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Abstract 

The Working Hours Act regulates the working time conditions and together with the Working 

Time Directive of EU both acts aim to protect the workers. However, with The Swedish 

Model it is possible to diverge from the law-regulations by collective agreement by the parts 

of the Swedish labor market. The purpose of this thesis is to examine the national and 

international law regulations and further on study a few selected Swedish central collective 

agreements to discover in which extension deviation from the law occur. The sections of the 

Working Hours Act’s that has been investigated is ordinary working time, daily rest, weekly 

rest periods, breaks and maximum weekly working time.  To do this, a jurisprudential method 

has been used.  

The examination shows that agreements made by the parts of the labor market highly 

differentiate from Swedish law. This is due to adjustments to local conditions and flexible 

purposes. This effects the workers as the terms of their working hours can be found in 

different documents, international or Swedish law as well as in central or local collective 

agreements. Another effect of the deviation from the law is that the workers-organizations 

receive a great amount of power and influence of the workers working-conditions. They are 

responsible for negotiating for all the workers, whether they are members in the workers-

organization or not. The Working Hours Act and the Work Environment Act have strong 

connections and the Swedish Working Environment Authority is currently working on a 

provision regarding the organizational and social working conditions. If it will be approved 

later this year it may influence the upcoming collective agreements. However, as of today, 

there is no assurance that the provision will be accepted.  

The possibility to replace the Working Hours Act by central collective agreements affects the 

protective intentions of the law. Instead of being confirmed in national law it is regulated in 

the collective agreements and therefore the protection of the workers varies depending on 

what sector they work.  

 

Keywords: labor law, Working Hours Act, semidispositive, central collective agreement, 

local collective agreement, working conditions, working time. 
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1. Inledning 

Arbetsgivaren har genom sin rätt att leda och fördela arbetet möjlighet att i viss mån 

bestämma under vilka tider arbetstagaren ska utföra arbetet. Hur arbetsgivaren väljer att 

förlägga arbetstagarens arbetstid påverkar denne på flera sätt. Möjligheten till interaktion med 

kollegor, ensamarbete och antalet timmar eller tillfällen på arbetsplatsen under en dag är 

faktorer som påverkar arbetsmiljön. En fråga som de senaste åren tagit mer plats i debatten är 

de delade turerna som för många arbetstagare blivit en ”normal” vardag, framförallt för 

kvinnor inom vårdsektorn. Den typen av arbete samt vilken tid på dygnet arbetet utförs kan 

påverka privatlivet med möjligheter till aktiviteter på fritiden eller tid tillsammans med 

familjen.
1
 Regleringar kring arbetstiden återfinns i Arbetstidslagen (ATL) och kan i vissa 

delar eller i sin helhet avtalas bort av arbetsmarknadens parter med hjälp av kollektivavtal, 

ATL är semidispositiv med EU-spärr. Dispositiviteten i ATL har resulterat i att arbetstagare 

kan ha oregelbunden arbetstid, arbetspass som sträcker sig över 24 timmar och förkortad 

dygnsvila. Att arbeta mycket och ha begränsade återhämtningsmöjligheter kan leda till ohälsa 

för arbetstagaren som i förlängningen blir ett arbetsmiljöproblem. Kopplingen mellan 

arbetstid och arbetsmiljö är stark och i Arbetsmiljölagen (AML) fastslås att förläggningen av 

arbetstiden inte får påverka arbetstagaren på ett negativt sätt. Arbetsmiljöverket ansvarar för 

tillsynen av lagrummen och arbetar för tillfället med en föreskrift om ”Organisatorisk och 

social arbetsmiljö” som till viss del behandlar frågan om arbetstider och därmed eventuellt 

kan påverka arbetstidsområdet i framtiden.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utreda hur arbetstagare i Sverige kan påverkas av möjligheterna 

att avtala om eller avtala bort Arbetstidslagen genom centrala kollektivavtal. Vidare kommer 

kopplingen mellan arbetstid och arbetsmiljö behandlas. Slutligen är avsikten att beröra hur 

avvikelser från arbetstidsregleringen skiljer sig åt mellan könsdominerade branscher. För att 

uppnå syftet kommer följande frågeställningar att besvaras:  

 Hur kan arbetstagare påverkas av att arbetstidsregleringen är semidispositiv?  

 På vilka sätt kan arbetstidsregleringen påverkas av den eventuellt kommande 

föreskriften kring organisatorisk och social arbetsmiljö?  

                                                 
1
 Kommunal. Schyssta schemat. Praktiska råd om schemaläggning. 2007, 3.  
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1.2 Metod och material 

Många rättsvetenskapliga arbeten betecknas som rättsdogmatiska vilket var tanken med även 

denna uppsats.
2
 Den rättsdogmatiska metoden utgår från rättens källor och har ambitionen att 

fastställa rättsläget, definiera dess innehåll och genom egna bedömningar och argumentation 

kring ställd frågeställning komma med förslag på ändringar.
3
 Rättskällorna som inryms i 

metoden är lagtext, förarbeten, rättspraxis och juridisk doktrin.
4
  

Claes Sandgren, professor i civilrätt ifrågasätter dock användandet av begreppet 

rättsdogmatisk metod. I en artikel menar han att ordet dogmatisk fått en betydelse av ”ovilja 

till förnyelse och fördomsfullhet”
5
 och därmed blivit synonymt med ovetenskaplig. Sandgren 

menar vidare att innehållet i den rättsdogmatiska metoden är oklar och ifrågasätter om det är 

den gällande rätten, argumentationen kring rätten eller ”inifrånperspektivet” som gör metoden 

till rättsdogmatisk. Dessa otydligheter gör att begreppet rättsdogmatisk metod inte borde 

användas inom rättsvetenskapen menar Sandgren. Istället bör begrepp såsom analytisk 

rättsvetenskap användas för att undvika att metoden kopplas ihop med något som har 

innebörden av ovetenskapligt.
6
 Sandgrens förslag på metodanvändning är den 

rättsvetenskapliga metoden som är bredare än den rättsdogmatiska metoden. Rättskälleläran är 

en del av den rättsvetenskapliga metoden och det finns utrymme för argumentation. Sandgren 

menar avslutningsvis att ”[…] alla metoder som kan brukas för att öka kunskapen är 

rättsvetenskapliga i den mån som ett juridiskt perspektiv ingår i ansatsen […]”
7
.  

I uppsatsen behandlas källor som inte kan anses ingå i den rättsdogmatiska metoden såsom 

förslag till kommande föreskrift som inte blivit antagen samt dokument i form av avtal mellan 

arbetsmarknadens parter, kollektivavtal. Då det i den lite bredare metoden, rättsvetenskaplig 

metod, finns utrymme för dessa typer av informationskällor kommer uppsatsen att utgå från 

den metoden. Kollektivavtal är inte en del av doktrinen och dess hierarkiska ställning är inte 

densamma som lagstiftning. Kollektivavtalet kan dock ersätta lagens bestämmelser och då 90 

procent av de svenska arbetstagarna omfattas av kollektivavtal har de fått en central och stark 

hierarkisk roll i den svenska arbetsmarknadsmodellen.
8
 

                                                 
2
 Claes Sandgren. Är rättsdogmatiken dogmatisk? Tidsskrift för Rettsvitenskap, TfR. 2005, 648-649.  

3
 Bert Lehrberg. Praktisk juridisk metod. 7 uppl. Uppsala: Iusté, 2014, 31-32. 

4
 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, 50.  

5
 Sandgren. Är rättsdogmatiken dogmatisk? 648-649. 

6
 Sandgren. Är rättsdogmatiken dogmatisk? 655-666.  

7
 Claes Sandgren. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation. 2 uppl. 

Stockholm: Norstedts juridik, 2007, 39.  
8
 Medlingsinstitutet. Avtalsrörelsen och lönebildningen 2014. Medlingsinstitutets årsrapport. 2014, 30 & 234.  
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Lagstiftning, förarbeten och rättspraxis har hämtats från databasen Infotorg Juridik. 

Rättsfallen hittades med hjälp av sökmotorn och relevanta sökord och då identifierades åtta 

intressanta rättsfall. Rättsfallet med ambulanspersonalen ingick inte i det sökresultatet utan 

kännedom om just det fallet inhämtades under ett seminarium i kursen Förhandling i teori 

och praktik
9
 på Linnéuniversitet och hittades senare på Infotorg Juridik. Trots att en 

tingsrättsdom inte har någon prejudicerande verkan ingår den i uppsatsen då den har en tydlig 

koppling mellan arbetstid och arbetsmiljö. Kollektivavtalen i rättsfallen och uppsatsens 

undersökta kollektivavtal är inte desamma. Rättsfallen har ändå använts då avsikten har varit 

att ge en bild av hur rättsväsendet behandlat arbetstidsfrågor generellt och inte inriktat på 

utvalda fackförbunds kollektivavtal.  

