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Sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats är att belysa arbetstidsregleringen i gällande svensk rätt och på 

arbetsmarknaden, med tyngdpunkt på den offentliga sektorn. Eftersom arbetstidslagens regler 

grundar sig på arbetstidsdirektivet från EU är det arbetstidsdirektivets artiklar samt 

arbetstidslagens paragrafer, som ändrats genom direktivet, som behandlas i uppsatsen. 

Bestämmelserna behandlar regler om EG-spärr, veckoarbetstid, dygnsvila, nattarbete och 

veckovila. Dessa bestämmelser började gälla i svensk rätt 1 juli 2005, men för parter som då 

var bundna av kollektivavtal började de inte gälla förrän 1 januari 2007. På den svenska 

arbetsmarknaden har det skett en anpassning i verksamheterna till arbetstidslagens nya 

bestämmelser. Anpassningen gav utlopp för dels en politisk diskussion huruvida direktivet 

skulle ändras eller inte, dels en diskussion mellan arbetsmarknadens parter inför tecknandet 

av nya kollektivavtal.  

 

Konsekvenserna av direktivets införlivande i svensk lagstiftning blev mest omfattande inom 

den offentliga sektorn, och fram för allt inom sjukvården. Orsaken till att konsekvenserna fick 

störst inverkan inom denna bransch beror på att jourtid och beredskapstid tillämpas i större 

grad där än i andra branscher. Enligt rättspraxis har det fastslagits att jour anses vara arbetstid 

medan beredskap är vilotid, förutom när störning sker under beredskapen. Denna 

prejudicerande praxis har medfört en problematik vid tillämpningen av lagens nya 

bestämmelser. Vid de centrala förhandlingarna inför tecknandet av nya kollektivavtal på 

arbetsmarknaden framkom det inga lösningar på problemet. Det är istället upp till lokala 

parter att finna lösningar. Inom den offentliga sektorn har fortfarande inga lokala 

kollektivavtal tecknats, utan det är arbetstidslagen och avtalsbilagan Allmänna bestämmelser 

som ska följas. I analyskapitlet diskuteras dels hur tillämpningen av de nya bestämmelserna 

kan se ut i praktiken inom den offentliga sektorn dels den rådande problematiken kring 

arbetstidslagens nya bestämmelser inom vissa områden. 

 

 

Nyckelord: arbetsrätt, arbetstidslagen, arbetstidsdirektivet, veckoarbetstid, dygnsvila. 

 

 



 

Abstract 
 

The purpose of this paper is to describe the regulation of working hours as pertains to 

Swedish law and the labour market, with focus on the public sector. Because the rules of The 

Working Time Act (Arbetstidslagen) are based on The European Working Time Directive 

(Arbetstidsdirektivet), paragraphs from the act and articles from the directive will be 

discussed in the paper. The regulations prescribe rules regarding the EC-restriction, weekly 

working hours, daily rest, nightly work, and weekly rest. The regulations came into effect July 

1, 2005, but for parties bound by a collective agreement at the time, the regulations were not 

put into practice until January 1, 2007. In the Swedish labour market, there have been 

adjustments within the affected organisations to accommodate the new regulations of The 

Working Time Act. The adjustments have resulted in both a political discussion as to whether 

or not the directive would be changed, as well as a discussion about the signing of new 

collective agreements between parties in the labour market. 

 

The consequences of the implementation of The Working Time Directive in Swedish law 

were most strongly felt in the public sector, mainly in the area of medical service. This sector 

is affected more extensively than others due to the fact that on-call time and standby time is 

utilized to a greater extent in this sector. According to court judgements, on-call time has been 

interpreted as working time and standby as resting time, except when one is called out during 

standby. The interpretation has resulted in complex problems as to how to apply the new 

regulations. The central negotiations of collective agreements have not resulted in any 

solutions to the problems. It is instead the responsibility of the local parties to find suitable 

solutions. Today, no collective agreements are signed in the public sector. The Working Time 

Act and the collective agreement AB must be followed. In the analysis chapter, how one 

applies the new regulations in practice in the public sector is discussed. The existing problems 

related to the new regulations of The Working Time Act in certain areas are also discussed. 
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1 Inledning 
 

 

 

 

 

I detta inledande kapitel presenteras arbetstiden som ämne och varför arbetstid är ett relevant ämne att skriva en 

uppsats om. Vidare presenteras syftet och problemformuleringarna som ligger till grund för uppsatsens innehåll. 

Även vilken metod jag har använt samt hur jag har avgränsat innehållet för uppsatsen presenteras i 

inledningskapitlet. 

 

1.1 Introduktion 
 

Hur länge och när vi ska arbeta är en fråga som berör alla människor med koppling till 

arbetsmarknaden, följaktligen en stor del av samhället. Oberoende av om kopplingen görs i 

form av arbetstagare eller arbetsgivare är arbetstidsfrågan oerhört viktig utifrån deras 

respektive perspektiv. Intresset ur arbetstagarens synvinkel ligger i att en kortare eller 

begränsad arbetstid ökar välbefinnandet samtidigt som mer tid åt vila och socialt umgänge 

kan åtnjutas. Arbetsgivarens perspektiv i frågan är att minskad eller begränsad arbetstid kan 

leda till minskad produktivitet eftersom utnyttjandet av personalen reduceras. För att en 

förändring av arbetstid skall kunna genomföras i en verksamhet krävs en hög grad av 

flexibilitet i dessa. Det beror på att i de flesta verksamheter påverkas uppgångar och 

nedgångar i sysselsättningen och ekonomin inom företag av marknaden, vilken inte går att 

styra över. 

 

Under hösten 2006 har arbetstidsfrågan varit omdiskuterad på den svenska arbetsmarknaden 

och den är fortfarande en het politisk fråga. Diskussionen kring arbetstider pågår mellan de 

lokala avtalsparterna vid utförandet av nya kollektivavtal och verksamhetsförändringar 

eftersom höstens centrala förhandlingar strandade. Bakgrunden till diskussionen är 

anpassningen av den svenska lagstiftningens och arbetsmarknadsparternas kollektivavtal till 

EU:s arbetstidsregler. Redan 1993 antogs ett direktiv som reglerade arbetstidens förläggning i 

vissa avseenden, det så kallade arbetstidsdirektivet. Då Sverige är medlem i den Europeiska 

unionen sedan 1995, skall alla utfärdade EG-direktiv implementeras i svensk lagstiftning, om 
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det inte redan finns nationella regler som uppfyller direktivets målsättning.1 År 2004 väckte 

EG-kommissionen talan mot Sverige för fördragsbrott i mål C-287/04, på grund av att svensk 

rätt inte ansågs leva upp till direktivet från 1993. Sverige bestred inte talan. EG-domstolen 

dömde att Sverige inte hade uppfyllt sina skyldigheter att införliva arbetstidsdirektivet. 

 

Implementeringen av arbetstidsdirektivet har skett genom ändringar i arbetstidslagen. 

Lagändringarna började gälla den 1 juli 2005. Var arbetsgivaren bunden av kollektivavtal som 

sträckte sig fram till den 31 december 2006 började lagändringarna gälla den 1 januari 2007.2  

 

Trots att de ”nya” reglerna angående arbetstid kom redan 1993 har det visat sig att de vållat 

stora problem på arbetsmarknaden, främst inom den offentliga sektorn.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att belysa gällande svensk rätt avseende arbetstidsregleringen. 

Syftet är även att belysa arbetstidsregleringen på den svenska arbetsmarknaden, med 

tyngdpunkt på den offentliga sektorn. För att få svar på syftet angående hur arbetstid är 

reglerat i svensk rätt utgår jag från frågeställningen hur arbetstidsdirektivet har 

implementerats i svensk rätt samt vilka ändringar det medförde i den svenska lagstiftningen. 

Arbetstidsfrågan har varit omtalad politiskt på grund av de omfattande ändringar som 

direktivet medfört efter att Sverige underlåtit att införliva arbetstidsdirektivet på ett korrekt 

sätt. Dessutom har de politiska diskussionerna fortsatt på EU-nivå mellan medlemsstaterna 

angående en eventuell ändring av direktivet. Ändringen har fortfarande inte kommit till stånd, 

och kommer troligen inte heller ske under tiden för Tysklands ordförandeskap första halvåret 

2007.  

 

Eftersom arbetstidslagens nya bestämmelser började gälla 1 januari 2007 för de parter som är 

bundna av kollektivavtal har en mängd diskussioner kring arbetstidsreglerna även uppstått på 

arbetsmarknaden. Arbetstiden har behandlats i avtalsförhandlingarna inför tecknandet av nya 

kollektivavtal. Diskussionerna har uppkommit bland annat på grund av att tolkningen av de 

nya reglerna inte varit helt självklara samt på grund av arbetstidsdirektivets eventuella ändring 

som skulle ge följden av ett mindre beaktande av de nya reglerna. För att belysa hur 

                                                 
1 Nyström, B., s. 38. 
2 Prop. 2003/04:180 s. 1. 
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arbetsmarknaden har påverkats av arbetsdirektivets regler väljer jag att i uppsatsen lägga 

tyngdpunkten på den offentliga sektorn då denna sektor har varit mest omdebatterad, vilket 

diskuteras vidare i avsnitt 1.3. Frågeställningen jag använder för att belysa syftet och 

problematiken kring arbetstidsdiskussionerna på den svenska arbetsmarknaden är således hur 

arbetstidsregleringen på den svenska arbetsmarknaden, framförallt den offentliga sektorn, 

har anpassats till arbetstidsdirektivets och arbetstidslagens bestämmelser och vilka 

konsekvenser de nya bestämmelserna har medfört.  

 

1.3 Metod och avgränsning 
 
Denna uppsats bygger på rättsdogmatisk metod, det vill säga att jag använt mig av befintliga 

rättskällor såsom förarbeten, lagar, kollektivavtal, praxis och doktrin för att analysera 

ämnesområdet. Rättsdogmatikens huvuduppgift består av att tolka och systematisera gällande 

rätt.3 Inom rättsdogmatiken saknas rätten att fatta beslut och metoden är inte bunden av den 

praktiska ram som parterna i rättegången härleder till.4 Uttalanden inom metoden är generella 

och abstrakta för att kunna tillämpas på ett bredare och mer generellt sätt, det vill säga inte 

endast på ett konkret fall.5 Inom rättsdogmatiken härleds politiska allmänna principer och 

värden till rättsregler och vidare till handling och beteenden i samhället.6 Det är således rätten 

som bestämmer tillämpningen, vilken enligt metoden inte påverkas av andra utomrättsliga 

faktorer såsom ekonomiska, sociologiska eller maktförhållanden.7  

 

I viss utsträckning tillämpas komparativ metod i denna uppsats eftersom både EG-rättens 

direktiv samt den svenska lagstiftningen belyses angående implementeringen av 

arbetstidsbestämmelserna. Det är dock inte mitt huvudsakliga syfte att jämföra direktivet och 

lagen. Men jag inser vikten av att under uppsatsarbetet ha i åtanke att komparativ rätt är 

betydelsefullt vid tillnärmningen av två rättssystems rättsregler.8 Denna så kallade 

rättsharmonisering sker när EG-direktivens bestämmelser skall harmoniseras med den 

svenska lagstiftningen.9 

 

                                                 
3 Peczenik, A, s. 33. 
4 A.st. 
5 A.st. 
6 Hydén, H, s. 15-16. 
7 A.a. s. 18. 
8 Bogdan, M, s. 30. 
9 A.st. 
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Syftet med uppsatsen är som tidigare nämnt att behandla regleringen av arbetstiden i svensk 

rätt och på arbetsmarknaden. Jag kommer på grund av dels det begränsade utrymmet dels den 

rådande tveksamheten i tolkningen av de nya bestämmelserna i praktiken, att i uppsatsen 

avgränsa mig till att belysa de nya reglerna som infördes i arbetstidslagen i juli 2005, genom 

2003 års arbetstidsdirektiv.  

 

Med syftet som grund har jag valt att fokusera på hur den offentliga sektorn har anpassat sin 

arbetstidsreglering till arbetstidsdirektivets bestämmelser, tillika arbetstidslagens ändringar. 

Det är även inom denna sektor av den svenska arbetsmarknaden som anpassningen till 

direktivet har skapat störst kontroverser. Jag anser det därmed relevant att redogöra för hur 

lösningen angående arbetstiden inom sektorn i praktiken ser ut idag. Jag har medvetet valt att 

avgränsa den offentliga sektorns område till kommunen och landstinget. Detta val har gjorts 

för att det är inom dessa två områden konsekvenserna av arbetstidsdirektivets regler och 

arbetstidslagens ändringar varit mest ingripande. Inom dessa verksamheter kommer 

övervägande fokus läggas på sjukvården eftersom denna utgör den största branschen inom 

den offentliga sektorn, och samtidigt varit mest omdebatterad. Staten omfattas inte av de 

verksamheter som tillämpar exempelvis jourtid och skiftarbete och påverkas därmed inte i 

lika stor utsträckning av ändringarna som kommunen och landstinget gör. 

