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Abstract 
Arbetstidsdirektivets implementering i svensk lag – En studie om byråkratisk drift 

 

The Implementation of the Working Time Directive into Swedish law – A Study on 

Bureaucratic Drift 

 

by 
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Växjö University 

School of Social Sciences 

Spring semester 2006 

 

The aim of this master-thesis is to investigate the emergence of bureaucratic drift in 

connection with implementation of EU-legislation in Sweden. To narrow it down I have 

chosen to look at the Swedish implementation of the Working Time Directive, directive 

93/104/EG. To be able to fulfil the purpose of this master-thesis I have used two research 

questions; [1] How did Sweden implement the Working Time Directive into Swedish law? 

and [2] Why did Sweden omit to correct implement the Working Time Directive? To be able 

to understand and explain the situation I have used the principal-agent perspective as a 

theoretical framework. An analysis of motives has been used as analytical method. 

 

The results from the analysis show that Sweden, in order to keep the contractual model used 

on the labour market, which is a part of the well known Swedish model, shirked while 

implementing the directive and implemented as to be able to fulfil its own agenda. This gives 

a new dimension to implementation research, since Sweden and Scandinavia is considered a 

‘black hole’ regarding research on implementation in connection with EU-legislation.  

 

 

Keywords: byråkratisk drift, EU, Sverige och EU, implementering av EU-direktiv,  

arbetstidsdirektivet  
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Förord 
 

I och med färdigställandet av den här magisteruppsatsen är min tid vid universitet till ända 

och jag känner mig stolt över det jag har presterat under min utbildning. Tiden i Växjö har 

varit utvecklande och rolig men det är med stor glädje som jag nu tar steget ut i verkligheten 

för att på riktigt få omsätta de kunskaper jag tillgodogjort mig under dessa fyra år till praktisk 

nytta.   

 

Uppsatsarbetet är en av hörnpelarna inom den statsvetenskapliga grundutbildningen och som 

jag personligen uppskattar och värdesätter. Uppsatsskrivandet ger mig som student en 

möjlighet att använda mina införskaffade kunskaper i praktiken och själv presentera ett bidrag 

till vetenskapen. Min förhoppning är att den här uppsatsen skall väcka ett intresse för 

problematiken kring byråkratiska drifter inom EU och på så sätt kunna minimera dess 

negativa effekter. Jag står naturligtvis själv som ansvarig för uppsatsen, men det är några 

personer som på ett eller annat sätt bidragit till färdigställandet av den här uppsatsen som jag 

vill ta tillfället i akt att tacka. Först och främst vill jag tacka min handledare Stefan Höjelid för 

alla kloka kommentarer och positiva uppmaningar. Stefan har handlett samtliga tre uppsatser 

som jag skrivit under min utbildning och har därför i stor utsträckning bidragit till min 

akademiska utveckling. Jag vill även tacka John Alvarsson, Martina Andersson och Sara 

Nilsson för konstruktiv kritik och raka besked under våra uppsatsseminarier. John förtjänar 

dessutom ett extra tack för kloka kommentarer och fruktbara samtal under hundpromenader 

och sena kvällar. Jag vill också tacka Sigrid Jonasson och Patrik Gunnarsson på EU-

kommissionens representation i Sverige som har hjälpt mig med EG-rätten, fil. dr. Ellen 

Mastenbroek för råd och inspiration samt jur. dr. Johann Mulder för hjälp med den svenska 

arbetsrätten. Jag vill också tacka de personer som ställt upp med sin tid för att bli intervjuade. 

Det sägs dock att den som betyder mest alltid presentas sist i en tacklista, så även här. Jag vill 

avslutningsvis tacka min underbara sambo Marina som stöttat mig under de kämpiga stunder 

som uppsatsarbetet fört med sig och som har delat min glädje då arbetet har gått bra. Tack! 

 

Växjö i maj 2006 

Hampus Strömberg 



Arbetstidsdirektivets implementering i svensk lag Hampus Strömberg 

 4

Innehållsförteckning  
 
Figurlista ................................................................................................................................... 6 
 
1. Inledning ............................................................................................................................... 8 

1.1 Introduktion...................................................................................................................... 8 
1.2 Problemområde .............................................................................................................. 11 
1.3 Syfte ............................................................................................................................... 12 
1.4 Frågeställningar.............................................................................................................. 13 
1.5 Disposition ..................................................................................................................... 13 

 
2. Teoretisk föreställningsram .............................................................................................. 14 

2.1 Principal-agentteoretiska utgångspunkter – en analytisk förklaringsmodell ................. 14 
2.2 Kritik mot principal-agent teorin.................................................................................... 18 
2.3 Tidigare forskning .......................................................................................................... 19 

 
3. Metod................................................................................................................................... 21 

3.1 Val av analysmetod ........................................................................................................ 21 
3.2 Motivanalys.................................................................................................................... 23 

3.2.1 Motivanalysen konkretiserad .................................................................................. 24 
3.3 Val av analysobjekt ........................................................................................................ 28 
3.4 Kvalitativa intervjuer...................................................................................................... 29 

3.4.1 Val av intervjupersoner ........................................................................................... 29 
3.4.2 Val av intervjufrågor ............................................................................................... 31 
3.4.3 Genomförande......................................................................................................... 31 

3.5 Avgränsningar ................................................................................................................ 33 
3.6 Material och källkritik .................................................................................................... 34 

 
4. Analys .................................................................................................................................. 36 

4.1 Den konkreta implementeringen .................................................................................... 36 
4.2 Motivanalysen ................................................................................................................ 38 

4.2.1 Motiv ett .................................................................................................................. 38 
4.2.2 Motiv två ................................................................................................................. 40 
4.2.3 Motiv tre.................................................................................................................. 42 
4.2.4 Motiv fyra................................................................................................................ 44 
4.2.5 Sammanfattande motivanalys ................................................................................. 45 

 
5. Resultat................................................................................................................................ 48 
 
6. Avslutande reflektioner ..................................................................................................... 51 
 
Bilaga 1 – Intervjufrågor....................................................................................................... 54 
 
Bilaga 2 – Arbetstidsdirektivet, direktiv 93/104/EG ........................................................... 57 
 
Bilaga 3 – EG-domstolens dom i mål C-287/04 ................................................................... 59 
 
Referenslista............................................................................................................................ 60 

Litteratur............................................................................................................................... 60 



Arbetstidsdirektivets implementering i svensk lag Hampus Strömberg 

 5

Lagtext samt officiella dokument......................................................................................... 63 
Intervjuer .............................................................................................................................. 63 
Övriga källor ........................................................................................................................ 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Arbetstidsdirektivets implementering i svensk lag Hampus Strömberg 

 6

Figurlista 
 

Figur 1.1 Samspelet mellan rådet, kommissionen och medlemstaterna…….…………...10 

 

Figur 2.1 Byråkratisk drift i samband med implementering av EU:s lagstiftning…….....17 

 

Figur 3.1 Lundquists tre analysplan……………………………………………………....22 

 

Figur 3.2 Relationen mellan motiv, argument och tes…………………………………....25 

 

Figur 4.1 Byråkratisk drift i samband med Sveriges implementering av 

               arbetstidsdirektivet……………………………………………………………...47 

 

Figur 5.1 Motiv och motiveringar till den inkorrekta implementeringen………………...50 

 

 



Arbetstidsdirektivets implementering i svensk lag Hampus Strömberg 

 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”The strongest is never strong enough to be master unless he 

transforms strength into right and obedience into duty.” 

                                                                                 (Rousseau)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1Rousseau 1963:6. 
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1. Inledning 
 
Följande kapitel avser att ge läsaren en bakgrund till problemet och en introduktion till 
uppsatsen för att läsaren lättare skall kunna följa uppsatsens röda tråd genom att presentera 
syfte, frågeställningar och disposition. 
 

1.1 Introduktion 
 

A Minister’s signature on a Directive should be a firm commitment, not a 
vague aspiration. 
         (Charlie McCreevy, European Commissioner Internal Market, 2005)2 

 

Den 26 maj 2005 dömdes Sverige av EG-domstolen för att ha underlåtit att korrekt 

implementera3 EU:s arbetstidsdirektiv, direktiv 93/104/EG. Detta är ett exempel på det 

allvarliga och tilltagande problem som EU fått lära sig att leva med i samband med 

implementeringen av dess lagstiftning. Problemet som i sak innebär att medlemstaterna i 

implementeringsprocessen implementerar EU:s beslut4 efter eget gottfinnande i syfte att 

uppfylla en egen agenda benämns inom forskarsamhället som byråkratiska drifter. 

 

Under hela uppbyggnadsfasen och fram till idag har EU präglats av en, till synes, påfallande 

komplexitet gällande uppdelning av beslutsgångar, remissyttringar och kommittéer. Den här 

situationen gäller även för makten att initiera förslag och att därefter implementera besluten. 

Då allt detta vägs samman tonas en bild upp där delegering av makt och befogenheter att 

initiera förslag samt befogenheter att implementera besluten tillfaller kommissionen.5     

 

Problemet med implementeringen av unionens beslut och byråkratiska drifter har under lång 

tid varit påtagligt inom EU.6 I ett tal 1991 deklarerade kommissionens ordförande, David 

                                                 
2 Citatet är hämtat från Mastenbroek 2005:1103. 
3 Jag har valt att i den här uppsatsen operationalisera implementeringsbegreppet som den verksamhet vilken 
avser att i de nationella förvaltningarna och administrativa enheterna förverkliga de inom EU fattade besluten.   
4 Beslut används i uppsatsen som samlingsnamn för beslut, lagstiftning, förordningar och direktiv fattade av 
unionen som kommissionen har i uppgift att implementera och som rör den inre marknaden. 
5 Bergström 2003:1ff; Pollack 2000:120. 
6 Även om det från centralt håll och även från flera forskare argumenteras för förekomsten av ett 
implementeringsproblem finns det de som hävdar att problemet kanske är väl överdrivet. Peters menar förvisso 
att implementeringen i EU är ett problem men att den här problematiken snarare är en del av implementeringens 
natur och därmed inte bör överdrivas. Som framgår i uppsatsen har jag valt att ansluta mig till dem som trots att 
implementeringsproblemen möjligtvis kan falla inom implementeringens natur, hävdar att detta resulterar i 
problem för unionen. Peters 2000:204f. 
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Williamson, att kommissionen hade problem med implementeringen av det ständigt ökande 

antalet beslut fattade av unionen. Sedan Williamson offentligt deklarerat förekomsten av ett 

implementeringsproblem 1991 har problemet kraftigt ökat på grund av ett flertal faktorer; 

andelen beslut som behöver implementeras har ökat kraftigt, nya omfattande och 

komplicerade kompetensområden har tillerkänts unionen samt att subsidiaritetsprincipen har 

komplicerat kommissionens relation till medlemsstaterna. Problemet grundar sig i EU:s 

tillsynes påtagligt svaga organisatoriska struktur där kommissionen endast har direkt 

implementeringsrätt på ett fåtal policyområden exempelvis konkurrenspolitik och 

fiskeripolitik. På de flesta övriga policyområdena är kommissionen endast toppen på en 

implementeringshierarki, och därmed delegerar rätten att implementera beslut fattade på EU-

nivå till medlemsstaterna samt där inom olika lokala och regionala organisationer och 

myndigheter.7  

 

The EU […] cannot carry out the task of implementing Community policy. In 
this sense, then, despite the strength of the EU legal system, the Community 
institutions are practically dependent on the cooperation of the Member States 
for the success of Community policies.8  

 

Kommissionens före detta ordförande Jacques Santer har tidigare beskrivit implementeringen 

av unionens beslut som en av kommissionens tre viktigaste uppgifter.9 Detta har därefter varit 

ett återkommande tema i kommissionens arbete för strukturell förändring. I vitboken 

Styrelseformerna i EU10 redogör kommissionen för det arbete som anses viktigt och som bör 

fokuseras på för att kommissionen skall fungera bättre i sitt framtida arbete. Kommissionen 

pekar här på behovet av att komma till rätta med problematiken kring byråkratisk drift. 

Åtgärderna i vitboken pekar på ökad samreglering samt att kommissionen skall få ökade 

befogenheter att övervaka implementeringsprocessen. Således tar kommissionen situationen 

med byråkratisk drift på allvar och avser att minska dess inflytande över 

implementeringsprocessen.11 

 

                                                 
7 George & Bache 2001:238f; Peters 2000:190f. 
8 Halberstam 2001:238f.  
9 Levy 2000:206. 
10 Europeiska kommissionen 2001. 
11Europeiska kommissionen 2001:37f, 42f; Almer & Rotkirch 2004:66.  
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Den situation som för närvarande är aktuell inom EU rörande processen vid implementering 

av unionens lagstiftning och direktiv är som nämns ovan påtagligt komplex och innehåller ett 

flertal komplicerade omständigheter. Processen ser ut som följer:  

 

EU:s medlemsstater har, i form av rådet, delegerat makten att initiera förslag rörande den inre 

marknaden till kommissionen som, genom olika utskott och kommittéer12, bereder ett förslag 

som därefter åter skall behandlas i rådet och i parlamentet. Här går återigen ansvaret över till 

kommissionen som i enlighet med Romfördraget artikel 211 skall implementera beslut 

rörande den inre marknaden.13 Kommissionen har därefter i sin tur delegerat makten att aktivt 

implementera besluten i medlemsstaterna till medlemsstaterna, och där inom berörda 

administrativa enheter. Kommissionen behåller därmed endast rätten och skyldigheten att 

övervaka att implementeringen går rätt till och att implementeringen sköts på ett sätt som 

gynnar gemenskapen.14 Situationen ser bildligt talat ut på följande sätt: 

 

Figur 1.1 Samspelet mellan rådet, kommissionen och medlemsstaterna 

 

 
Kommentar: Figur 1.1 visar det samspel som äger rum mellan rådet, kommissionen och medlemsstaterna 
rörande beslutsförfarandet och implementeringen av frågor gällande den inre marknaden. Rådet har delegerat 
makten att initiera förslag till kommissionen. När kommissionen lägger ett förslag går detta åter till rådet där ett 
beslut fattas. Detta beslut ges kommissionen i uppdrag att implementera i medlemsstaterna. Kommissionen 
delegerar dock ansvaret för den direkta implementeringen till medlemsstaterna men har fortfarande rätten och 
skyldigheten att övervaka så att implementeringen sker korrekt. För att förenkla modellen har parlamentet 
lämnats utanför resonemanget då deras roll endast är beslutsfattande och därmed inte direkt påverkar 
implementeringsprocessen. 
 