Ämnesvalet inför kandidatuppsatsen var svårt och genom personliga kontakter upprättades 

kontakt med en anställd på Arbetsmiljöverket. Personen uppmuntrade att skriva om den 

psykosociala arbetsmiljön och tipsade om en eventuellt kommande föreskrift på området som 

behandlar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön men som ännu inte är antagen av 

myndigheten. Remissförslaget lästes igenom och det kunde konstateras att den var 

betydelsefull och skulle komma att tillföra uppsatsen viktiga delar. Därför kontaktades 

återigen Arbetsmiljöverket för att utreda möjligheterna att ta del av de remissvar som 

inkommit till myndigheten. Så var möjligt men i och med det omfattande materialet valdes för 

uppsatsen intressanta remissvar ut från de centrala fackförbunden, Sveriges Akademikers 

Centralorganisation (SACO), Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) och 

Landsorganisationen i Sverige (LO) samt de centrala arbetsgivarparterna, Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) och Svenskt Näringsliv (SN). Aktuell föreskrift är inte 

antagen och har därmed inget AFS-nummer och kommer i uppsatsen att benämnas som 

föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. 

En del av syftet till uppsatsen var att studera ett antal kollektivavtal och utreda hur arbetstiden 

regleras i dessa för att få en bild hur arbetsmarknadens parter i Sverige väljer att avtala om 

arbetstiden. En begränsning gjordes till kollektivavtal från LO-förbundet där de sex största 

förbunden valdes ut. De sex förbunden i storleksordning är Svenska 

Kommunalarbetarförbundet (Kommunal), Industrifacket Metall (IF Metall), 

Handelsanställdas förbund (Handels), Service- och kommunikationsfacket (SEKO), Svenska 

Byggnadsarbetarförbundet (Byggnads) och Transportarbetarförbundet (Transport).
10

 Inom 

                                                 
9
 Kurskod: 2RV000 

10
 LO. Jämställd representation 2013. Om kvinnor och mäns inflytande och makt i LO. 2013, 23. 
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vissa förbund finns flera olika kollektivavtal och där har det största avtalet med flest anknutna 

medlemmar valts ut. De olika kollektivavtalen är Allmänna Bestämmelser och 

Huvudöverenskommelse för Kommunal, Teknikavtalet för IF Metall, Detaljhandelsavtalet för 

Handels, Väg- och Banavtalet för SEKO, Byggavtalet för Byggnads och Transportavtalet för 

Transport.
11

 När avtal för respektive förbund nämns i uppsatsen är det ovannämnda avtal som 

avses, om inget annat anges. Av de utvalda fackförbunden finns två förbund vars medlemmar 

till stor del består av en homogen grupp gällande kön. Byggnads engagerar en majoritet av 

män och Kommunal har till största del kvinnliga medlemmar.
12

 Vissa av kollektivavtalen har 

funnits tillgängliga på respektive fackförbunds hemsida medan andra har inhämtats genom 

mail- eller telefonkontakt med fackförbundet. När insamlandet av kollektivavtal var färdigt 

genomfördes en textanalys av respektive avtal för att fastställa hur de valt att reglera 

arbetstiden för att det därefter skulle kunna vara möjligt att jämföra de olika kollektivavtalen 

med varandra.
13

 

 

1.3 Avgränsning  

Uppsatsens utgångspunkt är dels möjligheterna till avvikelser från arbetstidslagstiftningen 

genom kollektivavtal och dels arbetstidens förläggning. Begreppet arbetstidens förläggning i 

uppsatsen inrymmer regleringen kring ordinarie arbetstid, dygns- och veckovila, raster och 

pauser samt 48-timmarsregeln. Uppsatsen behandlar inte frågor om övertid och 

övertidsersättning, olika metoder att beräkna arbetstidsförkortning eller krav på arbetsgivaren 

att meddela ändring av arbetstidens förläggning med två veckors framförhållning. Frågan om 

nattarbete och dess påverkan av människan berörs ytligt med fokus på dygnsvilan och det så 

kallade nattarbetsförbudet.
14

  

 

                                                 
11

 Bestämmelserna om arbetstider återfinns i följande delar i respektive kollektivavtal: Kommunal. Allmänna 

Bestämmelser. 2014, Kap 4.  IF Metall Teknikavtalet. 2013-2016, 4 §. Handels. Detaljshandelsavtalet. 2013-

2016, 5 §. SEKO. Väg- och Banavtalet. 2014-2016, Kap. 2. Transport. Transportavtalet. 2013-2016, 3 § och 

Bilaga A. Byggnads. Byggavtalet. 2010, 2 §.  
12

 LO. Jämställd representation 2013. Om kvinnor och mäns inflytande och makt i LO, 23.  
13

Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. 2 uppl. Malmö: Liber, 2011, 505. 
14

 13 § ATL, andra stycket: ”I den dygnsvila som alla arbetstagare har rätt till skall tiden mellan midnatt och 

klockan fem ingå”. 
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2. Rättsutredning  

2.1 Historik 

Regleringen av arbetstiden i Sverige har genomgått stora förändringar de senaste dryga 100 

åren. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet fanns ingen lagstiftning kring arbetstid 

och inte heller några centrala fackliga avtal då den fackliga organiseringen just påbörjats. En 

verkstadsarbetare arbetade i genomsnitt 63 timmar i veckan och då även helger. I och med 

den fackliga organiseringen fanns det inom vissa yrken avtal mellan parterna angående 

arbetstiden under 1920-talet. År 1920 lagstiftades om 8-timmarsdagar samt 48-

timmarsvecka.
15

 Skälen till denna förkortade arbetstid var att följa den internationella 

utvecklingen, minska arbetstagarnas olycksrisk samt tillgodose arbetarnas behov av familjeliv 

och deltagande i medborgerliga angelägenheter.
16

 I och med denna första lagstiftning gällande 

arbetstiden skapades ett minimiskydd för arbetarna och staten blev beskyddare för deras 

rättigheter.
17

 Arbetstidslagen som hade antagits 1920 var endast provisorisk och förlängdes 

två gånger innan den blev permanent år 1930. Problemet med lagen var att många yrken var 

undantagna och den riktade sig främst till verkstadsindustrin med mer än 5 anställda. Med 

anledning av det kompletterades lagen med ytterligare lagstiftning på 1940-talet för 

exempelvis hotell-och restaurangverksamhet, lantarbete och detaljhandel.
18

 

Arbetstidsregleringen som stiftades i början av 1900-talet kompletterades med en 

Arbetarskyddslag 1949. Den innehöll bestämmelser om viloperioder, raster och vila samt 

innehöll bestämmelser om vissa arbetshygieniska förhållanden.
19

 Under efterkrigstiden 

tillsattes flera statliga utredningar gällande arbetstid och i slutet av 1940-talet och början av 

1950-talet fördes diskussioner om lördagar utan arbete. Arbetsgivarsidan var villig att 

genomföra arbetsfria lördagar om arbetstagarna arbetade igen den tiden under veckodagarna. 

LO menade att arbetstagarna då skulle överstiga regleringen om antal arbetade timmar per dag 

och var inte nöjda med förslaget. Den statliga arbetstidsutredningen från 1954 resulterade i 

lagstiftning som genomfördes stegvis mellan 1958-1960 för att slutligen innebära att 

veckoarbetstiden blev 45 timmar i veckan. Det innebar också att möjligheten till fria lördagar 

                                                 
15

 Tommy Isidorsson. Striden om tiden: arbetstidens utveckling i Sverige under 100 år i ett internationellt 

perspektiv. Göteborg: Göteborgs Universitet, 2001, 51 ff.  
16

 Proposition 1919:247, 12-18. 
17

Lotti Rydberg-Welander, Arbetstidsregleringens utveckling: en studie av arbetstidsreglering i fyra länder. 

Lund: Lunds universitet, 2000, 160.  
18

 Isidorsson, Striden om tiden, 57 ff.  
19

 Proposition 1970:5, 16-17. 
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infriades.
20

 Därefter skedde ytterligare minskningar av arbetstiden och under 1970-talet 

infördes 40 timmars arbetsvecka. Denna arbetstidslag blev en uppsamlande lag som i princip 

kom att gälla för alla yrken, sjöfarten exkluderad.
21

 

När utredningen kring en ny Arbetsmiljölag genomfördes ansågs det rimligt att överföra och i 

viss mån även förändra bestämmelserna från Arbetarskyddslagen till den nya lagen. 