 

För att få ett större djup i hur individerna inom denna sektor har uppfattat de ändringar som de 

blivit ”tvingade” att gå med på, till följd av arbetstidsdirektivet, hade en rättsociologisk metod 

gett en mer fullständig skildring. Rättssociologin lägger fokus på rättens orsaker, dess 

konsekvenser eller funktioner, till skillnad från rättsdogmatiken.10 Inom den rättssociologiska 

metoden är det inte tillräckligt att studera en viss lags uppkomst eller verkningar från ett 

sociologiskt eller rättsdogmatiskt perspektiv utan man måste vara beredd att studera 

ekonomiska, politologiska, religiösa eller andra faktorer som kan tänkas vara betydelsefulla 

för ämnet som undersöks.11 Exempel på konsekvenser arbetstidsdirektivet har medfört är 

ändringar i scheman, nya arbetstider samt oro över förändringarna. Inom denna metod hade 

ovannämna konsekvenser kunnat ställas mot att arbetstidsdirektivet är upprättat för att skydda 

arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Även arbetsgivarens roll hade kunnat speglas. Jag har 

medvetet valt bort att undersöka ämnet utifrån ett rättssociologiskt perspektiv. En bredare 

metodologisk ansats vore visserligen intressant men då den ligger utanför min 

                                                 
10 Hydén, H, s. 16. 
11 A.a. s. 45. 
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undersökningsram gällande syfte och problemformulering samt på grund av tidsskäl var det 

inte genomförbart. 
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2 Bakgrund till arbetstidslagen och 
arbetstidsdirektivet 
 

 

 

 

 
Kapitlet är indelat i historik, räckvidd och ändamål samt definitioner. Dessa behandlas på grund av att en ökad 

förståelse ska delges läsaren till uppsatsens resterande innehåll och syfte.  

 

2.1 Arbetstidslagen 
 

2.1.1 Historik 
 

I Sverige har arbetstid reglerats sedan början av 1900-talet, men har ändrats ett flertal gånger 

sedan dess.12 Från 1920 gällde lagen om arbetstid enbart industrin och närstående 

verksamhetsområden. Senare tillkom en mängd särbestämmelser för olika sektorer, 

exempelvis speciallagar om lantarbete, arbete i handel och på hotell, restauranger och 

kaféer.13 Förändringen av att speciallagarna slopades till en mer allmän lag skedde i början av 

1970-talet, och lagen benämndes den allmänna arbetstidslagen.14 Genom att lagens regler var 

mera allmänt hållna kunde lagen gälla nästan alla anställda. Syftet var att ett 

normalförhållande skulle gälla mellan arbetstagaren och arbetsgivaren med avseende på 

arbetstid. Genom denna lag infördes bestämmelsen om 40-timmars arbetsvecka.15 

Benämningen allmän arbetstidslag ändrades genom 1982 års arbetstidslag med motiveringen 

att lagen inte behövde benämnas allmän, trots att den innehöll undantag från vissa områden.16 

 

Införandet av att arbetstidsreglerna i stor utsträckning skulle vara kollektivavtalsdispositiva 

skedde i slutet av 1950-talet. 17 Lagen blev i sin helhet kollektivavtalsdispositiv genom 1982 

                                                 
12 Gullberg, H, m.fl., s. 14. 
13 A.st.  
14 Prop. 2003/04:180 s 14. 
15 Prop. 1981/82:154 s. 16. 
16 A.prop. s. 61. 
17 Gullberg, H, m.fl., s. 13. 
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års arbetstidslag. Genom samma lag fördes reglerna om arbetstidens längd och förläggning 

samman till en enda lag.18  

 

I Sverige regleras vissa arbetstidsregler idag av arbetsmiljölagen, exempelvis arbetstidens 

längd och förläggning för minderåriga. De allmänna reglerna om arbetstidens längd och 

förläggning finns till största delen i arbetstidslagen.19 

 

2.1.2 Räckvidd och ändamål 
  

Arbetstidslagen gäller för varje verksamhet där arbetstagaren utför arbete för en arbetsgivares 

räkning, enligt lagens 1 §. Syftet med lagen är att skydda arbetstagaren från alltför stora uttag 

av arbetstid. För att omfattas av skyddet måste arbetstagaren vara anställd av arbetsgivaren, 

det vill säga inte enbart vara uppdragstagare.20 Lagen tillämpas oberoende om verksamheten 

är statlig, privat eller offentlig samt och oberoende om anställningen är tillsvidare eller 

tillfällig.21 Däremot gäller inte lagens bestämmelser om arbetstagaren har flera oberoende av 

varandra anställningar tillika arbetsgivare och sammanlagt jobbar mer än vad lagen tillåter.22 

Lagen gäller således bara det arbete som utförs hos en och samma arbetsgivare.  

 

Lagen gäller följaktligen nästan hela arbetsmarknaden, med undantag från de arbeten som är 

angivna i 2 § ATL. Ett av undantagen från lagen hänförs till arbete som utförs i hemmet. 

Även fartygsarbete undantas. Transportarbeten omfattas av arbetstidslagen, men har vissa 

specialregler gällande viloregler för transporter på väg samt lufttransporter.  

 

Vissa offentliga verksamheter omfattas av särregler, vilket följer av arbetstidsdirektivets 

regler genom hänvisningen i 3 § arbetstidslagen.23 Exempel på undantagna offentliga 

verksamheter är försvaret, polisen, och skydds- och beredskapsarbeten som har till avsikt att 

hålla en allmän ordning och säkerhet i samhället. Okontrollerbart arbete där arbetsgivaren inte 

kan vaka över hur arbetet är ordnat är även undantaget från lagens tillämpningsområde. 

Bedömningen av om arbetet är okontrollerbart eller inte görs utifrån om arbetsgivaren har en 

                                                 
18 A.st. 
19 Prop. 2003/04:180 s. 14. 
20 Arbetsmiljöverket, s. 5. 
21 A.st. 
22 A.st. 
23 Prop. 2003/04:180 s. 15. 
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rimlig möjlighet att kontrollera när arbetet börjar och slutar.24 I tveksamma fall är det lagen 

som gäller.25 

 

Undantaget i 2 § ATL hänförs även till arbetstagare med företagsledande eller därmed 

jämförlig ställning. Avgörande i dessa fall är arbetsuppgifterna samt hur anställningsvillkoren 

är utformade.26 Jämförlig ställning innebär att arbetstagaren har en företagsledande roll inom 

en statlig eller kommunal myndighet.27 

 

Enligt 3 § ATL kan reglerna om arbetstidens längd och förläggning avtalas bort helt eller 

delvis genom kollektivavtal. Det kan ske både på central och lokal nivå, med skillnaden att de 

lokala endast får göra avvikelser från 3 § ATL anvisade paragrafer. Kollektivavtalen tillåts 

även tillämpas på verksamhetens oorganiserade arbetstagare samt de som tillhör en annan 

facklig organisation om denna saknar avtal för arbetet i fråga.28 Kollektivavtalen får enligt 

fjärde stycket i samma paragraf inte avvika från arbetstidsdirektivets minimibestämmelser. 

Arbetstidslagen innehar alltså en EG-spärr. Denna spärr har betydelse vid avvikelser gällande 

sammanlagd veckoarbetstid, dygnsvila, nattarbete, veckovila och raster. Ett kollektivavtal är 

trots EG-spärren tillåtet att innehålla en avvikelse från direktivet. En förutsättning är att 

direktivets bestämmelse inte ändras i sin helhet, det vill säga att endast mindre ändringar är 

tillåtna.29 En andra förutsättning är att arbetstagaren i fråga ska ges en motsvarande 

kompensationsledighet eller, om det av objektiva skäl inte är möjligt, ges lämpligt skydd. Vad 

som avses med objektiva skäl eller annat lämpligt skydd beskrivs inte av direktivet, utan får 

avgöras av de avtalsslutande parterna (jmf avsnitt 2.4).30 Om kollektivavtalet avviker från 

både lag och direktiv blir det inte automatiskt ogiltigt. En facklig organisation eller en enskild 

arbetstagare kan, i sista hand, pröva avtalets tillämpning i domstol.31 

 

 
 
 

                                                 
24 Arbetsmiljöverket, s. 7-9. 
25 A.st. 
26 A.st. 
27 A.st. 
28 A.st. 
29 A.st. 
30 A.st. 
31 A.a. s. 12-13. 
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2.2 Arbetstidsdirektivet 
 

2.2.1 Historik 
 

Arbetstidsfrågor regleras i Sverige till stor del genom kollektivavtal. Inom ILO och 

Europarådet har även arbetstid reglerats, men Sverige har på grund av regleringen i 

kollektivavtalen endast ratificerat de internationella bestämmelserna i vissa avseenden.32 Då 

konventioner eller rekommendationer är ratificerade utgörs en bundenhet mellan de stater som 

ratificerat dessa enligt folkrättsliga principer om traktatbundenhet.33 I de avseenden Sverige 

har ratificerat de internationella bestämmelserna måste dessa, efter regeringens 

undertecknande, införas i den svenska lagstiftningen av Riksdagen.34 

 

Vid sidan av de internationella minimivillkoren angående arbetstid har även EG fastställt 

vissa regler, främst till syfte att stärka den sociala dimensionen inom gemenskapen.35 Inom 

arbetsmiljöområdet har EG skapat ett flertal regler. Syftet med dessa regler är att skydda 

arbetstagarens hälsa och säkerhet. EG anser det viktigt att dels skyddet för arbetstagaren 

tillämpas, dels att förutsättningar för tillväxt och effektivt bedrivande av verksamheter genom 

flexibla regler finns.36 

 

Genom den vidsträckta regleringen av arbetsmiljöfrågor inom EG växte arbetstidsregleringen 

fram i början av 1990-talet.37 Det så kallade ramdirektivet, 89/391/EEG, hade som syfte att 

främja förbättringar av arbetstagarens säkerhet och hälsa. Direktivet antogs med stöd av 

artikel 137.1 EG (tidigare artikel 118a EG-fördraget) som behandlar att direktiv skall 

fastställa minimikrav i syfte att främja förbättringar för att trygga en högre skyddsnivå av 

hälsa och säkerhet för arbetstagaren, särskilt inom arbetsmiljöområdet. Utifrån ramdirektivet 

har särdirektiv om arbetsmiljö antagits samt särskilda direktiv angående arbetstid.  

 

Ett av dessa särskilda direktiv, 93/104/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden, 

skulle träda i kraft senast den 23 november 1996. Det här så kallade arbetstidsdirektivet 

                                                 
32 Prop. 2003/04:180 s. 10. 
33 Fisher, I D, s. 18-19. 
34 http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?module_instance=3&navid=7. 
35 Prop. 2003/04:180 s. 11. 
36 A.Prop. s. 11.  
37 A.Prop. s. 11. 
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antogs, liksom ramdirektivet, med stöd av artikel 137.1 EG.38 Det beskrivs i direktivets 

ingress bland annat att EG-fördraget (tidigare gemenskapens avtal om arbetstagarnas 

grundläggande sociala rättigheter) fastställer att medlemsstaterna genom den inre marknadens 

genomförande skall förbättra levnads- och arbetsförhållanden för arbetstagare inom EU. En 

tillnärmning av förhållandena samt förbättringar av arbetstidens längd och förläggning skall 

åstadkomma denna förändring. I fördraget fastställs även att varje arbetstagare skall ha rätt till 

en viloperiod varje vecka samt åtnjuta godtagbara säkerhets- och hälsoförhållanden på sin 

arbetsplats. Direktiv 93/104/EG omfattade, enligt ingressen, en konkret åtgärd för att införa 

denna sociala dimension på den inre marknaden. Förbättring av arbetstidens förläggning 

skulle enligt direktivet ske genom minimikrav. Hälsan och säkerheten kunde tryggas genom 

reglering utifrån en viss minsta längd av dygnsvila, veckovila och semester. Dessutom ansågs 

det nödvändigt att ett minimivillkor av vad veckoarbetstidens högsta tillåtna längd skulle 

vara. Direktivet reglerade att avvikelser från direktivets regler kunde göras genom lag eller 

kollektivavtal, under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet. 

Arbetstidsdirektivet skulle, enligt ramdirektivet, inte tillämpas på de offentliga verksamheter 

som är speciella gällande arbetstid, exempelvis försvaret och polisen, och som därför kan 

komma i konflikt med direktivet. Det skulle inte heller tillämpas inom luft-, järnvägs-, och 

sjötransportsektorerna, arbete till sjöss samt arbete av läkare utan utbildning. 

