
 

 
 

 

 

  

Frågor har uppstått hur svenska företagen bör hantera utländska medarbetare som ansöker 
om tjänstledigt på grund av att de fått order om att inställa sig för tjänstgöring i sina 
respektive hemländers försvarsmakt, hur företagen ska hantera svenska medarbetare om 
situationen förvärras och svenska staten tvingas besluta om höjd beredskap och inkallar 
vissa personer. Frågorna är föranledd av kriget i Ukraina. 
 
Det kan inledningsvis konstateras att olika regelverk gäller beroende på om det är svenska 
staten som beslutar om höjd beredskap och kallar in i Sverige bosatta personer, oavsett 
medborgarskap, eller om det är utländska regeringar som beslutar om höjd beredskap i sina 
respektive länder.  
 

1. Beslut om höjd beredskap i Sverige 

 

För att stärka Sveriges möjligheter att möta en angripare och för att se till så att det 
viktigaste i samhället fungerar har regeringen möjlighet att besluta om höjd beredskap.  
 
Regeringen kan besluta om höjd beredskap om det exempelvis utbryter krig och konflikter i 
vårt närområde, eller om läget i övrigt i omvärlden allvarligt påverkar vårt land eller hotar vår 
säkerhet och självständighet. Höjd beredskap ger regeringen större handlingsfrihet att agera 
och fatta olika beslut. 
 
Vid höjd beredskap kan andra lagar användas vid sidan av dem som gäller i fredstid. Till 
exempel kan staten överta privat egendom som är viktig för totalförsvaret. Det kan handla 
om byggnader, transportfordon och maskiner. Staten har även möjlighet att inkalla vissa 
personer bosatta i Sverige för att hjälpa till på olika sätt i totalförsvaret.  
 
För det fall det skulle bli aktuellt med förhöjd beredskap i Sverige och därav föranledd 
plikttjänstgöring m.m. kommer ytterligare information att ges vid senare tillfälle.  
 
 

2. Rätt till ledighet om svenska staten kallar via plikten  
 
I Sverige har vi totalförsvarsplikt. Det innebär att alla som är folkbokförda i Sverige eller har 
sitt stadigvarande boende i Sverige, oavsett medborgarskap, som är mellan 16-70 år, kan bli 
inkallade vid höjd beredskap för att efter förmåga hjälpa till på olika sätt.  
 
En totalförsvarspliktig är skyldig att tjänstgöra inom totalförsvaret antingen som värnpliktig 
eller civilpliktig inom det militära eller som allmänt tjänstepliktig vid exempelvis ett företag.  
Den som vägrar tjänstgöra vid förhöjd beredskap kan dömas till fängelse i fyra år. 
 
En anställd som blir inkallad till totalförsvaret via plikten har rätt till tjänstledighet från sin 
civila anställning, vilket betyder att en svensk arbetsgivaren är skyldig att bevilja en sådan 
tjänstledighet.  
 
Regler om detta finns i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Rätten till ledighet för 
tjänstgöring enligt nämnda lag framgår, till skillnad från övriga ledighetslagar, endast indirekt 
genom bl.a. förbud mot uppsägning eller avskedande på grund av att arbetstagaren fullgör 
sina skyldigheter enligt lagen (9 kap 1 §), regler om återinträde i arbetet efter tjänstgöringens 
avslutande (9 kap 3 §) och förbud mot försämrade anställningsvillkor på grund av 
tjänstgöringen (9 kap 5 §). Dessutom framgår av 9 kap 6 § att en uppsägning eller ett 
avskedande som sker i strid med bestämmelserna i kapitel 9 ska förklaras ogiltig på yrkande 
av arbetstagaren.     
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Det kan tilläggas att enligt lagen (1994:2076) om skydd för anställningen vid viss tjänstgöring 
inom totalförsvaret m.m. följer att 9 kap i lagen om totalförsvarsplikt även tillämpas avseende 
bland annat tjänstgöring i Försvarsmakten för att tillgodose särskilda behov av personal för 
beredskapsändamål. Även i dessa fall har således en arbetstagares rätt till tjänstledigt från 
sin civila anställning.  
 
Även om det ligger utanför ramen för detta PM kan för fullständighetens skull anges att det 
även finns skydd för en arbetstagares civila anställning i lagen (2012:332) om vissa 
försvarsmaktsanställningar. En arbetstagare som erhåller en tidsbegränsad anställning som 
gruppbefäl, soldat och sjöman i Försvarsmakten har också rätt till ledighet från sin civila 
anställning.  
 
