 
arbetsbrist. Däremot finns särskilda kollektivavtal som syftar till att stödja arbetstagare 
ekonomiskt vid omstruktureringar i verksamheten. Ett exempel som kan nämnas är den 
avgångsbidragsersättning (AGB) som tillfaller LO-medlemmar inom det privata näringsli-
vet vid uppsägning på grund av arbetsbrist. 226 Eftersom uppsatsen begränsar sig till att en-
dast undersöka lagområdet, behandlas inte denna typ av ersättningsmöjlighet med mera än 
att den på detta sätt omnämns. 

5.2 Polen 

I polsk rätt finns få regler som direkt begränsar arbetsgivarens frihet att vidta en uppsäg-
ning. De lagregler som förutom sakliggrundkravet direkt inskränker arbetsgivarens hand-
lingsfrihet att vidta en uppsägning är närmast de diskrimineringsförbud som stadgas i art. 
11 KP, principen om samhällelig samlevnad i art. 8 KP samt en rad bestämmelser som 
medger särskilt skydd åt vissa grupper av arbetstagare. Lagstadgade regler om turordning 
och omplacering saknas helt i polsk arbetslagstiftning. I förhållande till de eventuella på-

                                                 

223 AD 1984 nr 75. Fallet gällde försummelse att förhandla före det definitiva beslutet om att lägga ned ett fö-
retag. 

224 Schmidt, Folke, Facklig arbetsrätt, 1997, s. 164. 

225 Talan om varselavgift kan väckas av arbetsmarknadsstyrelsen inom ett år ( 18 § främjandelagen). 

226 AMS rapport, Kartläggning av det europeiska rättsläget vad gäller arbetsgivarens ansvar vid företagsned-
läggningar, 2002, s 25. 
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följder som kan inträda vid en oriktig uppsägning gäller vissa skillnader mellan olika arbets-
tagarkategorier. Blir en arbetstagare uppsagd inom ramen för KOL inträder ytterligare vissa 
anställningsskyddsregler som saknas i KP och som delvis är till fördel för den ’vanlige’ ar-
betstagaren och till nackdel för den som enligt KP skulle åtjuta särskilt skydd. Detta utreds 
i det följande. 

5.2.1 Anställningsskydd enligt KP 

Arbetsgivarens frihet att säga upp en tillsvidareanställning av verksamhetsrelaterade skäl 
begränsas i KP i första hand av de bestämmelser som medger särskilt skydd åt särskilda 
grupper av arbetstagare. I övrigt gäller ett så kallat allmänt anställningsskydd som omfattar 
alla arbetstagare som sagts upp från arbetsgivarens sida, oavsett vilka skäl som föranlett 
uppsägningen eller vilka arbetstagarkategorier de tillhör. 227 Detta skydd är av relativt grund-
läggande karaktär och består av den skyldighet arbetsgivaren har enligt art. 38 KP att låta 
fackföreningarna granska skälet till uppsägningen och arbetstagarens möjlighet att på begä-
ran få uppsägningen prövad av domstol enligt art.44- 45.228 Visserligen har arbetsgivaren att 
beakta vissa i praxis utmejslade kriterier i valet av turordning men det saknas i övrigt lag-
stadgade turordningsregler som skulle kunna skydda arbetstagarna mot godtycklig uppsäg-
ning. Dessutom saknas i polsk arbetslagstiftning någon lagstadgad rätt till omplacering. 

5.2.1.1 Turordningsregler 

I polsk rätt saknas lagregler gällande särskild turordning vid verksamhetsrelaterade uppsäg-
ningar. Avtal  kan givetvis stadga annat (art. 9 KP). Om avtal inte finns gäller däremot ar-
betsgivarens rätt.229 Genom praxis har det emellertid utarbetats vissa kriterier för hur ar-
betsgivaren bör gå tillväga vid urvalet av arbetstagare. Kriterier för vilka arbetstagare som 
sägs upp kan till exempel bero av rätten att få förtidspension,230 anställningstidens längd 
hos arbetsgivaren,231 särskilda yrkeskvalifikationer,232 arbetstagarens disponibilitet för visst 
arbete,233 arbetstagarens sociala situation i form av försörjningsbörda, familjesituation234 och 
dylikt. Arbetstagarens familjesituation kan alltså beaktas av arbetsgivaren inför en uppsäg-
ning, däremot kan inte enbart den omständighet att arbetstagaren har barn att försörja vara 
ett tillräckligt skäl för att uppsägningen ska anses strida mot principen om samhällelig sam-
levnad (art. 8 KP).235 Obetydliga skillnader mellan arbetstagarna kan inte heller medföra att 
en uppsägning saknar saklig grund.236 Emellertid får urvalet av arbetstagare inte vara av dis-

                                                 

227 Liszcz, Teresa, Prawo Pracy, 2004, s 148. 

228 Salwa, Zbigniew, Prawo Pracy i ubespeiczeń społecznych, 2004, s. 124. 

229 Świątkowski, Andrzej Marian, Polskie Prawo Pracy, s. 188. 

230 SN från 15 oktober 1999, I PKN 111/99. 

231 Świątkowski, Andrzej Marian, Polskie Prawo Pracy, s. 189. 

232 SN från 7 december 1999, I PKN 417/99. 

233 SN från 23 januari 2001, I PKN 191/00. 

234 SN från 23 januari 2001, I PKN 191/00. 

235 SN från 20 junli 2001, I PKN 1/00. 

236 SN från 6 juni 2001, I PKN 461/00. 
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kriminerande karaktär (11³ KP). Detta innebär att alla direkta och indirekta diskriminerande 
handlingar är förbjudna som sker på grundval av kön, ålder, förståndshandikapp, ras, reli-
gion, nationalitet, religiös eller politisk världsåskådning, fackföreningstillhörighet, etnicitet, 
sexuell läggning eller trosbekännelse. 237 

5.2.1.2 Uppsägningstider 

När en tillsvidareanställning sägs upp enligt de regler som gäller i KP (som också tillämpas 
på de arbetstagare som omfattas av KOL) börjar uppsägningstiden löpa från den dag då 
uppsägningen meddelades arbetstagaren och gäller fram till dagen då anställningsförhållan-
det upphör.238 För en tillsvidareanställning gäller att uppsägningstidens längd är relaterad till 
den tid arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren (art. 36¹ KP). En arbetstagare har rätt 
till uppsägningstid på: 

- två veckor, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är mindre än 
sex månader 

- en månad, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex månader 

- tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tre år   

Uppsägningstidens längd får inte förkortas (art. 18 KP). Vidare gäller att arbetstagarens har 
rätt att erhålla lön under den lagstadgade uppsägningstiden (art 49 KP). Undantag gäller en-
ligt art 36¹ KP för omständigheter då uppsägningen vidtagits på grund av att arbetsgivaren 
gått i konkurs eller av andra skäl som inte härrör till arbetstagaren personligen. I sådana fall 
kan arbetsgivaren lagligen korta en tre månader lång uppsägningstid till att gälla en månad. 

5.2.1.3 Överprövning av domstol 

Till domstol kan en arbetstagare vända sig inom sju dagar från det att han fått en uppsäg-
ningsförklaring från arbetsgivaren och där yrka på ogiltigförklaring (art. 264 § 1 KP). Ar-
betstagaren kan få en uppsägning ogiltigförklarad på två grunder, nämligen om uppsäg-
ningen inte är sakligt grundad (art. 45 KP) eller om arbetsgivaren i övrigt brutit mot lagens 
bestämmelser i uppsägningsförfarandet, till exempel genom att han underlåtit att iaktta det 
formkrav som är anslutet till uppsägningsförklaringen, brutit mot bestämmelserna om upp-
sägningstider eller underlåtit att iaktta sin förhandlingsskyldighet enligt art. 38 KP (art. 46 
KP).239 De rättigheter arbetstagaren därmed kan göra anspråk på är dels ogiltigförklaring av 
uppsägningen, dels rätt att återgå till arbetet och dels skadestånd.240  

5.2.1.4 Ogiltigförklaring eller rätt att återgå i arbete 

Ogiltigförklarar domstolen en uppsägning och uppsägningstiden ännu inte hunnit löpa ut 
betyder det att anställningen består. 241 Arbetsgivarens uppsägningsbeslut blir därmed utan 

                                                 

237 Detta gäller både för tillsvidare- som tidsbegränsat anställda arbetstagare, oavsett om de arbetar hel- eller 
deltid. 

238 Świątkowski, Andrzej Marian, Polskie Prawo Pracy, s. 182. 

239 Salwa, Zbigniew, Prawo Pracy i ubespeiczeń społecznych, 2004, s. 124. 

240 Świątkowski, Andrzej Marian, Polskie Prawo Pracy, s. 240. 