                                                 
12 Systemet går under benämningen kommittologi.  
13 Romfördraget artikel 211. 
14 Hix 2005:31ff, 40; Nugent 2000:7. 
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Detta innebär att medlemsstaterna besitter en mycket viktig maktfaktor både i rådet och på 

lokal nivå då makten att fatta beslut och kontrollen över implementeringen i stor utsträckning 

sköts av medlemsstaterna. Den här situationen resulterar i att det pågår en ständig kamp 

mellan de exekutiva enheterna inom respektive nivå.15 

 

1.2 Problemområde 
    

The capacity to implement policy is one central defining feature of any 
political system, and if in the future the EU is to be a functioning government 
then implementation becomes a crucial question. Implementation is often 
forgotten as political systems and their policies are designed, but this is a 
crucial activity for any government, and often defines what policies actually 
mean.16      

 

Enligt Peters är den viktigaste aspekten vid diskussioner kring implementering och problem 

som kan uppstå i anslutning till implementeringen, den om vilken grad av likformighet den 

implementerade lagstiftningen eller beslutet skall ha. Inom EU har det ända sedan införandet 

av den inre marknaden varit centralt med en uniform lagstiftning på områden som rör de fyra 

friheterna17. Trots att vissa nationella undantag har tillåtits är det likformighet som har varit 

den drivande kraften.18 

 

Problemet här är EU:s fragmenterade uppdelning av maktcentrum. När besluten fattade i rådet 

och parlamentet skall implementeras sker en delegering och utskiftning av makt till 

medlemsstaterna och dess administrativa enheter.19 Resultatet av detta blir att kedjan från 

förslag till implementerat beslut blir väldigt lång samt att förfarandet delas upp på många 

aktörer. Detta har visat sig generera en påtaglig byråkratisk drift hos inblandade parter. 

Delegeringen av implementeringsbefogenheter ger en situation där medlemsstaternas 

regeringar och administrativa enheter kan komma att utnyttja sin nyvunna makt för att infria 

sin egen agenda. Det är inte sällan som dessa enheter har en egen agenda samt att de inte delar 

den politik som förs av kommissionen och att de negligerar beslutet för att istället genomföra 

beslutet efter eget gottfinnande. Studier visar även att frontlinjebyråkrater har en tendens att i 

första hand implementera beslut som inte kräver så stora insatser. Därmed missgynnas beslut 
                                                 
15 Hix 2005:40. 
16 Peters 2000:203. 
17 Fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital vilket formaliserades genom den Europeiska enhetsakten 
1986. 
18 Peters 2000:197ff, 203f. 
19 Gustavsson 2005:3, 7. 
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som kräver stora och omfattande omstruktureringar eller andra typer av insatser.20 Hix21 

skriver: 

 

Nevertheless, the result tends to be a highly unsettled policy environment in 
most member states, with often inconsistent policy responses by national 
governments.    

 

Problematiken kring byråkratisk drift och således bristande implementering är bristen på 

legitimitet som uppstår i samband med dessa drifter. Följden av de byråkratiska drifterna blir 

att de inom EU demokratiskt fattade besluten inte implementeras på ett likartat sätt i samtliga 

berörda medlemsstater varpå lagstiftningen kommer att tillämpas olika i olika medlemsstater. 

Detta resulterar i en legitimitetsbrist då aktörer i vissa medlemsstater tvingas följa en viss 

lagstiftning medan andra inte kommer att göra detsamma. Problemet blir de 

konkurrensfördelar som kan uppstå bland konkurrerande aktörer på samma marknad inom den 

inre marknaden. Då likformighet är grunden för möjligheten för samtliga av unionens 

medborgare att på lika grunder konkurrera fritt på den inre marknaden, utgör detta ett 

essentiellt hot mot legitimiteten i den process som i stor utsträckning styr unionens 

medborgares vardag, nämligen den transnationella beslutsapparaten.22    

 

Sverige har i stor utsträckning varit förskonade från byråkratiska drifter och har en god 

statistik gällande implementeringen av EU:s beslut. Därför är det högst intressant att 

undersöka varför Sverige, som enligt EU-statistikannars anses vara bäst i klassen gällande 

implementering, nu inte implementerar korrekt.23 Varför har Sverige nu, som annars 

implementerar korrekt och i tid, inte korrekt implementerat EU:s arbetstidsdirektiv? 

 

1.3 Syfte 
 

Med anledning av föregående resonemang, är syftet med den här magisteruppsatsen att belysa 

uppkomsten av byråkratiska drifter i samband med implementeringen av EU:s lagstiftning i 

Sverige. 

 

                                                 
20 Hix 2005:29; Nugent 2001:276; Palumbo & Calista 1990:31; Pollack 2000:113. 
21 Hix 2005:39. 
22 Beetham & Lord 1998:13, 119f. 
23 Europeiska Kommissionens Generalsekreteriat - Situation of the notification of national measures of 
implementing the directives; Mastenbroek - Umeå 16 mars 2006. 
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1.4 Frågeställningar 
 

Följande frågor fungerar som hjälp för att uppfylla syftet. 

 

[1]    Hur har EU:s arbetstidsdirektiv, direktiv 93/104/EG, implementerats i svensk 

lag? 

 

[2]   Varför underlät Sverige att korrekt implementera EU:s arbetstidsdirektiv, 

direktiv 93/104/EG? 

 

Den första frågeställningen är av en relativt teknisk karaktär och besvarar hur 

implemeteringen rent tekniskt och juridiskt har gått till och hur implementeringen tar sig 

uttryck i den svenska lagen. Den andra frågeställningen är av mer analytisk och undersökande 

karaktär och avser att mer djupgående undersöka Sveriges agerande vid implementeringen av 

arbetstidsdirektivet. 

 

1.5 Disposition 
 

I kapitel ett ges läsaren en introduktion till uppsatsen samt en presentation av 

problemområdet, syftet och frågeställningarna. Kapitel två behandlar uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter och tar även upp det för uppsatsen relevanta forskningsläget. I kapitel tre 

presenteras den metod som i uppsatsen används för att analysera det empiriska materialet 

samt den metod som har använts vid insamlandet av det empiriska materialet. I kapitel fyra 

presenteras den analys som ligger till grund för resultatpresentationen i kapitel fem. 

Uppsatsen avslutas med några egna reflektioner i kapitel sex, grundade på uppsatsens resultat 

och teoretiska utgångspunkter.   
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2. Teoretisk föreställningsram 
I följande kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som uppsatsens analytiska del 
vilar på. Då uppsatsen i huvudsak är empiridriven är teorin ett stöd för den kommande 
analysen och resultatpresentationen. Teorin ger även en extra dimension till uppsatsens 
analytiska del samt fungerar som guide efter det att problemet presenterats. 
 

2.1 Principal-agentteoretiska utgångspunkter – en analytisk förklaringsmodell   
 

Med anledning av uppsatsens syfte och den analystiska förklaringsmöjlighet som den 

principal-agentteorertiska utgångspunkten erbjuder, har jag valt att använda mig av den 

principal-agentteoretiska utgångspunkten som teoretisk förklaringsmodell för den här 

uppsatsen.  

 

Den principal-agentteoretiska utgångspunkten som i den här uppsatsen står som analytisk 

förklaringsmodell förutsätter som namnet möjligtvis antyder att det finns en principal och en 

agent. Principalen fungerar i principal-agentrelationen som huvudman, det vill säga är den 

aktör som delegerar uppgiften i fråga till en annan aktör – agenten. Agenten, exekutiven, är 

således den aktör som av principalen ges i uppdrag att utföra en uppgift för principalens 

räkning. Det som är centralt i principal-agentteorin är att de maktbefogenheter som agenten 

ges, genom delegering, utnyttjas av agenten för att uppfylla en egen agenda. I fallet med den 

här uppsatsen fungerar kommissionen som principal och den svenska regeringen som agent.  

 

För att konstruktivt kunna föra ett, för den oinvigde läsaren begripligt, resonemang kring 

principal-agentteoretiska fenomen samt för att på ett bra sätt förklara principal-agentteorins 

kontext anser jag att det är nödvändigt att börja med en kort introduktion och bakgrund till 

den kontext inom vilken principal-agentteorin ofta har sitt ursprung. Då principal-

agentrelationerna grundar sig i ett rationellt beteende samt att den organisationsteoretiska 

delen som rational-choice representerar ger en god konkretisering av principalens och 

agentens agerande, är det nödvändigt att börja med en kort introduktion till den rationalistiska 

teorin – rational-choice. Individen antas här agera på ett sätt som i så stor utsträckning som 

möjligt skall maximera dennes egen nytta. Individen är en nyttomaximerare som i enlighet 

med ekonomiska överväganden väger möjliga vinster och förluster mot varandra för att på 

saklig grund fatta det beslut som i den aktuella frågan gynnar en själv i så stor utsträckning 

som möjligt utifrån de preferenser som i det aktuella fallet värderas högst. Därmed genereras 
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ett resultat som maximerar individens egen nytta, vilket även kan resultera i att nyttan nås på 

bekostnad av andra. Rational-choiceteoretiska utgångspunkter förklaras väl i kontexten av 

organisationer, där den vanliga tolkningen av organisationer är att de uppkommer för att det i 

vissa fall kan ges större fördelar till organisationens medlemmar genom att agera gemensamt. 

Därmed gäller att organisationer uppstår utifrån en rationalistisk agenda. Om organisationen 

ses som en rationellt inrättad struktur innebär detta att den skapats av en eller flera personer 

för att genom en planmässig agenda uppnå ett eller flera mål, vilket/vilka ligger i 

huvudmannens, det vill säga grundarens, intresse.24    

    

Den rational-choiceteoretiska dimension har ursprungligen en ekonomisk bakgrund och så 

även principal-agentteorin. Principal-agentteorin härstammar från den nationalekonomiska 

teoribildningen och mer precist The Theory of the Firm25, vilken ursprungligen behandlar 

övervakningsproblemet vid gemensamt handlande inom en organisation eller företag. 

Avsikten var att undersöka att ingen skapade sig fördelar på någon annans bekostnad. Teorin 

har här efter tolkats till att även kunna appliceras på andra kontexter än just den ursprungliga 

övervakningen av arbetare, och gäller nu även avdelningar inom den offentliga 

verksamheten.26 Med en, för den här uppsatsen, kontextanknuten ansats kan teorin förklaras 

enlig följande: 

 

Oavsett den struktur som den offentliga förvaltningen är uppbyggd kring fungerar systemet så 

att inget blir gjort om inte olika entreprenörer kontrakteras27 och för samhällets räkning utför 

de uppgifter som de enligt kontraktet åtar sig att utföra. Med andra ord är hela den offentliga 

verksamheten uppbyggd kring olika typer av kontrakt som löper över olika tidsperioder. Det 

som dock är den största utmaningen inom förvaltningen är, vid sidan av att kontraktera 

exekutörer, att få exekutören att uppfylla sina åtaganden.28 Här aktualiseras det som i 

samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning benämns som en principal-agentrelation. 

Det förefaller ganska naturligt att inte huvudmannen – det vill säga toppen på hierarkin – vare 

                                                 
24 Zey 1998:2; Abrahamsson 1992:44 se även Olsson 1971. Det kan här lämpligen även tilläggas att andra 
synsätt på organisationers syften och uppkomst förekommer, till exempel den systemteoretiska skolan. 
Abrahamsson 1992:44ff.  
25 Abrahamsson 1992:43f. 
26 Se exempelvis Hix 2005:27ff samt Tallberg 1999:49-74. 
27Inom principal-agentteorin talar man om att principalen och agenten är sammanbundna genom ett kontrakt. 
Detta kontrakt kan, men behöver inte, vara ett fysiskt kontrakt i den bemärkelsen som vanligtvis avses, utan kan 
som i fallet med rådet och kommissionen eller kommissionen och medlemsstaterna ske genom andra typer av 
avtal som fördrag eller delegering av befogenheter.    
28 Lane 2005:15, 32. 
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sig bör eller kan ha fullständigt exekutivt ansvar för samtliga funktioner inom verksamheten. 

Detta innebär, som ovan antyds, att en huvudman delegerar ansvaret över en fråga eller ett 

policyområde till en agent som får i uppgift att enligt bestämda mål implementera eller på 

annat sätt genomföra de uppgifter som agenten av huvudmannen har ålagts att utföra. Problem 

kan uppstå i den här relationen då principalen har ett intresse av att uppgiften utförs på ett 

neutralt och sakligt sätt för att uppfylla de mål som ursprungligen var tänkta att uppnås. Dock 

har det visat sig att i flera av de fall där relationer mellan en principal och en agent 

förekommer använder agenten sin nyvunna makt till att uppfylla en egen agenda. Det vill 

säga, i stället för att utföra uppgiften som det utifrån principalens perspektiv är tänkt, utförs 

uppgiften så att resultatet i stället gynnar agenten. Relationen mellan principalen och agenten 

mynnar således ut i byråkratiska drifter.29 

 

I fallet med EU aktualiseras den här situationen när kommissionen av praktiska och andra skäl 

delegerar makten att implementera de av unionen fattade besluten till medlemsstaterna och 

deras exekutiva myndigheter. Situationen beskrivs i figur 2.1, vilken exemplifierar den 

situation som uppstår mellan kommissionen och medlemsstaterna i anslutning till att ett nytt 

beslut skall implementeras. Beslutet skall implementeras så som det ser ut vid punkten 

Kommissionen. Det som dock sker när beslutet når medlemsstaterna är att respektive regering 

i ett försök att uppfylla en egen agenda implementerar beslutet i enighet med punkt Y för 

regering A och B och enlighet med punkt X för regering C då beslutet i dessa former i större 

utsträckning stämmer överens med respektive regerings preferenser. Beslutet har således 

utsatts för byråkratiska drifter där principalen och agenten har olika intressen. Då agenten, det 

vill säga medlemsstaternas regeringar, till sin natur är opportunistisk driver besluten i väg från 

den ursprungliga lydelsen.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29Abrahamsson 1992:122; Hix 2005:27ff.  
30 Hix 2005:27ff. 
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Figur 2.1 Byråkratisk drift i samband med implementering av EU:s beslut. 

 

 
Kommentar: Figuren visar det skeende som går under benämningen byråkratisk drift. Kommissionen får i 
uppdrag att implementera ett beslut som efter att ha delegerats till medlemstaterna, efter implementeringen ser 
annorlunda ut. Beslutet skall implementeras så som det ser ut vid punkten Kommissionen. Det som dock sker när 
beslutet når medlemsstaterna är att respektive regering i ett försök att uppfylla en egen agenda implementerar 
beslutet i enighet med punkt Y för regering A och B och enlighet med punkt X för regering C då beslutet i dessa 
former i större utsträckning stämmer överens med respektive regerings preferenser.  Figuren är en modifierad 
kopia av den som finns i Hix 2005:29. 
 

Sammanfattningsvis gäller följande i principal-agentrelationen i den här uppsatsen. 

Principalen – kommissionen – har i egenskap av huvudman för organisationen en uppgift att 

utföra, vilket är att implementera arbetstidsdirektivet i medlemsstaterna. Denna uppgift anses 

uppfylld när ett visst resultat är uppnått, det vill säga när direktivet är korrekt implementerat i 

medlemstaterna. För att utföra uppgiften och nå de uppställda målen kontrakterar principalen 

en agent, Sverige, som enligt avtalet skall utföra uppgiften för en viss ersättning, vilket i det 

här fallet blir politisk makt – det vill säga makten att implementera arbetstidsdirektivet, vilken 

betalas av principalen. Det som är typiskt för just principal-agentteorin i det här fallet är just 

att den fokuserar på samspelet mellan principal och agent. Dessa båda parter är i lika stor 

uträckning i en beroendesituation med varandra, men har samtidigt konkurrerande intressen. 