 

3. Rätt till ledighet om en utländsk stat kallar via plikten   
 
Frågan om ledighet 
 
I många Europeiska länder finns regelverk som motsvarar de svenska, dvs staterna i dessa 
länder kan också besluta om förhöjd beredskap och bl.a. inkalla vissa personer för att 
tjänstgöra i det militära. En förutsättning för att andra stater ska kunna kalla in personer som 
är bosatta i Sverige är dock att dessa är medborgare i det berörda landet. En utländsk 
medborgare som är bosatt i Sverige och som vägrar att vid förhöjd beredskap infinna sig och 
tjänstgöra i sitt ursprungsland kan inte fällas till ansvar i Sverige, men riskerar att bli straffad i 
sitt ursprungsland om de återvänder dit.     

En utländsk medborgare som arbetar i Sverige har, enligt Svenskt Näringslivs uppfattning, 
inte enligt svensk rätt någon rättighet att vara tjänstledig för att tjänstgöra i en utländsk 
försvarsmakt. Det är således upp till respektive arbetsgivare att ta ställning till om den 
anställde ska få tjänstledig eller inte. Arbetsgivaren bör då väga verksamhetens intresse av 
att arbetstagaren är i tjänst mot arbetstagarens intresse av att få den önskade ledigheten.  

Frågan om uppsägning 

En utländsk medborgare, som inte har beviljats tjänstledigt, men som ändå väljer att åka 
utomlands för att tjänstgöra i ett annat lands försvarsmakt gör sig typiskt sett skyldig till 
olovlig frånvaro. Enligt fast praxis från Arbetsdomstolen föreligger normalt skäl att avsluta en 
anställning när en arbetstagare som förvägrats tjänstledighet ändå utan giltiga skäl uteblir 
från arbetet, se senast AD 2021 nr 21, AD 2018 nr 66 och AD 2002 nr 35. Det finns dock 
situationer där den olovliga frånvaron ansetts godtagbar och inte kunnat läggas till grund för 
uppsägning.  

Arbetsdomstolen bedömde i AD 1988 nr 168 situationen där en person som blev sjuk under 
en semesterresa till Turkiet och därför inte inställde sig på arbetsplatsen efter semestern. 
Arbetsdomstolen ansåg i det fallet att arbetstagaren hade giltiga skäl för att inte inställa sig 
på arbetsplatsen. Det går även att jämföra med hur Arbetsdomstolen bedömt situationen när 
en person varit frånvarande för att avtjäna fängelsestraff för brott utom tjänsten (t.ex. AD  
2008 nr 2, AD 2006 nr 52 och AD 2004 nr 30). Även i sådana fall har domstolen ansett att 
arbetstagaren har haft giltiga skäl för att inte infinna sig på arbetsplatsen.     

Saklig grund-prövningen är en helhetsbedömning där omständigheter av personlig eller 
förmildrande karaktär i vissa fall kan vägas in. Det är svårt att med säkerhet uttala sig om hur 
en domstol kommer att bedöma en sådan situation som beskrivits ovan eftersom det inte 
finns något rättsfall eller förarbetsuttalanden att luta sig mot. En domstol kommer sannolikt i 
normalfallet att väga in att det rör sig om en straffbelagd plikt för den enskilde att inställa sig 
till tjänstgöring i den utländska försvarsmakt. Det är sannolikt att Arbetsdomstolen, i en 
situation som den aktuella, skulle anse att arbetstagaren har giltiga skäl för att inte infinna 
sig på arbetsplatsen, i vart fall om frånvaron inte varit av särdeles omfattande karaktär. Om 
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domstol finner att arbetstagaren har haft giltiga skäl att inte infinna sig på arbetsplatsen 
kommer domstolen att förklara en eventuell uppsägning ogiltig.  

Det kan tilläggas att Arbetsdomstolen i en uppsägningstvist även har att väga arbetsgivarens 
intresse av att avsluta anställningen mot arbetstagarens intresse av att anställningen består. 
I den vägningen kan naturligtvis en bedömning ingå av om arbetstagaren ägnar sig åt 
förtroendeskadlig verksamhet av sådan natur att den skadat eller kan skada arbetsgivarens 
anseende. Att genom tjänstgöring i främmande krigsmakt göra sig skyldig till eller medverka i 
folkrättsvidrig verksamhet torde utgöra sådan förtroendeskadlig verksamhet som är att 
behandla som annan förtroendeskadlig verksamhet och som i samma utsträckning kan leda 
till uppsägning.    

Det kan slutligen anföras att resonemanget ovan bygger på att en arbetstagare kallas till 
tjänstgöring i ett annat land via plikten. Det är en annan sak om arbetstagaren exempelvis 
frivilligt åker ner på en militärövning eller tar anställning i en utländsk försvarsmakt. En 
arbetstagare som i en sådan situation ber om tjänstledigt, men inte får det, och därefter 
uteblir från arbetsplatsen gör sig, enligt Svenskt Näringslivs uppfattning, skyldig till olovlig 
frånvaro vilket regelmässigt även utgör saklig grund för uppsägning.     
 