Kopplingen mellan arbetstiden och dess förläggning och arbetsmiljön ansågs vara stark och 

en sammanslagning skedde i och med Arbetsmiljölagen 1977.
22

 Efter en utredning av 

arbetstidsområdet som genomfördes 1981 bestämdes att de regleringar om arbetstidens 

förläggning som fanns i AML skulle överföras till den nya Arbetstidslagen som antogs 

1982.
23

 Förändringarna som därefter skett i den svenska lagstiftningen beror till stor del på 

Sveriges inträde i den Europeiska unionen (EU) och harmoniseringen till den europarättsliga 

regleringen. Dessutom har Sverige ratificerat den Internationella Arbetsorganisationens (ILO) 

konventioner och därmed blivit juridiskt bunden av dessa. ILO är Förenta Nationernas (FN) 

fackorgan kring arbetslivsfrågor som bildades 1919. ILO består av tre parter, regeringar, 

arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer som gemensamt fattar beslut och arbetar för en 

bättre arbetsmarknad globalt.
24

  

 

2.2 Möjligheten att förändra arbetstidsregleringen genom kollektivavtal 

Arbetstidsregleringen var från ett tidigt stadie dispositiv och innebar att arbetsmarknadens 

parter hade möjlighet att avtala om annan längd på arbetstid via kollektivavtal. Kollektivavtal 

om kortare arbetstid har förekommit men avtal om längre arbetstid har inte slutits.
25

  I början 

av 1970-talet utökades dispositiviteten för de fackliga organisationerna att kunna avtala om 

avvikelser från lagstiftningen. Detta gjordes bland annat mot bakgrund av att 

fackföreningsrörelsen hade utvecklats och omfattade fler arbetstagare och att 

fackföreningarna därmed ansågs förmögna att representera och föra talan för en stor del av 

arbetstagarna.
26

  

                                                 
20

 Isidorsson, Striden om tiden, 61 ff.  
21

 Rydberg-Welander, Arbetstidsregleringens utveckling, 166. 
22

 Proposition 1976/77:149, 301.  
23

 Proposition 1981/82:154, 14-15. 
24

 Regeringskansliet. ILO:s arbete för mänskliga rättigheter.2007, 3.  
25

 Rydberg-Welander, Arbetstidsregleringens utveckling, 166 f.  
26

 Prop. 1970:5, 102-105.  
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Möjligheterna att frångå regleringen kring arbetstiden som finns i dagens 

arbetstidslagstiftning fastslås i 3 § ATL. Där anges att det antingen är möjligt att avtala bort 

lagen i sin helhet eller vissa bestämmelser i centrala avtal och ytterligare några bestämmelser i 

lokala avtal. Lokala avtal infördes i Arbetstidslagen 1982 och innebar att de lokala 

arbetstagarorganisationerna kunde knyta avtal direkt med arbetsgivaren i frågor såsom 

övertid, mertid och nattvila mellan klockan 24-5. De lokala avtalen hade en giltighet på en 

månad och var tänkta att skapa en smidigare process när det gällde kortvariga avvikelser och 

var ej tillåtna att förlängas med en månad i taget.
27

  Grundtanken bakom införandet av de 

lokala avtalen var att utöka arbetstagarnas inflytande och medbestämmande i arbetslivet. 

Lagen om medbestämande i arbetslivet (MBL) tillkom 1976 och när Arbetstidslagen därefter 

antogs 1982 var ambitionen att öka arbetstagarnas inflytande kring frågorna som reglerades 

där. Ett exempel på när sådant inflytande kunde användas var vid förhandlingar och 

kollektivavtalsslutande på områden där arbetstagarnas villkor reglerades.
28

 Under 

förberedelsearbetet inför arbetstidslagen ansågs det därför rimligt att vissa bestämmelser 

skulle kunna regleras närmare arbetstagarna och därmed infördes möjligheter till lokala avtal.  

Trots det ökade inflytandet har Arbetstidslagen i vissa avseenden en social skyddskaraktär. 

Därmed kunde inte allt ansvar läggas på de lokala arbetstagarorganisationerna genom lokala 

avtal utan ställde krav på viss avtalsbildningen på central nivå.
29

 I samband med att de lokala 

avtalen infördes minskade arbetsbelastningen på Arbetarskyddsstyrelsen som tidigare 

administrativt hade behövt hantera ärenden där lokala arbetstagarorganisationer och 

arbetsgivare varit överens. Genomförandet av lokala avtal ledde därmed till en 

avbyråkratisering.
30

 Då myndighetsprövning inte längre behövdes i och med nya lokala avtal 

ansågs vissa regleringar fortsättningsvis kräva centrala avtal.  

Bakgrunden till att arbetstidsregleringen har som avsikt att skydda arbetstagarna återfinns i 

förarbetena inför Allmän arbetstidslag från 1970. Skyddsaspekten har där varit framträdande 

för att fastställa de maximigränser som skulle gälla för ordinarie arbetstid och övertid. Det 

lades också stor vikt vid att arbetstidens reglering i lag gav arbetstagarna trygghet och av den 

anledningen kunde inte ansvaret för hela arbetstidsområdet överlämnas till arbetsmarknadens 

parter. En anledning till att avvikelser från lagstiftningen i Allmän arbetstidslag från 1970 

skulle ske genom centrala avtal var för att ”garantera en viss enhetlighet i 

                                                 
27

 Prop. 1981/82:154, 38 f. 
28

 Proposition 1975/76:105, 8.  
29

 Prop. 1981/82:154, 38.  
30

 Prop. 1981/82:154, 43.  
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arbetstidsregleringen inom varje bransch”
31

. De bestämmelser som fanns i lagen vid det 

tillfället skulle vara normgivande och utgångsläge för parterna på arbetsmarknaden vid 

avtalsbildande.
32

  Det kan därmed konstateras att en del av arbetstidsregleringens intention 

genom åren varit att skydda arbetstagarna från att utnyttjas till för mycket arbete och att detta 

reglerats i lag med möjlighet till avvikelse genom centrala eller lokala kollektivavtal.  

Ytterligare lagstiftning som påverkat den svenska regleringen är Arbetstidsdirektivet från EU. 

Det första direktivet kring arbetstider och dess förläggning kom 1993 och vissa ändringar 

tillkom 2000 för att därefter slås samman med det ursprungliga och bli gällande 2003.
33

 I 

direktivet läggs stor vikt vid att arbetstagarnas hälsa och säkerhet skall skyddas. Det finns där 

minimikrav kring arbetstidens förläggning med total arbetad tid per vecka, raster och pauser 

samt dygns- och veckovila. I direktivet fastslås att det genom lagstiftning av medlemsländerna 

eller genom avtal mellan arbetsmarknadens parter finns möjlighet att göra avvikelser och 

undantag från direktivets bestämmelser. Denna undantagsmöjlighet finns för branscher såsom 

service och produktion som kräver kontinuitet, i branscher där förutsägbara arbetstoppar finns 

identifierade och även inom viss transportverksamhet.
34

 Förutsättningen för att avtala om 

direktivets miniminivå är att arbetstagaren får motsvarande tid som ledighet eller ”i 

undantagsfall när det av objektiva skäl inte är möjligt att bevilja sådan kompensationsledighet 

-att arbetstagarna erbjuds lämpligt skydd”
35

. Avvikelser som avtals skall dock enligt direktivet 

ta hänsyn till principerna om säkerhet och hälsa för arbetstagaren.
36

 I och med det svenska 

medlemskapet i EU 1995 gjordes en översyn av den svenska arbetstidsregleringen för att 

harmoniseras med Arbetstidsdirektivet. Förändringen som skedde i ATL i samband med detta 

var att det infördes en bestämmelse om att undantag och avvikelser från den svenska lagen 

även skulle ta hänsyn till bestämmelserna i Rådets direktiv 93/104/EG.
37

 Paragrafen om 

avvikelser från lagstiftningen i kollektivavtal med hänsyn till EU:s direktiv ändrades 2006 då 

lagreglen förtydligades och det direkt i lagtexten angavs vilka bestämmelser i den svenska 

lagstiftingen som påverkades av direktivet.
38

 

                                                 
31

 Prop. 1970:5, 105.  
32

 Prop. 1970:5, 102-103.  
33

 Proposition 2003/04:180, 13.   
34

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i 

vissa avseeden. Art. 17.   
35

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG. Art 17 punkt 2.  
36

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG. Skäl 1, 15, 16.  
37

 Proposition 1995/96:162, 59.  
38

 Prop. 2003/04:180, 45. 
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De sex största kollektivavtalen inom LO har alla någon typ av avsteg från Arbetstidslagen. I 

Teknikavtalet från IF Metall, Väg- och Ban-avtalet från SEKO och Transportavtalet från 

Transport har de centrala fackorganisationerna och arbetsgivarrepresentanterna valt att avtala 

bort Arbetstidslagen i dess helhet och reglera arbetstiden i kollektivavtalet. I 

Detaljhandelsavtalet från Handels och i de Allmänna Bestämmelserna från Kommunal gäller 

ATL med ändringar och tillägg som finns i det centrala kollektivavtalet. I Byggnadsavtalet 

från Byggnads finns det ingen uttrycklig text om att det centrala kollektivavtalet ersätter ATL 

i sin helhet eller i vissa delar och därmed gäller kollektivavtalet där det finns bestämmelser 

och ATL i övrigt. Endast ett av de sex avtalen, avtalet från SEKO, har en text som förtydligar 

att när det gäller avsteg från det centrala avtalet gällande bestämmelser som dygnsvila, 

nattarbete, veckorarbetstid, veckovila och raster skall beaktning tas till den så kallade EU-

spärren som återfinns i 3 § ATL. Gemensamt för alla kollektivavtal är möjligheten att göra 

avvikelser från det centrala avtalet genom lokala avtal. I det centrala avtalet anges antingen 

inledningsvis eller löpande genom texten från vilka bestämmelser avvikelser är möjliga att 

göra.  