 

För att alla sektorer skulle täckas infördes ändringar i direktivet 2000/34/EG. I ingressen till 

direktivet beskrivs att arbetstagarnas hälsa och säkerhet bör skyddas, inte för att de tillhör en 

viss sektor utan därför att de är arbetstagare. Dock kvarstod ramdirektivets bestämmelser om 

undantag av vissa sektorer från arbetstidsdirektivet, exempelvis sjömän. Det så kallade 

ändringsdirektivet skulle var genomfört av medlemsstaterna den 1 augusti 2003.39 

 

Direktiven 93/104/EG och 2000/34/EG slogs därefter samman genom direktiv 2003/88/EG 

det så kallade arbetstidsdirektivet.40 

 

 
 
 

                                                 
38 A.Prop. s. 12. 
39 A.Prop. s. 12. 
40 A.Prop. s.13.  
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2.2.2 Räckvidd och ändamål 
 
Direktiven 93/104/EG och 2000/34/EG kodifierades av tydlighetsskäl.41 Arbetstidsdirektivet 

har enligt ingressen antagits med beaktande av EG-fördragets artikel 137. Artikeln behandlar 

att arbetstagarnas hälsa och säkerhet skall skyddas genom stöd från gemenskapen till 

medlemsstaternas verksamhet. Vidare beskrivs i samma artikel att administrativa, finansiella 

och rättsliga ålägganden som motverkar tillkomsten och utvecklingen av små och medelstora 

företag skall undvikas. Enligt ingressen till arbetstidsdirektivet skall arbetstagarnas säkerhet, 

hygien och hälsa på arbetsplatsen inte vara beroende av rent ekonomiska skäl.  

 

För att skyddet för arbetstagarens hälsa och säkerhet skall iakttas bör, enligt direktivet, alla ha 

lämpliga viloperioder. De måste därmed ges dygnsvila, veckovila och en viss längd av 

semester, tillräckliga raster samt en övre gräns för veckoarbetstiden. För att inte kroppen ska 

ta skada av nattarbete, vilket forskning har visat att den kan göra, skall arbetstidens längd 

begränsas. Medlemsstaterna eller arbetsmarknadsparterna får göra avvikelser från vissa av 

bestämmelserna i arbetstidsdirektivet. Ingressen behandlar att berörda arbetstagare, som 

huvudregel vid sådana avvikelser, bör ges motsvarande kompensationsledighet. 

 

Enligt arbetstidsdirektivets artikel 1 föreskrivs minimikrav av arbetstiden gällande säkerhet 

och hälsa. Dessa minimitider tillämpas för dygnsvila, veckovila, årlig semester, raster och 

begränsning av veckoarbetstiden. Även vissa former av nattarbete, skiftarbete och arbetsrytm 

påverkas av direktivet. 

 
Räckvidden av direktivet sträcker sig till all offentlig och privat verksamhet, i enlighet med 

artikel 2 i ramdirektivet 89/391/EEG. Denna artikel undantar exempelvis försvaret och 

polisen från arbetstidsdirektivets tillämpning, då dessa offentliga verksamheters förhållanden 

är så speciella att de inte kan undvika att komma i konflikt med direktivet. I dessa 

undantagsverksamheter skall arbetstagarnas säkerhet och hälsa dock skyddas i största möjliga 

hänseende utifrån direktivets krav. Sjömän omfattas inte heller av direktivets 

tillämpningsområde, enligt artikel 2. 

 

Enligt direktivets artikel 14 begränsas direktivets räckvidd av andra gemenskapsinstrument 

som innehåller särskilda mer detaljerade föreskrifter om arbetstiden för vissa arbeten. 

                                                 
41 A.Prop. s. 12. 



 

12 

 

Avvikelser och undantag får tillämpas i enlighet med artiklarna 17, 18 och 19 i direktivet. 

 

2.3 Definitioner  
 

För att inge en ökad förståelse för betydelsen av de begrepp som anges i uppsatsen följer här 

nedan definitioner av ett antal beteckningar som anges i arbetstidslagen och i 

arbetstidsdirektivet. Vissa av begreppen definieras genom direktivet medan andra återfinns i 

förarbeten och praxis. 

 

Arbetstid är enligt arbetstidsdirektivets artikel 2 och arbetstidslagens 1 § den tid då 

arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället och utför arbete. Den kan 

enligt 6–10 §§ ATL innebära ordinarie arbetstid, jourtid, övertid samt mertid. Övertid och 

mertid används enbart vid ett tillfälligt behov av utökad arbetstid. 42 Den ordinarie arbetstiden 

och jourtiden är planerad, det vill säga genom arbetsscheman. Skillnaden mellan ordinarie 

arbetstid och jourtid är att vid jourtiden finns arbetstagaren tillgänglig på arbetsplatsen men 

utan att arbeta.43 Praxis av direktiv 93/104/EG har genom tolkning från EG-domstolen 

fastslagits gällande vissa av direktivets regler, tillika även gällande det kodifierade direktivet 

2003/88/EG.44 Praxisen härleds från målet Simap, där det fastslogs att jourtid på arbetsplatsen 

skall räknas som arbetstid.45 Tolkningen härleds från direktivets definition av arbetstid. 

Begreppet står härmed i motsats till viloperiod. Om jourtiden inte skulle ingå i arbetstiden 

hade direktivets syfte med att skydda arbetstagarens hälsa och säkerhet urholkats. Jourtid 

behandlas även i Jaegermålet.46 EG-domstolen fastslog att jourtid skall vara arbetstid, även 

om arbetstagaren får vila sig på arbetsplatsen under den tiden han eller hon inte utför 

arbetsuppgifter. Viloperioden är alltså all tid som inte är arbetstid. 

 

I lagen nämns även beredskap och beredskapstid. Dessa begrepp räknas inte som arbetstid 

utan tillhör viloperioden, enligt EG-domstolens praxis. Det är i samma fall som ovan, 

Simapmålet, som begreppet beredskap behandlas.47 Begreppet kräver att arbetstagaren är 

tillgänglig för arbetsgivarens förfogande, men utan att vara fysiskt närvarande på 

                                                 
42 Arbetsmiljöverket, s. 15. 
43 A.st. 
44 Prop. 2003/03:180 s. 13. 
45 Mål C-303/98 Simap. 
46 Mål C-151/02 Jaeger. 
47 Mål C-303/98 Simap. 
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arbetsplatsen. Arbetstagaren har alltså fri disponering av sin egen tid, med den inskränkningen 

att han eller hon måste kunna nås och utföra arbete vid behov. I domen fastlås att enbart den 

tid som i detta fall primärvård faktiskt utförs, och generellt prejudicerande, det faktiska arbete 

som sker under beredskapstiden skall vara arbetstid. Restiden till och från jobbet räknas inte 

heller som arbetstid.48 

 

Definitionen av natt är enligt arbetstidsdirektivets artikel 2 varje period om sju timmar mellan 

perioden klockan 00 och klockan 05. Enligt arbetstidslagens 13a § är natt perioden mellan 

klockan 22 och klockan 06. Nattarbetande innebär att arbetstagaren utför minst tre timmar av 

sitt arbetspass under en natt eller enligt direktivets bestämmelser fullgör minst en viss del av 

sin årsarbetstid under natten i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis, vilket enligt 

13a § ATL är en tredjedel av årsarbetstiden.  

 

Skiftarbete definieras i arbetstidsdirektivet som den metod när arbetstagare avlöser varandra 

vid arbetsplatsen enligt en viss arbetsgång. Skift kan medföra att arbetstagare jobbar vid olika 

tider under en viss period av dagar eller veckor. En skiftarbetare är således den arbetstagare 

som med sitt arbetsschema ingår i skiftarbete. 

 

Tillräcklig vila definieras i artikel 2 i arbetstidsdirektivet. För att en arbetstagare skall ha 

tillräcklig vila måste denne ha regelbundna viloperioder. Längden för vilan skall anges i 

tidsenheter och vara tillräckligt långa och sammanhängande för att skydda arbetstagaren från 

att varken skada sig själv eller någon annan. 

 

Enligt praxis, till följd av målet Jaeger, skall kompensationsledighet vid avvikelser från 

reglerna om dygnsvila följas omedelbart efter respektive arbetsperiod.49 Syftet är att 

förebygga trötthetstillstånd eller överansträngning i enlighet med arbetstidsdirektivets syfte. 

Avvikelserna får ske genom kollektivavtal i enlighet med direktivets artikel 17.2. Samma 

artikel tillåter dock undantag från kompensationsledigheten, om arbetstagarna erbjuds 

lämpligt skydd när det av objektiva skäl inte är möjligt att ge kompensationsledighet. 

Begreppen objektivt skäl och lämpligt skydd nämns i ett flertal paragrafer och artiklar, men 

saknar definition i direktivet, lagen och förarbeten. På grund av bristande praxis från EG-

domstolen är det upp till avtalsparterna att tolka begreppens innebörd. 

                                                 
48 Arbetsmiljöverket, s. 15. 
49 Mål C-151/02 Jaeger. 
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3 Arbetstidsdirektivet i svensk rätt 
 

 

 

 

 

I detta kapitel belyses lagstiftarens diskussion samt händelserna kring de förändringar som arbetstidsdirektivet 

medförde vid genomförandet av direktivet i svensk rätt. Ett särskilt avsnitt som belyser detta anser jag befogat 

eftersom arbetstidsdirektivet har varit oerhört omdebatterat, som tidigare nämnt, inom både svensk politik och på 

den svenska arbetsmarknaden. Nedan följer således en redogörelse för hur arbetstidsdirektivets implementering 

genomfördes samt diskussionerna kring denna. Kapitlet belyser fortsättningsvis hur arbetstiden är reglerad i 

gällande svensk rätt i enlighet med uppsatsens syfte och avgränsningar. 

  

3.1 Förändringar i arbetstidslagen 
 

EG:s arbetstidsregler i direktiv 93/104/EG implementerades i svensk rätt genom ändringar i 

arbetstidslagen 1996. Slutsatsen från Arbetsmarknadsdepartementets arbetsgrupp 1994, kring 

EG:s arbetstidsdirektiv, var att det fanns betydande skillnader mellan arbetstidsdirektivet och 

arbetstidslagen.50 Införlivandet av arbetstidsdirektivet skulle ske genom anpassning av svensk 

rätt till direktivets bestämmelser.51 En djupare utredning skedde till följd av detta av 

Arbetstidskommittén. Förändringarna i arbetstidslagen, som grundades på direktivet, 

beslutades av 1995 års Arbetstidskommitté att endast hålla sig till ett nödvändigt minimum. 

Kommittén föreslog därför enbart förändringar som vid en rättslig prövning skulle vara 

absolut nödvändiga för att EG-direktivet skulle anses vara införlivat i den svenska 

lagstiftningen.52 Detta beslut togs till följd av den tidsbrist kommittén hade för att bland annat 

utreda konsekvenserna av EG-direktivet för den svenska arbetstidsregleringen.53 Ett skäl till 

de små ingreppen i det svenska regelsystemet var att det fanns ett kvarstående behov av att 

utreda frågorna mer. Ett annat skäl var att den svenska arbetstidsregleringen ansågs ge 

arbetstagarna ett väl så gott skydd som vad arbetstidsdirektivet gjorde.54 

 

                                                 
50 Ds 1994:74 s. 43. 
51 A.bet. s. 43. 
52 SOU 1995:92 s. 15. 
53 A.bet. s. 15. 
54 Prop. 2003/04:180 s. 16. 
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Vid genomförandet av 1993 års arbetstidsdirektiv var den grundläggande avsikten att det 

skulle ske genom en anpassning av kollektivavtalen om arbetstid, det vill säga att 

arbetsmarknadsparternas roll ansågs viktig.55 Genom 1996 års ändringar i arbetstidslagen 

infördes inte regler angående dygnsvila, veckoarbetstid eller nattarbete enligt direktivets 

bestämmelser. Däremot infördes EG-spärren, vilken skulle gälla för kollektivavtalen och 

direktivet i sin helhet. Även en regel om att avtal är ogiltigt om det överträder direktivets 

minimibestämmelser infördes. Vid sådan ogiltighet skall, enligt förarbetena, avtalet ersättas 

med arbetstidsdirektivets regler, och inte arbetstidslagens. Även skadeståndsregeln infördes, 

som enligt nuvarande 24 a § ATL behandlar att arbetsgivare som tillämpar ogiltigt 

kollektivavtal skall betala skadestånd. 

 

Genomförandet av 1993 års arbetstidsdirektiv medförde att den delen av den svenska 

arbetsmarknaden som reglerade arbetstiden genom kollektivavtal täcktes av direktivets regler. 

Genomförandet täckte däremot inte vissa offentliga verksamheter för arbete som undantagits 

från direktivets tillämpningsområde. Som tidigare nämnts var 1996 års lagstiftning angående 

arbetstiden endast ett nödvändigt minimum för att undvika rättslig prövning. 