Principalen är i största utsträckning benägen att nå målet till en så låg kostnad som möjligt, 

det vill säga ge ifrån sig så lite makt som möjligt, genom att betala så lite som möjligt till 

agenten. Agenten är, till skillnad från detta, intresserad av att maximera sin inkomst, det vill 

säga nyttja sin nyvunna politiska makt fullt ut, samtidigt som ansträngningen för att nå målet 

minimeras, genom att minska den politiska kostnaden.31 

 
                                                 
31 Lane 2005:39. 
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Härmed aktualiseras behovet av någon typ av kontroll av agenten från principalens sida.32 Då 

principalen av naturliga skäl har ett intresse i att den delegerade uppgiften utförs på ett, ur 

dennes synvinkel, korrekt och tillfredsställande sätt samt att principalen med stor sannolikhet 

är medveten om agentens opportunistiska läggning är övervakning av agenten det enda sättet 

att med säkerhet garantera ett fullgott resultat.33  Lösningen på problemet med moral hazard, 

det vill säga problemet där agenten lovar en sak genom kontraktet men sedan levererar ett 

avvikande resultat, är således att instifta en övervakningsfunktion, en så kallad monitor.34  

 

2.2 Kritik mot principal-agent teorin 
 

Samtidigt som rational-choice har hyllats och använts av forskare världen över inom flera 

olika samhällsvetenskapliga falanger har rational-choice även utsatts för mycket kritik genom 

åren. Då principal-agentperspektivet grundar sig på rationalistiska antaganden kommer 

kritiken mot rational-choice även att gälla principal-agentteorin. Kritiken har tagit olika 

proportioner och antagit diverse skepnader men utgår i grund och botten från samma 

antagande och grundtes.35 Jag skall därför inte gå in i detalj på samtliga varianter av kritik 

utan fokuserar på det grundantagande som kritiken har sitt ursprung i.  

 

Detta grundantagande hävdar att människan är en så komplex varelse att det inte är möjligt att 

i samtliga situationer som vi ställs inför handla utifrån ett givet mönster som i efterhand kan 

placeras in som rationellt kontra irrationellt handlande. Kritikerna hävdar att svagheterna 

inom teorin i första hand gäller teorins extrema fokus på den enskilda individens agerande. 

Detta gör enligt kritikerna att utgångspunkten blir alldeles för subjektiv och därmed inte tar 

hänsyn till externa effekter som kan spela en avgörande roll i hur de uppsatta målen uppfylls. 

Till exempel är vår samhällssituation med sociala och yrkesmässiga nätverk och en allt mer 

globaliserad värld för komplex för att vi som individer ensamma utan hänsyn tagen till andra 

och konsekvenser av vårt handlande enbart skulle kunna handla utifrån våra egna 

preferenser.36  

                                                 
32 Som framgår av uppsatsens syfte kommer inte principalens, det vill säga kommissionens, kontrollfunktion att 
analyseras i den här uppsatsen. Anledningen till att den får utrymme här är för att ge en mer komplett bild av den 
principal-agentteoretiska problematiken. 
33 Lane 2005:73; Abrahamsson 1992:102. 
34 Abrahamsson 1992:102. I fallet med EU fyller kommissionen och EG-domstolen rollen som monitor. 
35 Se exempelvis Zey 1998:87-113. 
36 Abrahamsson 1992:47ff; Dowding 1991:18; Zey 1998:70, 90f. 
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Rational-choice skulle dock bemöta den här kritiken med att i den aktuella situationen som 

står för handen kommer alltid det mest rationella alternativet att väljas. Därmed är externa och 

interna faktorer med i beräkningen. Egennyttan blir kanske inte lika stor som om beslutet 

fattades i någon typ av idealvärld men utifrån den situation som är reell i detta nu tas alltid det 

beslut som genererar den största möjliga egennyttan.  

 

Faktum är dessutom att rational-choice och principal-agentteorierna är just teoretiska 

utgångspunkter. Det vill säga en möjlig förklaringsmodell för att lättare förstå verkligheten 

och olika skeenden inom samhällsvetenskapen och gör därför inte anspråk på att stå som 

universell lag. Som Dowding formulerar det37: 

 

We are nor claiming that the model is true. But the model is useful if it 
enables us to understand the situation better than another description (for a 
model is just another description of a situation). 

 

2.3 Tidigare forskning 
 

Uppsatsen grundar sig i stor utsträckning på tidigare forskning gällande implementering av 

EU:s lagstiftning, då det finns mycket skrivet om just detta. Vad gäller den mer specifika 

problemställningen i den här uppsatsen är forskningsläget något mer oklart och ter sig något 

begränsat. Dock har ämnet en hög intressegrad vilket bland annat framkom på årsträffen för 

Svenska Nätverket för Europaforskning i Statskunskap (SNES) i Umeå 2006 samt att flera 

kommande forskningsrapporter berör den här problematiken. Vid ett seminarium i Stockholm 

arrangerat av Svenska Institutet för Europapolitiska Studier (SIEPS) i december 2005 

presenterades en kommande avhandling Interstitial Institutional Change: Contested 

Competences in the European Union angående förhållandet mellan EU:s institutionella design 

och de förändringar i maktförhållanden som äger rum mellan regeringskonferenser. Inom 

denna avhandling behandlas bland annat implementering och delegering av makt. En annan 

kommande avhandling som berör mitt ämne är Ellen Mastenbroeks avhandling, vilken 

hänvisas till i uppsatsen genom en artikel presenterad av Mastenbroek. Simon Hix tar även 

upp den här problematiken i sin bok The Political System of the European Union.  

 

                                                 
37 Dowding 1991:21. 
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I övrigt har sökningar i artikeldatabasen Electronic Library Information Navigator (ELIN) 

gjorts. Sökningarna har utgått från sökorden: byråkratisk drift, bureaucratic drift + EU samt 

implementation + EU-legislation. Sökningen på byråkratisk drift gav inget resultat. Vid 

sökningen på bureaucratic drift + EU gavs sju träffar om olika dimensioner och effekter av 

byråkratisk drift, där dock ingen behandlade skandinaviska förhållanden. Sökningen på 

implementation + EU-legislation gav 33 träffar där ingen stämde överens med någon av de 

skandinaviska länderna. Dock fanns en artikel av Ian Bailey – National adaptation to 

European integration: institutional vetoes and goodness-of-fit – som behandlar 

Storbritanniens och Tysklands implementering av the Packaging Waste Directive, och hur 

dessa två olika länder genom olika metoder implementerar direktivet.  

 

När det gäller den här uppsatsens empiriska fokus gällande den svenska implementeringen av 

arbetstidsdirektivet finns studier av mer förvaltningspolitisk karaktär som tar upp 

förändringen av det svenska välfärdssamhället. Ett exempel är Anna Bendz:s avhandling I 

välfärdsstatens hägn: Autonomi inom arbetslöshetsförsäkringen.  

 

I övrigt ter det sig så att de skandinaviska ländernas implementeringsprocess gällande EU:s 

lagstiftning och där inom byråkratiska drifter är relativt outforskad, det vill säga att jag inte 

har kunnat hitta någon forskning på det här området. Därmed inte sagt att det inte finns, 

snarare att jag inte har mäktat med att hitta den.     
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3. Metod  
Nedan presenteras de metoder och tillvägagångssätt som ligger till grund för insamlandet av 
uppsatsens empiriska data samt de metoder som används för att analysera det empiriska 
materialet.  
 

3.1 Val av analysmetod 
 

För att vetenskapen skall vara fruktbar och i forskarsamhället uppfattas som legitim är det av 

yttersta vikt att studien är möjlig att upprepa med samma resultat som följd, det vill säga att 

studien är intersubjektiv. För att uppnå detta samt kravet på reliabilitet och validitet är det 

nödvändigt att för läsaren presentera det tillvägagångssätt som har använts i uppsatsen. 

 

För att kunna genomföra en undersökning av det här slaget är det viktigt att välja en 

analysmodell som motsvarar de krav som genom syftet ställs på uppsatsens tillvägagångssätt. 

Därför har valet av övergripande analysmodell för den här uppsatsen fallit på fallstudien. 

Fallstudien är en metod som med fördel kan tillämpas då undersökningens syfte är att 

beskriva eller belysa en omfattande och komplex verklighet. Fallstudien ger forskaren 

möjligheten att ”ta en liten del av ett stort förlopp [---] och med hjälp av fallet beskriva 

verkligheten och säga att fallet i fråga får representera verkligheten”.38 

 

Fallstudien har genom åren fått utstå mycket kritik och anses av många vara en metod som 

inte skall befattas med samhällsvetenskap. Anledningen är att fallstudien av många kritiker 

anses ha en ofullständig precision gällande resultatet av undersökningen, att undersökningen 

inte är tillräckligt objektiv samt att fallstudien inte anses vara tillräckligt hård i meningen att 

forskaren ges liten möjlighet att generalisera sina resultat. En illa genomförd fallstudie är med 

största sannolikhet inte en bra metod att använda. Dock finns det stora fördelar och hög 

vetenskaplig relevans i en korrekt genomförd och sakligt presenterad fallstudie.39 Bland annat 

möjligheten att på djupet belysa en företeelse, möjligheten att undersöka objekt och 

företeelser som av olika anledningar inte annars skulle vara möjliga att undersöka samt vid 

fall av teoretisk exemplifiering.40 Exempelvis studiet av byråkratiska drifter. Detta då området 

                                                 
38 Ejvegård 2003:33. 
39 Yin 2003:xiii, 10.  
40 Esaiasson et al. 2004:120; Yin 2003:5, 40f; Ejvegård 2003:33. 
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är allt för omfattande och komplext för en allomfattande eller kvantitativ studie. Det är dock 

möjligt att genom en fallstudie belysa och teoretiskt exemplifiera den här företeelsen.  

 

För att svara mot mitt syfte och mina frågeställningar är det viktigt att föra analysen bakom 

motiveringen och fokusera på de verkliga motiven. Lundquist har beskrivit den här processen 

med att politiska budskap är möjliga att analysera utifrån tre nivåer: 

 

Figur 3.1 Lundquists tre analysplan 

 
Kommentar: Figur 3.1 är en modifierad version av Lundquists modell och visar de tre analysnivåerna som 
Lundquist hävdar föreligger vid politiska beslut. Figuren är hämtad från Lundquist 1993:109. 
 

Det är således, med utgångspunkt i Lundquists modell, informationsplanet41 som jag är 

intresserad av i den här uppsatsen. Därför har en motivanalys valts som konkret analysmetod 

inom ramen för fallstudien. 

 

Valet av analysmetod har vuxit fram efter att jag fördjupat mig inom den kvalitativa 

textanalysen där argumentationsanalys och idéanalys stod som möjliga analysmetoder. Som 

jag har tolkat argumentationsanalysen, ser den i första hand till argumenten och hur de 

påverkar och samverkar. Argumentationsanalysen besvara därför frågan hur argumentationen 

har förlöpt, det vill säga i det här fallet motiveringen till varför EU:s arbetstidsdirektiv inte 

                                                 
41 Anledningen till att jag stannar vid informationsplanet och inte ger mig in även på verklighetsplanet är för att 
ett sådant steg skulle vara alldeles för resurskrävande och inte riktigt relevant för undersökningens syfte.  
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implementerats som brukligt.42 Den behandlar således det Lundquist benämner som 

utsagoplanet, och får därför avfärdas som analysmetod. Idéanalysen tar precis som 

argumentationsanalysen sitt avstamp i de argument som används för att motivera att beslut 

eller på annat sätt föra fram en ståndpunkt. Skillnaden ligger i att idéanalysen använder 

argumentet för att spegla en bakomliggande problematik och/eller motivbild. Idéanalysen 

svarar därför på frågan varför ett beslut eller en argumentation ser ut på ett visst sätt. I fallet 

med den här uppsatsen således varför implementeringen av EU:s arbetstidsdirektiv inte 

implementerades korrekt i Sverige.43 Idéanalysen behandlar således det som Lundquist 

benämner som informationsplanet, vilket är det som jag med utgångspunkt i uppsatsens syfte 

avser att undersöka i den här uppsatsen. Utifrån resonemanget angående idéanalys har valet 

på tillämpad analysmetod därefter fallit på en motivanalys.44  

 

3.2 Motivanalys  
 
En motivanalys syftar till att ”kartlägga de medvetna överväganden en aktör gör inför ett 

beslut”.45 Motivanalysens mål är således att belysa de medvetna överväganden som aktören i 

fråga gjort för att kunna uttala sig om varför aktören handlade som den gjorde i en avgränsad 

fråga. Värt att påpeka här är att det är viktigt att skilja på motivering och motiv. För att 

återknyta till Lundquists analysplan ligger motiveringar på utsagoplanet och motiven på 

informations- och verklighetsplanet.46  

 

En första utgångspunkt gällande motivanalysen är att identifiera aktören vars motiv skall 

analyseras. Därefter bör den analytiska angreppspunkten beslutas om. Detta då det är möjligt 

att arbeta antingen med förhandsdefinierade motiv eller med ej förhandsdefinierade. 

Skillnaden blir att forskaren i analysen med förhandsdefinierade motiv arbetar med att 

verifiera eller falsifiera ett antal på förhand uppställda tänkbara motiv, medan forskaren i 

analysen med ej förhandsdefinierade motiv – som benämningen antyder, arbetar 

förutsättningslöst. Fördelen med att arbeta med ej förhandsdefinierade motiv blir att man som 

forskare blir mer öppen för vad det empiriska materialet visar. Nackdelen är att man gör sig 

beroende av de inblandade aktörernas utsagor och att viktiga outtalade motiv inte kommer 

                                                 
42 Se exempelvis Bergstöm & Boréus 2000:89-147. 
43 Se exempelvis Bergström & Boréus 2000:148-178 samt Vedung 1977. 
44 Esaiasson et al. 2004:317-331. 
45 Esaiasson et al. 2004:317. 
46 Esaiasson et al. 2004:317ff; Lundquist 1993:109. 



Arbetstidsdirektivets implementering i svensk lag Hampus Strömberg 

 24

med i analysen, bland annat egennyttiga motiv. Fördelen med förhandsdefinierade motiv är att 

egennyttiga motiv ges ett stort utrymme i analysen, vilket i den här typen av undersökning 

anses vara högst relevant. Nackdelen blir dock att risken finns att vissa eventuella motiv 

riskerar att falla ut ur undersökningen och därmed inte kommer med i analysen. Då den här 

uppsatsens teoretiska utgångspunkt grundar sig i ett opportunistiskt beteende väljer jag att 

använda mig av ett antal förhandsdefinierade motiv vid analysen.  