 

2.3 Arbetets förläggning  

När arbetstidsbestämmelserna samlades i ATL lades vikt vid att det fanns ett gemensamt 

ansvar mellan arbetsgivaren och arbetstagaren för att få förläggningen av arbetstiden att 

fungera på ett bra sätt. En samlad bedömning skulle göras där hänsyn till arbetets art och 

längd skulle beaktas.
39

  

2.3.1 Ordinarie veckoarbetstid  

I 5 § ATL begränsas den ordinarie arbetstiden till 40 timmar per vecka och med aktuell 

reglering tillåts en beräkningstid om fyra veckor och att genomsnittet den perioden uppgår till 

40 timmar per vecka. Förutom att nattvila ska ske mellan klockan 24-05 finns inga riktlinjer 

eller begränsningar om vilka tider arbetstagarna skall arbeta. I Arbetstidsdirektivet finns det 

inte någon reglering angående ordinarie arbetstid och gällande vilken tid på dygnet arbetet ska 

ske är det även där endast avgränsat till att inte ska äga rum mellan klockan 24 och 05. 

                                                 
39

 Prop. 1981/82:154, 17.  
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Sverige har genom ratificerandet av ILO:s konvention nummer 47 om 40-timmarsvecka åtagit 

sig att respektera och fullfölja den konventionens innehåll.
40

  

Arbetsdomstolen (AD) har i domarna AD 1998/143 (hamnarbetarna) och AD 2010/96 

(markarbetarna) behandlat frågan om arbetstid. I fallet med hamnarbetarna ställs frågan om 

arbetsgivaren har ensidig rätt att förändra arbetstagarnas arbetstid eller om det strider mot 

kollektivavtalet. AD inledde med att utreda om parterna vid avtalsslutande hade haft samma 

avsikt med avtalsbestämmelsen, så kallad gemensam partsavsikt. Då bestämmelsen införts i 

det centrala avtalet många år tidigare kunde inte någon gemensam partsavsikt fastställas. I det 

lokala avtalet kunde inte heller någon gemensam partsavsikt identifieras men en inledande 

bestämmelse i avtalet fastslog att avtalet innehöll ”en uttömmande reglering såvitt avser såväl 

ramarna och formerna för den ordinarie arbetstidens omfattning och förläggning”
 41

. AD 

fastslog därmed att arbetsgivaren inte haft någon rätt att ensidigt ändra arbetstagarnas 

arbetstid. I fallet med markarbetarna hade arbetsgivaren och arbetstagarna kommit överens 

om att under 25 veckor arbeta in fem timmar per vecka för att arbeta mindre under resterande 

veckor. AD skulle avgöra om denna överenskommelse stod i strid med kollektivavtalet och 

bestämmelsen om att ordinarie arbetstid är 40 timmar per vecka. AD konstaterade att det 

långtgående och regelbundna arbetsuttaget stod i strid mot villkoret om att särskilda skäl skall 

föreligga för användande av övertid. Därmed var överenskommelsen inte förenlig med 

kollektivavtalet och det resulterade i kringgående av bestämmelsen om ordinarie arbetstid och 

fackförbundet vann tvisten.   

Av de undersökta kollektivavtalen har fem stycken avtalat om att den ordinarie arbetstiden är 

40 timmar per helgfri vecka.
42

 Detaljhandelsavtalet från Handels har en avtalad ordinarie 

arbetstid per vecka om 38 timmar och 15 minuter och dessutom en beräkningsperiod om 12 

månader för den ordinarie arbetstiden. Alla avtal förutom det från Kommunal anger att den 

ordinarie arbetstiden är exkluderad de raster som arbetstagaren använder. Kommunal har 

också en bestämmelse att den ordinarie arbetstiden per vecka i genomsnitt under en period om 

maximialt fyra veckor får uppgå till högst 48 timmar. Förläggningen av arbetstiden under 

dygnets timmar är i vissa av avtalen reglerade. Om några lokala avtal inte finns för IF Metall 

gäller att dagstidsarbete pågår mellan klockan 7-16 med en eller flera raster om sammanlagt 

en timme. Transport, Byggnads och SEKO har i sina avtal också reglering om att en arbetsdag 

                                                 
40

 ILO Konvention nr 47. Forty-hour week convention. 1935, Art. 1.  
41

 AD 1998/143. 
42

 Byggnads, IF Metall, Kommunal, Transport & SEKO.  
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består av åtta timmar samt bestämmelser om mellan vilka klockslag arbetstiden kan förläggas, 

där SEKO har längst tidspann, mellan klockan 06-17:30. 

2.3.2 Dygnsvila 

I äldre arbetstidslagstiftning fanns vissa regleringar kring ordinarie arbetstid och därmed 

också regleringar kring vilken tid arbetstagaren hade till vila. Den regleringen var dock 

begränsad till vissa delar av arbetslivet och det gjordes ofta avsteg från den på grund av 

skiftarbete. Därför togs regeln bort när Allmän arbetstidslag infördes 1970.
43

 När regleringen 

övergick till Arbetsmiljölagen och därefter till Arbetstidslagen återfanns till en början ingen 

maximireglering om arbetad tid per dygn eller bestämmelser om antal timmar för vila 

respektive dygn. Regleringen som funnits är att nattvila för arbetstagare ska ske mellan 

klockan 24-05, också kallat förbudet mot nattarbete.
44

 Anledning till att en lagregel om 

dygnsvila inte infördes i AML var att det var svårt att finna en smidig lösning.
45

 

Fackförbunden framförde i remissvaren inför både AML och senare också ATL förslag på att 

nattvilan skulle utökas för att säkerställa att arbetstagarna fick tillräcklig vila.
46

 Nuvarande 

bestämmelse i 13 § ATL om sammanhängande dygnsvila om 11 timmar per 24-

timmarsperiod infördes i lagen 2005. Bakgrunden till lagändringen var kritik från EU som 

ställde krav på anpassning av den svenska lagstiftningen till EU:s Arbetstidsdirektiv.
47

 Redan 

i det första direktivet från 1993 fastställs att varje arbetstagare skall ha 11 timmars 

sammanhängande dygnsvila per 24-timmarsperiod. 

AD har i flera domar behandlat tvister om dygnsvila, dels arbetstagare som inte fått tillräcklig 

lång och sammanhängande vilotid och dels arbetstagare som har arbetat mellan klockan 24-05 

och därmed brutit mot nattarbetsförbudet. I AD 2008/39 (sjuksköterskorna) hade två 

sjuksköterskor avbrutit sin beredskap för arbete och när de inställde sig för arbete på 

måndagsmorgon blev de hemskickade för dygnsvila. Dygnsvilan under ordinarie arbetstid 

resulterade i löneavdrag och parterna var oense om kollektivavtalets bestämmelse om lön 

kunde rymma uppkommen situation. Arbetsgivarparten menade att kollektivavtalet inte 

föreskrev lön vid aktuellt tillfälle medan förbundet menar att kollektivavtalet hade 

uttömmande reglering om när löneavdrag fick genomföras och att omtvistad situation inte 

återfanns där. AD konstaterade att det inte funnits någon gemensam partavsikt, att tidigare 

                                                 
43

 Departementsskrivelse A 1975:3, 24-25.  
44

 Prop. 1976/77:149, 123.  
45

 Prop. 1976/77:149, 307.  
46

 Prop. 1976/77:149, 307 f & Prop. 1981/82:154, 109 f.  
47

 Prop. 2003/04:180, 9.  
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praxis mellan parterna inte var tillämplig samt att ordalydelsen inte kunde tolkas på så sätt att 

arbetstagaren skulle ha rätt till lön vid dygnsvila under ordinarie arbetstid.  