 

3.2 Fortsatta förändringar i arbetstidslagen 
 

Sverige hade således inte infört direktivets regler om dygnsvila, veckoarbetstid eller tiden för 

nattarbetande. Kommissionen inledde därför ett, enligt artikel 226 i EG-fördraget, 

fördragsbrottsförfarande mot Sverige med utgångspunkt i att Sverige hade brustit i sina 

skyldigheter att genomföra direktivets regler.56 Som svar till kommissionen framförde 

regeringen i september 2003 att den delade kommissionens uppfattning samt att en 

proposition förbereddes som syftade till att tydligare genomföra direktivets regler. 

Kommissionen väckte talan mot Sverige i EG-domstolen den 5 juli 2004. Sverige bestred inte 

kommissionens talan.  

 

Ett tydligare genomförande av direktivets bestämmelser i arbetstidslagen ansågs mot denna 

bakgrund ligga för handen. Samtidigt som bestämmelserna och justeringarna om förändringar 

utreddes pågick en översyn om eventuella ändringar av arbetstidsdirektivet inom EG. Den 

svenska anpassningen av direktivet till svensk rätt var trots översynen tvungen att förberedas 

                                                 
55 Prop. 2003/04:180 s. 16, hänvisar detta och följande stycket. 
56 Mål C-287/04 Kommissionen mot Sverige. 
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utifrån hur direktivet var utformat enligt 1993 års arbetstidsdirektiv, senare kodifierat till 

2003/88/EG.57 

 
Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2005.58 För arbetsgivare som från den 30 juni 2005 

och därefter fram till den 31 december 2006 var bundna av kollektivavtal som reglerar 

arbetstiden började de nya bestämmelserna inte gälla förrän den 1 januari 2007. Genom de 

nya bestämmelsernas implementering behövde kollektivavtalen ses över och förhandlas om. 

För att tid till detta skulle finnas infördes den längre tidsfristen.  

 
3.3 Gällande svensk rätt 
 

Arbetstidsdirektivet består i sin helhet av 29 artiklar. Arbetstidslagen innehåller 32 paragrafer. 

I enlighet med uppsatsens syfte och avgränsning belyses endast arbetstidslagens artiklar och 

lagens paragrafer med anknytning till införlivandet av 2003 års arbetstidsdirektiv. 

 
3.3.1 EG-spärren 
 
EG-spärren infördes i svensk rätt år 1996 genom 3 § ATL. Som tidigare nämnt innebär EG-

spärren för kollektivavtal att undantag och avvikelser från arbetstidslagens regler genom 

kollektivavtal inte får vara mindre förmånliga för arbetstagarna än vad som följer av 

arbetstidsdirektivet. EG-spärren begränsar på detta sätt arbetsmarknadsparternas möjligheter 

att avtala om arbetstidsfrågor genom att arbetstidsdirektivets lägsta nivå måste följas. 

Arbetstidsdirektivet är inte gällande för vissa offentliga verksamheter som är så speciella att 

dessa inte kan undvika att komma i konflikt med direktivets bestämmelser.59  

 

Genom 2005 års lagändringar justerades arbetstidslagens 3 § genom ett förtydligande att vad 

som tidigare hänvisades lagen ändrades till de mer konkreta bestämmelser i lagen som avsågs 

angående EG-spärren.60 Vilka bestämmelser som spärren efter ändringarna gäller framgår av 

3 § ATL, det vill säga 10 a §, 13 §, 13 a §, 14 § och 15 §. Orsaken till ändringen var att 

underlätta för den som tillämpar lagen och samtidigt ge ett tydligare genomförande av 

arbetstidsdirektivet i svensk rätt.61 En ytterligare justering vid 2005 års ändringar innebar att 

                                                 
57 Prop. 2003/04:180 s. 17. 
58 Prop. 2003/04:180 s. 48, hänvisar hela stycket. 
59 Prop. 2003/04:180 s. 45-46. 
60 A.Prop. s. 45-46. 
61 A.Prop. s. 45-46. 
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”inte mindre förmånliga regler får tillämpas” ändrades till att ”inte mindre förmånliga villkor 

får tillämpas”.62  

 

Reglerna om undantag och avvikelser i lag eller kollektivavtal återfinns i arbetstidsdirektivets 

artikel 17–19, som löpande belyses i nedanstående avsnitt.  

 
3.3.2 Veckoarbetstiden 
 

Arbetstidsdirektivets artikel 6 innebär att medlemsstaterna skall vidta åtgärder för att 

begränsa veckoarbetstiden. Begränsningen skall ske genom lagstiftning eller genom 

kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Veckoarbetstiden, det vill säga varje 

sjudagarsperiod, skall i genomsnitt inte överstiga 48 timmar (inklusive övertid).  

 

Enligt 10 a § ATL får arbetstiden under varje period om sju dagar sammanlagt uppgå till 48 

timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Semester och 

sjukfrånvaro under den tid som arbetstagaren egentligen skulle ha jobbat skall beräknas till 

den sammanlagda veckoarbetstiden. 

 

Enligt artikel 16 b) i arbetstidsdirektivet får beräkningsperioden för veckoarbetstiden inte 

överstiga fyra månader. Avvikelser får enligt artikel 17 göras från denna beräkningsperiods 

längd genom lag, vid vissa situationer angivna i direktivet. Exempelvis kan detta ske om 

arbetsplatsen ligger långt ifrån arbetstagarens hem eller i de fall arbetstagarens olika 

arbetsplatser ligger långt från varandra. Det kan även ske vid säkerhets- och 

övervakningsarbeten av egendom eller personer som kräver ständig närvaro. Avvikelser får 

också ske vid service- och produktionsarbeten som kräver kontinuitet samt på områden där 

oförutsägbara arbetstoppar förekommer. Enligt artikel 17 i direktivet får avvikelser ske för 

arbetstagare som jobbar inom järnvägstransport i vissa fall. Vid situationer som är utanför 

arbetsgivarens kontroll, det vill säga oförutsebara och ovanliga eller om konsekvensen av en 

händelse, trots stor noggrannhet, inte kan undvikas får beräkningsperiodens längd undantas. 

Den sistnämnda avvikelsen som genom lag får ske är vid olycksfall eller om det finns en stor 

risk för olycksfall.  

 

                                                 
62 Gullberg, H, m.fl., s. 55. 
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Avvikelser från längden av beräkningsperioden får, enligt artikel 18 i arbetstidsdirektivet, ske 

genom nationella eller regionala kollektivavtal. För de medlemsstater som saknar system för 

regionala eller nationella kollektivavtal får avvikelser ske på lokal nivå i enlighet med 

nationell lagstiftning och praxis.  

 

Arbetstidsdirektivet hindrar således inte att en medlemsstat bestämmer kortare tid än fyra 

månader för beräkningsperioden, men Sveriges regering ansåg att den i direktivet nämnda 

beräkningsperioden skulle användas. 63 Dessutom menade de att arbetsgivarna kan använda en 

kortare beräkningsperiod om de så önskar eftersom artikeln innebär en minimiregel, med 

högst fyra månaders beräkningsperiod. Beräkningsperioden får indelas i form av dagar, 

veckor eller månader. Om en tidsbegränsad anställning är kortare än fyra månader skall 

beräkningsperioden inte vara längre än anställningen eftersom regeln om den sammanlagda 

arbetstiden om 48 timmar då skulle kunna överstigas. Beräkningsperioden skall beräknas efter 

ett fast arbetsschema så att perioden bestäms i förväg och används konsekvent därefter. Vid 

byte av arbetsschema får även beräkningsperioden ändras. Om beräkningen i ett enskilt fall 

utgår från en fast period om tio veckor, skall första perioden vara mellan vecka 1 och 10, och 

andra mellan vecka 11 och 20, tillika konsekvent därefter. 

 

Arbetstagarna måste ges motsvarande kompensationsledighet om avvikelser från 

beräkningsperioden sker. Undantagsvis när det inte finns möjlighet att ge 

kompensationsledighet objektivt sätt, får lämpligt skydd istället erbjudas. 

 

Enligt artikel 19 i samma direktiv är vid avvikelser den högsta tillåtna längden av 

beräkningsperiod sex månader. Kollektivavtal med högst 12 månaders beräkningsperiod är 

dock tillåtna med utgångspunkt av principerna om arbetstagarskyddet för hälsa och säkerhet. 

Medlemsstaterna skall i dessa fall inneha objektiva grunder, tekniska skäl eller skäl relaterade 

till arbetets organisation. Dessa begrepp är inte definierade. 

 

Artikel 22 i arbetstidsdirektivet omfattar bestämmelser om att avvikelser från artikel 6, det vill 

säga 48-timmarsregeln och beräkningsperiodens längd får göras enligt den så kallade opt-out 

regeln (se avsnitt 5.3). Vissa premisser måste därmed förefalla för att avvikelser av detta slag 

skall få ske. Medlemsstaten måste respektera principerna om arbetstagarskyddet om hälsa och 

                                                 
63 Arbetsmiljöverket, s. 27-28, hänvisar hela stycket. 
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säkerhet. Åtgärder ska se till att ingen arbetsgivare kräver att arbetstagarens arbetstid 

överstiger 48 timmar under en sjudagarsperiod, såvida arbetsgivaren inte fått arbetstagarens 

medgivande till detta. Dessutom skall åtgärder säkerställas om att ingen arbetstagare tillfogas 

skada av sin arbetsgivare på grund av att arbetstagaren inte går med på att utföra arbete över 

48-timmarsgränsen. Arbetsgivaren måste vid avvikelse från artikel 6 notera om alla de 

arbetstagare som utför sådant jobb. Dessa noteringar måste finnas till förfogande för 

myndigheter, som har möjlighet att förbjuda eller begränsa tillåtelsen till 

veckoarbetstidbegränsningen. Arbetsgivaren måste vid de fall arbetstagaren gett sitt samtycke 

till att arbeta över 48 timmar under en sjudagarsperiod i genomsnitt av beräkningsperioden ge 

de behöriga myndigheterna information om detta vid begäran. Sverige använder sig inte av 

denna opt-out regel (jmf. avsnitt 5.3). 

 

Enligt huvudregeln får ordinarie arbetstid uppgå till 40 timmar per vecka, enligt 5 § ATL. 

Denna regel samt den sammanlagda veckoarbetstiden är dispositiva, det vill säga att undantag 

och avvikelser får tillämpas genom kollektivavtal som har slutits på central nivå, samt i vissa 

fall på lokal nivå. Dessa undantag och avvikelser enligt 3 § ATL får på grund av EG-spärren 

inte innebära mindre förmånliga regler än som följer av arbetstidsdirektivet. Om särskilda 

skäl finns får Arbetsmiljöverket medge avvikelse från regeln, enligt 19 § ATL.64 Dispensen 

tillämpas enbart om kollektivavtal inte har kunnat träffas.65 Det är således inte möjligt att 

genom personliga avtal avtala bort 48-timmarsregeln. Regeringen ansåg att om möjligheten 

till att avtala bort genom individuella överenskommelser vore tillgänglig skulle skyddet för de 

arbetstagare som inte önskar sådant samtycke bli sämre.66  

 

3.3.3 Dygnsvilan  
 

Artikel 3 i arbetstidsdirektivet behandlar dygnsvilan. Varje arbetstagare måste få minst elva 

timmars sammanhängande ledighet per 24-timmarsperiod, vilket medlemsstaterna skall vidta 

åtgärder som möjliggör.  

 

Dygnsvilan i 13 § ATL innebär i enlighet med direktivets artikel 3 att alla arbetstagare skall ha 

minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod. Denna period 

skall vara fast och inte rullande, det vill säga att perioden skall bestämmas i förväg samt löpa 
                                                 
64 Arbetsmiljöverket, s. 27-29. 
65 A.a. s. 44. 
66 Prop. 2003/04:180 s. 33. 
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konsekvent därefter (jmf motsvarande beräkningsperiod i avsnitt 3.4.2).67 24-timmarsperioden 

kan börja vilken tid som helst på dygnet och löpa 24 timmar framåt, exempelvis omfatta 

perioden klockan 08 till klockan 08.68 

 

Avvikelser från dygnsviloregeln får ske med stöd i lag enligt situationerna som beskrivs i 

artikel 17.3. Det får även ske avvikelser från regeln enligt artikel 17.4 i vissa skiftarbeten och 

i arbeten som delas upp i perioder under dagens lopp. Enligt artikel 18 får även avvikelser 

från regeln göras genom kollektivavtal på regional nivå, eller på lokal nivå om det tillåts 

genom sådana avtal. När avvikelser från dygnsviloregeln på nämnda sätt tillämpas måste 

motsvarande kompensationsledighet ges till den berörda arbetstagaren, eller i undantagsfall 

erbjudande om lämpligt skydd.69 

 

Avvikelser får enligt 13 § ATL göras tillfälligt om det föranleds av något som arbetsgivaren 

inte kunnat förutspå samt under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande 

kompensationsledighet. Denna regel överensstämmer med arbetstidsdirektivets 17.3 samt 5.4 

i ramdirektivet (se avsnitt 3.4.2) som reglerar att avvikelser får ske vid situationer som är 

ovanliga eller oförutsebara och som ligger utanför arbetsgivarens kontroll, olycksfall eller 

händelser som inte kunnat undvikas ens med största noggrannhet.70 

 

Avsteg från dygnsviloregeln får ske genom centrala avtal, med förutsättningen att 

motsvarande kompensationsledighet ges. Arbetsmiljöverket får enligt 19 § ge dispens från 

regeln med restriktionen att avvikelsen inte får innebära sämre villkor än vad EG-spärren 

tillåter (se avsnitt 3.4.2). 