 

Då motivanalysen är en kvalitativ metod får den utstå mycket kritik angående bristande 

objektivitet då motiv inte är något konkret utan ”mentala processer” som skall tolkas och 

mätas av forskaren.47 Den här kritiken är svår att värja sig emot då det naturligtvis aldrig med 

absolut säkerhet går att fastställa en persons innersta tankar och motiv. Det finns dock sätt att 

på saklig och argumenterade väg resonera på ett sätt som bit efter bit genererar en bild som 

med stor sannolikhet är sann. Detta problem finns dock även inom kvantitativa 

undersökningar då det är brukligt att använda sig av en 95% säkerhetsnivå, vilket resulterar i 

en risk för fel i 5% av fallen. Det jag vill säga är att inga eller åtminstone väldigt få 

samhällsvetenskapliga undersökningar kan uttala sig med absolut säkerhet. Det som är 

normen gällande motivanalyser, vilket för övrigt gäller alla kvalitativa studier, är att sakligt 

och grundligt argumentera för de slutsatser och tillvägagångssätt som förekommer i 

undersökningen för att minimera graden av oklarheter och för att möjliggöra den 

intersubjektiva dimensionen.48 

3.2.1 Motivanalysen konkretiserad 
 

Så som jag ser den här undersökningen gäller att en tes presenteras genom att man anger ett 

eller flera argument som har sin grund i ett eller flera motiv. Situationen presenteras i figur 

3.2. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Esaiasson et al. 2004:319. 
48 Esaiasson et al. 2004:331. 
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Figur 3.2 Relationen mellan motiv, argument och tes  

 

 
Kommentar: Figur 3.2 visar relationen mellan motiv, argument och tes. Denna relation, där motivet föder 
argumentet vilket mynnar ut i en tes, är central för motivanalysen och således för analysen i den här 
undersökningen.  
 

Utifrån motivanalysens normer och regler har jag valt att ställa upp följande tänkbara motiv 

till varför Sverige underlät att korrekt implementera EU:s arbetstidsdirektiv:  

 

1. Arbetstidslagen skulle kort efter implementeringen revideras. Således fanns det ingen 

anledning att göra mer än de absolut nödvändigaste ändringarna. 

 

2. Arbetstagarna gavs redan det skydd som åsyftas i direktivet via svensk lag och 

kollektivavtal. Det fanns således ingen anledning att ändra skrivelsen i arbetstidslagen. 

 

3. Det vore olyckligt att reglera för mycket gällande arbetsvillkor då det i Sverige är 

arbetsmarknadens parter som genom avtal själva fyller den funktionen. 

Implementeringen skedde därför inte fullt ut eftersom regeringen inte ville ändra på 

den sedan länge uppskattade och här gångbara svenska modellen gällande 

arbetsmarknaden. 

 

4. Då regeringsmakten för den vid tiden för implementeringen sittande regeringen i stor 

utsträckning var beroende av ett gott samarbete med och stöd från de fackliga 

organisationerna i Sverige, fanns risken att ett åsidosättande av kollektivavtalen skulle 

generera förlorade röster. 
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De här fyra tänkbara motiven är sedan tänkta att genom en analys av empiriska data verifieras 

eller falsifieras för att fastställa vilket/vilka motiv som legat bakom den icke korrekta 

implementeringen av EU:s arbetstidsdirektiv.  

 

Motiv ett och motiv två är de argument som används av regeringen för att motivera det 

föreslagna implementeringsförslaget.  

 

Grunden för motiv ett lyder: 

 

I syfte att bereda så stort utrymme som möjligt för kommitténs fortsatta 
arbete, särskilt vad gäller flexibla arbetstider och eventuella 
arbetstidsförkortningar, bör alltså ingreppen i regelsystemet nu begränsas. 
Några ändringar i lagens materiella regler bör inte göras.49 
 

[---] Regeringen delar därför kommitténs uppfattning – som majoriteten av 
remissinstanserna accepterar – att arbetstidslagens regler nu bör lämnas 
oförändrade, och förutsätter att kommittén i sitt fortsatta arbete med frågor 
om arbetstidsförkortning och övertid även beaktar vad som här framförts om 
behovet av uttryckliga regler som tillgodoser direktivets krav på denna 
punkt.50 

 

Grunden för motiv två lyder: 

 

Arbetstidskommittén har gjort en jämförelse mellan direktivets regler och de 
svenska reglerna och funnit att arbetstidslagens regler om nattarbetsförbud 
och de tidigare allmänna skyddsreglerna i arbetsmiljölagen tillsammans med 
den tillsyn och myndighetskontroll som finns på området inte innebär ett 
sämre skydd för arbetstagaren än direktivets regler. [...] Någon ändring av 
reglerna föreslås därför inte.51 
 
Vid en genomgång av reglerna har kommittén gjort en jämförelse mellan 
direktivets regler och arbetstidslagens regler om ordinarie arbetstid och 
övertid [...]. [---] Resultatet av jämförelsen blir, enligt kommittén, att de 
svenska arbetstidsreglerna sammantaget ger ett väl så högt skydd som det 
direktivet föreskriver [...].52 
 

Anledningen till att dessa finns med som tänkbara motiv är av den naturliga anledningen att 

det naturligtvis inte går att utesluta möjligheten att dessa utgör faktiska motiv utan att 

                                                 
49 Prop. 1995/96:162 artikel 8 stycke Sammanfattning. 
50 Prop. 1995/96:162 artikel 8 stycke Skälen för regeringens bedömning. 
51 Prop. 1995/96:162 artikel 8 stycke Dygnsvila. 
52 Prop. 1995/96:162 artikel 8 stycke Nattarbetets längd. 
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empiriskt ha analyserat dem. För som Esaiasson et al skriver ”skall man som motivanalytiker 

ha mycket på fötterna för att påstå att aktören i fråga har fel om hur denne tyckte och tänkte 

inför beslutet”.53  

 

Motiv tre och fyra har valts som tänkbara motiv utifrån de uppgifter som framkommit under 

arbetet med uppsatsen beträffande argumenteringen i det tryckta empiriska materialet samt 

den arbetsmarknadspolitiska situation som är aktuell i dagens Sverige. 

 

Motiv tre har valts som ett tänkbart motiv då det finns en möjlighet som inte är helt orimlig, 

med stöd i uppsatsens teoretiska utgångspunkt, att implementeringen medvetet har skett 

inkorrekt med anledning av den situation som råder på den svenska arbetsmarknaden i och 

med kollektivavtalen. Regeringen väljer i det här fallet avsiktligt att inte ändra skrivelsen i 

den svenska lagen av anledningen att inte riskera den svenska avtalsmodellen. Detta då 

normen i den svenska modellen sedan länge har inneburit minimal inblandning från regering 

och riksdag, och lämnat till arbetsmarknadens parter att själva genom avtal komma överens 

om arbetsvillkoren.  

 

Avslutningsvis gäller för motiv fyra att det skulle kunna vara regeringens rädsla för förlorade 

röster genom att komma på kant med den fackliga rörelsen. Detta är ett inte otänkbart motiv 

då den vid tidpunkten för implementeringen sittande regeringen i stor utsträckning är 

beroende av ett gott samarbete med den fackliga rörelsen.  

 

Utifrån ovan presenterade motiv har analysen byggts upp till att systematiskt verifiera och 

falsifiera dessa motiv genom en strukturering av det insamlade empiriska materialet. Varje 

motiv har fått möta olika former av empirisk data, i syfte att utreda vilket/vilka av de 

uppställda möjliga motiven som är det/de som har resulterat i den inkorrekta 

implementeringen. Detta ger mig möjligheten att argumentera och teoretiskt belysa och 

exemplifiera byråkratiska drifter utifrån en principal-agentteoretisk utgångspunkt.   

 

 

 

                                                 
53 Esaiasson et al. 2004:328. 
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3.3 Val av analysobjekt 
 

Vid tillämpandet av en fallstudie är det möjligt att använda sig av ett eller flera analysobjekt, 

fall. Det som är avgörande för hur många fall som skall ingå i undersökningen är helt 

beroende av uppsatsens karaktär och syfte. Om uppsatsens syfte till exempel är att testa en 

teori eller om analysen utgår från ett extremt eller unikt fall är det brukligt att använda sig av 

ett fall som analysobjekt. Flera fall används som analysobjekt i huvudsak när fallen kan anses 

vara mer eller mindre exakta upprepningar av varandra eller om forskaren vill inkludera flera 

vinklar för att rättfärdiga sitt resultat.54 

 

Valet av fall har som redan framkommit fallit på EU:s arbetstidsdirektiv. Detta direktiv har 

valts utifrån ett par olika punkter. För det första är det ett fall där Sverige har blivit dömt i 

EG-domstolen för att felaktigt ha implementerat direktivet. För det andra är 

arbetstidsdirektivet och Sveriges inkorrekta implementering av detsamma principiellt 

intressant då den svenska arbetsmarknadspolitiken är mycket speciell och något som Sverige 

historiskt sett varit stolta över och värnat om.55 När då regler från EU genom 

arbetstidsdirektivet riskerar att försvaga den svenska modellen är det intressant att se hur 

Sverige agerar. Dessa två punkter sammantaget gör det aktuella fallet till ett unikt fall. För det 

tredje så är det intressant att undersöka Sveriges implementering av EU:s lagstiftning då de 

skandinaviska länderna i princip utgör ett svart hål i implementeringsforskningen.56 Dessutom 

ligger Sverige statistiskt sett i topp när det gäller att korrekt och i tid implementera EU:s 

lagstiftning57.  

 

Då jag inte gör anspråk på att generalisera undersökningens resultat på den så kallade 

verkligheten utan istället belysa och teoretiskt exemplifiera, har jag inte ansett det nödvändigt 

att tillämpa min analys på mer än ett, väl utvalt, fall. Arbetstidsdirektivet utgör samtidigt ett 

mycket unikt och principiellt viktigt fall då Sverige vid mycket få tillfällen blivit fällt i EG-

domstolen för bristande implementering58 samt att arbetsmarknadspolitik är mycket speciellt i 

Sverige. Därför har jag ansett att det är möjligt att genomföra den här studien med ett fall. 

                                                 
54 Yin 2003:40f, 47-52. 
55 Se exempelvis Thullberg & Östberg 1994. 
56 Mastenbroek 2005:1112; Mastenbroek, Umeå 16 mars 2006. 
57 Europeiska kommissionens Generalsekretariat, hämtat 2006-04-20; Mastenbroek, Umeå 16 mars 2006.   
58 Ett annat fall är direktiv 75/439/EEG om omhändertagande av spillolja där Sverige underlät att implementera 
korrekt. Omständigheterna här är dock så pass annorlunda mot direktiv 93/104/EG att syftet för den här 
uppsatsen inte skulle vinna på att inkludera detta i analysen.   
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3.4 Kvalitativa intervjuer 
 

Intervjuer har under en lång tid varit ett väl använt inslag i den statsvetenskapliga 

forskningen. Den kvalitativa intervjun ger forskaren en unik möjlighet att gå på djupet och 

utifrån utsagor från inblandade aktörer skapa sig en bild av den undersökta problematiken.59 

Detta är precis vad jag har för avsikt att göra i den här undersökningen. Genom att välja 

strategiskt placerade personer och personer med god kännedom om sakfrågan kompletteras 

den bild som förmedlas genom annat empiriskt primärmaterial. Vissa intervjuer har dock i 

första hand ett informativt syfte. Detta gäller främst de intervjuer som gjorts med 

vetenskapsmän (se avsnitt 3.4.1). Fördelen med intervjuer framför andra metoder som riktar 

in sig på att samla in primärdata, är att det är möjligt att fokusera på just det som är relevant 

för undersökningen samt att det är möjligt att nå ett empiriskt djup i undersökningen. Det är 

därmed möjligt att få de frågor som finns besvarade.  

 

Kvalitativa intervjuer får som alla kvalitativa metoder motta kritik för bristande 

intersubjektivitet och bristande objektivitet.60 Detta är naturligtvis kritik som måste tas på 

allvar. Graden av objektivitet och intersubjektivitet beror dock delvis på hur undersökningen 

är genomförd och hur man argumenterar för tillvägagångssättet och presenterar det. Hänsyn 

har även tagits till andra subjektiva, mer praktiska, påverkansfaktorer som exempelvis ledande 

frågor61 och den så kallade intervjuareffekten62.   

3.4.1 Val av intervjupersoner 
 

För att erhålla kvalitet i de intervjuer som genomförs inom ramen för den här typen av 

undersökningar är det av yttersta vikt att valet av intervjupersoner är väl genomfört. I fallet 

med den här undersökning är urvalet av strategisk karaktär, det vill säga att 

intervjupersonerna har valts efter den kunskap och speciella insyn som de besitter.63 Även ett 

så kallat snöbollsurval64 har tillämpats då situationer har uppstått där intervjupersonen  har 

sagt att ”du borde kanske prata med NN”. Antalet intervjupersoner uppgår till sju personer, 

vilket anses vara tillräckligt för att uppfylla uppsatsens syfte. Urvalet för den här uppsatsen är 

                                                 
59 Kvale 1997:15; Trost 2005:7, 9. 
60 Kvale 1997:257ff. 
61 Kvale 1997:258f; Trost 2005: 85f; Esaiasson 2004:271f. 
62 Trost 2005:56; Esaiasson 2004:261f, 293. 
63 Esaiasson et al 2004:287. 
64 Esaiasson et al 2004:286. 
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gjort utifrån principer som dels innefattar att hitta personer med unik kunskap om Sveriges 

implementering av EU:s arbetstidsdirektiv samt dels utifrån att hitta experter på områdena 

implementering, svensk arbetsmarknadspolitik samt det svenska politiska systemet. Nedan 

följer en presentation av de personer som har intervjuats i undersökningen. 

 

Bo Ericson, är arbetsrättsjurist på LO-TCO Rättsskydd AB och har därför god insikt i det 

svenska arbetsrättsliga läget. Ericson har intervjuats som komplement och för information.  

 

Magnus Hagevi, är fil.dr. i statsvetenskap vid Växjö universitet och har svensk politik och 

valforskning som forskningsområden. Hagevi har därmed en god inblick i hur det svenska 

politiska systemet fungerar samt hur val påverkar politiskt beteende.  

 

Karl Loxbo, är doktorand i statsvetenskap vid Växjö universitet. Loxbo skriver sin avhandling 

om välfärdspolitisk förändring i Sverige med fokus på hur de svenska socialdemokraterna 

hanterar krav på välfärdspolitisk förändring. Därmed har Loxbo en god inblick i det svenska 

arbetsmarknadssystemet samt socialdemokratisk välfärdspolitik. 

 

Johann Mulder, är jur.dr. vid Växjö universitet och har implementering av EU-direktiv, 

arbetsrätt och EU-arbetsrätt som specialkompetens. Mulder har därmed en god inblick i hur 

implementering av direktiv sker samt hur svensk arbetsrätt är konstruerad och tillämpad.  