241 Świątkowski, Andrzej Marian, Polskie Prawo Pracy, s. 241. 
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verkan och arbetstagaren återvänder till arbetet på samma villkor som förut.242 Har uppsäg-
ningstiden däremot hunnit löpa ut är anställningsförhållandet att anse som upplöst och 
domstolen meddelar istället en dom som ger arbetstagaren rätt att återgå till arbetet på 
samma anställnings- och lönevillkor som tidigare.243 Förutsättningen för detta är dock att 
arbetstagaren uppger att han är beredd att återgå till arbetet inom sju dagar. Återgår arbets-
tagaren till arbetet inom sju dagar har han rätt att få löneersättning för den arbetstid han 
förlorat till följd av arbetsgivarens uppsägningsbeslut. Denna löneersättning kan emellertid 
inte beräknas för mer än två månader, och om uppsägningstiden varit tre månader lång, 
inte mer än för en månad (47 KP). Återgår arbetstagaren inte till arbetet inom sju dagar har 
arbetsgivaren rätt att vägra återta honom till fortsatt arbete såtillvida arbetstagaren inte haft 
skälig anledning till sin frånvaro (48 KP). Om arbetsgivaren trots domslut vägrar återta ar-
betstagare som vill återgå i arbete och har anmält sin beredskap, kan arbetstagaren få en ex-
ekutiv dom utfärdad enligt art. 81 KP som ger honom en tvingande rätt att återgå till arbe-
tet. Han kan då dessutom utfå löneersättning för den tid han nekats arbete.244 

5.2.1.5 Skadestånd 

Om uppsägningen varit lagstridig har arbetstagaren rätt att utfå skadestånd.245 Skadeståndet 
beräknas till en summa som motsvarar den lön som arbetstagaren skulle uppbära som 
minst under två veckor eller som mest under tre månader. Skadeståndet får aldrig vara lägre 
än den lön som erhålls under uppsägningstiden (47¹ KP). Om det i kollektivavtal stadgas 
längre uppsägningstider än de som anges i KP, gäller att skadeståndet inte får vara lägre än 
den lön som erhålls enligt den kollektivavtalade uppsägningstidens längd.246 

5.2.1.6 Omöjlighet eller brist på ändamålsenlighet 

Domstolen kan lämna arbetstagarens anspråk på ogiltigförklaring av uppsägningen eller rätt 
att återgå i arbete utan hänsyn om detta av olika omständigheter visar sig vara omöjligt att 
verkställa eller om den inte är ändamålsenligt (art 45 p. 3 KP). Exempel på fall i praxis då 
arbetstagarens anspråk ansetts vara omöjligt eller ändamålslöst att verkställa har till exempel 
varit om arbetsgivaren inte har arbete att erbjuda arbetstagaren247 eller om verksamheten 
inom vilken arbetstagaren var anställd vid uppsägningstillfället har likviderats.248 Detta gäll-
er dock inte om bara den anställning likviderats som arbetstagaren haft och det finns möj-
lighet för arbetstagaren att återgå i arbete till annan anställning inom verksamheten.249 Om 
domstolen finner att arbetstagarens önskan inte kan verkställas på grund av omöjlighet eller 
brist på ändamålsenlighet, har arbetstagaren alltid rätt till skadestånd (45 § 2 KP). Omvänt 
gäller att denna rätt förfaller då arbetstagaren får sin önskan verkställd. 

                                                 

242 Salwa, Zbigniew, Prawo Pracy i ubespeiczeń społecznych, 2004, s. 125. 

243 Świątkowski, Andrzej Marian, Polskie Prawo Pracy, s. 242. Detta uppges vara mer vanligt förekommande, 
eftersom domstolen mycket sällan hinner komma fram till ett domslut innan uppsägningstiden löpt ut. 

244 Liszcz, Teresa, Prawo Pracy, 2004, s. 160. 

245 Świątkowski, Andrzej Marian, Polskie Prawo Pracy, s. 249. 

246 Świątkowski, Andrzej Marian, Polskie Prawo Pracy, s. 250. 

247 SN  från 26 juni 1998, I PKN 212/98. 

248 SN från 1 oktober 1998, I PKN  357/98. 

249 SN från 19 april 2001, I PKN 381/00. 



 Anställningsskydd 

 50

5.2.1.7 Särskilt anställningsskydd  

De regler som direkt begränsar arbetsgivarens handlingsfrihet enligt KP utgörs av ett så 
kallat särskilt anställningsskydd. Detta tillkommer bara en viss kategori av arbetstagare som 
antingen befinner sig i en särskilt skyddsvärd situation eller som utövar vissa särskilt 
skyddsvärda samhällsfunktioner.250 Det särskilda anställningsskyddet kan delas upp på två 
grupper av arbetstagare, nämligen situationsgruppen och funktionsgruppen.251  

5.2.1.8 Situationsgruppen 

Situationsgruppen består av arbetstagare som befinner sig i en bestämd situation som enligt 
lag förbjuder arbetsgivaren att definitivt säga upp arbetstagaren. Inom denna grupp görs 
skillnad på de kategorier av arbetstagare som är skyddade mot definitiv uppsägning men 
inte mot omreglerande uppsägning och de kategorier som är skyddade mot både definitiv 
och omreglerande uppsägning.252 Exempelvis är arbetsgivaren förbjuden enligt art 41 KP 
att definitivt säga upp en arbetstagare som utnyttjar sin rätt till semester under den tid se-
mestern varar. Ett annat exempel är arbetstagare som har mindre än fyra år kvar till sin rätt 
att utfå pension (art. 39 KP). Som antytts saknas särskilt förbud för arbetsgivaren i dessa si-
tuationer att istället för definitiv uppsägning vidta en uppsägning för omreglering. Ett så-
dant kombinerat förbud, det vill säga förbud både mot definitiv uppsägning och uppsäg-
ning för omreglering, gäller däremot i det fall en arbetstagare är gravid eller mammaledig 
(art. 177 KP). I det senare fallet stärks följaktligen anställningsskyddet. Också här gäller 
skyddet endast i en begränsad tid (tills mammaledigheten är slut).253 Ytterligare exempel på 
arbetstagarkategori som omfattas av skydd mot både definitiv såväl som omreglerande 
uppsägning är arbetstagare som inkallas till militärtjänstgöring eller arbetstagare vars man är 
soldat i tjänst (soldathustru).254 

Påpekas bör att arbetsgivaren under alla förhållanden bara har att ta hänsyn till den situa-
tion som föreligger när han avger sin uppsägningsförklaring. En arbetstagare kan alltså inte 
för att undvika uppsägning genom att till exempel gå på semester den dag arbetsgivaren 
planerar att säga upp honom och sedan hävda att han varit särskilt skyddad enligt lag.255  

5.2.1.9 Funktionsgruppen 

Funktionsgruppen berör en relativt begränsad kategori av arbetstagare. Dessa har lagstifta-
ren skyddat särskilt genom att arbetsgivaren måste få uppsägningsförklaringen godkänd av 
behörigt organ för att överhuvudtaget kunna säga upp dem.256 De grupper av arbetstagare 
som kan komma i fråga är: arbetstagare som tjänstgör som förtroendeman; arbetstagare 
som är ledamot i en viss typ av fackförningskommitté; arbetstagare som tjänstgör i det mili-
                                                 

250 Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata, Prawo Pracy, 2005, s. 72. 

251 Namngivandet av grupperna (även i det följande) är min egen och har alltså ingen direkt motsvarighet i 
polsk doktrin. 

252 Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata, Prawo Pracy, 2005, s. 105. 

253 Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata, Prawo Pracy, 2005, s. 72. 

254 Liszcz, Teresa, Prawo Pracy, 2004, s. 156. 

255 SN från 11 mars 1993, PZP 68/92, EP 1994, nr 2. 

256 Ett sådant godkännande får vidare inte strida mot principen om social samlevnad enligt 8 KP. Barzycka-
Banaszczyk, Małgorzata, Prawo Pracy, 2005, s. 72. 
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tära, som är krigsveteran, som invalidiserats eller på annat sätt skadats genom militärtjänst-
göring; arbetstagare som är ledamot i ett särskilt yrkesråd. 257 

5.2.1.10 Särskilda undantagsregler 

De regler som gäller i och med det allmänna anställningsskyddet i fråga om fackliga för-
handlingar och möjligheten till att få sin sak överprövad av domstol, gäller som tidigare 
nämnts alla arbetstagare, också de som omfattas av särskilt anställningsskydd. Emellertid 
finns några särskilda undantagsregler.  

Om domstolen finner att en uppsägning av en arbetstagare som omfattas av det särskilda 
anställningsskyddet är ogiltig, och arbetstagaren gör anspråk på att återgå till arbetet, så är 
domstolen tvungen att verkställa arbetstagarens önskan. Domstolens möjlighet att lämna 
arbetstagarens anspråk utan hänsyn på grund av att det inte skulle vara ändamålsenligt att 
låta honom återgå i tjänst enligt art. 45 § 2 KP blir alltså inte aktuell i en sådan situation. 
Undantag görs endast om det visar sig vara helt omöjligt att verkställa arbetstagarens öns-
kan för att verksamheten gått i konkurs eller likviderats. I sådana fall har den särskilt skyd-
dade arbetstagaren alltid rätt till skadestånd. 

Vidare gäller undantaget i art. 45 § 3 KP att vissa av de särskilt skyddade arbetstagarna, 
nämligen arbetstagare som har mindre än fyra år kvar till pension (art. 39 KP), arbetstagare 
som är gravida, mammalediga (art. 177 KP) eller pappalediga (180 § 6 KP), arbetstagare 
som åtnjuter särskilt skydd enligt andra föreskrifter,  alltid har rätt att få lönekompensation 
för hela den tid de förlorat till följd av arbetsgivarens uppsägningsbeslut. Dessa grupper av 
arbetstagare berörs alltså inte av de tidsbegränsningar som i annat fall skulle gälla (se ovan).  

5.2.2 Anställningsskydd enligt KOL 

Enligt KOL ser anställningsskyddsreglerna något annorlunda ut. Som allmänt anställnings-
skydd gäller att alla arbetstagare som omfattas av en kollektiv uppsägning enligt KOL har 
rätt till avgångsvederlag relaterat till anställningstidens längd samt rätt till återanställning 
inom 15 månader från det att anställningen upphörde. Särskilda turordningsregler saknas 
vilket innebär att den turordning som ska gälla vid en kollektiv uppsägning fastställs i för-
handlingarna enligt de kriterier som utmejslats i praxis. Vad gäller särskilda begränsningar i 
arbetsgivarens frihet att säga upp arbetstagare enligt KOL, är detta inskränkt i förhållande 
till bestämmelserna i KP. Arbetstagaren får nämligen genom KOL en utökad rätt att säga 
upp arbetstagare som i normala fall skulle omfattas av särskilt anställningsskydd. Denna ut-
ökade uppsägningsrätt kan vidare gälla även vid individuella uppsägningar (det vill säga om 
en arbetsgivare med minst 20 anställda vidtar ett mindre antal uppsägningar än det som 
stadgas i KOL) under förutsättning att uppsägningarna inte härrör till arbetstagarna person-
ligen. Detta utreds i det följande. 