 

Sveriges regering ansåg att andra avvikelser än de nyss nämnda inte skulle regleras. Den 

ansåg även att avvikelser som återfinns i arbetstidsdirektivets artikel 17.3 inte skulle finnas 

exemplifierade i lagen, t.ex. att säkerhets- och övervakningsarbete, servicearbeten eller 

skiftarbeten. Skälet till att dessa inte skulle exemplifieras var bland annat att skyddet för 

arbetstagaren skulle urholkas vid en sådan lösning.71 Det skulle även innebära ett avsteg från 

                                                 
67 Prop. 2003/04:180 s. 36. 
68 Arbetsmiljöverket, s. 35. 
69 Prop. 2003/04:180 s. 35. 
70 A.Prop. s. 37. 
71 A.Prop. s. 38. 
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arbetsmarknadsparternas möjlighet att teckna kollektivavtal om avvikelser. Det skulle kunna 

ses som ett tecken på att tilltron till arbetsmarknadsparternas förmåga var bristande.72  

 

Trots den nya införelsen av dygnsviloregeln ansåg regeringen att nattarbetsförbudet skulle 

finnas kvar i arbetstidslagen. I 13 § ATL regleras således att arbetstagare har rätt till dygnsvila 

mellan klockan 00 och klockan 05. Avvikelse får dock ske om arbetets karaktär är utformat så 

att det kräver bemanning. Regeringen ansåg i propositionen att det är viktigt att nattarbete 

begränsas på grund av säkerhets- och hälsoaspekter.73 

 
3.3.4 Nattarbete 
 

Nattarbetets längd regleras i arbetstidsdirektivet av artikel 8. Medlemsstaterna skall enligt 

denna artikel vidta åtgärder som gör att den normala arbetstiden för nattarbetande högst är åtta 

timmar i genomsnitt under respektive 24-timmarsperiod.  

 

I 13 a § ATL behandlas arbetstiden för nattarbetande. Det föreskrivs att arbetstiden under 

varje 24-timmarsperiod inte får vara mer än åtta timmar i genomsnitt under en fyra månaders 

beräkningsperiod. Vid genomsnittsberäkningen av perioden skall 24 timmar räknas av från 

varje påbörjad sjudagarsperiod. Detta skall göras på grund av att veckovilan om 24 timmar, 

som infaller under beräkningsperioden, skall räknas av enligt arbetstidsdirektivet.74 Semester 

och sjukfrånvaro skall enligt 13 a § ATL, tillika enligt 10 a § ATL, likställas med fullgjord 

arbetstid under tid då arbetstagaren egentligen skulle ha jobbat. Det fasta systemet med 

beräkningsperiod tillämpas även i denna bestämmelse, vilket beskrivs ovan i avsnitt 3.4.2. 

 

Enligt direktivets artikel 8 och 13 a § ATL skall nattarbetande med särskilda risker eller stor 

fysisk/mental ansträngning inte arbeta mer än åtta timmar vid nattarbete inom en 24-

timmarsperiod. Vad som avses med riskarbete enligt föregående mening definieras genom 

nationell lagstiftning, praxis eller kollektivavtal. Regeringen ansåg i sitt förslag att det i lag 

inte kunde definieras vilka särskilda arbeten som avses. Detta skall arbetsmarknadsparterna 

tolka och avgöra genom kollektivavtal.75 

 

                                                 
72 A.Prop. s. 38. 
73 Prop. 2003/04:180 s. 39. 
74 Arbetsmiljöverket, s. 37. 
75 Prop. 2003/04:180 s. 43. 
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Avvikelser får göras genom kollektivavtal enligt artikel 18 i direktivet och 3 § ATL samt 

tillfälligt av Arbetsmiljöverket enligt 19 § ATL. För att avvikelser skall vara möjliga skall de 

berörda arbetstagarna ges motsvarande kompensationsledighet, eller vid undantagsfall 

erbjudas lämpligt skydd när det av objektiva skäl inte är möjligt att bevilja ledighet. 

Avvikelser får även göras tillfälligtvis, enligt 13a § ATL, om det skett något som 

arbetsgivaren inte kunnat förutse. Kompensationsledighet skall utges även vid sådant fall. 

 

13a § ATL reglerar även vad som avses som natt och nattarbetande. Lagrådet ansåg i ett annat 

lagstiftningsärende att ”natt” skulle definieras närmare och avse en period mellan två 

klockslag. Regeringen instämde i Lagrådets uppfattning och följaktligen lagstiftades att ”natt” 

skulle avse perioden mellan klockan 22 och klockan 6.76 

 

3.3.5 Veckovilan 
 

Ännu en minimiregel där åtgärder skall vidtas av medlemsstaterna för arbetstagarens skydd 

gäller veckovila som regleras enligt artikel 5. Under en sjudagarsperiod skall arbetstagaren 

”skyddas” genom minst 24 timmars sammanhängande ledighet samtidigt som elva timmars 

dygnsvila enligt artikel 3 skall tillämpas.  

 

I 14 § ATL regleras veckovilan genom att arbetstagarna skall ha minst 36 timmars 

sammanhängande ledighet under varje sjudagarsperiod. Ledigheten skall förläggas så långt 

som möjligt till veckoslut. Kortare arbetsinsatser, exempelvis vid övertidsarbete, bryter 

veckovilan så att en ny ledighet om 36 timmar i följd måste läggas ut.77 Sjudagarsperioden 

behöver inte vara en kalendervecka utan kan placeras mellan till exempel onsdag klockan 16 

och onsdagen efter klockan 16.78 I enlighet med andra beräkningsperioder i arbetstidslagen 

skall sjudagarsperioden placeras i ett fast system.79 Enligt direktivets artikel 16 a) får 

beräkningsperioden inte överstiga fjorton dagar. Beredskapstid räknas inte till veckovilan 

enligt 14 § ATL. 

 

                                                 
76 A.Prop. s. 44. 
77 Arbetsmiljöverket s. 39. 
78 Gullberg H, m.fl., s.109. 
79 Arbetsmiljöverket, s. 39. 
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Tillfälliga avvikelser från veckoviloregelns artikel 5 i arbetstidsdirektivet får bland annat 

tillämpas vid nödfallsliknande situationer, enligt artikel 17. Enligt huvudregeln skall vid dessa 

avvikelser motsvarande kompensationsledighet ges till arbetstagarna i fråga.80 

 

Undantag från veckovilan får ske enligt 3 § ATL samt 19 § ATL. Veckovilan kan hoppas 

över eller kortas ner om det sker något oförutsett, till exempel brand eller maskinhaveri. 

Arbetsgivaren måste dock i sin verksamhet ge utrymme för vissa störningar, exempelvis 

sjukfrånvaro.81 Tillfällig avvikelse får ske om arbetstagaren ges motsvarande 

kompensationsledighet.82  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
80 Prop. 2003/04:180 s. 44-45. 
81 Arbetsmiljöverket, s. 39. 
82 A.st. 
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4 Arbetstidsreglering inom den offentliga 
sektorn 
 

 

 

 

 

Följande kapitel belyser hur arbetstiden är reglerad inom den offentliga sektorn i enlighet med uppsatsens syfte 

om arbetstidsregleringen på den svenska arbetsmarknaden. Lagens dispositivitet medför att kollektivavtal 

tillämpas i stor utsträckning inom denna sektor. Vilka avtal som tillämpas och på vilket sätt det görs redovisas 

nedan. Avgränsningen jag valt att göra medför att den offentliga sektorn belyses genom kommunen och 

landstingen. 

 

4.1 Lagens dispositivitet 
 
Arbetstidslagen är, som tidigare nämnt, dispositiv. Överenskommelser och avvikelser från 

lagens bestämmelser tillämpas därmed i stor utsträckning genom avtalsparternas 

kollektivavtal. Lagen är uppbyggd på detta sätt eftersom det är arbetsgivarnas och 

arbetstagarnas gemensamma ansvar att lägga ut arbetstiden på ett sätt som är till fördel för 

bägge parter. Vad som avtalas får dock inte strida mot arbetstidsdirektivets minimiregler.83 

 

4.2 Centrala kollektivavtal 
 
Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet gick samman i början av år 2007 och 

bildade en gemensam arbetsgivarorganisation Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.84 

Inom denna organisation ingår landets samtliga kommuner, landsting och regioner. Som 

central arbetsgivarorganisation ingår bland annat uppgiften att teckna kollektivavtal om lön 

och allmänna anställningsvillkor med centrala arbetstagarorganisationer.  

 

SKL brukar teckna kollektivavtal med den centrala arbetstagarorganisationen Svenska 

Kommunalarbetarförbundet, som tillhör LO. Även förbund som tillhör Offentliganställdas 

Förhandlingsråd (OFR) inom Allmän Kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård, Läkare, 

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Akademikeralliansen brukar 
                                                 
83 Prop. 2003/04:180 s. 46. 
84 Sveriges kommuner och landsting, s. 12-15, hänvisar hela avsnitt 4.3. 
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ingå kollektivavtal med SKL. Bland annat ingår SKTF, Akademikerförbundet SSR, 

Vårdförbundet och Sveriges Läkarförbund i OFR. 

 

I den centrala huvudöverenskommelsen om lön och allmänna anställningsvillkor, HÖK, 

mellan SKL och Kommunal, samt i de centrala överenskommelserna om lön och allmänna 

anställningsvillkor, ÖLA, mellan SKL och OFR:s förbundsområden ingår avtalsbilagan 

Allmänna bestämmelser, AB. Dessa bestämmelser innefattas av allmänna anställningsvillkor, 

lön samt semester- och ledighetsförmåner. 

 

4.3 Lokala kollektivavtal 
 
De lokala kollektivavtalen upprättas mellan kommun eller landsting och central eller lokal 

arbetstagarorganisation. Kommuner och landsting tecknar lokala kollektivavtal efter de 

centrala kollektivavtalens rekommendationer. Trots att dessa endast är rekommendationer är 

kommunerna och landstingen skyldiga att följa rekommendationerna, enligt förbundens 

stadgar. För att de lokala avtalen skall gälla mellan de lokala parterna måste alltså de centrala 

kollektivavtalen tillämpas även som lokalt avtal. I vissa fall får avvikelser och nödvändiga 

kompletteringar göras i de lokala kollektivavtalen.85 Exempelvis får lokala avvikelser i 

kollektivavtal träffas, enligt § 13 mom. 7 AB, om att likställa kompensationsledighet med 

arbetad tid (se bilaga 1). Dessutom får enligt samma bestämmelse lokala kollektivavtal träffas 

om längre beräkningsperiod än fyra månader, men som längst tolv månader. 

 

Rekommendation av att lokala avtal tecknas i kommunerna och landstingen återfinns i både 

HÖK och ÖLA. Lokalt kollektivavtal beträffande lön och allmänna anställningsvillkor 

betecknas LOK. LOK grundar sig på de centrala avtalen och omfattar därmed bland annat 

AB. I AB har särskilda regler om arbetstidens längd avtalats för vårdpersonal och läkare. 

Gällande arbetstidens förläggning har läkare och brandpersonal särskilda bestämmelser. 

Förhandlingar inför genomförandet av arbetstidsdirektivet den 1 januari 2007 har, vid 

tidpunkten för uppsatsarbetet, inte resulterat i några kollektivavtal med avvikelser från 

arbetstidslagen inom den offentliga sektorn.  

 

                                                 
85 Sveriges kommuner och landsting, s. 26-27, hänvisar hela avsnitt 4.4. 
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5 Konsekvenser av de nya bestämmelserna 
 

 

 

 

 
För att ge en större inblick i hur arbetstidsdirektivet och dess ändringar i arbetstidslagen har påverkat inte bara 

lagstiftningen, utan även den svenska arbetsmarknaden, belyses i detta kapitel vilka konsekvenser 

bestämmelserna har medfört. Konsekvenser på den svenska arbetsmarknaden med eller utan kollektivavtal samt 

de mer ingripande konsekvenserna inom den offentliga sektorn belyses.  