 

Tjänsteman 1, har tidigare varit anställd på näringsdepartementet och arbetade med 

implementeringen av arbetstidsdirektivet under den implementering som skedde i och med 

proposition 2003/04:180, vilket ger tjänsteman 1 god inblick i det aktuella fallet. Tjänsteman 

1 har i undersökningen i första hand valts ut för att komplettera och bekräfta de uppgifter som 

framkommit genom regeringens officiella dokument. Tjänsteman 1 har avböjt att figurera 

med namn eller titel i uppsatsen men godkänt användningen av bandspelare vid intervjun.  

 

Tjänsteman 2, har tidigare varit anställd på arbetsmarknadsdepartementet, vilket var det 

departement som var ansvarigt för implementeringen och således proposition 1995/96:162 

och arbetade med implementeringen av arbetstidsdirektivet under den implementering som 

skedde i och med proposition 1995/96:162. Tjänsteman 2 har därför en unik kunskap om 

fallet och har intervjuats i undersökningen för att informera samt för att komplettera och 

bekräfta de uppgifter som framkommit genom regeringens officiella dokument. Tjänsteman 2 
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har avböjt att figurera med namn eller titel i uppsatsen. Bandspelare har inte använts vid den 

här intervjun.  

 

Tjänsteman 3, är verksam inom kommissionen och har arbetat med talan mot Sverige. 

Därmed har tjänsteman 3 en unik kunskap om fallet och fungerar därför som komplement och 

informant i den här uppsatsen. Tjänsteman 3 har avböjt att figurera med namn eller titel i 

uppsatsen. Bandspelare användes inte vid den här intervjun. 

3.4.2 Val av intervjufrågor 
 

De intervjufrågor som förekommer i undersökningens intervjuer och som tjänar som en del i 

den empiriska basen, har valts dels för att bekräfta de uppgifter som förekommer i olika 

officiella dokument och dels för att ge ny information. Frågorna har olika karaktär beroende 

på vilken intervjuperson de vänder sig till. Frågorna som har ställts till företrädare för 

näringsdepartementet och kommissionen har en mer bekräftande och kompletterande karaktär 

och frågorna som har ställts till vetenskapsmän och andra sakkunniga är av mer informativ 

och allmän karaktär. Vid författandet av intervjufrågorna har vikt lagts vid att försöka undvika 

ledande frågor i den mån det är möjligt. I vissa fall har det dock inte gått att undvika, vilket i 

de situationer som här är aktuella har givit studien ett större djup, exempelvis vid 

uppföljningsfrågor.  

 

Frågorna har valts utifrån olika kategorier för att göra det möjligt att dels samla så mycket 

information som möjligt om det aktuell temat samt dels för att mer specifikt ge sådan 

information som kan ligga till grund för den kommande falsifieringen och verifieringen av de 

i analysen uppställda motiven, och där igenom kunna svara på mina frågeställningar och 

syftet i den här undersökningen. De olika kategorier som utgåtts ifrån vid författandet av 

frågorna är bekräftande, kompletterande och informerande frågor. I bilaga 1 finns en komplett 

förteckning över de intervjufrågor som ställts i undersökningen samt en förklaring till varför 

de förekommer. 

3.4.3 Genomförande  
 

Intervjuerna har genomförts genom både telefonintervjuer och besöksintervjuer. Valet av 

metod som använts vid respektive intervju är gjort av praktiska skäl. Besöksintervjuerna har 

ägt rum på respektive informants tjänsterum. Vid flertalet av intervjuerna har bandspelare 



Arbetstidsdirektivets implementering i svensk lag Hampus Strömberg 

 32

använts. Intervjupersonerna har tillfrågats om de godkänner att jag bandar samtalen, varpå två 

av de tillfrågade ansåg sig helst avstå från att bli inspelade. Valet att använda bandspelare har 

gjorts i vetskap om att det föreligger vissa nackdelar med detta, som till exempel att 

intervjupersonen kan känna sig obekväm och därför inte svarar helt korrekt eller uttömmande. 

Jag har dock bedömt den risken som liten med tanke på de frågor som ställts i samband med 

att bandspelare använts samt ansett att det här har varit viktigt att jag till fullo har kunnat 

koncentrera mig på intervjun, vilket inte är möjligt i samma utsträckning om man inte 

använder bandspelare utan tar anteckningar.65 De personer som avböjde bandupptagning 

respekterades naturligtvis, och anteckningar togs istället vid de intervjuerna. Tre personer har 

även avböjt att figurera med namn i uppsatsen och benämns istället som tjänsteman 1, 

tjänsteman 2 och tjänsteman 3.    

 

Intervjupersonerna som har telefonintervjuats har kontaktats via telefon och efter en kortare 

presentation av mig och min uppsats tillfrågats om de har möjlighet att svara på några frågor 

på ämnet. I fallet med besöksintervjuerna har kontakt skett via e-mail och personliga möten 

där vi har bestämt tid och plats för ett möte.   

 

Genomförandet av intervjuerna har försvårats något av att det har varit svårt att lokalisera 

personer som arbetade med implementeringen av direktivet under 1996. 

Näringsdepartementet, som betecknas som ansvarigt departement, har omstrukturerats och 

personalomsättningen har varit stor. Det har därför varit svårt att hitta personer som var direkt 

inblandade i implementeringen av direktivet under 1996. Under samtalet med tjänsteman 1, 

tipsade denne dock om en person, tjänsteman 2, som visade sig var inblandad i den 

implementeringen.  

 

För att öka säkerheten i undersökningen har flera personer med samma typ av kunskap 

intervjuats för att kunna få svaren bekräftade från mer än en person och därmed undgå att 

resultatet bygger på en subjektiv åsikt.    

 

Vid genomförandet av intervjuerna och skrivandet av intervjufrågorna har extra hänsyn tagits 

till intervjuareffekten då ämnet är av en sådan karaktär att det lätt kan uppfattas som 

                                                 
65 Trost 2005:53f. 
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normativt. Hänsyn har tagits genom att jag i den mån det har varit möjligt har försökt hålla en 

neutral position gällande tonfall, klädval och undvikande av värderande ord.  

 

3.5 Avgränsningar 
 

Då den empiriska undersökningen innefattar ett fall är det inte riktigt möjligt att tala om 

avgränsningar gällande den empiriska studien. Dock är det av intresse att teoretiskt avgränsa 

studien då jag avser att teoretiskt exemplifiera mina resultat på en större kontext än just det 

undersökta fallet. Därför har följande teoretiska avgränsningar gjorts.  

 

Inom implementeringsforskningen skiljer forskarna på två olika typer av implementering; 

micro- och macroimplementering. Skillnaden mellan dessa två typer av implementering ligger 

i att macroimplementeringen avser den process som en central myndighet eller liknande 

organisation använder sig av för att få lokala administrativa enheter att verkställa besluten på 

ett för den centrala myndigheten önskvärt sätt, medan microimplementeringen avser den 

förändringsprocess som äger rum inom den administrativa enheten efter det att beslutet har 

implementerats. Detta kan exempelvis röra sig om förändringar i personalens beteende eller 

organisatoriska förändringar. Således har jag valt att i den här uppsatsen avgränsa studien till 

att endast röra macroimplementeringen.66  

 

Jag har även valt att avgränsa studien till att inte gälla lagstiftning i form av ramdirektiv, då 

dessa till sin natur genererar viss olikhet i implementeringen medlemsstaterna emellan. 

 

Den teoretiska exemplifieringen av uppsatsens slutsatser skall ses i ljuset av implementering 

av beslut gällande den inre marknaden, då det är i denna kontext som den i uppsatsen 

presenterade delegeringen av maktbefogenheter vid implementering är aktuell. Avslutningsvis 

har jag valt att avgränsa mig till att inte teoretiskt applicera mina slutsatser på implementering 

gällande konkurrens och fiskeripolitik då kommissionen här har direkt implementeringsrätt, 

vilket inte ger medlemsstaterna det handlingsutrymme som åsyftas i den här undersökningen.  

 

 

                                                 
66 Scheirer & Griffith 1990:163. 
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3.6 Material och källkritik 
 

Som forskare och uppsatsförfattare använder man sig av olika typer av källmaterial för att 

tematiskt och empiriskt bygga sin undersökning. I fallet med den här uppsatsen består 

materialet i huvudsak av litteratur och primärdata bestående av officiella dokument samt 

kvalitativa intervjusvar.  

 

Det material som i huvudsak ligger till grund för den bakgrund, problemställning och 

teoretiska utgångspunkt som uppsatsen vilar på består av vetenskaplig litteratur författad av 

erkända forskare. För att ta några exempel av de mest använda verken kan nämnas Simon Hix 

The Political System of the European Union, B Guy Peters The Commission and 

Implementation in the European Union: Is There an Impelementation Deficit and Why?, 

Dennis J Palumbo och Donald J Calista Opening up the Black Box: Implementation and the 

Policy Process, David Beetham och Christopher Lord Legitimacy and the European Union 

samt Jan-Erik Lane Public administration and public management: the principal-agent 

perspective och Bengt Abrahamsson Varför finns organisationer?: Kollektiv handling, yttre 

krafter och inre logik.   

 

De metodböcker som används är främst Robert K Yin Case Study Research: Design and 

Methods, Peter Esaiasson med flera Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle individ 

och marknad, Steinar Kvale Den kvalitativa forskningsintervjun samt Göran Bergström och 

Kristina Boréus Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys. 

 

De primärkällor som använts i uppsatsen är i första hand regeringens propositioner 

1995/96:162 och 2003/04:180, arbetstidslagen (Lag 1982:673), EG-domstolens dom i mål C-

287/04, Rådets direktiv 93/104/EG samt de intervjusvar som framkommit i samband med 

intervjuer med vetenskapsmän, sakkunninga och vid implementeringen inblandade aktörer. 

 

Av utrymmesskäl kan inte allt material presenteras här. För det material som inte finns 

återgivet här men som ändå utgör en direkt eller indirekt del i uppsatsen finns en komplett 

förteckning i uppsatsens referenslista. 
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För att uppsatsen skall klara en vetenskaplig granskning har jag vid bearbetningen av 

materialet tagit hänsyn till de källkritiska riktlinjer som finns tillgängliga, nämligen de krav 

som ställs på källornas äkthet, oberoende, samtidighet och tendens.67

                                                 
67 Esaiasson et al. 2004:304; se även Thurén 1997. 
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4. Analys 

I det här avsnittet avser jag att analysera de motiv som ställts upp i samband med 
presentationen av motivanalysen i avsnitt 3.2.1. Jag avser här att med hjälp av intervjusvar 
samt officiella dokument falsifiera eller verifiera de uppställda motiven, för att komma till ett 
svar frågan Varför underlät Sverige att korrekt implementera EU:s arbetstidsdirektiv? Samt 
svara på frågan Hur implementerades arbetstidsdirektivet i svensk lag?  
 

Jag avser att först visa hur arbetstidsdirektivet implementerades i svensk lag och varför detta 

inte godtogs av kommissionen samt därefter gå vidare med att falsifiera och verifiera de 

uppställda motiven. Analysen bygger på uppsatsens empiriska material, vilket innebär 

intervjusvar och officiella dokument. I analysen presenteras dessa i form av citat eller referat. 

Referat används istället för citat när utsagan är osammanhängande eller på annat sätt mycket 

svår att förstå utan att återge hela samtalet. Citaten är även till viss del anpassade till en mer 

skrivspråklig karaktär av hänsyn till de intervjuade och läsaren.68 Stor vikt har lagts vid att 

dessa korrigeringar inte ändrar innehållet i citatet. 

 

4.1 Den konkreta implementeringen 
 

I och med proposition 1995/96:162 lades det förslag som kom att resultera i den kommande 

implementeringen av EU:s arbetstidsdirektiv, direktiv 93/104/EG. I och med den här 

implementeringen konsoliderades den svenska arbetstidslagen med lag 1996:360. Detta 

innebar att vissa kompletteringar tillkom i arbetstidslagen så att man som brukare av 

arbetstidslagen nu var tvungen att även ta hänsyn till arbetstidsdirektivet. Detta följde av 

följande nytillkomna paragrafer: 

 

3 § fjärde stycket 

 

Undantag och avvikelser från lagen enligt denna paragraf får göras endast 
under förutsättning att de inte innebär att mindre förmånliga regler skall 
tillämpas för arbetstagarna än som följer av rådets direktiv 93/104/EG av den 
23 november 1993 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden. Ett avtal är 
ogiltigt i den utsträckning det innebär att mindre förmånliga regler skall 
tillämpas för arbetstagarna än som följer av direktivet.69  

 

 
                                                 
68 Kvale 1997:152ff. 
69Arbetstidslag, Lag 1982:673 (i enlighet med 2002 års lydelse) 3 § fjärde stycket. 
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24a § 

 

En arbetsgivare som tillämpar sådana bestämmelser i ett kollektivavtal som 
strider mot 3 § fjärde stycket skall betala skadestånd för den förlust som 
uppkommer och för den kränkning som har skett. Om det är skäligt, kan 
skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.70 

 

Kommissionen ansåg dock inte att detta var en tillräckligt utförlig implementering och delgav 

Sverige detta genom en formell underättelse i mars 2002. Detta gav dock inget konkret 

resultat varpå kommissionen återigen delgav Sverige sin ståndpunkt genom ett motiverat 

yttrande i juli 2003. Då inte heller detta resulterade i någon konkret åtgärd inom den tid som 

är fastslagen gällande åtgärder i samband med ett motiverat yttrrande,71 väckte kommissionen 

talan mot Sverige i EG-domstolen för fördragsbrott.72 

 

Det som kommissionen anmärkte på i den svenska implementeringen var att innehållet i 

artikel 3, 6 och 8 inte fick tillräckligt genomslag i svensk lag. Detta innebar att svenska 

arbetstagare inte gavs den lagstadgade rättigheten till elva timmars sammanhängande vila, att 

det inte genom den svenska lagen gick att garantera att arbetstagare inte behövde arbeta mer 

än i snitt 48 timmar under en sjudagars period under en beräkningsperiod om fyra månader 

samt att nattarbetande inte gavs ett tillräckligt skydd. Ett direktiv skall dessutom 

implementeras som lagtext i medlemstaternas nationella lagar, det är således inte tillräckligt 

att endast hänvisa till ett direktiv som en rättskälla, vilket Sverige gjorde vid 

implementeringen 1996.73    

 

Det som dock skedde i Sverige under den period som kommissionen hade börjat intressera sig 

för den svenska implementeringen av arbetstidsdirektivet var att en ny proposition, 

proposition 2003/04:180, om tydligare genomförande av EG:s arbetstidsdirektiv lämnades till 

riksdagen. Den här propositionen resulterade i en ändring av arbetstidslagen som trädde i kraft 

första juli 2005. De förändringar som skedde i och med den här ändringen av arbetstidslagen 

går i huvudsak ut på att det i lagen skrevs in mer precist det som framkommer i direktivet.74 

                                                 
70 Arbetstidslag, Lag 1982:673 (i enlighet med 2002 års lydelse) 24a §. 
71 Vid en sådan här process skickas först en formell underrättelse därefter ett motiverat yttrande varpå 
medlemsstaten i fråga har två månader på sig att korrigera felet, om så inte sker inom de två månaderna kan 
kommissionen väcke en talan i EG-domstolen.  
72 Tjänsteman 3, 2006-05-08. 
73 EG-domstolens dom i mål C-287/04; Europeiska gemenskapernas kommissions talan mot Sverige i mål C-
287/04; tjänsteman 3, 2006-05-08. 
74 Lagen ändrades genom Lag 2005:165. 
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Av platsbrist presenteras endast ett exempel, för mer utförlig information hänvisas till 

arbetstidslagen75. Det exempel som presenteras här gäller 10a § i arbetstidslagen. 