I AD 2001/78 (montörerna) behandlades dels frågan om arbete mellan klockan 24-05 kunde 

anses som kollektivavtalsbrott och dels om det efterföljande kravet på dygnsvila kunde 

resultera i avdrag på kompensationsledighetssaldot. I kollektivavtalet fanns en uttrycklig 

bestämmelse om att då veckovila förläggs på ordinarie arbetstid får löneavdrag ej göras. 

Någon liknande bestämmelse fanns inte när det gällde dygnsvila och AD ansåg det vara 

orimligt att ta hänsyn till rättvise-och rimlighetssynpunkter i frågan. AD fastslog därför att 

avdrag från kompensationsledighetssaldot för arbetstagarna på grund av dygnsvilan under 

ordinarie arbetstid var tillåten. Gällande nattarbetsförbudet ställdes frågan till AD om brott 

mot 13 § ATL genom att låta arbetstagarna arbeta under nattvilan, mellan klockan 24-05, 

också kunde ses som brott mot kollektivavtalet? För att undersöka om nattarbetsförbudet 

kunde anses utgöra kollektivavtalsinnehåll valde AD att undersöka om det tydligt i 

kollektivavtalet framgick att lagregler skulle anses vara en del av kollektivavtalet eller om de 

istället nämndes som en erinran att bestämmelser fanns på annat håll. AD konstaterade att 

parternas gemensamma partavsikt inte gick att fastställa och därför ansågs inte 

kollektivavtalet på ett tillräckligt tydligt sätt ange att lagens bestämmelser skulle anses utgöra 

kollektivavtalsinnehåll. Facket förlorade därmed båda delarna i tvisten och gällande frågan 

om lagstiftning kan anses utgöra kollektivavtalsinnehåll har domen varit vägledande i flertalet 

andra domar. Inte heller i AD 2009/5 (installatörer) kunde en gemensam partsavsikt fastställas 

och underlag för att anse att kollektivavtalet innehöll bestämmelser från ATL kunde inte 

identifieras. I AD 2012/4 (transportledaren) undersökte domstolen liksom i föregående fall, 

hur tydlig bestämmelsen i kollektivavtalet kom till uttryck samt parternas gemensamma 

avsikt. De undersökte också ordalydelsen i kollektivavtalets bestämmelse samt hur praxis 

mellan parterna tidigare sett ut. AD konstaterade dock att ordalydelsen inte kunde tolkas på så 

sätt att ATL kunde anses utgöra kollektivavtalsinnehåll samt att praxis mellan parterna inte 

kunde visa att bestämmelsen skulle få den innebörd som facket önskade.  

Kollektivavtalen för Transport och IF Metall har en uttrycklig bestämmelse om dygnsvila på 

11 sammanhängande timmar per 24-timmarsperiod. Dygnsvilan ska ske mellan klockan 24-05 

och avvikelser ska leda till kompensationsledighet med motsvarande tid. SEKO har en 

bestämmelse om viloperiod om 11 timmar, dock inte uttryckligen sammanhängande. 

Kommunal utgår från ATL men med möjlighet till dygnsvila om 9 timmar per 24-

timmarsperiod om den genomsnittliga dygnsvilan under beräkningsperioden uppgår till 11 
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timmar per 24-timmarsperiod. Handels och Byggnads har inga uttryckliga bestämmelser i sina 

avtal utan utgår från ATL.  

2.3.3 Veckovila  

Med införandet av arbetstidsregleringen i AML utökades den reglerade veckovilan från 

tidigare 24 sammanhängande timmar per sjudagarsperiod till 36 timmar. Utredningen som 

gjordes inför lagförslaget föreslog att veckovilan skulle bestämmas till 30 timmar per 

sjudagarsperiod för att inte bringa för stora problem till vissa områden på arbetsmarknaden. I 

slutändan kom lagförslaget och den genomförda lagen stadga 36 timmars ledighet med 

bakgrund mot att den ökade utvecklingen för arbetstagarnas fritid. Flera fackorganisationer 

menade att veckovilan skulle fästas till 48 sammanhängande timmar per sjudagarsperiod. 

Detta var dock något den övervägande majoriteten av arbetsmarknaden redan hade och tanken 

med bestämmelsen om veckovilan var att skapa ett minimått för arbetsmarknaden. De 

verksamheter som på grund av den nya regleringen drabbades negativt hade möjlighet att 

avtala om antalet timmar via kollektivavtal alternativt få dispens från ansvarig myndighet. Vid 

tillfällen då veckovilan på 24 timmar enligt Arbetarskyddslagens bestämmelser från 1949 inte 

kunde tilldelas arbetstagaren skulle denne erhålla kompensation i form av ledighet. När 

veckovilan utvidgades i AML ansågs det inte nödvändigt att behålla regeln om 

kompensationsledighet.
48

 I AML lades det också till ett förtydligande att ledigheten i 

möjligaste mån skulle förläggas till veckoslut.  Vid överflytten av arbetstidsregleringen till 

ATL föreslog återigen fackförbunden att veckovilan skulle utökas men de fick inte gehör för 

förslaget. Den ändring som skedde avseende veckovilan var att den praxis som vuxit fram 

fastlades i lag i och med bestämmelsen om att beredskapstid inte kunde förenas med 

veckovilan.
49

 Sveriges lagstiftning om veckovila är lite mer förmånlig än den europarättsliga 

då Arbetstidsdirektivet kräver 24 timmars sammanhängande veckovila plus dygnsvilan om 11 

timmar, sammanlagt 35 timmars vila. Avvikelser från bestämmelsen får göras vid sakliga, 

tekniska eller organisatoriska skäl och arbetstagaren skall då tillgå 24 timmars veckovila. Vid 

nödfallssituationer får veckovilan understiga 24 timmar.
50

 Vid avvikelser från veckovilan 

skall arbetstagaren få kompensationsledigt enligt Arbetstidsdirektivet, något som inte fanns 

reglerat i den svenska lagstiftningen och som Sverige även fick kritik för från EU 2003.  

                                                 
48

 Prop. 1976/77:149, 313 f.  
49

 Prop. 1981/82:154, 33 f.  
50

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG. Art. 5.  
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Justering av detta skedde i 14 § ATL 2005 för att bättre anpassa den svenska lagstiftningen till 

den europarättsliga regleringen.
51

 

 

I AD 1993/100 (hissmontörerna) skulle frågan om arbetstagare hade rätt till lön för ordinarie 

arbetstid trots att den tiden använts till veckovila för att uppfylla kravet i ATL besvaras. 

Frågan uppstod i samband med att veckovilan utökats från 24 till 36 timmar sammanhängande 

per sjudagarsperiod. AD fastslog att det var kollektivavtalets lönebestämmelser som inte var 

tillräckligt tydliga för att det skulle kunna fastslås att arbetstagaren hade rätt till lön för den 

ordinarie tiden som ägnats åt viloperiod och därmed blev fackförbundet den förlorande parten.  

Bland kollektivavtalen är SEKO det enda förbund som har 36 timmars sammanhängande 

veckovila i största mån förlagd till veckosluten. Både IF Metall och Transport har 

bestämmelser om 35 timmars sammanhängande veckovila helst i anslutning till veckosluten. 

De båda uppger också att arbetsgivaren har möjlighet att göra avvikelse från denna 

bestämmelse om något oförutsägbart händer och Transport har bestämmelser om att 

veckovilan i de fallen ska vara minst 24 timmar och att kompensationsledighet skall utgå.  

Kommunal har möjlighet till tillfällig avvikelse från ATL om veckovila till minst 24 timmar 

per sjudagarsperiod, i annat fall gäller ATL. Varken Handels eller Byggnads har några 

uttryckliga bestämmelser om veckovila i sina avtal och därmed är det ATL som styr på deras 

områden. 

2.3.4 Raster och pauser  

Definitionen för rast och som varit gällande sedan Arbetarskyddslagen är att rasten inte räknas 

in i arbetstiden, att arbetstagaren har möjlighet att lämna arbetsplatsen samt att rasterna ska 

vara förlagda på förhand. Innan bestämmelsen flyttades över till AML ändrades den maximalt 

tillåtna arbetade tiden innan rast från sex timmar till fem timmar. Sänkningen av antalet 

timmar var dels av arbetsmedicinska skäl och dels av att arbetstidsförkortning diskuterades i 

samhället och att även eventuella arbetstagare som skulle arbeta sex timmar skulle ha rast 

under sin arbetsdag. Det infördes också i AML att vid särskilda skäl fick rast bytas mot 

måltidsuppehåll och att denna då skulle räknas in i arbetstiden. Även pauser i arbetstiden 

ändrades i AML då kravet på mekaniskt arbete eller ihållande anspänning hävdes och alla 

arbetstagare skulle beredas kortare avbrott i arbetstiden med hänsyn till verksamheten. 