 

5.1 Arbetsmarknaden 
 

För parterna på den svenska arbetsmarknaden, det vill säga både arbetsgivare och arbetstagare 

som är bundna av kollektivavtal innebär de nya bestämmelserna ingen avsevärd förändring.86 

Undantag och avvikelser genom kollektivavtal är liksom genom tidigare lagstiftning möjligt, 

med enda skillnaden att EG-spärren måste tillämpas. I vissa fall, exempelvis gällande regeln 

om arbetstid för nattarbetande, blev konsekvensen av de nya bestämmelserna att de befintliga 

kollektivavtalen borde ses över. Lagändringarna medförde även att avtalsförhandlingar efter 

den 1 januari 2007 ska komma till stånd, även om lagändringen inte medförde några 

ytterligare krav på arbetstidens förläggning. Arbeten inom vissa offentliga arbeten undantas 

från denna EG-spärr (se avsnitt 3.4.1). För de områden på arbetsmarknaden som inte regleras 

av kollektivavtal innebär de nya bestämmelserna att de nya reglerna i arbetstidslagen måste 

följas.  

 

På områden utan kollektivavtal ger de nya reglerna konsekvensen att flexibiliteten för 

verksamheten minskas. Denna konsekvens kan leda till ökade kostnader eftersom en 

inskränkning av arbetstimmar per dygn och vecka sker. Under 24-timmarsperioden kan dock 

tretton timmars arbete i följd tillämpas. Även kollektivavtal eller dispens från 

Arbetsmiljöverket kan ge undantag från bestämmelsen. Regeln om elva timmars 

sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar har däremot gjort att 

omläggning av scheman har varit nödvändigt för flera verksamheter. I verksamheter som 

tillämpar jourtid, samt är utan kollektivavtal, innebär den nya bestämmelsen en mer 

                                                 
86 Prop. 2003/04:180 s. 49-52, hänvisar till hela avsnitt 5.2. 
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betydande begränsning. Inom dessa verksamheter begränsas arbetstiden under 

fyramånadersperioden, men även en begränsning av den totala arbetstiden under ett år. 48-

timmarsregeln samt arbetstiden för nattarbetande om högst åtta timmar under varje 24-

timmarsperiod medför inte några avsevärda förändringar. Konsekvenserna för de 

nattarbetande med riskarbete eller arbeten som medför stor fysisk eller mental ansträngning 

kan dock bli desto fler. Vilka dessa arbeten konkret är preciseras inte i lagen, utan bedöms av 

arbetsmarknadsparterna. Kravet på att endast åtta timmars arbete per 24-timmarsperiod får 

tillämpas ger en betydande förändring för ett stort antal arbetstagare som hellre jobbar längre 

nattpass för att sedan få en längre ledighetsperiod. Även verksamhetens krav på längre 

nattpass måste genom de nya bestämmelserna reduceras. Konsekvenserna kan således 

medföra ökade kostnader genom exempelvis organisationsförändringar och ökad 

personalstyrka. Rekrytering av nattarbetspass kan även bli svårare, då passen blir kortare. 

 

5.2 Offentliga sektorn 
 

Genom rättspraxis från EG-domstolen är begränsningen av hur mycket arbetstagarna kan ta ut 

i jourtid fastställd. Den tid då arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället 

för att vid behov utföra arbete, det vill säga jourtiden, används i stor utsträckning inom den 

offentliga sektorn. I landstingen är det främst läkare, sjuksköterskor och ambulanspersonal 

som använder sig av jourtid. Inom kommunen tillämpas jour av bland annat 

räddningstjänsten, äldreomsorgen och omsorgen av funktionshindrade. Inom den offentliga 

sektorns statliga område används jourtid i väldigt liten omfattning.87 Det visade sig vara svårt 

för Kommittén för nya arbetstids- och semesterregler, Knas, att bedöma och få fram underlag 

från partsrepresentanter om de konsekvenser jourtiden och 48-timmarsregeln skulle 

medföra.88 Svårigheterna ligger i att arbetsförhållanden och scheman ser olika ut mellan varje 

verksamhetsområde och även inom varje område. Dessutom skiljer sig dessa förhållanden 

lokalt åt mellan varje arbetsplats och varje person. Enligt 2002 års betänkande gjordes 

bedömningen gällande kommunen och landstinget att konsekvenserna av EG-direktivet skulle 

bli mest omfattande i de verksamheter som kräver att personal är på plats för att avhjälpa och 

förhindra en eventuell fara för liv eller egendom. Jourtid kan alltså inte ersättas med 

beredskap på dessa arbetsställen. Inom läkarområdet blev kommitténs bedömning att 

jourtiden ägnades till stor del åt faktiskt arbete. Det faktiska arbetet räknas till den ordinarie 

                                                 
87 Prop. 2003/04:180 s. 52. 
88 SOU 2002:58 s. 193. 
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arbetstiden eller övertiden. Konsekvenserna av EG-domstolens praxis angående jourtiden 

inom detta område kunde, enligt kommittén, därmed bli mindre omfattande. 

 

Arbetsgivarna inom den offentliga sektorn hoppades att arbetstidsdirektivet skulle revideras 

så att ändringarna i arbetstidslagen från och med 1 januari 2007 inte skulle behövas tas i 

beaktande i lika stort avseende. 89 Eftersom arbetstidsdirektivet granskades inom EU, gällande 

direktivets undantagsbestämmelse och synen på jourtid, hoppades regeringen på att EU skulle 

ändra sig avseende jourtiden. Regeringen ville således inte att jourtiden skulle räknas som 

arbetstid. Undantagsbestämmelsen som låg till grund för översynen inom EU, den så kallade 

opt-out-regeln, innebär att arbetsgivare får träffa individuella överenskommelser om 

arbetstider med den anställda. På så sätt tillämpas ett undantag från 48-timmarsregeln. 

Storbritannien är det land som främst värnar om opt-outen. Bland annat ville Europafacket 

avskaffa opt-out-regeln, till skillnad från Europas arbetsgivare som ville ändra definitionen på 

jourtid så att denna inte skulle likställas med arbete. EU kunde inte enas om en ändring av 

direktivet. Direktivet behöll därmed opt-out-regeln vilket medförde att jourtiden kvarstod som 

faktisk arbetstid.  

 

Sveriges arbetsmarknadsminister, Sven Otto Littorin, stödde förslaget med undantag genom 

opt-out, till skillnad från den förre regeringen. Littorin såg förslaget som en möjlighet för 

arbetsmarknadens parter att själva avtala om arbetstiderna.90 För att hitta en lösning kallade 

ministern arbetsmarknadens parter till sig för att diskutera situationen. Men att införa en opt-

out-möjlighet i Sverige eller skjuta upp datumet för ikraftträdandet ansågs inte möjligt. 

Farhågorna inför ikraftträdandet den 1 januari 2007 och den kommande avtalsrörelsen var 

många då EU inte ändrade definitionen av jourtiden i arbetstidsdirektivet. Störst problem 

ansågs det bli inom den offentliga sektorn.91 

 

De centrala förhandlingarna som pågick under hösten 2006 mellan SKL och 

arbetstagarorganisationerna avbröts före årsskiftet.92 Förhandlingarna behandlade bland annat 

dygnsvilan och veckovilan. När Kommunal och Vårdförbundet ville ha lokala avtal, liksom 

Läkarförbundet, avslutades den centrala förhandlingen. Inga centrala riktlinjer är därmed 

stämplade. De tillkommande bestämmelserna i arbetstidslagen påverkade inte vad som redan 

                                                 
89 Lag och avtal 14 december 2006 s. 8, hänvisar till hela stycket. 
90 Lag och avtal 16 november 2006 s. 10. 
91 Lag och avtal 14 december 2006 s. 8. 
92 Lag och avtal 25 januari 2007 s. 18-21, hänvisar till detta och följande stycket. 
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var reglerat i AB, och det är således arbetstidslagens och AB:s bestämmelser, som i avsaknad 

på lokala kollektivavtal, reglerar den offentliga sektorn idag.  

 

Problemen tycks ändå inte vara så omfattande som tidigare förutspåtts i debatten. Lösningar 

enligt lagens nya bestämmelser har i de flesta verksamhetsområden föreslagits. Det är endast 

de små enheterna som har varit problematiska vad gäller bemanningen och 

schemaändringarna. Det är då främst jourtiden och beredskapen, bakjouren, som är svåra att 

lösa. I praktiken ligger problemet med beredskapen i att denna bryter dygnsvilan om 

exempelvis läkaren blir avbruten under denna tid som inte annars räknas som arbetstid. Om 

dygnsvilan bryts mitt i natten under läkarens beredskap måste läkaren tillgå dygnsvilans elva 

timmars efter brytningen. Läkaren kan därmed inte börja jobba på morgonen som det enligt 

schemat var menat. 
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6 Analys 
 

 

 

 

 
Analysen kommer att behandla exempel där jag har analyserat hur arbetstidslagen praktiskt kan tillämpas i 

kommunerna och landstingen. I vissa exempel visas hur arbetstidslagens regler kan användas praktiskt. I andra 

exempel visar jag på hur kollektivavtalets bestämmelser, AB, kan tillämpas, och därmed arbetstidslagens 

dispositivitet, men med arbetstidsdirektivets regler som spärr.  

 

Kapitlet kommer att avslutas med en analys som behandlar uppsatsens övergripande syften och frågeställningar. 

Eftersom vissa frågeställningar besvaras löpande i texten kommer dessa att uppta mindre utrymme i detta 

kapitel. Analysen kommer slutligen att redogöra för uppsatsens ämne enligt en bredare aspekt än vad syftet och 

frågeställningarna gör. Det sker utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. 

 

6.1 Tillämpning i Sveriges kommuner och landsting 
 

6.1.1 Veckoarbetstiden 
 

Den sammanlagda arbetstiden som behandlas i 10 a § ATL innebär att den högsta 

genomsnittliga arbetstiden är 48 timmar under en beräkningsperiod om fyra månader. I dessa 

48 timmar ingår utfört arbete, jour och ledighet för semester och sjukdom. Bestämmelserna 

om 40 timmars ordinarie arbetsvecka kvarstår efter arbetstidsdirektivets införlivande i svensk 

rätt. Effekterna av den högsta genomsnittliga arbetstiden kan minskas genom att använda en 

längre beräkningsperiod, inom ramen för vad som är tillåtet, samt att kvitta övertidsarbetet 

mot ledighet. Arbetstiden kan istället för beräkningen i 5 § ATL, där den ordinarie arbetstiden 

anses vara utfört arbete samt all ledighet, beräknas enligt undantaget i Allmänna 

bestämmelser, AB § 13 mom. 6 b, som innebär att studieledighet inte anses som arbetad tid 

(se bilaga 1). I samma paragraf mom. 7 behandlas att avvikelse kan ske genom lokalt 

kollektivavtal om att kompensationsledighet inte anses som arbetad tid. För att klargöra hur 

undantagen kan tillämpas i praktiken följer här nedan två exempel. 
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Exempel 1 

En arbetstagare har en ordinarie arbetstid från måndag till fredag. På tisdagen jobbar 

arbetstagaren övertid med åtta timmar. Dessa timmar tas ut i kompensationsledighet på 

fredagen i samma vecka. 

 

Enligt 5 § ATL består den sammanlagda veckoarbetstiden i exempel 1 av 48 timmars 

veckoarbetstid, eftersom kompensationsledigheten anses vara arbetad tid. Veckoarbetstiden 

består alltså av 40 timmars ordinarie arbetstid och åtta timmars övertid. 

 

De nya bestämmelserna om den sammanlagda veckoarbetstiden har som tidigare nämnts en 

annan definition av arbetstid, där ledighet på grund av kompensation inte räknas som 

arbetstid. I exemplet består veckoarbetstiden enligt 10a § ATL av 40 timmar, eftersom 

kompensationsledigheten om fredagens åtta timmar inte anses som arbetstid (jmf AB § 13 

mom.7). 

 

Exempel 2 

En arbetstagare som är föräldraledig jobbar 6 timmar, enligt gällande heltidsschema, under 

en av föräldraledighetsdagarna. 

 

Vid tillämpningen av ordinarie arbetstid enligt 5 § ATL, innebär en veckoarbetstid för 

arbetstagaren således 46 timmar. Föräldraledigheten räknas som arbetad tid. 

 

Enligt den nya bestämmelsen i 10a § ATL räknas inte föräldraledigheten i beräkningen av den 

sammanlagda arbetstiden om 48 timmar. Endast de sex arbetade timmarna räknas alltså till 

arbetstiden. 