 

Den sammanlagda arbetstiden under en period om sju dagar får uppgå till 
högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra 
månader. Vid beräkningen av den sammanlagda arbetstiden skall semester 
och sjukfrånvaro under tid då arbetstagaren annars skulle ha arbetat likställas 
med fullgjord arbetstid. 

 

Detta överensstämmer med det skydd som presenteras i direktivet artikel 6.2. 

 

4.2 Motivanalysen  
 

För att svara mot uppsatsens syfte har jag här valt att genomföra en motivanalys. 

Motivanalysen presenteras i uppsatsen under rubrik 3.1 Val av analysmetod och 3.2 

Motivanalys. Analysen har genomförts på så sätt att varje motiv har presenterats var för sig 

för att sedan möta det empiriska materialet och verifierats eller falsifierats. Detta förfarande 

har resulterat i att jag efter att ha presenterat samtliga motiv och analyserat dessa har kunnat 

uttala mig om orsaken till varför arbetstidsdirektivet inte implementerades korrekt i svensk 

lag.  

4.2.1 Motiv ett   
 

Det motiv som i uppsatsen benämns som motiv ett är följande: 

 

Arbetstidslagen skulle kort efter implementeringen revideras. Således fanns det ingen 

anledning att göra mer än de absolut nödvändigaste ändringarna. 

 

Det som talar för att detta argument skulle vara ett faktiskt motiv är det som sägs i 

propositionen, nämligen:  

 

I syfte att bereda så stort utrymme som möjligt för kommitténs fortsatta 
arbete, särskilt vad gäller flexibla arbetstider och eventuella 

                                                 
75Arbetstidslag, Lag 1982:673 (i enlighet med 2006 års lydelse) 3 § fjärde stycket, 10a §, 13 §, 13a §, 14 §, 19.5 
§ andra stycket samt 24 §. 
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arbetstidsförkortningar, bör alltså ingreppen i regelsystemet nu begränsas. 
Några ändringar i lagens materiella regler bör inte göras.76 
 

[---] Regeringen delar därför kommitténs uppfattning – som majoriteten av 
remissinstanserna accepterar – att arbetstidslagens regler nu bör lämnas 
oförändrade, och förutsätter att kommittén i sitt fortsatta arbete med frågor 
om arbetstidsförkortning och övertid även beaktar vad som här framförts om 
behovet av uttryckliga regler som tillgodoser direktivets krav på denna 
punkt.77 

 

Den här typen av officiella uttalanden går inte att utan vidare bortse ifrån och väger tungt i en 

analys av det här slaget. Det finns även utsagor från inblandade aktörer som bekräftar det som 

framgår i propositionen. Tjänsteman 1 säger att den översyn av arbetstidslagen och andra 

arbetsrelaterade lagar som följde efter det att direktivet hade implementerats ägde rum och att 

man här gjorde ett försök att ändra lagen men att detta av anledningar som han inte vill gå in 

på inte kunde genomföras till lag.78 Detsamma bekräftas av tjänsteman 2 som dock är mer 

fåordig gällande varför det tog så pass lång tid att få till den revidering som det talas om i 

propositionen.79 Dessa uttalanden gjorda av inblandade aktörer stärker bilden av att motiv ett 

kan ha varit ett verkligt motiv till att inte implementera direktivet fullt ut. 

 

Det finns dock det som talar emot att motiv ett skulle vara ett verkligt motiv. Enligt 

tjänsteman 2 fanns medvetenheten om att en översyn skulle äga rum hos de ansvariga, men 

implementeringen genomfördes på ett sådant sätt som ansågs tillräcklig: 

 

Implementeringen sågs som ett provisorium. Eller inte som ett provisorium 
för det var ju ändå meningen att det skulle hålla, men vi var ju medvetna om 
att en översyn skulle ske. […] Tanken var att den här implementeringen 
skulle uppfylla kraven från EG.80 

 

Detta stärker inte bilden av att implementeringen skedde i mycket begränsad utformning med 

anledning av att en översyn skulle ske. Detta uttalande säger snarare att en översyn skall ske 

men att det implementeringsförslag som här läggs fram är tillräckligt för att uppfylla EG:s 

krav. Även det faktum att det tog åtta år att få till stånd en revidering och komplettering av 

lagen pekar mot att det inte ansågs högprioriterat att ändra den lag som fanns. Hade det varit 

                                                 
76 Prop. 1995/96:162 artikel 8 stycke Sammanfattning. 
77 Prop. 1995/96:162 artikel 8 stycke Skälen för regeringens bedömning. 
78 Tjänsteman 1 2006-05-04. 
79 Tjänsteman 2 2006-05-09. 
80 Tjänsteman 2 2006-05-09. 
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mycket angeläget att ändra lagen hade det möjligtvis varit så att en snabbare process hade 

varit att vänta.   

 

Ovan presenterade material visar att det är möjligt att det förelåg en tanke att vidare 

implementera arbetstidsdirektivet. Att det trots allt tog åtta år att genomföra förändringen 

visar dock enligt min mening att regeringen inte ansåg att det förelåg någon brådska med 

implementeringen och därmed inte kan ha ansett att det var nödvändigt med en mer utförlig 

implementering. Samtidigt stärks bilden av att detta inte var ett direkt motiv, då tjänsteman 2 

säger att uppfattningen var att den aktuella implementeringen var tillräcklig och att avsikten 

var att den skulle hålla. Motiv ett har med anledning av detta inte varit möjligt att varken 

avfärda eller bekräfta som ett faktiskt motiv. 

4.2.2 Motiv två 
 

Det motiv som i uppsatsen benämns som motiv två är följande: 

 

Arbetstagarna gavs redan det skydd som åsyftas i direktivet, via svensk lag och kollektivavtal. 

Det fanns således ingen anledning att ändra skrivelsen i arbetstidslagen. 

 

Det som talar för att det här motivet skulle vara ett faktiskt motiv till att inte fullt ut 

implementera arbetstidsdirektivet i svensk lag är den argumentation som förs i proposition 

1995/96:162, vilken lyder: 

 

[---] En annan grundläggande förutsättning för ställningstagandet att 
tillsvidare behålla arbetstidslagens regler oförändrade är [...] att dessa frågor i 
mycket hög grad regleras i kollektivavtal.81 

 

Angående nattarbete: 

 

[---] Resultatet av jämförelsen blir, enligt kommittén, att de svenska 
arbetstidsreglerna sammantaget ger ett väl så högt skydd som det direktivet 
föreskriver [...].82 

 

 

                                                 
81 Prop. 1995/96:162 artikel 8 stycke Sammanfattning. 
82 Prop. 1995/96:162 artikel 8 stycke Nattarbetets längd. 
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Angående dygnsvila: 

 

Arbetstidskommittén har gjort en jämförelse mellan direktivets regler och de 
svenska reglerna och funnit att arbetstidslagens regler om nattarbetsförbud 
och de tidigare allmänna skyddsreglerna i arbetsmiljölagen tillsammans med 
den tillsyn och myndighetskontroll som finns på området inte innebär ett 
sämre skydd för arbetstagaren än direktivets regler. [...] Någon ändring av 
reglerna föreslås därför inte.83 

 

Det finns dock även argument som talar emot att den här implementeringen skulle vara 

tillräcklig och att regeringen var väl medveten om dessa. I proposition 1995/96:162 redovisas 

svar från ett urval av de remissinstanser som var delaktiga i implementeringen av direktivet. 

Nedan följer några av dessa: 

 

[---] Hovrätten för Västra Sverige anser att de föreslagna förändringarna är 
otillräckliga, även med beaktande av att de endast skall utgöra provisoriska, 
absolut nödvändiga åtgärder. Arbetsdomstolen ställer sig avvisande till 
tanken att föra ett resonemang om bestämmelsers skyddsvärde i fråga om 
några av de absoluta gränser direktivet föreskriver i fråga om bl.a. dygnsvila, 
veckoarbetstid och nattarbete.  Enligt domstolen bör direktivets minimikrav 
ses över på nytt och genom uttryckliga regler införlivas med svensk 
lagstiftning. Arbetslivsinstitutet och Juridiska fakultetsnämnden vid 
Stockholms universitet är båda mycket starkt kritiska till kommitténs förslag 
och avvisar helt valet av begreppet skyddsvärde för att bedöma de svenska 
reglernas förenlighet med EG-direktivet. De anser att ett sådant begrepp över 
huvud taget inte är användbart vid genomförandet av EG-direktiv.  
Fakultetsnämnden anser att det är nödvändigt med regeländringar, i vart fall 
beträffande veckoarbetstid och dygnsvila, för att EG-direktivet skall kunna 
anses genomfört i Sverige. Institutet anser att det därtill behövs ändringar 
beträffande raster, nattarbete och omplaceringar.  Enligt institutet skulle det 
rättstillstånd som skulle uppstå på grund av den föreslagna "minimalistiska 
implementeringen" bli både diffust och oändamålsenligt.84 

 

Vid en sammantagen bedömning utifrån ovan presenterade citat hämtade från proposition 

1995/96:162 gör jag bedömningen att större vikt bör läggas vid de uttalanden som görs av de 

jurisdiska instanserna då dessa är mindre partiska i förhållande till sakfrågan och i stor 

utsträckning mycket kunniga på området. Då dessa remissinstanser i större utsträckning än 

andra remissinstanser85, och även regeringen, är opartiska i sakfrågan borde regeringen om de 

                                                 
83 Prop. 1995/96:162 artikel 8 stycke Dygnsvila. 
84 Prop. 1995/96:162 artikel 5. 
85 De remissinstanser som avgett yttrande är: Hovrätten för Västra Sverige, Stockholms tingsrätt, Riksåklagaren, 
Rikspolisstyrelsen, Riksförsäkringsverket, Socialstyrelsen, Jämställdhetsombudsmannen, Statskontoret, 
Statistiska centralbyrån, Arbetsgivarverket, Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, 
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varit intresserade av en rättmäktig blid av situationen tagit större hänsyn till de mer opartiska 

juridiskt fokuserade remissinstanserna som uttryckligen visat på bristerna i att implementera 

enligt förestående, även om så även var tänkt som provisorium. Jag vill hävda att motiv två 

med största sannolikhet inte fungerade som ett faktiskt motiv till varför man inte mer utförligt 

implementerade direktivet i svensk lag. Detta med anledning av det som presenteras ovan 

gällande att regeringen var upplyst om, av oberoende juridiska experter, att den föreslagna 

implementeringen inte var tillräcklig för att uppfylla de krav som direktivet ställde.   

4.2.3 Motiv tre 
 

Det motiv som i uppsatsen benämns som motiv tre är följande: 

 

Det vore olyckligt att reglera för mycket gällande arbetsvillkor då det i Sverige är 

arbetsmarknadens parter som genom avtal själva fyller den funktionen. Implementeringen 

skedde därför inte fullt ut eftersom regeringen inte ville ändra på den sedan länge 

uppskattade och här gångbara, svenska modellen gällande arbetsmarknaden. 

 

Det som talar för att detta motiv är ett faktiskt motiv till varför inte direktivet har 

implementerats fullt ut i den svenska lagstiftningen är följande uttalanden av forskare, 

sakkunniga och inblandade aktörer. 

 
Av den svenska traditionen följer att man försöker branschanpassa 
arbetstiderna och har då [...] en ramlag, där man någonstans vill ge de yttre 
ramarna för spelets regler. Sen låter man parterna på arbetsmarknaden själva 
precisera innehållet i reglerna för deras egen bransch. Genom att lagstifta 
skulle man möjligen få någon form av generalitet, vilket skulle kunna slå hårt 
mot olika branscher, till exempel läkarbranschen där man skulle få lägga in 
jourtiden i arbetstiden varpå man måste anställa fler läkare vilket skulle öka 
kostnaderna. [---] På sikt skulle det [en ökad lagfäst reglering av 
arbetsmarknaden] kunna komma att urholka den här avtalsmodellen så att 
man på fler och fler områden var tvungen att lagstifta. [---] Det är 
avtalsmodellen som jag tror att den svenske lagstiftaren är rädd att förlora. 
Man vill att parterna skall självreglera.86 
 

                                                                                                                                                         
Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetslivsinstitutet, Arbetarskyddsstyrelsen, Arbetsdomstolen, ILO-kommittén, 
Svenska Arbetsgivareföreningen, Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, Företagarnas 
riksorganisation, Landsorganisationen i Sverige, Tjänstemännens Centralorganisation, Sveriges Akademikers 
Centralorganisation och Sveriges advokatsamfund. Prop. 1995/96:162 bilaga 3. 
86 Mulder 2005-04-27. 
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Förhandlingsmodellen är ju den svenska modellen som då skall utmynna i 
kollektivavtal […] Det är ju en grundbult i arbetsmarknadssystemet och även 
politiskt har ju det betydelse. Det finns ju borgerliga politiker som tror att 
man bara kan ta bort kollektivavtalen, att det skulle bli så mycket bättre. Men 
det går ju inte för man rasera ju då en pelare i det svenska samhället. Så 
enkelt är det ju inte.87   
 

Det finns ju olika kulturer i olika branscher som kanske är svåra att bryta. 
[…] Det [kollektivavtal] är ju mycket lättare att anpassa än en lag. Så jag tror 
att det skulle vara politiskt omöjligt [att frångå avtalsmodellen]. Det skulle bli 
väldigt mycket bråk tror jag, […] ifrån fackligt håll. 88 
 

I det skedet [vid tiden för implementeringen], vill man så långt som det var 
möjligt behålla parternas autonomi på svensk arbetsmarknad. [---] Där är det 
väl så att man från svensk sida under en lång tid har ansett att det [lön och 
arbetstid] är sådant som bäst regleras genom kollektivavtal på 
arbetsmarknaden.89 
 

Syftet var naturligtvis att med hänsyn till det system som fanns, 
implementera direktivet så till den grad att kunde anses tillräckligt väl 
implementerat. […] men tanken var ju att vi skulle behålla så mycket som 
möjligt av systemet som byggde på kollektivavtal. [---] Vår avsikt var att 
göra så lite som möjligt för att behålla det gamla systemet.90  

 

Det som skulle kunna tala emot motiv tre är de argument som anges i proposition 

1995/96:162, vilka presenteras under avsnitt 3.2.1 Motivanalysen konkretiserad.  