5.2.2.1 Avgångsvederlag 

Rätt till avgångsvederlag har alla arbetstagare som blivit uppsagda inom ramen för en kol-
lektiv uppsägning (art. 8 p. 1 KOL). Storleken av denna ersättning är beroende av anställ-
ningstidens längd hos arbetsgivaren och uppgår till ett belopp om en månadslön om arbets-
tagaren var anställd hos arbetsgivaren i mindre än två år, två månadslöner om arbetstagaren 
varit anställd i två till åtta år eller tre månadslöner om arbetstagaren varit anställd i mer än 
åtta år. 
                                                 

257 Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata, Prawo Pracy, 2005, s. 72. 
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Om det under arbetstagarens anställningstid skett en företagsövergång har arbetstagaren 
rätt att till sin anställningstid hos den nye arbetsgivaren räkna med anställningstiden hos 
den förre arbetsgivaren (art. 8 p. 2 KOL i förening med art. 23¹ KP). Detsamma gäller för 
arbetstagare som enligt särskilda föreskrifter har rätt att räkna sin anställningstid hos en ti-
digare arbetsgivare.258 

Storleken på avgångsvederlaget räknas ut enligt de föreskrifter som gäller vid regleringen i 
KP av motsvarande belopp för outnyttjad semestertid (art. 8 p. 3 KOL). Vidare kan ersätt-
ningen inte vara högre än 15 basbelopp. Med basbelopp förstås minimilönen för en må-
nads arbete vid den arbetsplats där arbetstagaren arbetade när kollektiv uppsägningen vid-
togs (art. 8 p.4 KOL). 

Lagen förutser inga situationer då arbetstagarens rätt till ersättning skulle kunna förfalla. 
Rätten till ersättning anses därmed gälla även då arbetstagaren förutom ersättningen upptar 
pension eller om han på något annat sätt har en säkrad inkomstkälla, exempelvis genom en 
ny anställning eller genom att han bedriver egen verksamhet.259 Om rätten till ersättning en-
ligt KOL sammanfaller med rätten till någon annan ersättning knuten till upphörande av 
arbetsavtal, kan arbetstagaren alltså uppbära alla dessa ersättningar, såtillvida inte särbe-
stämmelser skulle föreskriva annat.260  

5.2.2.2 Rätt till återanställning 

Arbetstagarens har enligt KOL också rätt till återanställning hos arbetsgivaren. I art. 9 p.1-2 
KOL stadgas att om arbetsgivaren inom 15 månader ska återanställa arbetstagare ur den 
arbetstagarkategori/yrkesgrupp som en viss uppsagd arbetstagare hört till, bör arbetsgiva-
ren i första hand anställa den arbetstagare han sagt upp, under förutsättning att arbetstaga-
ren gör gällande sitt intresse av att bli återanställd och detta sker inom ett år från den dag 
då anställningen upphörde. Lagen ålägger inte arbetsgivaren någon skyldighet att upplysa 
den uppsagde arbetstagaren om möjligheten till nyanställning hos sig om arbetstagaren inte 
anmält sitt intresse. Däremot gäller en sådan skyldighet om arbetstagaren anmält sitt intres-
se om att erhålla nyanställning hos arbetsgivaren.261  

5.2.2.3 Särskilt anställningsskydd vid kollektiva uppsägningar 

I jämförelse med det särskilda anställningsskyddet i KP eller de särbestämmelser i andra la-
gar som med sin reglering bereder särskilt skydd åt vissa kategorier av arbetstagare, är det 
särskilda anställningsskyddet enligt KOL nämnvärt sämre. Detta beror på att arbetsgivaren 
genom KOL medges en utökad uppsägningsrätt 262 Det särskilda anställningsskyddet in-
skränks följaktligen till att bara omfatta de kategorier av arbetstagare som anges i art. 5 p. 5 
(i det följande kallad för omregleringsgruppen). I denna grupp ingår arbetstagare som inom fyra 
år har rätt att erhålla pension, arbetstagare som är gravid eller som utnyttjar sin rätt till 
mammaledighet, arbetstagare som är ledamot i fackföreningsstyrelse vars anställning åtnju-

                                                 

258 Liszcz, Teresa, Prawo Pracy, 2004, s. 229. 

259 Liszcz, Teresa, Prawo Pracy, 2004, s. 229. 

260 Liszcz, Teresa, Prawo Pracy, 2004, s. 229. 

261 Liszcz, Teresa, Prawo Pracy, 2004, s. 229-230. 

262 Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata, Prawo Pracy, 2005, s 110. Man bör givetvis ha i åtanke att det det bakom-
liggande syftet med lagen trots allt varit att förenkla möjligheterna för arbetsgivaren att vidta uppsägningar 
om skälen till uppsägningarna är verksamhetsrelaterade. 
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ter skydd enligt särskilda föreskrifter, arbetstagare som verkar som förtroendeman på ar-
betsplatsen, arbetstagare som är ledamot i ett offentligt företags arbetarråd, arbetstagare 
som är arbetstagarrepresentant i en företagsstyrelse, arbetstagare som inkallats till militär-
tjänst eller dylik tjänst, arbetstagare som tjänstgör som offentliga arbetsinspektör och ar-
betstagare som är ledamot i en särskild förhandlingsgrupp eller europeiskt företagsråd. 

Anställningsskyddet för dessa kategorier av arbetstagare består följaktligen i att arbetsgiva-
ren inte kan skilja dessa från sin anställning genom att göra en definitiv uppsägning. Där-
emot har han rätt att säga upp vissa delar av arbetsavtalet, det vill säga vidta en omregle-
rande uppsägning. Om en sådan omreglering innebär att det sker en lönesänkning har ar-
betstagaren rätt till lönekompensation. Denna lönekompensation gäller under hela den 
tidsperiod under vilken arbetstagaren i normalfallet skulle åtnjuta särskilt skydd enligt KP 
(art. 5 p. 6 KOL).  

5.2.2.4 Utökad uppsägningsrätt 

Med den redogörelse som gjorts ovan följer alltså att förbudet för arbetsgivaren att defini-
tivt säga upp en arbetstagare som är på semester under semestertidens längd enligt art. 41 
KP upphävs (sådan arbetstagare benämns i det följande som tillhörande uppsägningsgruppen). 
Undantag görs om semestern är minst tre månader eller längre (art 5 p. 3 KOL). Arbetsgi-
varen kan dessutom göra en uppsägning för omreglering oberoende av vilken tidsperiod 
som förflutit (art. 5 p. 4 KOL). Om en sådan omreglering innefattar lönesänkning, har ar-
betstagaren rätt till lönekompensation enligt KP (art. 5 p. 6). 

5.2.2.5 Särskilt anställningsskydd vid individuella uppsägningar 

Som tidigare nämnts gäller vissa förutsättningar för att KOL överhuvudtaget ska bli till-
lämplig vid kollektiva uppsägningar. Arbetsgivaren måste alltså för att vara behörig till den 
utökade uppsägningsrätten i art. 5 p. 3-7 KOL som nämns ovan, ha minst 20 anställda och 
vidta en kollektiv uppsägning som består av ett visst minimiantal och som i sin tur är ställda 
i proportion till antalet anställda på arbetsplatsen. Uppsägningarna måste vidare ske under 
en tidsperiod på 30 dagar och skälen till uppsägningarna får inte härröra till arbetstagarna 
personligen.  

I art. 10 p. 1 KOL görs emellertid ett undantag från denna huvudregel. Om en arbetsgivare, 
som har minst 20 anställda på arbetsplatsen under en tidsperiod om 30 dagar vidtar ett an-
tal uppsägningar som är mindre än det antal som stadgas i art. 1 KOL, kan han ändå ha till-
gång till den utökade uppsägningsrätten i KOL. Den grundläggande förutsättningen är i så-
dana fall att skälen till uppsägningarna inte härrör till arbetstagarna personligen och att des-
sa skäl varit ensamt avgörande för uppsägningsbeslutet. 263 Det innebär vidare att arbetsta-
gare som sägs upp på detta sätt också har rätt till avgångsvederlag enligt de regler som gäller 
i KOL (art. 10 p. 2 och art. 8 KOL). Påpekas bör att arbetsgivarens skyldighet att förhandla 
med de fackliga organisationerna enligt art. 38 KP kvarstår. 

Emellertid finns vissa begränsningar. För det första gäller att arbetsgivaren i fråga om en 
arbetstagare som tillhör omregleringsgruppen (se ovan) har rätt att göra en omreglerande 
uppsägning endast under förutsättning att det blivit omöjligt i att låta denne vara kvar i an-

                                                 

263 De förutsättningar som anges i art. 10 p. 1 KOL torde indirekt innebära att också en enda arbetstagare kan 
omfattas av bestämmelserna. 
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ställningen på samma villkor som tidigare.264 För det andra gäller att arbetsgivaren i fråga 
om arbetstagare som tillhör uppsägningsgruppen (se ovan) har rätt att säga upp denne en-
dast under förutsättning att berörd facklig organisation inte invänder mot detta inom 14 
dagar efter att de underrättats om beslutet (art. 10 p 2 KOL).265 

En arbetstagare som blir uppsagd individuellt inom ramen för KOL har rätt till avgångsve-
derlag, men däremot inte till återanställning (art. 10 p. 2 och art 8 KOL).266 Om arbetsgiva-
ren vidtar en uppsägning för omreglering inom ramen för KOL och detta innebär att lönen 
sänks, har arbetstagaren rätt till lönekompensation under en tidsperiod på max sex måna-
der. Dock gäller inte denna rätt till lönekompensation för de arbetstagare som enligt i art. 
41 KP åtnjuter särskilt skydd (art. 10 p. 4 KOL). Vidare gäller att senatorer, rådmän och 
parlamentsledamöter inte kan sägas upp genom individuella uppsägningar inom ramen för 
KOL (art. 10 p .5). Anställningarna för dessa grupper av arbetstagare omfattas av särskilda 
föreskrifter som alltså i detta fall ges företräde. 