Pauserna skulle på förhand anges så noggrant som möjligt och ingick i arbetstiden. Både 

                                                 
51
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raster och pauser ansågs ge arbetstagaren det nödvändiga upphållet från arbetet för att undvika 

stress samt fysisk och psykisk påfrestning.
52

 Regleringarna om raster och pauser överfördes 

från AML till 15-17 §§ ATL utan några ändringar.
53

 I Arbetstidsdirektivet finns inga 

bestämmelser om pauser och gällande raster skall dessa förläggas efter senast sex timmars 

arbete och därmed kan konstateras att Sveriges lagstiftning är mer förmånlig.  

I AD 2012/31 (tågpersonal) förhandlade arbetsgivaren och facket om avvikelser från 

kollektivavtalet gällande arbetstider. Då inget lokalt avtal hade slutits var det centrala 

kollektivavtalet gällande och när arbetsgivaren inte lade om personalens scheman för att 

anpassa det till kollektivavtalsbestämmelserna begicks brott mot kollektivavtalet. Situationen 

som uppstod var att arbetstagarna inte hade fått rätt till den rast som avtalet föreskrev och AD 

konstaterade att arbetsgivaren haft tid att förebereda scheman till 

kollektivavtalsbestämmelserna och att de därmed skulle betala allmänt skadestånd till 

fackförbundet.  

Bestämmelserna om raster i ATL gäller för hälften av fackförbunden
54

  då de inte har några 

avvikande bestämmelser i kollektivavtalen. Även SEKO har avtalat enligt ATL om rast efter 

fem timmar, medan IF Metall och Transport har valt att följa EU-spärren och har maximalt 

sex timmars arbete innan rast. Transport har i avtalet möjlighet att göra avsteg från 6-

timmarsregeln genom lokala avtal om arbetstagaren erhåller kompensationsledigt. Hälften av 

kollektivavtalen har möjlighet att byta rasten mot måltidsuppehåll i undantagsfall eller om det 

är nödvändigt på grund av arbetsförhållandena.
55

 Vissa avtal fastställer hur raster ska 

användas om lokala avtal inte kommit till stånd. Transportarbetare kan under en dag maximalt 

ha en och en halv timmas rast som kan delas upp i minst 15 minuter per rast. 

Transportarbetare som arbetar sex till nio timmar skall ha minst 30 minuters rast och arbetar 

de mer, minst 45 minuters rast. Arbetare inom Transport har också kör- och 

vilotidslagstiftning att följa. SEKO har i avtalet två måltidsraster och en kafferast och 

Byggnads tre raster om totalt en timme och 15 minuter. Endast i Transports och IF Metalls 

avtal omtalas pauser och att de ska förläggas av arbetsgivaren i den utsträckning som behövs, 

om arbetet kräver det kan det inom IF Metall-området förläggas särskilda pauser.  

                                                 
52

 Prop. 1976/77:149, 304-306. 
53

 Prop. 1981/82:154, 73.  
54

 Handels, Kommunal & Byggnads.  
55

 Handels, Transport & SEKO.  
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2.3.5 Sammanlagd genomsnittlig arbetad tid – 48-timmarsregeln  

Artikel 6 i Arbetstidsdirektivet fastslår att den sammanlagda arbetstiden för en arbetstagare 

under en sjudagarsperiod, med ordinarie arbetstid och övertid sammanräknad, inte får 

överstiga 48 timmar. Vidare bestäms att beräkningsperioden för denna begränsning inte får 

överstiga fyra månader.
56

 Medlemsstaterna ges möjlighet att genom kollektivavtal tillåta 

avvikelser och tillämpa en beräkningsperiod på högst 12 månader om arbetstagarens hälsa och 

säkerhet kan tryggas och avvikelsen är på grund av objektiva, tekniska eller arbetets 

organisatoriska skäl.
57

 I den svenska lagstiftningen fanns det tidigare ingen bestämmelse som 

liknade 48-timmarsreglen utan det infördes 2005 i 10b § ATL med bakgrund mot att den 

svenska lagstiftningen skulle anpassas till den europarättsliga regleringen.
58

 I direktivets 

artikel 22 ges också möjlighet för ett medlemsland att besluta att 48-timmarsregeln kan 

överträdas per sjudagarsperiod om arbetstagaren lämnar sitt medgivande.
59

 

I de undersökta kollektivavtalen är det Handels och Kommunal som inte har någon uttrycklig 

bestämmelse om en begräsning om 48 timmar arbetad tid under en sjudagarsperiod.  I de 

andra avtalen skiljer beräkningsperioden åt. Byggnads har en beräkningsperiod om fyra 

månader som återfinns i ATL men med möjlighet att avtala till sex månader med lokalt avtal. 

Transports beräkningsperiod är i det centrala avtalet 17 veckor, medan det i lokala avtal går 

att avtala om 52 veckor och att det i sådana fall skall ges kompensationsledigt till 

arbetstagaren eller om inte det är möjligt, annat lämpligt skydd. SEKO har en beräkningstid 

om 6 månader centralt och möjlighet till 12 månader lokalt. IF Metall är det enda förbundet 

som i sitt centrala avtal har en beräkningsperiod om ett kalenderår och med lokala avtal kan 

avtala annan fast eller rullande 12-månadersperiod. 

 

2.4 Sveriges införande av Arbetstidsdirektivet  

När Sverige blev medlem i EU 1995 behövde den svenska arbetstidslagstiftningen och de 

europarättsliga bestämmelserna harmoniseras. En jämförelse av den svenska lagstiftningen 

och bestämmelserna i direktivet gjordes och då ansågs den svenska lagstiftningen innefatta 

det höga skyddsvärde som direktivet föreskrev.
60

 Det gjordes därför endast mindre 

förändringar i den svenska lagstiftningen för att ge utrymme åt en större och planerad 

                                                 
56

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG. Art. 16 punkt b.  
57

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG Art. 19, andra stycket.  
58

 Prop. 2003/04:180, 25-27.  
59

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG Art. 22 punkt 1a.  
60

 Prop. 1995/96:162, 16.  
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utredning på arbetstidsområdet.
61

 Den provisoriska lösningen bestod då utredningens 

delbetänkande inte resulterade i någon lagändring.
62

 2002 och 2003 riktade den europeiska 

kommissionen kritik mot Sverige för att den svenska lagstiftningen inte överensstämde med 

direktivet på alla punkter. Sveriges svar till kommissionen 2003 att de var medvetna om 

bristerna men att ett lagförslag arbetades fram hjälpte föga. 2004 väcktes talan mot Sverige i 

EG-domstolen om brister i skyldigheten att genomföra arbetstidsdirektivet.
63

 I domen från 

EG-domstolen
64

 går att utläsa ”Den svenska regeringen har medgett att den inte har vidtagit 

nödvändiga åtgärder för att följa artiklarna 3, 6 och 8
65

 i direktiv 93/104”.
66

 Sverige dömdes 

för att ha underlåtit att uppfylla skyldigheterna att anta regler och lagar för att försäkra att 

direktivet följdes. I lagändringen som genomfördes i den svenska lagstiftningen 2005 

genomfördes bland annat ändringar om sammanlagd veckoarbetstid, dygnsvila och veckovila. 

Regeln om att sammanlagd arbetstid per sjudagarsperiod maximalt fick uppgå till 48 timmar 

med möjlighet till olika beräkningsperioder infördes. Lagregeln om nattvila förtydligades och 

fastslog att dygnsvila om 11 sammanhängande timmar per 24-timmarsperiod skulle garanteras 

alla arbetstagare och att tiden mellan klockan 24-05 där skulle ingå. I lagregeln om veckovilan 

förtydligades att avvikelse från bestämmelsen fick göras om arbetstagaren fick rätt till 

kompensationsledighet.
67

 

 

2.5 Utvecklingen på arbetstidsområdet på EU-nivå 

Ett flertal försök har gjorts för att revidera Arbetstidsdirektivet men utan att lyckats. En av 

frågorna där parterna inte kunnat enas handlar om undantaget från 48-timmarsregeln där 

arbetstagarens medgivande krävs. Fem av EU:s medlemsländer har valt att för hela 

arbetsmarknaden tillåta möjligheten att överstiga de 48 timmarna per sjudagarsperiod medan 

flertalet andra länder har valt att endast tillåta undantag i vissa branscher. Sverige är ett av de 

länder som inte har beslutat om undantag från regeln.
68

 Därmed tillförsäkras arbetstagarna en 

begränsning på 48 timmar arbetad tid per sjudagarsperiod under en beräkningsperiod om fyra 

månader men som kan avtalas om till maximalt 12 månader genom kollektivavtal. Inför 

                                                 
61

 Statens offentliga utredningar 1995:92, 15.  
62

 Statens offentliga utredningar 2002:58, 16-17.  
63

 Prop. 2003/04:180, 9.  
64

 C-287/04 
65

 Artikel 3 = Dygnsvila, Artikel 6= Begränsning av veckoarbetstiden och Artikel 8= Nattarbetets längd.  
66

 C-287/04 
67

 Prop. 2003/04:180, 17-18. 
68

 European Commission. Detailed report on the implementation by Member States of Directive 2003/88/EG 

concerning certain aspects of the organization of working time (‘The Working Time Directive’) 2010, 87-96. 