 

Vid en samlad bedömning gällande de svar och synpunkter som framkommit i samband med 

de intervjuer som genomförts i uppsatsen, vilka presenteras ovan samt de möjliga 

motargumenten, gör jag bedömningen att implementeringen skedde i syfte att behålla det 

svenska systemet. Motiveringen till det argumentet är att det från ett brokigt urval av 

sakkunniga, vetenskapsmän och inblandade aktörer visar på en enhetlig bild. Den bild som de 

intervjuade vetenskapsmännen och sakkunniga ger av den svenska modellen och dess 

förankring i det svenska samhället visar att det inte vore politiskt möjligt och än mindre 

önskvärt att genomföra förändringar i riktning mot att öka statens inblandning genom 

lagreglering på arbetsmarknaden. Samtidigt bekräftas från inblandade aktörer att syftet var att 

göra så små förändringar som möjligt för att göra det möjligt att behålla det svenska systemet. 

                                                 
87 Ericson 2005-05-08. 
88 Ericson 2005-05-08. 
89 Tjänsteman 1 2005-05-04. 
90 Tjänsteman 2 2005-05-09. 
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De punkter som pekar emot den ovan presenterade slutsatsen avfärdas med att de tidigare i 

analysen avfärdats som möjliga alternativ eller inte gått att konkret bevisa. Därmed anser jag 

att det är möjligt att säga att motiv tre med största sannolikhet står som ett faktiskt motiv till 

varför implementeringen inte skedde fullt ut.       

4.2.4 Motiv fyra   
 

Det motiv som i uppsatsen benämns som motiv fyra är följande: 

 

Då regeringsmakten för den vid tiden för implementeringen sittande regeringen i stor 

utsträckning var beroende av ett gott samarbete med och stöd från de fackliga 

organisationerna i Sverige, fanns risken att ett åsidosättande av kollektivavtalen skulle 

generera förlorade röster. 

 

Det som talar för att motiv fyra skulle vara ett faktiskt motiv till att inte fullt ut implementera 

arbetstidsdirektivet i svensk lag är följande utsagor av forskare och sakkunniga.  

 

En avreglering av kollektivavtalen skulle innebära en försämrad position för 
arbetstagarsidan och en förbättrad position för arbetsgivarsidan.91 
 

Övergår man från avtalsreglering till en lagreglering så är det ju en 
förändring av den svenska modellen. […] Man kan diskutera hur substantiellt 
avsteget är och hur mycket tekniskt det är. Men en sak som man skall vara 
medveten om är att det minskar inflytandet för arbetsmarknadens parter, till 
exempel fackföreningar och överför det till riksdag och regering. [---] Jag tror 
definitivt att de borgerliga partierna skulle tjäna på det [en ökad lagfäst 
reglering av arbetsmarknaden], i och med att man minskar fackföreningarnas 
betydelse på arbetsmarknaden och då också deras möjlighet att ha betydelse 
på den politiska arenan.92  
 

Socialdemokraterna och LO, framförallt, har en gemensam rörelse, 
arbetarrörelsen. Och LO ger då stora bidrag till socialdemokraterna, både 
ekonomiskt men också propagandamässigt och personellt i samband med 
valen. Så det här är en viktig partner för det socialdemokratiska partiet. Så 
skulle den här partnern minska i inflytande så skulle LO anse att den här 
samverkan med socialdemokraterna skulle ha mindre betydelse för dem, 
eftersom de inte kan upprätthålla deras möjlighet att ha makten på 
arbetsmarknaden. Samtidigt så skulle LO bli en mindre intressant partner för 

                                                 
91 Mulder 2005-04-27. 
92 Hagevi 2005-05-04. 
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socialdemokraterna eftersom deras inflytande skulle minska på 
arbetsmarknaden.93 
 

Det [ett avsteg från avtalsmodellen] hade väl skapat spänningar med LO. 
Anledningen till att många ansluter sig till LO är att LO är en oberoende 
maktfaktor i de här sammanhangen. Relationen mellan det 
socialdemokratiska partiet och LO hade förmodligen skakats i grunden av 
den typen av beslut. Och det är nog knappast aktuellt.94  

 

Det som talar emot det här motivet är precis som i motiv tre de argument som anges i 

proposition 1995/96:162, vilka presenteras under avsnitt 3.2.1 Motivanalysen konkretiserad.  

 

Den samlade bedömningen av motiv fyra ger vid handen att det är svårt att varken verifiera 

eller falsifiera. Det finns en enhetlig bild från de intervjuade vetenskapsmännen att det skulle 

vara starkt olämpligt för socialdemokraterna att genomföra en förändring som syftar till att 

frångå den svenska avtalsmodellen. Det som dock saknas för att göra det möjligt att med stor 

säkerhet uttala sig om detta motivs verkliga inblandning är utsagor från de inblandade 

aktörerna. Det skulle dock vara möjligt att uttrycka det som att motiv fyra så här långt är en 

välgrundad hypotes. De punkter som pekar mot alternativ fyra avskrivs med samma argument 

som i stycke 4.2.3 Motiv tre.  

4.2.5 Sammanfattande motivanalys 
 

För att sammanfatta den motivanalys som presenteras ovan och knyta ihop de olika delarna av 

analysen presenteras här en sammanfattande motivanalys.  

 

Den motivanalys som genomförts visar således att motiv två med största säkerhet inte har 

fungerat som faktiskt motiv. Angående motiv ett och fyra har det inte varit möjligt att med 

säkerhet uttala sig om deras giltighet som faktiska motiv. Det som analysen dock visar och 

som är möjligt att uttala sig om är att motiv tre med största sannolikhet har varit det motiv 

som varit orsaken till underlåtenheten att implementera arbetstidsdirektivet. En sammantagen 

bild av motiv tre ger med stöd av uppsatsens teoretiska utgångspunkt att jag kan säga att 

underlåtenheten att korrekt implementera EU:s arbetstidsdirektiv utgår från en ovilja och en 

rädsla för att frångå den svenska avtalsmodellen.  

 

                                                 
93 Hagevi 2005-05-04. 
94 Loxbo 2005-05-05. 
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Även om vidare studier i ämnet lyckas verifiera motiv ett som ett faktiskt motiv är det 

sannolikt så att det var av underordnad karaktär. De utsagor som kommer från inblandade 

aktörer och då främst tjänsteman 2 visar att motiv ett var av underordnad karaktär. Detta 

betyder att det motiv som huvudsakligen låg bakom underlåtenheten att korrekt implementera 

arbetstidsdirektivet var motiv tre. Vad gäller motiv fyra och en eventuell framtida verifiering 

av detta motiv, stärker detta mina slutsatser då motiv tre och fyra är mycket nära besläktade.  

 

Den bild som presenteras angående regeringens agerande, presenterad i proposition 

1995/96:162, visar att regeringen är väl medveten om vikten att uppfylla det direktivet 

stadgar, men att man istället för att införliva detta i svenska lag lägger på arbetsmarknadens 

parter att ansvara för tillämpningen. Detta tillsammans med den bild som presenteras ovan, 

vilken målas upp av forskare, sakkunniga och inblandade aktörer ger en enhetlig bild av ett 

faktiskt motiv. Loxbo menar att den svenska modellen är så stensatt i det svenska samhället 

att den i princip är omöjlig att förändra. Den institutionella strukturen är för stark. Därför 

varken vill eller kan regeringen frångå det svenska systemet.95 Uppsatsens teoretiska 

dimension utgår som tidigare framgått från en relation mellan en huvudman och en agent i det 

här fallet kommissionen och Sverige. Det som har skett är att kommissionen har delegerat 

makten att implementera arbetstidsdirektivet till Sverige. Här har Sverige använt sin nyvunna 

makt till att kringgå det avtal som man genom medlemskapet i unionen åtagit sig att följa och 

istället valt att implementera arbetstidsdirektivet på ett sätt som inte riskerar den svenska 

avtalsmodellen och tar därmed hänsyn till svenska politiska traditioner. Situationen kan 

förklaras med hjälp av en modifierad version av figur 3.1 som återfinns i uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
95 Loxbo 2005-05-05. 
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Figur 4.1 Byråkratisk drift i samband med Sveriges implementering av arbetstidsdirektivet  

 

 
Kommentar: Figur 4.1 visar de byråkratiska drifter som har uppstått i samband med Sveriges implementering av 
arbetstidsdirektivet. Direktivet har implementerats i enlighet med punkt X istället för med punkt Kommissionen. 
Figur 4.1 är en modifierad version av figuren som återfinns i Hix 2005:29. 
 

Figuren visar således det skeende som har ägt rum i situationen med den svenska 

implementeringen av EU:s arbetstidsdirektiv. Kommissionen har lagt ett förslag som får 

symboliseras av punkten Kommissionen i figuren. Genom att Sverige, som får symboliseras 

av punkten Sverige, implementerar direktivet på ett sätt som gör att det passar den svenska 

avtalsmodellen, motsvarande punkten X i figuren, driver frågan i väg och har därmed utsatts 

för byråkratiska drifter.  
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5. Resultat 
Här följer de resultat som uppsatsen lett fram till. Resultatredovisningen sker i form av en 
presentation där svaren på frågeställningarna var för sig presenteras genom kopplingar till 
analysen. 
 

[1]  Hur har EU:s arbetstidsdirektiv, direktiv 93/104/EG, implementerats i svensk 

lag? 

 

Den svenska arbetsidslagen, lag 1982:673, är den lag som i Sverige reglerar arbetstid. Denna 

lag ger dock avtalsparterna stora friheter vilka istället kan reglera arbetstiden genom avtal. I 

och med arbetstidsdirektivet blir dock regeringen tvungen att på ett mer konkret sätt gå in och 

i lag reglera arbetsmarknaden gällande arbetstid.   

 

Genom proposition 1995/96:162 lades ett förslag gällande impelmenteringen av 

arbetstidsdirektivet, vilket senare även fick ett positivt utslag i riksdagen. Detta resulterade i 

en ändring i arbetstidslagen genom lag 1996:360. Efter det att Sverige genom lag 1996:360 

implementerade arbetstidsdirektivet i arbetstidslagen skedde följande förändringar i 

arbetstidslagen, det vill säga genom följande ändringar implementerade Sverige 

arbetstidsdirektivet: 

 

Undantag och avvikelser från lagen enligt denna paragraf får göras endast 
under förutsättning att de inte innebär att mindre förmånliga regler skall 
tillämpas för arbetstagarna än som följer av rådets direktiv 93/104/EG av den 
23 november 1993 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden. Ett avtal är 
ogiltigt i den utsträckning det innebär att mindre förmånliga regler skall 
tillämpas för arbetstagarna än som följer av direktivet.96  

 

En arbetsgivare som tillämpar sådana bestämmelser i ett kollektivavtal som 
strider mot 3 § fjärde stycket skall betala skadestånd för den förlust som 
uppkommer och för den kränkning som har skett. Om det är skäligt, kan 
skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.97 

 

Det var den här implementeringen som föranledde att talan väcktes mot Sverige i EG-

domstolen. Vad som dock skedde var att Sverige genom proposition 2003/04:180 

presenterade en ny version av implementeringen av arbetstidsdirektivet. De förändringar som 

                                                 
96 Arbetstidslag, Lag 1982:673 (i enlighet med 2002 års lydelse) 3 § fjärde stycket. 
97 Arbetstidslag, Lag 1982:673 (i enlighet med 2002 års lydelse) 24a §. 
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tillkom var i huvudsak mer precisa regleringar av vad som framgår av direktivet.98 Av 

platsbrist presenteras här endast ett exempel, för mer utförlig information hänvisas till 

arbetstidslagen 3 § fjärde stycket, 10a §, 13 §, 13a §, 14 §, 19.5 § andra stycket samt 24 §.99 

Det exempel som presenteras här gäller 10a § i arbetstidslagen.100 

 

Den sammanlagda arbetstiden under en period om sju dagar får uppgå till 
högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra 
månader. Vid beräkningen av den sammanlagda arbetstiden skall semester 
och sjukfrånvaro under tid då arbetstagaren annars skulle ha arbetat likställas 
med fullgjord arbetstid. 

 

Således har Sverige genom två implementeringsomgångar infört arbetstidsdirektivet i svensk 

lag. Den senaste implemeteringen vann laga kraft den första juli 2005.   

 

[2] Varför underlät Sverige att korrekt implementera EU:s arbetstidsdirektiv, 

direktiv 93/104/EG?  

 

Genom uppsatsens analys av det empiriska materialet framkommer att underlåtenheten att 

korrekt implementera arbetstidsdirektivet härstammar från regeringens rädsla och ovilja att 

frångå den avtalsmodell som sedan 1930-talet har varit normen på den svenska 

arbetsmarknaden.101  Sverige vill inte ha en stark lagstiftning med tanke på kollektivavtalens 

karaktär. Därför skrevs endast en ingress om att hänsyn måste tas till EU:s minimiregler vid 

stiftandet av kollektivavtalen vid den första och icke korrekta implementeringen. Istället för 

att regeringen bestämmer vad som skall gälla är det enligt den här implementeringen upp till 

avtalsparterna att bestämma hur direktivet skall tolkas, så länge resultatet inte understiger det 

skydd som ges i direktivet. Detta innebär att det inte blir regeringen utan avtalsparterna som 

tolkar direktivet och sätter gränserna. Regeringen väljer således att inte fullt ut implementera 

för att inte riskera den svenska modellen och försöker istället att lagstifta runt området så att 

samma skydd ges utan att direkt behöva implementera fullt ut och riskerar därmed inte den 

svenska modellen. 

 

                                                 
98 Lagen ändrades genom lag 2005:165. 
99 Arbetstidslag, Lag 1982:673 (i enlighet med 2006 års lydelse) 
100 Arbetstidslag, Lag 1982:673 (i enlighet med 2006 års lydelse) 
101 Systemet med avtal mellan arbetsmarknadens parter infördes 1938 i och med saltsöbadsavtalet mellan LO och 
SAF. 
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Det är således motiv tre i motivanalysen som ligger till grund för underlåtelsen att korrekt 

implementera arbetstidsdirektivet. Relationen mellan motiv, argument/motivering och tes 

visas i figur 5.1 

 

Figur 5.1 Motiv och motiveringar till den inkorrekta implementeringen 

 
 

 
Kommentar: Figur 5.1 visar sambandet mellan motiv, argument/motivering och tes gällande fallet med 
underlåtenheten att korrekt implementera arbetstidsdirektivet i svensk lag. 
 

För att återknyta resultatet till den för uppsatsen teoretiska utgångspunkten står det nu klart att 

Sverige genom att maximera sin inkomst, det vill säga att använda sin nyvunna politiska makt 

fullt ut, samtidigt som man minimerar den ansträngning som det kostar, det vill säga en 

politisk kostnad i form av för stor inblandning i processen, maximerar sin nytta. Sverige 

använder således sin nyvunna makt, makten att implementera politiska beslut, till att endast 

delvis implementera arbetstidsdirektivet och därmed endast delvis uppfyller sina åtaganden. 

Det vill säga Sverige agerar opportunistiskt, vilket av vad som framkommer i analysen beror 

på viljan att behålla den svenska avtalsmodellen gällande arbetsmarknadspolitiken.  