5.3 Internationell reglering 

Enligt ILO konventionen nr 158 anges som tidigare nämnts vissa omständigheter som inte 
får läggas till grund för en uppsägning. Dessa uppsägningsförbud innebär bland annat att 
uppsägningar av diskriminerande karaktär med tanke på civilstånd, familjeansvar, havande-
skap etc. ska ogiltigförklaras. Förbuden kompletteras av ytterligare exempel i rekommenda-
tionen nr 166. 

Vad gäller regler om anställningsskydd anges i rekommendationen vissa föreskrifter om 
den inbördes turordning som ska gälla bland arbetstagarna vid uppsägningar av verksam-
hetsrelaterade skäl (p. 23). Det framgår av denna punkt att arbetsgivaren bör fastställa tur-
ordningen med stöd av kriterier som är bestämda i förväg och att en avvägning bör göras 
mellan både arbetstagarnas och arbetgivarens intressen. 

Vad gäller uppsägningstider ska enligt konventionen en arbetstagare som blivit uppsagd av 
verksamhetsrelaterade skäl ha rätt till skälig uppsägningstid eller ersättning (art. 11). Enligt 
rekommendationen ska en arbetstagare dessutom ha rätt till viss ledighet med bibehållna 
anställningsförmåner för att kunna söka nytt arbete (p. 16). 

Enligt rekommendationen bör en arbetstagare som sagts upp av verksamhetsrelaterade skäl 
ha rätt till återanställning om arbetsgivaren har till avsikt att nyanställa arbetstagare med 

                                                 

264 Det bör påpekas att de procedurregler som gäller i sammanhanget är de som stadgas i art. 38 KP enligt 
hänvisningen i art. 10 p. 2 KOL.  

265 Ur denna bestämmelse framgår indirekt att arbetsgivaren har en skyldighet att underrätta de fackliga orga-
nisationerna om sin avsikt att företa en uppsägning på ett sådant sätt att fackföreningen blir medveten om 
att det handlar om en arbetstagare som enligt lag eller andra föreskrifter omfattas av särskilt skydd. I doktri-
nen anges att det är osäkert om arbetsgivarens underrättelseskyldighet bara gäller om den särskilt skyddade 
arbetstagaren är medlem i den fackliga organisationen eller om arbetsgivaren, oberoende av detta förhållan-
de, bör underrätta alla de fackföreningar som finns verksamma på arbetsplatsen. Art. 30 p. 2¹-3 ZZ talar 
emellertid för uppfattningen att arbetsgivarens underrättelseskyldighet samt skyldighet att i 14 dagar invänta 
fackföreningarnas eventuella invändningar, begränsas till de arbetstagare som är medlem av en viss facklig 
organisation. Däremot gäller i de fall inga fackliga organisationer finns verksamma på arbetsplatsen, att ar-
betsgivaren inte behöver iaktta några särskilda skyddsregler för de arbetstagare som nämns ovan. Se Liszcz, 
Teresa, Prawo Pracy, 2004, s. 231-232. 

266 Liszcz, Teresa, Prawo Pracy, 2004, s. 232. 
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jämförbara kvalifikationer. Detta förutsätter dock att arbetstagaren inom en viss tid anmäler 
sitt intresse av att bli återanställd (p. 24). 

Enligt konventionen ska en uppsagd arbetstagare ha rätt till avgångsvederlag eller någon 
annan form av inkomstskydd enligt nationell lagstiftning. Förmånerna kan ges i formen av 
ett avgångsvederlag som utgår från arbetstagarens anställningstid, lönenivå eller dylikt (art. 
12 p. 1). 

En arbetstagare ska enligt konventionen vara tillförsäkrad rätten att få sin uppsägning 
överprövad av ett opartiskt organ om han anser sig ha blivit uppsagd utan giltigt skäl (art. 8 
p. 1). Det överprövande organet ska ha möjlighet att gå in på de skäl som arbetsgivaren an-
gett samt övriga omständigheter som kan ha betydelse i uppsägningsfallet för att kunna be-
sluta om giltiga skäl för åtgärden finns eller inte (art. 9 p. 1). Är det åberopade skälet att 
hänföra till verksamheten ska det kunna prövas om uppsägningen rent faktiskt har vidtagits 
av den orsaken (art. 9 p. 3). 

Vad gäller olika sanktioner så anges i konventionen att det överprövande organet ska kunna 
döma ut ekonomisk eller annan ersättning enligt nationell rätt såtillvida det inte saknar be-
hörighet eller inte finner det lämpligt att ogiltighetsförklara uppsägningen eller förordna om 
att arbetstagaren ska få återgå i arbete (art. 10). 

Enligt kollektivuppsägningsdirektivet gäller att medlemsstaterna ska se till att arbetstagar-
parten har tillgång till möjligheter i form av administrativa eller rättsliga förfaranden för att 
kunna genomdriva de bestämmelser som härrör ur direktivet (art. 6). Direktivet medger 
dock inga regler om sanktioner. Emellertid följer av medlemsstaternas skyldigheter gent-
emot EU att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa direktivets tillämpning. Den nationel-
la lagstiftningen ska därför vara förenad med de sanktioner som i annat fall gäller för över-
trädelse av liknande regler.267  

5.4 Sammanfattning 

I svensk rätt finns ett flertal regler som direkt begränsar arbetsgivarens frihet att vidta upp-
sägningar. Vid sidan av LAS finns en rad uppsägningsförbud i olika lagar med syfte att be-
reda särskilt skydd åt vissa arbetstagare. Vad gäller det anställningsskydd som enligt LAS 
tillkommer samtliga arbetstagare vid verksamhetsrelaterade uppsägningar gäller i första 
hand de regler om turordning som stadgas i 22 § LAS. Vidare ges en rätt till återanställning 
enligt reglerna i 25-27 §§ LAS. Om arbetsgivaren brutit mot bestämmelserna i LAS ges 
också möjlighet för arbetstagaren enligt 38 § LAS att, förutom lön och eventuella övriga 
anställningsförmåner, få ersättning. Om arbetsgivaren inte iakttar sin förhandlingsskyldig-
het enligt bestämmelserna i MBL eller varselskyldigheten enligt främjandelagen, kan han bli 
också bli skadeståndsskyldig gentemot den fackliga organisationen eller staten.  

I polsk rätt finns få regler som direkt begränsar arbetsgivarens frihet att vidta en uppsäg-
ning. Diskrimineringsförbud stadgas i art. 11 KP samt en rad bestämmelser som medger 
särskilt skydd åt vissa grupper av arbetstagare. I övrigt saknas lagstadgade regler om tur-
ordning och omplacering. Emellertid anges i praxis vissa kriterier som arbetsgivaren ska 
iaktta i urvalet vid en uppsägning. I förhållande till de eventuella påföljder som kan inträda 
vid en oriktig uppsägning gäller vissa skillnader mellan olika arbetstagarkategorier. I huvud-

                                                 

267 AMS rapport, Kartläggning av det europeiska rättsläget vad gäller arbetsgivarens ansvar vid företagsned-
läggningar, 2002, s. 16. 



 Anställningsskydd 

 56

sak har alla arbetstagare rätt att angripa en oriktig uppsägning. Vidare kan alla arbetstagare 
begära att få uppsägningen ogiltigförklarad alternativt begära att få återgå i arbete eller utfå 
ersättning. Vissa undantag kan göras om domstolen finner det omöjligt eller ändamålslöst 
att verkställa arbetstagarens önskemål. Detta gäller dock inte vissa arbetstagarkategorier. 
Blir en arbetstagare uppsagd inom ramen för KOL inträder ytterligare vissa anställnings-
skyddsregler som saknas i KP och som delvis är till fördel för den ’vanlige’ arbetstagaren 
och till nackdel för den som enligt KP skulle åtjuta särskilt skydd. Enligt KOL har arbetsta-
garen nämligen rätt till avgångsvederlag och rätt till återanställning medan arbetsgivaren ges 
en utökad uppsägningsrätt. 

Enligt ILO konventionen och rekommendationen anges vissa omständigheter som inte får 
läggas till grund för en uppsägning. Dessutom anges föreskrifter om att turordning vid 
verksamhetsrelaterade uppsägningar ska fastställas på förhand, att arbetstagaren ska rätt till 
skälig uppsägningstid eller ersättning samt rätt till återanställning i det fall arbetsgivaren har 
till avsikt att nyanställa arbetstagare med jämförbara kvalifikationer. Dessutom bör arbets-
tagaren ha rätt till avgångsvederlag eller annan form av inkomstskydd. Om arbetstagaren 
anser sig ha blivit uppsagd utan giltigt skäl, ska han enligt konventionen vara tillförsäkrad 
rätten att få sin uppsägning överprövad av ett opartiskt organ. Det överprövande organet 
ska ha möjlighet att gå in på de skäl som arbetsgivaren angett samt övriga omständigheter 
som kan ha betydelse i uppsägningsfallet. Är det åberopade skälet att hänföra till verksam-
heten ska det kunna prövas om uppsägningen rent faktiskt har vidtagits av den orsaken. 
Vad gäller olika sanktioner så anges i konventionen att det överprövande organet ska kunna 
döma ut ekonomisk eller annan ersättning såtillvida det inte saknar behörighet eller inte 
finner det lämpligt. 