 
6.1.2 Beräkningsperiod för den sammanlagda arbetstiden 
 

Beräkningsperioden för den sammanlagda veckoarbetstiden får enligt arbetstidsdirektivets 

bestämmelser uppgå till högst 4 månader. Eftersom 10 a § ATL får innebära avvikelser eller 

undantag för centrala kollektivavtal kan denna beräkningsperiod avtalas bort. Dock gäller EG-

spärren. Enligt avtalsbilagan Allmänna bestämmelser kan beräkningsperioden uppgå till högst 

sexton veckor, AB § 13 mom. 6 f) (se bilaga 1). Där anmärks att under dessa veckor får 

ordinarie arbetstid per vecka uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en period om fyra 
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veckor. Enligt AB § 13 mom. 7 kan lokalt kollektivavtal träffas om en längre 

beräkningsperiod, men högst tolv månader. En beräkningsperiod om sexton veckor kan 

omfatta flera schemaperioder med olika mycket arbetstid. Exempelvis kan schema 1 ha en 

genomsnittlig veckoarbetstid om 38 timmar medan schema 2 har ett genomsnitt på 40 timmar. 

Dessa schemaperioder kan skiljas åt i form av olika 24-timmars beräkningsperioder. 

Genomsnittet för samtliga sexton veckor skall följa lagens heltidsmått om 40 timmar eller det 

heltidsmått som är avtalat i kollektivavtalet. 

 

Exempel 1 
 
        4 veckor    4 veckor                    4 veckor 
 
      Schema 1 
 

 
     Schema 2 

 
       Schema 3 

 
      Schema 4 

Period 03.00-03.00         Period 05.00-05.00        Period 16.00-16.00        Period 21.00-21.00 
 

6.1.3 Dygnsvilan 
 

Dygnsvilan som regleras i 13 § ATL innebär, som tidigare nämnt, att arbetstagare måste ha en 

elva timmars sammanhängande vila under varje 24-timmarsperiod. Denna period kan 

påbörjas vilken tid som helst på dygnet, under förutsättning att den är förlagd till ett fast 

schema. Nedan följer några exempel på hur arbetspassen kan vara förlagda under 24-

timmarsperioden och ändå få elva timmars sammanhängande vila.  

 
 
Exempel 1 
 
 Period 1    Period 2 
18.00       18.00              18.00 
                     Vila 
                  19 h 

       Arbete 
         8 h 

                    Vila 
                 21 h 

            13.00    21.00 
 
I detta exempel är den fasta perioden förlagd mellan klockan 18.00 och klockan 18.00 dygnet 

efter. Arbetspasset är förlagt mellan klockan 13.00 och klockan 21.00. Arbetspasset är alltså 

tillåtet att sträcka sig över 24-timmarsperiodens brytningspunkt, vilken inträffar klockan 18. 
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Exempel 2  
       Period 1                Period 2 
18.00   18.00              18.00 
         Vila 
           12 h 

   Arbete 
       8 h 

    Vila 
       8 h 

      Arbete 
          10 h 

        Vila 
           11 h 

                          06.00             13.00               21.00  07.00 
 

Dygnsvilan kan förläggas var som helst under 24-timmarsperioden. I detta exempel är den 

fasta 24-timmarsperioden densamma som föregående exempels. Genom sammanslagning av 

de två 24-timmarsperioderna kan tiden mellan två arbetspass understiga 11 timmar. 

 

Exempel 3 
 
         Period 1                    Period 2 
00.00        00.00 00.00 
          Vila 
            11 h 

    Arbete+jour 
             13 h 

    Arbete+jour 
           13 h 

          Vila 
            11 h 

           11.00    13.00 
 

Beräkningsperioden i detta exempel är förlagd mellan klockan 00.00 och klockan 00.00 

dygnet efter. Genom att tillämpa denna period och förlägga arbetstiden i slutet av första 

perioden och början av den andra perioden kan längre arbetspass än tretton timmar tillämpas. 

Högst 26 timmar kan således förläggas. 

 

Exempel 4 

Dygnsvilan för en arbetstagare är förlagd mellan klockan 17.00 och 08.00. Övertidsarbete 

utförs mellan klockan 03.00 och 06.00. 

 

Detta innebär att endast tio timmars sammanhängande dygnsvila har erhållits, det vill säga 

mellan klockan 17 och klockan 03. En timmes kompensationsledighet skall således ges på 

nästkommande arbetspass.  

 

Exempel 5 

En arbetstagare har bakjour, det vill säga beredskap, mellan 21.00 och 08.00 och blir störd 

mellan 01.00 och 03.30. 
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Eftersom beredskapen enligt praxis är viloperiod innebär det i exemplet att dygnsvilan har 

brutits med 1,5 timme. Motsvarande tid skall således kompenseras med ledighet vid 

nästkommande arbetspass. 

 

6.1.4 Veckovilan 
 

Tillfällig avvikelse från dygns- eller veckovilan i 13, 14 §§ ATL får ske under förutsättning 

som finns i 3 § ATL samt artikel 17, 18, 19 i arbetstidsdirektivet samt om arbetstagaren ges 

motsvarande kompensationsledighet. Enligt praxis i Jaegermålet skall kompensationen ges i 

omedelbar anslutning till arbetspasset. Kompensationen skall följaktligen ges på 

nästkommande arbetspass, antingen i början eller i slutet. 

 

Exempel 1 

Veckovilan för en arbetstagare är förlagd mellan klockan 17.00 på fredagen och klockan 8.00 

på måndagen. Arbetstagaren hoppar in och jobbar tre timmar under söndagen.  

 

Motsvarande kompensationsledighet skall därför utgå på måndagens arbetspass.  

 

Exempel 2 

En arbetstagare jobbar heltid måndag till fredag, men arbetsgivaren vill att denne skall jobba 

helg innan eller efter veckan. 

 

För att veckovilan om minst 36 timmars sammanhängande vila skall tillgodoses kan två 

sjudagarsperioder läggas ihop. Första sjudagarsperioden börjar då med veckovila och andra 

sjudagarsperioden slutar med veckovila. Arbetsperioden där emellan blir alltså 11 dagar, 

varav heltidsveckan och helg kan vara arbetsdagar. 

 

6.1.5 Nattvila 
 

Nattarbetare, som alltså jobbar minst tre timmar av sitt arbetspass mellan klockan 22 och 

klockan 06, får inte överstiga åtta timmars arbetstid under varje 24-timmarsperiod. 

Beräkningsperioden för det genomsnittliga nattarbetet är högst fyra månader. 
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Exempel 1 

En arbetstagare jobbar vanligtvis mellan klockan 23 och klockan 7. En natt uppstår en brand 

som det tar några timmar att släcka. Arbetstagaren kommer inte ifrån arbetet förrän klockan 

9, det vill säga att denne har jobbat tio timmar. 

 

Kompensationsledighet måste alltså utgå vid nästkommande arbetspass eftersom avvikelse får 

ske tillfälligtvis om det beror på något som arbetsgivaren inte kunnat förutse, det vill säga 

branden i detta exempel.  

 

6.2 Övergripande analys 
 
Jag har i uppsatsens löpande text belyst hur arbetstiden är reglerad genom arbetstidsdirektivet 

och ändringarna i arbetstidslagen. Arbetstidsregleringen har även behandlats utifrån hur den 

svenska arbetsmarknaden har påverkats av ändringarna i lagen. Fokus har medvetet varit på 

den i ämnet omdebatterade offentliga sektorn, framförallt kommunen och landstinget. 

Arbetstidsdirektivets bestämmelser genom 2005 års ikraftträdande i arbetstidslagen, anser jag, 

har gett mindre omfattande konsekvenser än vad ändringarna från början befarades få. 

Diskussionerna kring hur bestämmelserna skulle tolkas samt tillämpas i praktiken har inom 

vissa verksamheter gått från förvirring och motstånd mot organisationsförändringarna till en 

lättnad av att praktiska lösningar av bestämmelserna har uppkommit efterhand.  

 

Jag hävdar, trots att många organisationer har funnit tillämpningsbara lösningar, att 

bestämmelserna fortfarande innebär tveksamheter, men endast inom vissa branscher. Det är 

framförallt läkarbranschen jag syftar på. Inom resterande vårdyrken, så som sjuksköterskor 

eller omsorgspersonal, har jag fått uppfattningen om att de befarade problemen med 

arbetstidförändringarna inte resulterat i svårigheter som tidigare förutspåtts. Däremot störs 

läkare i större utsträckning än andra branschers arbetstagare eftersom dessa ofta är specialister 

och därmed kontaktas under sin beredskapstid. Beredskapstiden räknas inte enligt lagens 

mening som arbetstid och läkarens elva timmars sammanhängande dygnsvila bryts när han 

eller hon kontaktas. Enligt arbetstidslagen skall arbetstagaren ha en elva timmars obruten vila, 

behandlat ovan i kapitel 3. Om en störning har skett under beredskapstiden innebär det att 

arbetstagaren inte får börja sitt nästa arbetspass förrän elva timmar efter det att störningen 

avslutats. Genom kollektivavtal kan dock denna bestämmelse kringgås med kraven att 

kompensationsledighet skall läggas ut eller, om det är omöjligt, lämpligt skydd.  
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Kompensationsledigheten måste enligt reglerna förläggas i direkt anslutning till nästa 

arbetspass, vilket kan försena läkarens start på nästkommande arbetsdag avsevärt. Följden kan 

vid sådana tillfällen ge konsekvenser såsom uppskjutning av operationer, 

produktionsminskning samt förlängning av vårdköer vilket i sin tur ger ökade kostnader för 

verksamheten. För att komma runt detta problem anser jag att lokala avtal skulle vara 

lösningen. Avtalen skulle kunna behandla bestämmelsen om att kompensationsledigheten kan 

förrättas till ett senare tillfälle, alltså inte i direkt anslutning till det kommande arbetspasset. 

SKL har i en cirkulärskrivelse gett sin syn på att kompensationsledigheten kan beräknas som 

den faktiska tiden som bryter dygnsvilan, och därmed den tid som skall ersättas i ledighet.93 

Jag ifrågasätter härmed vad som sker om beredskapen bryts med många korta störningar, 

vilket SKL inte har uttalat sig om.  

 

En ytterligare aspekt i frågan är under vilken tid av ledigheten som störningar sker. 

Nattsömnen är indelad i olika cykler som innebär mer eller mindre bra ”kvalitet” på sömnen. 

Det är under djupsömnen som kroppen återhämtar sig som bäst. Om störningar, till exempel i 

form av telefonsamtal, sker under djupsömnen ger det större negativa konsekvenser för 

återhämtningen än om störningen sker vid ett mindre djupare sömnstadium. Läkares trötthet 

kan alltså ställas i relation till arbetstidsdirektivets och arbetstidslagens skydd för den 

anställdes hälsa och säkerhet. Bestämmelser om läkarens störningar under beredskapstiden 

borde i lokala kollektivavtal kunna säkerställa läkarens återhämtning på ett gynnande sätt. 

Bestämmelserna skall stå i förenlighet med direktivets och lagens ändamål, vilka är just 

arbetstagarens hälsa och säkerhet. Förslagsvis skulle beredskapstiden kunna följas av en ledig 

dag eller ett arbetspass som börjar vid lunch. Arbetsuppgifterna dagen efter beredskapstiden 

skulle kunna ha en mer administrativ utformning, vilket givetvis även det ingår i läkarens 

arbetsroll. Bristen på sömn under beredskapen kan påverka läkarens 

koncentrationsmöjligheter, och på så sätt äventyra patientsäkerheten. Avtalen skulle även 

kunna reglera att kompensationsledigheten kan vara olika omfattande beroende på om läkaren 

har fått sin djupsömn eller inte. Beräkningen kan förslagsvis i praktiken ske enligt antalet 

sömncykler. 

 

                                                 
93 Cirkulär 2005:26, SKL. 
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Problem med anpassning av arbetstidslagens nya bestämmelser kan fortfarande förekomma 

inom små enheter. Svårigheten i att ändra bemanningen och organisationen är mer uppenbar i 

mindre enheter eftersom dessa inte har samma ekonomiska resurser eller antalet anställda som 

större enheter har, vilka är förutsättningar för att ändringar skall kunna genomföras. 

Glesbygden omfattas av samma slags problem som de små enheterna då till exempel antalet 

läkare är begränsade. Organisatoriska svårigheter att lösa de nya bestämmelserna är därmed 

på likartat sätt uppenbara inom landets glesbebyggda områden. Flexibla lösningar genom 

lokala kollektivavtal mellan arbetsgivarna och facken, anser jag vara lösningen på dessa 

problem. I dessa skall sjukhusen tillsammans med de anställda i samförstånd utveckla 

lösningar som förenar sjukvårdens krav med arbetstagarnas arbetstider.  

 

Troligtvis kommer lokala kollektivavtal inom en snar framtid att tecknas inom kommunens 

och landstingens verksamhetsområden. Varför de avvaktar är svårt att svara på. En hypotes är 

att avvaktan kan bero på att många begrepp, exempelvis lämpligt skydd, objektiva skäl, 

riskarbete med mera, inte har tolkats av EG-domstolen. Några tolkningar av begreppen i 

förarbetena finns inte heller tillgängliga. Det är således upp till arbetsmarknadsparterna att 

själva göra en tolkning. Parterna tar följaktligen en risk vid tecknandet av kollektivavtal 

eftersom en senare prövning av begreppen i EG-domstolen kan ge konsekvensen att 

begreppen har en annan innebörd än vad parterna har tolkat. 

