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Ви охоплюєтесь директивою ЄС про 
тимчасовий захист і переїхали до Шве-
ції через вторгнення Росії до України? 
Тут ви знайдете інформацію про пошу-
ки роботи у Швеції і актуальні правила. 

У мене є право працювати в Швеції? 
Так. Оскільки ЄС вирішив активува-
ти директиву про тимчасовий захист, 
біженці з України можуть отримати 

тимчасовий дозвіл на проживання в 
Швеції. Тимчасовий дозвіл на прожи-
вання, виданий Міграційною службою, 
дає вам право працювати в Швеції. 

Якщо вам потрібна допомога в пошу-
ку роботи, ви можете зареєструватися 
у Службі зайнятості, де також можна 
знайти оголошення про вакансії та 
додаткову інформацію. 

Шведський ринок праці відрізняється 
від багатьох інших країн. Регуляція 
ринку праці здійснюється його сторо-
нами — профспілки та організації ро-
ботодавців за допомогою переговорів і 
угод домовляються про заробітну плату 
і умови, які будуть застосовуватися до 
працівників. Роботодавці і профспіл-
ки укладають угоди, що називаються 
колективними договорами.
  

Колективний договір містить правила, 
що стосуються, через іншого, робочого 
часу, відпусток і заробітної плати. Ча-
сто зарплата працівників визначається 
колективним договором.

Колективні договори регулюють такі 
питання:
• форми зайнятості;
• понаднормова робота;
• заробітна плата та компенсації;
• робочий час;
• відпустки;

• звільнення;
• пенсійне страхування та страхування 

від нещасних випадків.

Колективний договір визначає рівень 
мінімальної заробітної плати для 
працівників. Договір також поширю-
ється на працівників, які не є членами 
профспілки, але працюють на робочому 
місці, де діє колективний договір. У 
Швеції немає закону, що регулює міні-
мальний рівень заробітної плати.

Навіть якщо ваш роботодавець під-
писав колективний договір, у вас є 
можливість обговорювати з ним свою 
заробітну плату. Рівень заробітної 
плати залежить від складності роботи 
і того, як ви справляєтеся з обов’яз-
ками. Більшість великих організацій і 
компаній мають колективний договір з 
профспілкою, але у деяких роботодав-
ців його немає.

Ви з України і шукаєте роботу?

Як працює шведський ринок прац

На шведському ринку праці у праців-
ників є як права, так і обов’язки на 
робочому місці і по відношенню до 
роботодавця. 

Права
Серед іншого у вас є право отримати 
трудовий договір у письмовій формі. 
Договір повинен містити наступне: 
• найменування та організаційний 

номер роботодавця;
• ваше ім’я, прізвище та координацій-

ний номер;
• тривалість працевлаштування з за-

значенням як дати початку, так і дати 
закінчення;

• чи ви працюєте повний робочий 
день, неповний робочий день або 
тільки в міру необхідності;

• ваша заробітна плата;
• робочі обов’язки;
• назва посади.

Робочий час і умови праці
Робочий час встановлює роботодавець. 
Але існує також Закон «Про робочий 
час», що регулює, скільки часу дозволе-
но працювати на день, на тиждень і на 
рік. Більш детальну інформацію про ро-
бочий час можна отримати в Управлінні 
охорони праці (Arbetsmiljöverket).

У Швеції працівники мають право 
виконувати свою роботу без ризи-
ку погіршення здоров’я або аварій. 
Роботодавець несе відповідальність за 
забезпечення належних умов праці на 
робочому місці. Умови праці регулю-
ються Законом «Про охорону праці». 

Відпустка 
У Швеції працівники мають право на 
25-денну відпустку протягом року, не-
залежно від віку та форми зайнятості. 

Права та обов’язки

Працівники мають такі обов’язки:
• дотримуватись робочого графіку;
• виконувати свої робочі обов’язки;
• дотримуватись інструкцій та правил;
• дотримуватись правил техніки безпеки;
• при необхідності використовувати 

засоби захисту;
• питати роботодавця, якщо ви хочете 

підробляти;
• навіть за межами робочого місця не 

робити нічого, що могло б зашкоди-
ти роботодавцю;

• дотримуватись обов’язку збережен-
ня професійної таємниці, якщо ви 
підписали відповідну угоду;

• мати на увазі, що ваше право кри-
тикувати роботодавця залежить від 
певних умов;

• не займатися діяльністю, яка конку-
рує з діяльністю роботодавця.

Ваші обов’язки



Гендерна рівність на ринку праці
У Швеції жінки і чоловіки повинні 
мати однакові права, обов’язки, 
а суспільство має бути вільним 
від дискримінації. Це означає, що 
заборонено дискримінувати когось 
за ознакою статі, гендерної іден-
тичності, гендерного самовиражен-
ня, етнічної приналежності, релігії 
або інших переконань, функціо-
нального обмеження, сексуальної 
орієнтації, віку, тощо. 

Про випадки дискримінації можна 
повідомляти до Управління омбуд-
смену з питань дискримінації

Корисні веб-сторінки: 
Служба зайнятості, 
https://arbetsformedlingen.se/
Управління охорони праці, 
https://www.av.se/
Каса соціального страхування, 
https://www.forsakringskassan.se
Омбудсмен з питань дискримінації 
https://www.do.se/
Міграційна служба, 
https://www.migrationsverket.se/
Інформація про Швецію 
https://www.informationsverige.se/
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