Enligt kollektivuppsägningsdirektivet ska medlemsstaterna se till att arbetstagarparten till-
försäkras de möjligheter som krävs för att genomdriva de bestämmelser som härrör ur di-
rektivet. Direktivet medger dock inga regler om sanktioner. Den nationella lagstiftningen 
ska därför vara förenad med de sanktioner som i annat fall gäller för överträdelse av lik-
nande regler. 
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6 Slutsats och analys 
Utan att göra några anspråk på att med denna uppsats ha gett en fullständig bild av alla de 
bestämmelser som gäller vid verksamhetsrelaterade uppsägningar i Sverige och Polen, har i 
alla fall försök gjorts att så gott som möjligt lyfta fram några av de viktigaste reglerna och 
principerna som gäller enligt de båda ländernas arbetsrättslagstiftning och praxis. Att stude-
ra den polska rättsordningen i förhållande till den svenska har varit intressant ur den aspek-
ten att Polen till skillnad från Sverige genomgått omvälvande politiska förändringar sedan 
avskaffandet av det planekonomiska systemet och återinförandet av ett marknadsekono-
miskt system 1989/90. Ur juridisk synvinkel har ett sådant systemskifte naturligtvis varit, 
och är fortfarande, en enorm arbetsuppgift. De radikala reformerna i marknadsekonomisk 
riktning har bland annat skett genom att man delvis kopierat utländska förebilder.268 Jag har 
följaktligen uppmärksammat vilket inflytande internationella avtal haft på polsk rätt samti-
digt som jag i stor utsträckning tagit hänsyn till de lagar och den praxis som tillkommit in-
nan systemskiftet och som fortfarande gäller i Polen.  

Vid en jämförelse av den svenska och polska rättsordningen har både likheter och skillna-
der påträffats. En påfallande likhet är lagstiftarnas förhållningssätt till arbetsgivarens möj-
lighet att säga upp en tillsvidareanställd arbetstagare. I båda rättordningarna ställs krav på 
att en uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. Kravet är också i båda 
lagstiftningarna utformat som en allmänt hållen generalklausul (7 § LAS och art. 45 KP) i 
syfte att det ska vara domstolarna som i sista hand avgör när saklig grund föreligger i ett 
visst uppsägningsfall.269  

I både svensk och polsk rätt görs vidare en uppdelning mellan personliga och verksamhets-
relaterade uppsägningsskäl. När det gäller vilka skäl som ska räknas som verksamhetsrelate-
rade finns däremot inga givna regler vare sig i svensk eller polsk rätt. I svensk rätt är ut-
gångspunkten att varje skäl som har relevans för anställningsförhållandet kan vara accepta-
belt men att det därutöver krävs att uppsägningsskälet är reellt och i övrigt uppfyller gällan-
de förutsättningar vid en bedömning.270 Vid arbetsbristuppsägningar kan det dessutom 
fordras av arbetsgivaren att han visar vilka bedömningar han gjort av verksamhetens behov 
och att han på ett seriöst sätt kan redogöra för varför han inte kunnat undvika ett visst 
uppsägningsbeslut.271  I polsk rätt söker man på motsvarande sätt efter den huvudsakliga 
orsaken till uppsägningen och anser att saklig grund föreligger i ett uppsägningsfall om ett 
tydligt kausalsamband kan påvisas mellan uppsägningen och behovet av (orsaken till) upp-
sägningen. Förhållanden som inte har relevans för anställningsförhållandet ska inte beaktas 
vid en bedömning. Detta medför i och för sig, till skillnad från fallet i den svenska rätten, 
att uppsägningen av en arbetstagare på grund av en åberopad driftsinskränkning inte är sak-
ligt grundad om arbetsgivaren senare omplacerar arbetstagaren inom verksamheten. Där-
emot skulle en omreglerande uppsägning med samma syfte vara helt möjlig. Skillnaden be-
står i sådana fall i att den ifrågavarande arbetstagaren först ges tillfälle att ta ställning till de 
nya villkoren enligt art. 42 KP.   

                                                 

268 Bogdan, Michael, Komparativ Rättskunskap, 2003, s. 29. 

269 Det kan noteras att kravet på saklig grund infördes både svensk och polsk rätt år 1974, dvs. med ikraftträ-
dandet av LAS och KP. 

270 Ds 2002:56 s. 142. 

271 AD 1976 nr.111, AD 1985 nr 79, AD 1983 nr 127. 
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I både svensk och polsk rätt görs en likartad bedömning av vilka skäl som inte anses accep-
tabla för en uppsägning. Exempelvis gäller att en fingerad uppsägning aldrig kan godtas och 
att domstolen under alla omständigheter har rätt att pröva en uppsägning mot dess verkliga 
grund. I svensk rätt gäller som princip att uppsägningar inte får ske för säkerhets skull och 
att arbetsgivaren i alla fall bör fästa anseende vid de förhållanden som vid ett praktiskt be-
dömande med säkerhet kan överblickas. Arbetsgivaren har inte rätt att beakta sådant som 
bara med större eller mindre sannolikhet kommer att inträffa och hans beslut får inte heller 
vila på allt för lösa antaganden. Detta förhållningssätt torde i polsk rätt motsvaras av de 
krav på verklighet och konkretion som ställs på varje uppsägningsfall och kravet på en tyd-
lig kausallinje mellan uppsägningens orsak och uppsägningen. Andra uppsägningsförbud el-
ler oacceptabla skäl till uppsägning som t.ex. förbud mot diskriminering på grund av kön, 
ålder, förståndshandikapp, ras, nationalitet, politisk eller religiös världsåskådning, fackföre-
ningstillhörighet, eller förbud mot att säga upp gravida eller mammalediga arbetstagare un-
der en viss period liksom det särskilda skydd mot uppsägning av arbetstagare som t.ex. ver-
kar som fackliga förtroendemän på arbetsplatsen, är ytterligare exempel på likheter mellan 
rättsordningarna. 

I både svensk och polsk rätt gäller att domstolarna av princip inte överprövar de företags-
ekonomiska överväganden som föranlett ett visst beslut om driftsinskränkning. I svensk 
rätt intas den ståndpunkten med stöd i motivuttalandet till LAS att det inte vore ändamåls-
enligt för en domstol att gå in på frågor om det berättigade från företagsekonomisk syn-
punkt i att genomföra en driftsinskränkning. I allmänhet är det alltså tillräckligt att arbetsgi-
varen beslutar att inskränka verksamheten för att arbetsbrist skall anses föreligga och där-
med utgöra saklig grund för uppsägning. Arbetsgivarens beslut kan vara olämpligt och fort-
farande godkännas i rättslig mening. Detta har formulerats som att arbetsbrist normalt god-
tas 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 förhåll-
ningssätt’ till sakliggrundprövningen vid verksamhetsrelaterade uppsägningar.272 Den in-
ställning som präglar domstolarnas relation till rådande samhällsekonomiska normer har 
enligt Glavå gett ett oproportionerligt stort utrymme för arbetsgivaren att vidta verksam-
hetsrelaterade uppsägningar. 

I polsk rätt intar domstolarna samma passiva förhållningssätt i fråga om överprövning av 
de företagsekonomiska bedömningarna i ett visst uppsägningsbeslut. Det intressanta i det 
polska fallet är emellertid att denna inställning utkristalliserades under den socialistiska eran 
i polsk rättshistoria. I rättsfallet SN från den 27 juni 1985  (som är det rättsfall som enligt 
egna bedömningar ges störst auktoritet på området) uttalas att det organ som vid tvist har 
att bedöma om saklig grund föreligger vid en verksamhetsrelaterad uppsägning, inte har att 
bedöma ’skäligheten’ eller ’ändamålsenligheten’ i det beslut som medfört att arbetsstyrkan 
minskats. Däremot gör domstolen den reservationen att vissa omständigheter som talar för 
att en viss arbetstagare av olika anledningar behöver skyddas mot uppsägning, kan medföra 
att en uppsägning ogiltigförklaras med stöd av principen om samhällelig samlevnad. 273  

Det är möjligt att den tydliga gräns som dras i både svensk och polsk rätt mellan domsto-
lens roll som rättsskipare och arbetsgivarens roll som ekonomisk aktör kan förklaras med 

                                                 

272 Se Glavå, Mats, Arbetsbrist och kravet på saklig grund, 1999. 

273 Denna princip som om samhällelig samlevnad finns kvar i art. 8 KP och är alltså är en rest av socialistisk 
lagstiftning. Den kan också åberopas i fall då arbetsgivarens handlande uppenbart strider mot god sed, ex-
empelvis i urvalet av turordning vid flera uppsägningar.  
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ren ovilja att överhuvudtaget riskera att binda eller ens blanda sig i de mekanismer som styr 
den ekonomiska utvecklingen, vilka syften den än tjänar. Emellertid torde det snarare hand-
la om vilken kompletterande anställningstrygghet som domstolen kunnat motivera sin pas-
siva hållning med. 

Belysande för sammanhanget är därför den svenska domstolens uttalande i AD 1993 
nr. 101 där domstolen som argument för att inte överpröva rationaliteten i arbetsgiva-
rens beslut påpekade att arbetstagarnas intresse av trygghet i anställningen istället be-
aktas genom de regler om primärförhandlingar som tillförsäkras genom MBL eller 
gällande kollektivavtal, genom möjligheten till att träffa avtal om särskilda trygghets-
anordningar och framför allt genom reglerna i LAS om uppsägningstid, turordning 
vid uppsägning och företrädesrätt till återanställning. Motsvarande trygghetsregler 
fanns med all sannolikhet också i Folkrepubliken Polen (dvs. när rättsfallet från 1985 
tillkom). Med tanke på att det i vissa perioder under denna tid var kriminellt att vara 
arbetslös och att oberättigad frånvaro från arbetet var straffsanktionerat,274 kan man 
få en ungefärlig bild av hur det polska samhället var ordnat. Principen att domstolarna 
ska förhålla sig passivt gentemot de normer som styr samhällets ekonomiska utveck-
ling torde alltså förutsätta att det finns en viss standard på tryggheten i samhället i 
form av ett starkt anställningsskydd och övriga sociala försäkringssystem. Det som 
närmast väcker frågor är följaktligen vilket ansvar som skulle kunna ställas på de pols-
ka domstolarna idag när relationen till liknande trygghetsanordningar brutits. 