 

Slutsatsen angående analysen och resultatet pekar således på ett typiskt fall av byråkratisk 

drift gällande den svenska implementeringen av EU:s arbetstidsdirektiv där agenten, Sverige, 

har agerat opportunistiskt i sin relation med principalen, kommissionen, för att uppfylla en 

egen agenda, nämligen att behålla den svenska avtalsmodellen.  
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6. Avslutande reflektioner 
 

Den svenska modellens ställning och socialdemokraternas relation till den fackliga rörelsen 

har sedan länge varit känd. Det som dock är mer uppsendeväckande är förekomsten av 

byråkratiska drifter och hur dessa tar sig uttryck i och med den svenska implementeringen av 

EU:s lagstiftning. Detta då uppfattningen både bland många forskare och en stor andel 

samhällsmedborgare varit och är att Sverige är en mycket god medlemsstat gällande 

implementeringen av gemenskapens lagstiftning.  

 

Även om motiv fyra inte var möjligt att verifiera som ett faktiskt motiv till varför direktivet 

inte implementerades korrekt framstår det dock som ett klart möjligt motiv gällande de 

konsekvenser som troligtvis skulle följa för socialdemokraterna vid ett frånsteg från den 

svenska avtalsmodellen. Detta sammanslaget med motiv tre och det resultat som följde av 

analysen av detta motiv ger en bild som visar att den svenska regeringen agerat 

opportunistiskt och valt att implementera efter eget gottfinnande. Detta visar att även Sverige 

om tillfälle ges och anledningen anses särskilt god, vilket motiv tre och även fyra kan anses 

vara, istället för att i enlighet med gällande fördrag implementera så som direktivet lyder, 

faller för byråkratiska drifter.   

 

Att Sverige inte vill införa en reglerande modell och skulle behöva betala ett mycket högt pris 

om vi skulle byta från en avtalsmodell till en reglerande modell beror möjligt vis på den 

institutionella kontext som omger den svenska välfärdspolitiken. Då den svenska 

arbetsmarknadspolitiken ligger så djupt rotad i det svenska systemet är det en så pass fast 

institutionell struktur som skulle vara för svår att ändra på, både politiskt och praktiskt. Det 

politiska priset blir för högt. Därför agerar regeringen istället opportunistiskt. Det vill säga att 

man i det här fallet väljer det mycket billigare alternativet och försöker istället att lagstifta 

runt direktivet och på så sätt undgår den oönskade konfrontation som en korrekt 

implementering skulle medföra, det vill säga att gå från ett avtalsreglerat till ett lagreglerat 

system. Detta skulle innebära ett stort principiellt steg i svensk politik. 

 

Då ett starkt EU är möjligt endast om dess medlemsstater är enade är det ytterst viktigt att 

komma tillrätta med problemet med byråkratiska drifter. Den legitima aspekten i arbetet med 

integration och företagskonkurrensen både inom och utom den inre marknaden bygger på en 
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uniform tillämpning av det regelverk som gemenskapen tillsammans har beslutat om. Här är 

byråkratiska drifter ett stort hot mot unionens möjlighet att expandera, fördjupas och vinna 

bekräftelse och inflytande även i internationella sammanhang utanför dess gränser. EU har en 

ställning i världen där många länder skulle kunna se EU som en förebild gällande politiskt 

system, demokratisk värdegrund och ekonomiskt välstånd. För att kunna sprida detta ideal 

över världen är det centralt att agera gemensamt och uppvisa en bild av samförstånd och 

enande. Endast detta kan symbolisera styrka i kontakter med övriga världen. 

 

Vad kan dock göras för att reducera dessa drifter? Troligtvis inte mycket så som systemet med 

delegering av maktbefogenheter ser ut. Med tanke på den teoretiska utgångspunkten som löpt 

som en tråd genom uppsatsen kommer en agent med stor sannolikhet att agera opportunistiskt 

i relationen till principalen. Det som dock kan göra det möjligt att, om inte helt bli av med de 

byråkratsiska drifterna så, åtminstone reducera dem skulle kunna vara att införa ett mer 

federalt system i EU där det är en klarare uppdelning av maktcentra. Detta skulle möjligtvis 

ge en situation där implementeringen av den lagstiftning som skulle vara uniform sköttes av 

unionen, det vill säga kommissionen, och den lagstiftning som inte på samma sätt krävde ett 

uniformt tillämpande delegerades till medlemsstaterna. Alternativet skulle kunna vara ökad 

övervakning, vilket kan vara effektivt men tyvärr väldigt kostsamt. Det som dock är mest 

önskvärt är naturligtvis att medlemsstaterna i större utsträckning börjar agera som ett lag, 

vilket man inte utan större fantasi bör kunna kalla EU, och ser att det finns större vinster att 

hämta vid ett gemensamt agerande. Det vill säga om det går bra för laget går det även bra för 

den enskilde. För som det sägs: There is no I in team.     

 

Då det inte är möjligt att i en sådan här studie undersöka alla infallsvinklar och intressanta 

uppslag finns det fortfarande intressanta uppsatser att skriva i anslutning till mitt val av ämne 

och just den här uppsatsen. För att nämna några exempel skulle det vara intressant och 

fruktbart att titta på svensk implementering av EU-lagstiftning utifrån en institutionell teori 

samt att titta på byråkratiska drifter med någon typ av komparativ studie.  

 

Min avsikt med arbetet har naturligtvis varit att undersöka den icke legitima konsekvensen 

som de byråkratiska drifterna anses generera och Sveriges roll i detta, då jag finner det ytterst 

intressant. Men min avsikt har även varit att uppmärksamma läsaren på detta problem som 

både jag och till exempel kommissionen anser är ett stort problem för unionen, vilket måste 

bemästras för att med framgång kunna utveckla unionen och dess verksamhet. Jag hoppas 
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därför att det har varit en utvecklande och intressant läsning och att problemet med 

byråkratiska drifter nu finns i ert medvetande där uppsatsen förhoppningsvis kan fungera som 

grund för vidare forskning i ämnet och därmed göra det möjligt för vetenskapen att fortlöpa 

kumulativt.    
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 

Nedan följer en presentation av de intervjufrågor som förekommer i undersökningen samt 

motivering till varför de finns med i undersökningen. 

 

Minns du hur resonemanget gick i samband med implementeringen av arbetstidsdirektivet? 

 

Den här frågan finns med i undersökningen då det gällande motivanalysen är viktigt att få de 

inblandade parternas version. Om de inblandade kan bekräfta det som tidigare framkommit är 

det med större sannolikhet sant. Denna fråga avser att komplettera och bekräfta det som 

framkommer i proposition 1995/96:162. 

 

Vid implementeringen av direktivet, diskuterades då det principiella problem som skulle 

kunna uppstå på den svenska arbetsmarknaden vid en ökad lagreglering av 

arbetsmarknaden? 

 

Den här frågan finns med i undersökning då det för motivanalysen är intressant att veta hur 

resonemanget och tankegångarna gick under det arbete som föregick implementeringen. 

Frågan har i första hand ett informerande syfte. 

 

Vad anser du förelåg som orsakade den icke korrekta implementeringen av 

arbetstidsdirektivet? 

- Anser du att mer egennyttiga motiv kan ha legat bakom implementeringen? 

 

Den här frågan finns med i undersökningen för att ge de inblandade en möjlighet att komma 

till tals i undersökningen och få möjligheten att höra de inblandades version. Frågan fyller en 

bekräftande och kompletterande funktion.    

 

Då det i proposition 1995/96:162 sägs att implementeringen av direktiv 93/104/EG endast 

omfattar de absolut nödvändigaste ändringarna i väntan på en kommande revidering av 

arbetstidslagen, vad var det som gjorde att det tog så lång tid att genomföra förändringen? 
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Den här frågan finns med i undersökningen för att kunna få en klarhet i varför en av de 

argument som används i proposition 1996/95:162 inte införlivas samt för att få en bakgrund 

till och eventuellt göra det möjligt att verifiera eller falsifiera motiv ett i anlaysen. Frågan har 

således ett informativt syfte. 

 

Då det i arbetstidslagen framgår att hänsyn måste tas till direktiv 93/104/EG, vad är 

problemet med den svenska implementeringen? 

 

Med den här frågan avses att ge kommissionen en möjlighet att motivera varför talan väckts 

mot Sverige trots att en implementering genomfördes. Svaret ger mig även en möjlighet att 

eventuellt falsifiera motiv två i analysen. Frågan har således ett bekräftande och ett 

kompletterande syfte då ett svar presenteras i domen mot Sverige. 

 

Vad skulle hända politiskt om lagstiftaren i för stor utsträckning reglerade arbetsmarknaden? 

 

Hur skulle du vilja beskriva kollektivavtalens roll i svensk politik? 

 

Hur stark anser du den svenska modellen vara i svensk politik? 

- Har den försvagats eller förstärkts de senaste åren? 

 

Hur skulle den socialdemokratiska regeringen påverkas vid en ökad reglering av 

arbetsmarknaden? 

- Är socialdemokraterna så beroende av den fackliga rörelsen att de för att bevara detta 

samarbete skulle vara beredda att på det här sättet kämpa för den svenska modellen? 

 

Med tanke på väljarbeteende – skulle det kunna vara ett valtaktiskt beslut att inte 

implementera korrekt? 

 

Hur har socialdemokraternas inställning varit tidigare till den typen av förändringar av det 

svenska välfärdssamhället? 

 

Samtliga sex ovanstående frågor samt de två följdfrågorna syftar till att ge en bakgrund och 

utgångspunkt kring och inom den kontext som implementeringen utspelar sig. Då frågorna är 

av samma karaktär och individuellt syftar till en speciell problematik inom samma kontext, 
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samt att motiveringen skulle låta lika på samtliga frågor har jag valt att inte motivera frågorna 

separat. Svaren på dessa frågor gör det möjligt att vid analysen i undersökningen verifiera och 

falsifiera flera av de uppställda motiven. Frågorna har därför ett informativt syfte. 
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Bilaga 2 – Arbetstidsdirektivet, direktiv 93/104/EG 
 

De för undersökningen relevanta artiklarna i rådets direktiv 93/104/EG av den 23 november 

1993 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden är följande: 

 

Artikel 3 angående dygnsvila lyder: 

 
Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som behövs för att se till att varje 
arbetstagare få minst 11 timmars sammanhängande ledighet per 24-
timmarsperiod.  

 

Artikel 6 angående begränsning av veckoarbetstiden: 

 

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma att 
 
1. veckoarbetstiden begränsas genom lagar och andra författningar eller 
genom kollektivavtal, 
 
2. den genomsnittliga arbetstiden under varje sjudagarsperiod inklusive 
övertid inte överstiger 48 timmar. 

 

Artikel 8 angående nattarbetes längd: 

 

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som behövs för att se till att 
 
1. den normala arbetstiden för nattarbetare inte överstiger ett genomsnitt av 
åtta timmar under varje 24-timmarsperiod. 
 
2. nattarbetande vars arbete innebär särskilda risker eller stor fysisk eller 
mental ansträngning inte arbetar mer än åtta timmar inom en 24-
timmarsperiod när de utför nattarbete. 
 
För tillämpningen av ovanstående skall arbete som innebär särskilda risker 
eller stor fysisk och mental ansträngning definieras genom nationell 
lagstiftning eller praxis eller genom kollektivavtal, med hänsyn tagen till 
nattarbetets särskilda konsekvenser och risker.  
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Artikel 16 angående beräkningsperioder: 

 
Medlemstaterna får föreskriva följande 
 
1. För tillämpningen av artikel 5 (veckovila): En beräkningsperiod som inte 
överstiger 14 dagar. 
 
2. För tillämpning av artikel 6 (begränsning av veckoarbetstiden): En 
beräkningsperiod som inte överstiger fyra månader. 
 
De perioder av årlig betald semester som beviljas i enlighet med artikel 7 
liksom även sjukfrånvaro skall inte inkluderas eller skall vara neutrala vid 
beräkningen av genomsnittet. 
 
3. För tillämpningen av artikel 8 (nattarbetets längd): En beräkningsperiod 
som bestäms efter samråd med arbetsmarknadens parter på nationell eller 
regional nivå. 
 
Om den veckovila på minst 24 timmar som avses i artikel 5 faller inom 
nyssnämnda period skall den inte inkluderas vid beräkningen av 
genomsnittet. 

 

Artikel 18.1a angående slutbestämmelser: 

 

Medlemsstaterna skall anta de lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 23 november 1996 eller se 
till att arbetsmarknadens parter senast den dagen genom överenskommelse 
fastställer de nödvändiga bestämmelserna varvid medlemstaterna skall se till 
att de alltid kan garantera att direktivets bestämmelser efterlevs.  
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Bilaga 3 – EG-domstolens dom i mål C-287/04 
 

EG-domstolens dom i mål C-287/04 Europeiska gemenskapernas kommission mot 

Konungariket Sverige angående Fördragsbrott – Direktiv 93/104/EG – Arbetstidens 

förläggning - Underlåtenhet att införliva inom föreskriven frist, lyder enligt följande102: 

 

1.  Konungariket Sverige har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt 
rådets direktiv 93/104/EG av den 23 november 1993 om arbetstidens 
förläggning i vissa avseenden, genom att inte anta de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att följa artiklarna 3, 6 och 8 i nämnda 
direktiv. 
 
2.  Konungariket Sverige skall ersätta rättegångskostnaderna. 

 

Av utrymmesskäl återger jag här inte alla domskäl utan endast dem som är av centralt intresse 

för undersökningen och centrala för domen. Dessa lyder: 

 

När det gäller införlivandet av direktiv 93/104 om arbetstidens förläggning i 
vissa avseenden, vars syfte är att införa minimiregler för arbetstagares 
säkerhet och hälsa, kan en medlemsstat inte anses uppfylla de skyldigheter 
som följer av detta direktiv om de lagar och andra författningar som antas 
enbart säkerställer delar av det skydd som direktivet skall ge alla arbetstagare 
som omfattas av dess tillämpningsområde, för det fall åtgärderna enbart berör 
de delar av arbetsmarknaden som regleras av kollektivavtal. Såsom 
domstolen har fastslagit i dom av den 15 mars 1990 i mål C-339/87, 
kommissionen mot Nederländerna (REG 1990, s. I_851), punkt 25, och av 
den 30 maj 1991 i mål C-59/89, kommissionen mot Tyskland (REG 1991, s. 
I-2607), punkt 28, skall medlemsstaterna, för att garantera att direktiv 
tillämpas fullt ut, inte bara i lag utan också i praktiken, föreskriva en exakt 
rättslig ram inom det berörda området. 

 

Det är i förevarande mål ostridigt att de lagar och andra författningar som 
krävs för ett korrekt införlivande av artiklarna 3, 6 och 8 i direktiv 93/104 
med den svenska rättsordningen inte har antagits inom den frist som anges i 
det motiverade yttrandet. 

                                                 
102 Samtliga citat är hämtade från EG-domstolens dom i mål C-287/04 Europeiska gemenskapernas kommission 
mot Konungariket Sverige angående Fördragsbrott – Direktiv 93/104/EG – Arbetstidens förläggning - 
Underlåtenhet att införliva inom föreskriven frist. 
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