 

18 

 

revidering av Arbetstidsdirektivet har förslaget varit att fasa ut denna möjlighet men vissa 

medlemsländer har starkt motsatt sig och menar att undantaget behövs för att behålla 

flexibiliteten på arbetsmarknaden.
69

 En annan debatterad fråga har varit bedömningen av 

jourtid som arbetstid. Bakgrunden till denna diskussion är två domar i EU-domstolen där 

arbetstagare har befunnit sig på arbetsplatsen och haft jourtjänstgörning men inte utfört 

arbetet under hela tidsperioden. I fallet med Jaeger
70

 hade en läkare jourtjänst där 49 procent 

av arbetstiden var arbete och resterande tid fanns möjlighet till vila på arbetsplatsen. I domen 

hänvisades till den tidigare domen med Simap
71

 där det konstaterats att skyldighet att befinna 

sig fysiskt på arbetsplatsen och vara tillgänglig att tillhandahålla sina yrkestjänster anses ingå 

i arbetsuppgifterna och därmed skall hela jourtjänstgörningen på arbetsplatsen anses vara 

arbetstid. I Jaeger-domen förtydligade också domstolen att kompensationsledigheten skall 

utläggas ”omedelbart efter den arbetstid som de är avsedda att kompensera”
72

. Denna 

bedömning om att jourtid skall anses vara arbetstid har enligt vissa medlemsländer försvårat 

att bedriva verksamhet, framförallt inom vårdsektorn där ständig närvaro krävs men där 

arbetsbördan varierar. Då parterna inte har kunnat enas om en revidering består direktivet som 

har ursprung från 1993 med vissa ändringar i början av 2000-talet.
73
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 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Revisions to the European 

working time directive: recent Eurofound research. 2008, 4.  
70

 C-151/02 
71

 C-303/98 
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 C-151/02, punkt 94.  
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3. Sambandet mellan arbetstid och arbetsmiljö  

3.1 Utveckling på området 

Kopplingen mellan arbetstider och arbetsmiljö är stark och har så varit under den tid dessa 

områden har reglerats. Att arbetstiden kan ses som en del av arbetsmiljön var en av 

anledningarna till att regleringarna kring arbetstidens förläggning fick ett eget kapitel i den 

nya Arbetsmiljölagen 1978.
74

 När bestämmelserna sedan flyttades över till den nya 

Arbetstidslagen var bakgrunden bland annat att bestämmelserna i AML hade en karaktär av 

ramlagsbestämmelser och arbetstidens reglering ansågs vara så viktig att den skulle regleras i 

lagstiftning.
75

 I och med överförandet av arbetstidens förläggning till den nya Arbetstidslagen 

1982 infördes en hänvisning i 2 kap. 10 § AML att bestämmelser om arbetstider återfinns i 

ATL. Den paragrafen ansågs inte tillräckligt tydligt visa sambandet och kopplingen mellan de 

båda lagrummen och i en ändring av AML 1991 infördes en ny paragraf, 2 kap. 1 § AML. 

Den nya lagregeln fick följande lydelse: 

”Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts 

för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Därvid skall 

även löneformer och förläggning av arbetstid beaktas. ”
76

 

Införandet av en bestämmelse kring arbetstidens förläggning i arbetsmiljölagstiftningen gav 

utrymme för inspektionsmyndigheten att uppställa krav och kontrollera efterhållsamheten till 

arbetstidens förläggning.
77

  

Arbetsmiljöverket ansvarar för framtagandet och genomförandet av föreskrifter som kan vara 

till hjälp att tolka och använda AML. Föreskrifterna kan anta två former, dels allmänna råd 

som är en förklaring och förslag på hur regleringar på arbetsmiljöområdet ska tolkas och 

hanteras. Dels finns också de juridiskt bindande föreskrifterna som är gällande för alla 

verksamheter och som kan resultera i sanktioner om de inte efterhålls.
78

 Inom det 

psykosociala arbetsmiljöområdet finns en föreskrift från 1980 som består av allmänna råd hur 

arbetsgivare kan arbeta med frågorna inom området. Råden kring arbetstiden är inte utförliga 

utan förtydligar snarare att nattarbete skapar en särskild påfrestning för arbetstagaren och att 
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 Prop. 1976/77:149, 300 f.  
75

 Prop. 1981/82:154, 46.  
76

 2 kap. 2 § fjärde stycket AML.  
77

 Proposition 1990/91:140, 35 f.  
78

 Departementsskrivelse 1998:43, 23 f.  
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allt för långa arbetspass nattetid bör undvikas.
79

 2003 hade Arbetsmiljöverket arbetat fram ett 

föreskriftsförslag som med bindande verkan skulle reglera den psykosociala arbetsmiljön. 

Förslaget innebar att arbetsgivaren genom organisering och bedömningar skulle säkerställa att 

arbetstagare inte drabbades av ohälsa eller olycksfall. Dessutom skulle arbetstagarnas 

möjligheter att påverka sin arbetssituation genom förslaget utökas. Remissvaren från 

fackförbunden var positiva medan arbetsgivarparternas menade att regleringen skulle inkräkta 

på rätten att leda och fördela arbetet. De ansåg dessutom att föreskriftsförslaget var en 

upprepning av de bestämmelser som redan existerade i AML, ATL samt AFS 2001:1 om 

systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Efter remissvaren bedömdes parterna stå allt för långt 

från varandra för att nå en lyckad överenskommelse kring bindande bestämmelser. I oktober 

2004 beslutade generaldirektören för Arbetsmiljöverket att lägga ned projektet.
80

  

Arbetsmiljöverket har återigen påbörjat arbetet med framtagande av bindande föreskrifter på 

det psykosociala arbetsmiljöområdet. Utgångspunkten var det ökade antalet sjukskrivningar 

som kunde härledas till brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Målet med den 

eventuellt nya föreskriften, organisatorisk och social arbetsmiljö, är att motverka ytterligare 

negativ utveckling av ohälsa och förtydliga regleringen på det aktuella området. Förutom mål 

om social och organisatorisk arbetsmiljö behandlas i förslaget ohälsosam arbetsbelastning, 

konflikter och kränkande särbehandling samt arbetstider.
81

 I den föreslagna föreskriftens 12 § 

anges att ”Arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstidens 

förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna”
82

. I konsekvensanalysen som genomförts i 

samband med framtagandet av den eventuella föreskriften ges en bakgrundsbild till 

arbetstidsregeln där en problematik beskrivs med att bestämmelserna i ATL om arbetstider 

och viloperioder är möjlig att ersätta genom kollektivavtal. Detta är dock inte möjligt med 

bestämmelserna som finns i AML och genom tydligare regler som preciserar AML:s 

bestämmelser om arbetstidens förläggning kan risken för ohälsa beaktas.
83

 De allmänna råden 

i den föreslagna föreskriften anger att bestämmelserna där blir ett komplement till ATL som 

anger de yttre gränserna för arbets- och vilotider.  
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 AFS 1980:14, 10.  
80 Peter Andersson. Vidta alla åtgärder som behövs: en rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar att 
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Remissvaren till förslaget inkom till Arbetsmiljöverket i december 2014 och kan 

sammanfattas på samma sätt som remissvaren vid föregående försök till bindande föreskrift 

2003. Fackförbunden är positiva och arbetsgivarorganisationerna är inte lika positiva. SACO, 

TCO och LO anser att regleringar och förtydliganden kring frågorna som föreskriftsförslaget 

behandlar behövs.
84

 LO påpekar att de senast i början av 2014 genom kollektivavtal försökt 

förmå arbetsgivar-organisationen att reglera frågor om organisatorisk och social arbetsmiljö 

men att motparten inte varit intresserad av detta.
85

 Gällande den eventuella föreskriftens 12 § 

om arbetstid menar LO att det borde tilläggas att arbetsgivaren redan vid planering av 

arbetstagarens arbetstid ska ta hänsyn till hur förläggningen påverkar arbetstagaren.
86

 SACO 

påpekar att återhämtning har visat vara förebyggande mot ohälsa och att det kan relateras till 

arbetsbelastning och arbetstider och därmed borde regleringen om arbetstiderna lyftas fram än 

mer.
87

 Remissvaren från SKL och SN har flera likheter. Båda parterna menar att reglering på 

aktuellt område redan finns i lagstiftning, föreskrifter och kollektivavtal. De föreslår istället 

dels att föreskriften om SAM anpassas och kompletteras till de förhållanden som idag finns på 

arbetsmiljöområdet. Dels efterfrågas att det ges möjlighet till stöd, råd och vägledning i 

frågorna samt utbildningar och utökad information.
88

 Arbetsgivarorganisationerna är även 

överens om att förslaget innebär ett intrång i arbetsledningsrätten. SN menar att intrånget är så 

ingripande att lagstiftning skulle behövas. De argumenterar för att arbetsgivaren har det 

yttersta ansvaret för arbetsmiljön och därmed måste ha full rätt att leda och fördela arbetet. 