Andra stora likheter mellan den svenska och polska rättsordningen finns också i de proce-
durregler som gäller vid kollektiva uppsägningar (MBL och KOL). Vid en jämförelse är 
dessa regler närmast identiska i fråga om arbetsgivarens förhandlingsskyldighet och de spe-
cifika krav på vilken information arbetsgivaren ska delge arbetstagarparten inför förhand-
lingarna och den skyldighet arbetsgivaren har att informera två oberoende parter på ar-
betsmarknaden om sina förestående avsikter.  

För att förklara orsakerna till den likformighet som uppträder i vissa delar av svensk och 
polsk lagstiftning, har jag riktat uppmärksamhet mot de båda ländernas internationella åta-
ganden, främst de som härrör till ILO och EU.275  

I ILO konventionen nr 158 och rekommendation nr 166 ges flera riktlinjer för hur lagstif-
taren ska se på en uppsägning från arbetsgivarens sida som vidtas av verksamhetsrelaterade 
skäl. Exempelvis anges i konventionens art. 4 att arbetsgivarens uppsägningsförklaring 
måste förekommas av ett giltigt skäl (valid reason). Vidare anger konventionen vilka om-
ständigheter som inte ska kunna utgöra saklig grund för uppsägning (art. 5 och 7) vilket in-
nebär att uppsägningar av diskriminerande karaktär med tanke på civilstånd, familjeansvar, 
havandeskap etc. ska ogiltigförklaras. Dessa uppsägningsförbud kompletteras av rekom-
mendationens föreskrifter. Dessutom anger flera av de EG-direktiv som på olika sätt inför-
livats i både svensk och polsk rättsordning (som exempelvis likabehandlingsdirektivet och 
föräldraledighetsdirektivet) liknande krav genom särskilda skyddsregler som ska gälla för 
vissa kategorier av arbetstagare (exempelvis gravida eller mammalediga arbetstagare).  

När det gäller likheterna i regleringen av kollektiva uppsägningar är kollektivuppsägningsdi-
rektivet av störst betydelse. I detta ställs ännu hårdare krav på vilka bestämmelser som ska 
                                                 

274 Lityński, Adam, Historia Prawa Polski Ludowej, 2005, s. 254, 256. 

275 Det kan påpekas att skillnaden mellan ILO-konventionerna och EG-direktiven främst ligger i att direkti-
ven är bindande i alla medlemsstater och att brott mot implementeringen av ett direktiv är en grund för er-
sättningsanspråk som kan åberopas vid varje nationell domstol medan detta inte gäller ILO-
konventionerna. Światkowski, Andrzej Marian (red.), Dorobek Rady Europy w zakresie kształtowania i 
ochrony spraw społecznych, 2005 s. 51. 



 Slutsats och analys 

 60

gälla vid verksamhetsrelaterade eller kollektiva uppsägningar än de som anges i ILO kon-
ventionen eller rekommendationen. I konventionen anges nämligen bara en skyldighet för 
arbetsgivaren att rådgöra eller förhandla med berörda fackliga organisationer eller dylika ar-
betstagarrepresentanter (art. 13) och underrätta behörig arbetsmarknadsnämnd eller liknan-
de myndighet om sina avsikter (art. 14) medan direktivet uppställer vissa specifika kriterier 
på vad som kan utgöra en kollektiv uppsägning. Dessa är: orsakerna till uppsägningarna 
(som inte får härröra till arbetstagarna personligen) tidsperioden inom vilka uppsägningarna 
måste vidtas och uppsägningarnas omfattning. Direktivet ålägger en också skyldighet för 
arbetsgivaren att först förhandla med behöriga arbetstagarrepresentanter om sina avsikter 
men ger dessutom noggranna anvisningar om hur förfarandet vid dessa förhandlingar ska 
gå till. Krav på information är specificerad och arbetsgivaren åläggs också att meddela be-
hörig arbetsmarknadsnämnd eller liknande myndighet om sina avsikter. 

Vad gäller rättsläget i Sverige har det ansetts att MBL i stort sett uppfyller dessa direktiv-
bestämmelser och i det fall MBL avvikit eller saknat motsvarighet, har bestämmelser lagts 
till i de olika lagrummen. I polsk rätt har direktivets bestämmelser införlivats genom att di-
rektivet i det närmaste kopierats. Detta är därmed ett bra exempel på vad som tidigare 
nämnts, nämligen att många av de radikala reformerna i den polska rättsordningen skett 
genom att man kopierat utländska förebilder. Innan systemskiftet saknades helt reglering av 
kollektiva uppsägningar i KP.  

Följaktligen är den första slutsatsen av studien att svensk och polsk rättsordning på 
många punkter överensstämmer och att detta beror på att staternas regleringar ut-
gått från samma minimikrav i EG direktiv och ILO konventioner. 

Att redogöra för alla de skillnader som finns mellan svensk och polsk arbetsrätt är långt 
svårare än att peka på likheterna. Jag ser det också som en omöjlig uppgift att i detta sam-
manhang kommentera dem alla. Därför väljer jag att bara lyfta fram ett fåtal av de mest vä-
sentliga avvikelser som påträffats. 

Det kan härvid påpekas att olikheterna mellan svensk och polsk rätt till största del uppträ-
der i de regler om anställningsskydd som erbjuds i de båda systemen. I första hand märks 
avsaknaden i polsk lagstiftning av motsvarigheter till det som i svensk arbetsrätt utgör själ-
va kärnan i anställningsskyddet. Härmed åsyftas arbetsgivarens omplaceringsskyldighet,  
särskilda turordningsregler och rätt till återanställning efter individuell uppsägning.  

I svensk arbetslagstiftning har reglerna om turordning har fått en framträdande roll främst 
genom att en viktig del av anställningsskyddet vid arbetsbristuppsägningar just ligger i reg-
lerna om hur arbetsbristuppsägningar får verkställas.276 Turordningsregler måste betraktas 
som ett kraftfullt skyddsinstrument med tanke på hur effektfullt de begränsar arbetsgiva-
rens handlingsfrihet och eftersom de dessutom gäller alla arbetstagare och alltid aktualiseras 
vid en driftsinskränkning. En annan betydelsefull funktion hos turordningsreglerna är att 
de arbetstagare som berörs av en driftsinskränkning drabbas mer rättvist genom bestäm-
melsen om driftsenhet och principen om företräde för arbetstagare med längre anställ-
ningstid eller högre ålder (22 § LAS). Givetvis blir det anställningsskydd turordningsregler-
na innebär betydelselöst om arbetsgivaren går i konkurs och av det skälet måste avveckla 
hela verksamheten eller av andra skäl lägger ned hela verksamheten. Dessutom sätter kravet 
på tillräckliga kvalifikationer vid omplacering till följd av turordningsreglerna vissa grän-

                                                 

276 Se DS 2002:56, s. 182. 
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ser.277 Men turordningsreglerna förblir likväl de mest betydelsefulla bestämmelserna i 
svenskt anställningsskydd vid verksamhetsrelaterade uppsägningar.278  

Vad gäller polsk lagstiftning, saknas följaktligen motsvarande regler om turordning i KP. 
Turordningen bestäms i första hand av arbetsgivaren (om inte särskilt avtal stadgar annat) 
och anställningsskyddet vid verksamhetsrelaterade uppsägningar är istället kopplat till prin-
cipen i art. 8 KP om samhällelig samlevnad. Emellertid kan denna princip snarast liknas vid 
ett uttryck för ’god se på arbetsmarknaden och det är tveksamt om art. 8 ensam skulle kun-
na åberopas. Visserligen har det i praxis utmejslats vissa kriterier för hur arbetsgivaren ska 
handla i sådana situationer. Men eftersom ingen konkret lagstiftning finns måste det bedö-
mas som svårt för en arbetstagare att göra några särskilda anspråk på upprättelse vid en 
domstol.279 

Det anställningsskydd som en vanlig polsk arbetstagare (dvs. en arbetstagare som inte be-
finner sig i någon särskilt situation eller position) har att räkna med efter en uppsägning en-
ligt KP, utgörs följaktligen av ett sk. allmänt anställningsskydd. Detta består som ovan vi-
sats av rätten att få uppsägningen granskad genom att arbetsgivaren fullföljer sin förhand-
lingsskyldighet gentemot de fackliga organisationerna och rätten att få uppsägningen prö-
vad av domstol. Det är bara om arbetsgivaren begår ett lagbrott som ytterligare rättigheter 
kan komma ifråga.  I förhållande till det svenska anställningsskyddet måste det polska an-
ställningsskyddet därför betraktas som synnerligen magert och snarast av grundläggande 
karaktär. I förhållande till svensk lag medger polsk lag dessutom kortare uppsägningstider, 
färre former av skadestånd och, med en blick på svensk praxis, lägre skadeståndsbelopp. 
Domstolen kan i och för sig vid en ogiltigförklaring av uppsägningen med exekutiv verkan 
döma att arbetstagaren ska få återgå i tjänst, vilket domstolen i Sverige saknar möjlighet att 
göra. Frågan är emellertid om denna rättighet (som ju som sagt förutsätter brott från ar-
betstagarens sida) uppväger de rättigheter som svensk lag erbjuder arbetstagarna. I Sverige 
kan som ovan visats flera olika skadestånd komma ifråga om en arbetsgivare bryter mot 
olika lagregler. Exempelvis gäller i den situation som nyss nämnts att en arbetsgivare som 
vägrar återta en arbetstagare i tjänst, istället kan bli skyldig att betala normerat skadesånd 
(39 § LAS). Vid brott mot kravet på saklig grund (7§ LAS) har arbetstagaren också möjlig-
het att utfå allmänt eller ekonomiskt skadestånd (38 § LAS). Ovan har getts exempel på 
skadeståndsbelopp som dömts ut på 60 000-75 000 kronor.280 I Polen är skadeståndet för 
samma brott begränsat till maximalt tre månadslöner (art. 47¹ KP). Statistiken visar att en 
genomsnittlig lön för en industriarbetare ligger på ca 2400 złoty vilket motsvarar ca 5000 
kronor (se bilaga 2). Det maximalbelopp som kan dömas ut i detta fall blir följaktligen 
15 000 kronor. Ställer man beloppet i proportion till det svenska skadeståndsbeloppen 
ovan, kan man alltså ana vilka skillnader det rör sig om. Skillnaderna blir ännu större om 
man ser till en jämförelse av påföljderna vid brott mot förhandlingsskyldigheten enligt KP 
och MBL. Enligt KP gäller samma bestämmelser för brott mot förhandlingsskyldigheten, 
det vill säga det maxbelopp som kan dömas ut begränsas följaktligen till tre månadslöner.  I 
svensk praxis ges däremot exempel på skadeståndsbelopp upp till 900 000 kronor.281 För-
                                                 

277 AD 1984 nr 144, AD 1993 nr 61. 

278 Ds 2002:56 s. 155. 

279 På detta sätt uppvisar rättsläget i Polen stora likheter med den reglering av turordningsfrågorna som fanns 
i Sverige innan LAS trädde i kraft 1974. Se Calleman, Catharina Turordning vid uppsägning, 2000 s. 47ff. 