 

Jag vill ännu en gång poängtera att trots de problem jag precis pekat på, i och med 

arbetstidslagens nya bestämmelser, som fortfarande förekommer har ändå färre svårigheter 

uppstått än vad som ansågs i debatten före införlivandet. Mycket av motståndet, antar jag, 

ligger i att förändringar anses av människan vara oroväckande och skrämmande för hur 

framtiden kommer att se ut. Min hypotes är att tryggheten försvinner i förändringarnas skede. 

Denna oro skymmer därför lösningarna på problemet. När väl lösningarna uppenbaras 

behöver förändringarna inte bli så omfattande som tidigare förutspåtts, precis som jag 

redogjort för i tillämpningsavsnittet.  

 

6.3 Arbetstidsregleringen ur ett vidare perspektiv 
 

Ytterligare konsekvenser av arbetstidsregleringen som jag anser bör lyftas fram utgår från ett 

jämställdhetsperspektiv. Arbetstidsregleringen i svensk rätt och på arbetsmarknaden har 

genom arbetstidsdirektivets nya bestämmelser begränsat de långa arbetspassen. Ledigheten 
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som enligt arbetstidslagen numera måste vara sammanhängande med elva timmars dygnsvila 

samt 48 timmars sammanlagd veckoarbetstid för samtliga arbetstagare skapar en förutsättning 

till att jämställdhet mellan kvinnor och män i hemmet kan tillämpas i högre grad. Om så är 

fallet i praktiken genom arbetstidsdirektivets och arbetstidslagens ändringar är svårt att 

avgöra. Det övervägande antalet kvinnliga deltidsanställda kan medverka till att kvinnorna har 

mer tid att ägna i hemmet, än vad männen har. Nackdelen med deltidsarbete kan även vara att 

det är svårare att nå målet att bli ekonomiskt oberoende i en relation, då ena parten inte får en 

heltidslön. Den väsentliga skillnaden mellan könen uppgår under år 2006 till att av de 

sysselsatta kvinnorna vara 36 procent deltidsanställda jämfört med att av de sysselsatta 

männen enbart omfatta 11 procent deltidsanställda.94 Eftersom den offentliga sektorn i stor 

grad har påverkats av ändringarna i arbetstidslagen har därmed ett stort antal kvinnor inom 

främst vården och omsorgen blivit tvungna att genomgå förändringar i form av schemabyten 

och organisationsstruktureringar. Den största gruppen på arbetsmarknaden är just vård- och 

omsorgspersonal med över fyrahundratusen anställda och 21 procent av den totala andelen 

sysselsatta arbetstagare. Inom denna yrkesgrupp är 88 procent av de anställda kvinnor. 

 

Utifrån ett mångfaldsperspektiv ger arbetstidsregleringen i svensk lagstiftning och på 

arbetsmarknaden inte några påvisbara konsekvenser. Arbetstidslagen och kollektivavtal med 

EG-spärr ger samma förutsättningar för samtliga arbetstagare i Sverige. Arbetstiden och dess 

förläggning är trots det en viktig fråga för att mångfalden inom arbetslivet skall tillgodoses. 

Arbetsgivaren är skyldig, enligt lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, att 

bedriva ett målinriktat arbete om att aktivt främja den etniska mångfalden på arbetsplatsen. 

Att förlägga arbetstiden så att alla etniska grupper tillgodoses, exempelvis gällande ledighet 

för religiös högtid, ingår i arbetsgivarens uppgifter. En flexibel arbetstidsförläggning är en 

mycket viktig aspekt för de anställdas behov. Individerna på arbetsplatsen kan ha mycket 

varierande ras, ursprung och religion vilket gör det än viktigare för arbetsgivaren att så långt 

som möjligt använda sig av flexibel arbetsförläggning för att mångfalden skall främjas. Bara 

arbetsgivaren håller sig inom ramen för arbetstidslagen eller kollektivavtalen anser jag att en 

flexibel arbetstidsförläggning är en mycket gynnsam åtgärd för att rättvisa och mångfald 

främjas på arbetsplatsen. 

 

 

                                                 
94 Arbetsmarknadsstyrelsen, m.fl. All statistik i detta avsnitt är hämtad från denna rapport. 
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     Bilaga 1 

Allmänna bestämmelser – AB 05    

Kap. 4 Arbetstid 

§ 13 Arbetstid 

Inledande bestämmelse 

Mom. 1 Arbetstidslagen (ATL) gäller med följande och i särskilda bestämmelser angivna 

tillägg. 

Genomsnittlig arbetstid 

Mom. 2 Den ordinarie arbetstiden för heltidsanställd ska vara i genomsnitt 40 timmar per 

helgfri vecka, om inte annat framgår av följande stycken. Då helgdag infaller på någon av 

dagarna måndag –lördag (s.k. lätthelgdag) minskas antalet ordinarie arbetstimmar med det 

antal timmar som annars skulle ha fullgjorts sådan dag. Ordinarie arbetstid som är förlagd till 

vardag såväl som sön- och helgdag eller till vardag och helgdag ska för heltidsanställd vara i 

genomsnitt 38 timmar 15 minuter per vecka under tillämplig begränsningsperiod. Omfattar 

den ordinarie arbetstiden enligt föregående stycke inte samtliga lätthelgdagar, ska den 

fastställas i proportion till antalet sådana dagar med ordinarie arbetstid under kalenderåret. 

Mom. 3 Med helgdag enligt mom. 2 likställs påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton. 

Mom. 4 Med undantag från bestämmelserna ovan kan olika lång ordinarie arbetstid fastställas 

under olika delar av året för att möjliggöra sommararbetstid under förutsättning att i mom. 2 

angivna arbetstider genomsnittligt per kalenderår behålls. 

Förläggning av arbetstid 

Mom. 5 Förläggning av ordinarie arbetstid bör vid behov anges i arbetstidsschema eller 

liknande, som överenskoms med företrädare för arbetstagarorganisationen. 

Anmärkning 

Vid oenighet om arbetstidsschema kan frågan tas upp till lokal förhandling. Begäran om 

sådan förhandling ska ha inkommit till arbetsgivaren inom 10 dagar. Om så inte sker eller den 

lokala förhandlingen inte leder till enighet fastställer arbetsgivaren förläggningen av 

arbetstiden med iakttagande av denna bestämmelse. 

Avvikelser från ATL 

Mom. 6 Oavsett vad som anges i ATL 

a) får rast under nattarbete utbytas mot måltidsuppehåll, 

b) anses studieledighet inte som arbetad tid, 

c) anses förlängd arbetstid på grund av vikariat inte som mertid, 
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d) anses förskjuten arbetstid eller byte av schema inte som mer- eller övertid, 

e) kan beräkning av ordinarie arbetstid, övertid och mertid göras per kalendermånad och 

f) kan begränsningsperiod omfatta högst 16 veckor. 

Anmärkning 

Ordinarie arbetstid får uppgå till högst 48 timmar per vecka i genomsnitt under en period av 4 

veckor. 

Möjligheter till lokala avvikelser 

Mom. 7 Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan träffa kollektivavtal om avvikelse från 

a) 7 § andra stycket (10 § första stycket) ATL om att likställa kompensationsledighet med 

arbetad tid,  

b) 8 § ATL om annat uttag av övertid och annan begränsningsperiod för 

övertid, 

c) 10 § andra stycket ATL om annat uttag av mertid, 

d) 13 § första stycket ATL om nattvila, 

e) 14 § första stycket ATL om veckovila, 

f) 15 § tredje stycket ATL om förläggning av raster och 

g) 15 § ATL om utbyte av rast mot måltidsuppehåll i andra fall än som anges i mom. 6 a). 

Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan träffa kollektivavtal om längre 

begränsningsperiod än 16 veckor, dock högst 1 år. Kollektivavtal får även träffas om 

avvikelse från anmärkningen till mom. 6 f). 

Anmärkning 

Detta moments bestämmelser avser inte att utesluta tillämpning av 3 § andra stycket ATL. 

Personalpool 

Mom. 8 För arbetstagare i personalpool gäller de särskilda bestämmelser, som framgår av 

Bilaga D. Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan träffa kollektivavtal om avvikelse från 

Bilaga D. 

§ 14 Flexibel arbetstid 

Mom. 1 Efter överläggningar beslutar arbetsgivaren vilka arbetsplatser eller i vilken 

omfattning flexibel arbetstid ska tillämpas i verksamheten. Förläggning av ordinarie arbetstid 

enligt § 13 mom. 5 tillämpas även vid flexibel arbetstid. Kollektivavtal träffas om följande 

Avstämningsperiodens längd, förläggning och omfattning av flextid samt maximimått för 

flextidssaldo som får överföras till närmast följande avstämningsperiod. 

Definitioner 
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Mom. 2 I samband med tillämpning av flexibel arbetstid gäller följande definitioner 

Normaltid är avtalsenligt ordinarie arbetstids längd och förläggning då flexibel arbetstid inte 

tillämpas. Fast tid är den tid mellan bestämda klockslag under arbetsdag, då arbetstagaren har 

att obligatoriskt fullgöra ordinarie arbetstid. Flextid är den tid mellan bestämda klockslag 

under arbetsdag, då arbetstagaren utöver fast tid kan fullgöra ordinarie arbetstid. Totalram är 

tiden från flextidens början före fast tid till flextidens slut efter fast tid. Avstämningsperiod är 

den tidsrymd efter vilken fullgjord ordinarie arbetstid ska avstämma mot den ordinarie 

arbetstid, som avtalsenligt skulle ha fullgjorts under samma tidsrymd. Flextidssaldo är det 

tillgodohavande (plussaldo) eller den tidsskuld (minussaldo) av ordinarie arbetstid, som 

arbetstagaren har vid avstämningsperiodens slut i förhållande till den ordinarie arbetstiden. 

Förutsättningar 

Mom. 3 Vid tillämpning av flexibel arbetstid gäller följande 

a) den genomsnittliga ordinarie arbetstiden per kalenderår ska bibehållas, 

b) om arbete beordras under flextid kan arbetstagare inte utnyttja flexmöjligheten vid det 

tillfället, 

c) flextidssaldo som ryms inom det som fastställs, överförs till nästa avstämningsperiod och 

d) flextidssaldo som under- eller överstiger vad som fastställts, får överföras till nästa 

avstämningsperiod och ska avräknas timme mot timme vid avstämningsperiodens slut enligt 

följande. Minussaldo ger löneavdrag med 1/165 av månadslönen (i förekommande fall 

uppräknad till lön som om arbetstagaren är heltidsanställd med full ordinarie arbetstid) eller 

för timavlönad med aktuell timlön. Plussaldo bortfaller och medför ingen ersättningsrätt. 

Undantag 

Om minus- eller plussaldo uppkommit på grund av frånvaro med giltigt förfall enligt följande 

stycke respektive på grund av beordrat arbete på flextid, ska minussaldo föranleda löneavdrag 

enligt huvudregeln i första stycket. Plussaldo ska däremot ersättas som ordinarie arbetstid i 

den mån inte viss arbetad tid berättigar till övertidskompensation. Löneavdrag och utbetalning 

för inte överförbart minus- respektive plussaldo ska verkställas vid avlöningstillfället närmast 

efter den månad, vid vars utgång sådant saldo konstaterats. 

e) Vid avslutande av anställning medför plussaldo ersättningsrätt och minussaldo löneavdrag 

enligt mom 3 d).  

Beräkning av ordinarie arbetstid vid frånvaro 

Mom. 4 Vid uträkning av ordinarie arbetstid i flextidssystem ska arbetstagaren under dag då 

arbetstagaren varit frånvarande med giltigt förfall anses ha fullgjort det antal ordinarie 

arbetstimmar som skulle ha gällt vid normaltid. 
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Avvikelser 

Mom. 5 För arbetstagare med flexibel arbetstid gäller följande under förutsättning att 

villkoren för övertidskompensation i övrigt är uppfyllda. 

a) Som övertidsarbete betraktas beordrat arbete på tid som ligger utanför totalramen 

(dagberäkning). Här utgör 2 timmar före och 2 timmar efter normaltiden enkel övertid. b) För 

i förväg beordrat arbete under flextid, som ligger utanför normaltid, utges ersättning med 

enkel övertidskompensation om arbetstagaren under avstämningsperioden fullgjort arbete som 

totalt överstiger sammanlagd normaltid. 

Mom. 6 För arbetstagare med flexibel arbetstid utges tillägget för obekväm arbetstid, enligt § 

21 mom. 1, endast för arbetstid som faller inom normaltiden. 

Möjlighet till lokal avvikelse 

Mom. 7 Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan träffa kollektivavtal om avvikelse från 

denna bestämmelse. 

 
 