280 AD 2002 nr 44, AD 2002 nr 32. 

281 AD 1984 nr 75. 
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visso är sådana fall sällsynta, men det exemplifierar ändå vilka diametrala konsekvenser det 
svenska rättssystemet kan erbjuda.  

En annan intressant skillnad värd att lyftas fram är det polska rättsinstitutet omreglerande 
uppsägning. Något liknande finns inte i svensk rätt även om samma rättsverkningar givetvis 
kan åstadkommas, men då på omvägar genom antingen avtalslagen eller genom att helt en-
kelt säga upp avtalet i dess helhet för att sedan teckna ett nytt med den konsekvensen att 
gällande turordningsregler först måste iakttas. I Polen använder man sig bland annat av den 
omreglerande uppsägningen som en del av ett förstärkt eller särskilt anställningsskydd. Vis-
sa av de arbetstagargrupper som omfattas av ett särskilt anställningsskydd har arbetsgivaren 
följaktligen inte rätt att säga upp med mer än att han har möjlighet att omreglera deras an-
ställningsavtal. Från svensk synpunkt kan detta tyckas främmande, men man bör hålla i 
åtanke att det i polsk rätt saknas övriga skyddsregler som direkt begränsar arbetsgivarens 
handlingsfrihet. Man kan givetvis ställa sig frågan på vilket sätt förekomsten av ett rättsin-
stitut som omreglerande uppsägning är fördelaktigt eller ofördelaktigt ur arbetstagar- re-
spektive arbetsgivarsynpunkt. Det bör förstås erkännas att många former av uppsägnings-
möjligheter banar väg för ett flexiblare system som på flera sätt underlättar arbetsmark-
nadsparternas ageranden. Samtidigt riskerar flexibilitet också att innebära ökad osäkerhet 
och otrygghet ur arbetstagarsynpunkt vilket är ett tungt vägande skäl mot alltför enkla reg-
ler. Visserligen får arbetstagaren enligt polsk lag möjlighet att ta ställning till förändringar i 
arbetsvillkoren genom att det i lagen ställs ett krav på arbetstagarens godkännande av om-
regleringen för att denna ska kunna träda i kraft (art. 42 KP). Men å andra sidan innebär en 
vägran av de nya villkoren att den omreglerande uppsägningen förvandlas till en definitiv 
uppsägning. Uppsägningen blir då i och för sig underkastad kravet på saklig grund och för-
handlingar med berörda fackliga organisationer, men hotet om uppsägning kan likväl utgö-
ra ett starkt skäl till att inte motsätta sig de nya villkoren, även om de är till nackdel för ar-
betstagaren. Inte minst gäller detta när det i polsk rätt saknas sådana skyddsregler som tur-
ordning och rätt till återanställning vid individuella uppsägningar som förekommer i svensk 
rätt.  

I sammanhanget kan man också nämna Lunnings påpekande av den mekanism som 
oförutsett uppstått i svensk rätt samband med situationer då en arbetsgivare vill ändra 
anställningsvillkoren för en arbetstagare men denne inte går med på detta. Eftersom ar-
betsgivaren enligt svensk lag i sådana fall måste säga upp avtalet i dess helhet och där-
med ta hänsyn till LAS regler om turordning, har detta i vissa fall medfört att anställ-
ningsskyddsreglerna (främst turordningsreglerna) kommit att fungera som ett slags lö-
neskydd. Lunning menar att detta inte varit lagstiftarens avsikt och att syftet med lagens 
regler aldrig varit att åstadkomma ett slags befattningsskydd.282 Lunnings råd lyder följ-
aktligen att partiella omregleringar bör undvikas.283 Utan att dra några värderande slut-
satser av detta kan kort konstateras att denna löneskyddande effekt i alla fall saknas i 
polsk rätt hel enkelt i brist på dylika regler om turordning. 

Av studien har vidare framgått den brist på enhetlighet som polsk arbetsrätt präglas av. 
Denna iakttagelse uppträder särskilt tydligt vid en jämförelse av det anställningsskydd vid 
verksamhetsrelaterade uppsägningar som erbjuds dels av KP och dels KOL. Anställnings-
skyddet för arbetstagare som blir uppsagda inom ramen för KOL är nämligen bättre än för 
de arbetstagare som blir uppsagda enligt KP eftersom KOL medger en möjlighet att utfå 
avgångsvederlag relaterat till anställningstid och dessutom ger en vidsträckt rätt till återan-

                                                 

282 Lunning, Lars, och Toijer, Gudmund, Kommentar till anställningsskyddslagen, 2002, s. 379. 

283 Lunning, Lars, och Toijer, Gudmund, Kommentar till anställningsskyddslagen, 2002 s, 380. 
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ställning. Sådana rättigheter saknas i KP. Därför medför den omständighet att KOL bara är 
tillämplig på arbetstagare med minst 20 anställda att anställningsskyddet vid verksamhetsre-
laterade uppsägningar görs beroende av företagens storlek. Konsekvensen blir därmed att 
arbetstagare som är anställda vid små företag med mindre än 20 anställda har ett sämre 
skydd än de som är anställda vid större företag. Denna brist på enhetlig reglering i den 
polska rättsordningen medför följaktligen att stora skillnader i fråga om anställningsskydd 
uppstår mellan olika grupper av arbetstagare och att de arbetstagare som är anställda vid 
mindre företag drabbas särskilt hårt.  

Den andra slutsatsen av studien blir därför att det polska anställningsskyddet är 
sämre i förhållande till det svenska. Detta beror dels på det färre antal regler i polsk 
arbetslagstiftning som begränsar arbetsgivarens handlingsfrihet i ett uppsägnings-
förfarande och dels på den oenhetliga reglering polsk arbetslagstiftning präglas av. 
Det råder följaktligen stora skillnader i fråga om anställningsskydd inom den pols-
ka arbetsrätten till nackdel för de arbetstagare som är anställda vid mindre företag.  
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Bilaga 1: Jämförelsekarta 

Uppsägning av verksamhetsrelaterade skäl 

 

                       Sverige: LAS                                        Polen: KP, KOL 

Avtal kan ingås som inte str ider mot be-

stämmelserna i  LAS, 2 § LAS 

Anstäl lningar som gäller t i l ls  vidare kan 

upplösas genom ömsesidig överenskommel-

se,  art .  30 § 1 p.1 KP. Krav på saklig grund 

saknas.  

Anstäl lningar som gäller t i l ls  vidare kan sä-

gas upp av arbetsgivaren för att  upphöra ef-

ter viss uppsägningstid,  4 § LAS. Uppsäg-

ningen måste vara sakligt grundad, 7 § LAS.  

Anstäl lning som gäller t i l ls  vidare kan sägas 

upp av arbetsgivaren för att  upphöra efter 

viss uppsägningstid,  art.  30 KP. Uppsäg-

ningen måste vara sakligt grundad, art .  45 

p.  1 KP 

 Anstäl lning som gäller t i l ls  vidare kan sägas 

upp för omreglering,  art .  42 KP 

Vad som utgör saklig grund saknas i  lagtex-

ten. Prop. 1973:156 samt praxis ger r ikt l in-

jer .  

Vad som utgör saklig grund saknas i  lagtex-

ten. Praxis ger r ikt l injer .  

Rättsl ig uppdelning görs mellan personliga 

skäl och arbetsbrist .  Arbetsbristbegreppet 

omfattar al la godtagbara skäl som inte är 

personliga och godtas normalt som saklig 

grund. 

Rättsl ig uppdelning görs mellan uppsäg-

ningar som ligger på arbetstagarens sida re-

spektive arbetsgivarens sida.  Skälen måste 

vara verkliga,  konkreta och det måste f in-

nas kausalsamband mellan uppsägningen 

och dess orsak.  

Exempel på arbetsbrist :  

Driftsinskränkningar,  medelbrist ,  omorgani-

sering,  ekonomiska/verksamhetsrelaterade 

orsaker,  konkurs,  domstolsbeslut ,  uppsäg-

ning för omreglering etc.   

Exempel på sakligt grundade verksamhets-

relaterade uppsägningar:   

Driftsinskränkningar,  omorganisering,  eko-

nomiska/verksamhetsrelaterade orsaker,  

konkurs,  domstolsbeslut,  uppsägning för 

omreglering som inte accepteras av arbets-

tagaren etc. 
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Arbetsgivarens företagsledningsrätt  gäl ler .  

Det är inte ändamålsenligt att  domstolen 

ska lägga sig i  arbetsgivarens beslut :  Prop. 

1973/159 

Arbetsgivarens företagsledningsrätt  gäl ler .  

Det är inte ändamålsenligt att  domstolen 

ska lägga sig i  arbetsgivarens beslut .  SN 

från 27 juni 1985, III PZP 10/85. 

Kollektiva uppsägningar subsumeras under 

begreppet arbetsbrist .  

Kollektiva uppsägningar hanteras av KOL. 

Saklig grund: al la skäl som inte är hänförl i-

ga t i l l  arbetstagaren (art.  1 KOL). 

Reservationer (ej  arbetsbrist) :  

Fingerad arbetsbrist ,  för säkerhets skull ,  

f ler än nödvändigt ,  för t idigt ,  underlåten 

omplaceringsskyldighet,  7 § 2 st .  LAS, före-

tagsövergång i  s ig (som inte är en följd av 

konkurs) ,  7 § 3 st .  LAS 

Reservationer (ej  saklig grund):  

Företagsövergång (som inte är en följd av 

konkurs) ,  f ingerade situationer,  uppsäg-

ningar som uppenbart str ider mot princi-

pen om samhällel ig samlevnad (art .  8 KP), 

brist  på kausalsamband 

Arbetsgivarens ansvar vid bedömningen: 

Redovisa skäl/bedömningsunderlag på begä-

ran av arbetstagaren, ha arbetstagarnas in-

tresse för ögonen, får ej  ta lätt  på frågan 

Arbetsgivarens ansvar vid bedömningen, 

vid individuella uppsägningar:  

Principen om samhällel ig samlevnad, art .  8 

KP 
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Procedurregler 

 

           Sverige: MBL                                          Polen: KP                            Polen: KOL 

Arbetsgivarens har förhand-

l ingsskyldighet enligt 11 § 

och 13 § MBL 

Arbetsgivaren har förhand-

l ingsskyldighet enligt art .  38 

KP 

Arbetsgivaren har förhand-

l ingsskyldighet enligt art .  2 

p.  1 KOL 

Arbetsgivaren har en speci-

f icerad informationsskyl-

dighet gentemot de fackliga 

organisat ionerna,  15 § MBL 

Arbetsgivaren har skyldighet 

att  uppge skälet t i l l  uppsäg-

ningen gentemot de fackliga 

organisat ionerna,  art .  38 KP 

Arbetsgivaren har en speci-

f icerad informationsskyl-

dighet gentemot de fackliga 

organisat ionerna,  art .  2 p.3 

KOL 

Arbetsgivaren har varsel-

skyldighet gentemot länsar-

betsnämnden, 1 § främjan-

delagen 

 Arbetsgivaren har varsel-

skyldighet gentemot di-

str iktsarbetsnämnden, art .  2 

p.  6 KOL 

Förhandlingsämne: möjl iga 

alternativ t i l l  arbetsgivarens 

bedömning om arbetsbrist ,  

frågor om hur åtgärden ska 

genomföras,  frågor om hur 

turordningen ska genomfö-

ras.  

 Förhandlingsämne: möjl ig-

heter att  undvika,  minska 

antalet uppsägningar,  frågor 

arbetstagarnas möjl igheter 

t i l l  omskolning,  nyanstäl l-

ning,  frågor om hur turord-

ningen ska genomföras 

Förhandlingstid:  så god t id 

som möjl igt .  

Förhandlings/granskningstid:  

fem dagar (14 dagar) 

Förhandlingstid:  20 dagar 

 Förbehåll  ( inte bindande)  

Beslut Beslut Beslut ,  alt  I :  porozumienie 

  Beslut ,  alt II :  regulamin 

(art .  38 KP blir  t i l lämplig) 

Arbetsgivarens skyldighet 

gentemot länsarbetsnämn-

den att  komplettera varsel-

informationen 

 Arbetsgivarens skyldighet 

gentemot distr iktsarbets-

nämnden att  komplettera 

varsel informationen 
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Anställningsskydd 

 

        Sverige: LAS, MBL                                         Polen: KP             Polen: KOL 

Särskilda förbudsregler mot 

uppsägning av vissa arbetsta-

garkategorier  

Särskilda förbudsregler mot 

uppsägning el ler omreglerande 

uppsägning av vissa arbetsta-

garkategorier  

Inskränkta förbudsreg-

ler mot uppsägning el ler 

omreglerande uppsäg-

ning av vissa arbetsta-

garkategorier  

Arbetsgivaren har omplacer-

ingsskyldighet,  7 § 2 st .  LAS  

  

Turordningsregler enligt 22 § 

LAS 

Vissa turordningskriterier en-

l igt praxis 

Vissa turordningskrite-

r ier enligt praxis  

Kortast uppsägningstid;  en 

månad; längst uppsägningstid; 

sex månader, 11 § LAS 

Kortast uppsägningstid;  två 

veckor;  längst uppsägningstid; 

tre månader, art  36 KP 

En tre månader lång 

uppsägningstid kan för-

kortas t i l l  en månad, 

art .  36¹ KP 

  Avgångsvederlag relate-

rat t i l l  anstäl lningstid 

och månadslön, art .  8 

KOL 

Rätt t i l l  återanstäl lning i  nio 

månader,  25 § LAS 

 Rätt t i l l  återanstäl lning i  

15 månader.  art .  9 KOL 

Ogilt igförklaring av uppsäg-

ningen (anstäl lningen består) 

34 § LAS 

Ogilt igförklaring av uppsäg-

ningen (anstäl lningen består) 

Art .  45 KP 

(KP) 

 Tvingande rätt  att  återgå t i l l  

anstäl lningen (45 § 2 st .  KP) 

(KP) 

Ekonomiskt el .  Allmänt ska-

destånd 38 § LAS motsv.  ca 

10 000- 75 000 kronor 

Skadestånd för lagbrott (art  

45,  47¹ KP) motsv.  lön för två 

veckor t i l l  tre månader 

(KP) 

Normerat skadestånd 39 § 

LAS motsv.  lön för 16-32 må-

nader 

Rätt t i l l  lönekompensation för 

vägrad arbetst id,  art .  47 KP 

motsv.  lön för en t i l l  två må-

nader 

(KP) 
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Skadestånd för brott mot för-

handlingsskyldighe-

ten/varselskyldigheten enligt 

54 § MBL (10 000-900 000 

kronor),  17 § främjandelagen 

(100- 500 kronor x arbetstaga-

re) 

Skadestånd för brott mot för-

handlingsskyldigheten (art  45,  

47¹ KP) motsv.  lön för två 

veckor t i l l  tre månader 

(KP) 
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Bilaga 2: Genomsnittslöner i Polen 2004 
TABL.8. PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO WEDŁUG SEKCJI GOSPODARKI NARODOWEJ 

W KWARTAŁACH 2004 R.  
AVERAGE MONTHLY GROSS  WAGE AND SALARY BY SECTION OF NATIONAL ECONOMY IN 

QUARTERS   OF 2004 

Wyszczególnienie 
Specification 

Kwartały   
Quarters  

A - w zł  in zl 
b - okres poprzedni (previous period) = 100 I II III IV 

OGÓŁEM .................................................................................a 2332,17 2230,53 2269,93 2405,46 

TOTAL .......................................................................................b 102,4 95,6 101,8 106,0 

w tym : of which :     

SEKTOR PRZEDSIĘBIORSTW ...............................................a 2376,63 2399,28 2429,50 2547,99 

ENTERPRISE SECTOR .............................................................b 95,8 101,0 101,3 104,9 

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo .............................................................a 2076,45 2240,41 2189,52 2548,06 

Agriculture,hunting and forestry....................................................................... b 88,4 107,9 97,7 116,4 

Rybołówstwo i rybactwo ............................................................................a 2064,38 2143,98 2047,57 2133,38 

Fishing ............................................................................................................ b 94,1 103,9 95,5 104,2 

Przemysł 1 .....................................................................................................a 2404,68 2416,62 2440,50 2587,72 

Industry 1 ........................................................................................................ b 95,8 100,5 101,0 106,0 

Górnictwo i kopalnictwo....................................................................a 3883,12 3589,10 3679,44 5195,75 

Mining and quarrying ............................................................................. b 77,5 92,4 102,5 141,2 

Przetwórstwo przemysłowe...............................................................a 2174,82 2227,83 2248,25 2263,22 

Manufacturing.........................................................................................b 99,5 102,4 100,9 100,7 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę..a  
3136,63 

 
3084,68 

 
3099,90 

 
3316,36 

Electricity, gas and water supply ..............................................................b 98,6 98,3 100,5                            107,0 

Budownictwo................................................................................................a 2133,60 2154,77 2280,62 2329,08 

Construction .................................................................................................... b 93,7 101,0 105,8 102,1 

Handel i naprawy ∆ ......................................................................................a 2298,66 2311,13 2274,09 2388,04 

Trade and repair  ∆ .........................................................................................b 97,9 100,5 98,4 105,0 

Hotele i restauracje ......................................................................................a 1768,40 1859,90 1698,80 1854,84 

Hotels and restaurants..................................................................................... b 98,0 105,2 91,3 109,2 

Transport, gospodarka magazynowa i łączność .....................................a 2677,31 2661,84 2853,51 2818,27 

Transport, storage and communications ...........................................................b 96,8 99,4 107,2 98,8 

Pośrednictwo finansowe.............................................................................a 4281,54 4100,57 4062,29 4388,00 

Financial intermediation .................................................................................. b 101,6 95,8 99,1 108,0 

Obsługa nieruchomości i firm; nauka ∆ ...................................................a 2350,06 2310,47 2340,21 2468,40 

Real estate and business activities ∆ .................................................................. b 98,2 98,3 101,3 105,5 

Administracja publiczna i obrona narodowa,  
obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne∆...........................a 

 
3319,62 

 
2730,27 

 
2675,16 

 
2995,80 

Public administration and defence; compulsory social security ............................b 116,6 82,2 98,0 112,0 
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Edukacja ........................................................................................................a 2687,39 2184,91 2282,73 2352,74 

Education........................................................................................................ b 122,7 81,3 104,5 103,1 

Ochrona zdrowia i opieka społeczna .......................................................a 1931,88 1830,16 1859,40 1931,48 

Health and social work.................................................................................... b 103,4 94,7 101,6 103,9 

. 

                                                                       Källa: Głowny Urząd Statystyczny 

 

Kurser : 1 złoty cirka 2,1 kronor  