SKL menar att den föreslagna föreskriften skulle stå i strid med ATL intentioner och praxis på 

arbetsmarknaden att arbetstider regleras i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter.
89

 

Dessutom menar SKL att regleringen av arbetstiden i kollektivavtal mellan parterna sker utan 

Arbetsmiljöverkets insyn och att tvister löses mellan parterna, alternativt hos AD.
90

 Båda 

arbetsgivarorganisationerna avvisar därmed förslaget och anser inte att ytterligare reglering 

behövs. SKL ser risker med att ett genomförande av förslaget skulle innebära dubbelreglering 
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och att det skulle leda till otydlighet om vilken reglering som gäller.
91

 Efter att alla remissvar 

kring förslaget på föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö inkommit meddelade 

Arbetsmiljöverket att beslut om den eventuella föreskriften enligt tidsplanen kommer att fattas 

efter sommaren.
92

  

 

3.2 Ambulansfallet 

Ett fall som fått medial uppmärksamhet är det så kallade ”ambulansfallet” (Mål nr B 4125-13) 

där Västra Götalands Län Landsting (Västra Götalandsregionen) riskerade en företagsbot då 

de enligt åklagaren åsidosatt sina arbetsmiljöskyldigheter. Den bakomliggande situationen var 

då en ambulanssjuksköterska som framförde ambulansen med kollega samt patient under 

sluttimmarna av ett så kallat dygnspass somnade och därefter körde in i en lyktstople. Under 

domstolsförhandlingarna menade flera förhörda personer att olyckan kunde kopplas till långa 

arbetspass, i detta fall ett dygnspass mellan klockan 08-08. Ett vittne vid rättegången, en 

forskare inom området för stress, såg en tydlig koppling och ansåg det långa arbetspasset vara 

orsaken till olyckan. Personer inom ambulansvården beskrev att de själva eller andra personer 

varit mycket trötta under arbetspassen, att någon nickat till men det inte finns någon 

kännedom om andra liknande olyckor. Det framkom i domen att dygnspass i vissa landsting 

är borttagna på grund av risken för trötthet men också att anledningen till att de finns kvar är 

en önskan från arbetstagarna då de långa arbetspassen leder till lång ledighet. 

Arbetsbelastningen under aktuellt arbetspass hade varit ovanligt hög, det fanns inga 

inplanerade raster eller måltidsuppehåll och arbetstagarna hade inte haft möjlighet till den vila 

som de vanligen hade under passet. Arbetsgivarens riskbedömning bestod i jämförelser av 

arbetsbelastning med andra ambulansverksamheter, något som åklagaren kritiserade och 

menade inte vara tillräckligt för att skydda arbetstagaren från ohälsa och olycksfall enligt 

AML. Domstolen prövade aldrig frågan om arbetsmiljöbrott utan konstaterade att Västra 

Götalandsregionen inte kunde anses bedriva näringsverksamhet och därmed inte kunde 

tilldömas företagsbot. Att arbetsmiljöfrågan inte behandlades beklagar Arbetsmiljöverket och 

hoppas därför att frågan skall prövas i högre instans.
93
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4. Arbetstider och kön 

När kvinnor i större utsträckning började förvärvsarbeta förändrades fördelningen av 

hushållsarbeten i hemmet. Intåget på arbetsmarknaden resulterade också i att antalet 

deltidsarbetande arbetstagare ökade kraftigt. Den skillnad som tidigare funnits i antal mellan 

verkstadsarbetare och tjänstemän var utjämnad och istället bestod skillnaden mellan 

heltidsarbetande och deltidsarbetande.
94

 Statistik visar att kvinnor som arbetar deltid har 

minskat från 45 procent 1987 till 30 procent 2013, samtidigt som andelen män som arbetar 

deltid ökat något, från 6 procent 1987 till 11 procent 2013 och därmed kan konstateras att 

deltidsarbete skiljer sig mellan könen.
95

 Det är också en stor spridning mellan könen när det 

gäller arbetstagare som arbetar delade turer. Statistiken på området är begränsad men en 

forskningsrapport från Stressinstitutet vid Stockholms universitet visar att ungefär 150 000 

arbetstagare i Sverige arbetar med delade turer. Av de arbetstagarna är 100 000 kvinnor och 

50 000 män.
96

 De yrkesgrupper som i störst utsträckning arbetar med delade turer är personal 

inom vård och omsorg samt vissa delar av trafikverksamheten såsom buss- och taxichaufförer. 

Att könsfördelningen för personer som arbetar delade turer är så stor kan bero på att 

Kommunals medlemmar, varav många arbetar inom vård och omsorg, i betydligt större 

utsträckning är kvinnor samt att de är ett betydligt större förbund än Transport. Kommunal är 

ett av de fackförbund som drivit frågan om delade turer med ambitionen att tydligare reglera 

användningen av dem.
97

   

Det finns i den svenska lagen inga regleringar om delade turer och Arbetstidslagen påvisar 

inga begräsningar mer än att arbete inte ska utföras mellan klockan 24-05 samt att under varje 

24-timmarsperiod skall arbetstagaren ha elva timmars sammanhängande vila. Det skapar i 

teorin möjligheter att mellan klockan 05-24, under 13 timmar förlägga arbetet då behovet 

finns. Om arbetet pågår i mer än sex timmar skall arbetstagaren enligt Arbetstidsdirektivet ha 

rätt till rast, men därmed finns också möjlighet att förlägga en ”lång” rast på flera timmars 

uppehåll för att sedan arbeta ytterligare några timmar.  

Av de undersökta kollektivavtalen är det endast Transport som har en bestämmelse som 

förhindrar delade turer. Där går utläsa att arbetstiden skall förläggas så den blir 

sammanhängande och att avbrott inte får vara längre än måltidsrasterna. IF Metall, Byggnads 
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och SEKO har beslutat att den ordinarie arbetstiden är åtta timmar per dag och har i avtalen 

bestämmelser om mellan vilka klockslag arbetstiden skall utföras om lokala avtal inte finns. 

Exempelvis har Byggnads arbetstid mellan 06:45-16 med en timme och 15 minuters rast 

under dagen, en total arbetstid på åtta timmar. Därmed skapas ramar som förhindrar att 

arbetstiden kan delas upp i olika pass som förläggs under dygnets alla timmar, exklusive 

nattförbudstimmarna. Handels och Kommunal som är de två fackförbund med mest kvinnliga 

medlemmar har inte denna typ av bestämmelser.
98

 I Handels finns en bestämmelse om att 

arbetstiden för varje pass inte får understiga tre timmar. I Kommunals kollektivavtal finns ett 

avsnitt om att arbetstidens förläggning bör, utifrån verksamhetens behov, eftersträvas att 

hållas samman. Arbetsgivaren bör även utefter behoven sträva för att undvika delade turer.
99

 

Därmed kan konstateras att kollektivavtalen till viss del skiljer sig mellan de mans- respektive 

kvinnodominerade fackförbunden kring arbetstidsregleringen.  
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5. Analys 

5.1 Arbetstagarens påverkan av den semidispositiva arbetstidsregleringen 

Att enskilda arbetstagare påverkats av dispositiviteten i Arbetstidslagen kan konstateras 

genom att de undersökta kollektivavtalen i mer eller mindre stor utsträckning gjort avsteg från 

lagstiftningen. I kollektivavtalen kan också konstateras att alla fackförbund har möjlighet att 

göra avvikelser från det centrala avtalet genom lokala avtal. Detta system av avtalsbildande 

påverkar arbetstagaren på flera sätt, exempelvis att det kan bli svårt för den enskilde att hitta 

aktuell reglering kring vissa frågor, såsom arbetstidens förläggning. Det är inte garanterat att 

lagstiftningen gäller utan avvikelser. De centrala kollektivavtalen som finns någorlunda 

lättillgängligt kan ha aktuella bestämmelser men det kan också finnas lokala avtal som 

reglerar vissa av arbetstagarens villkor. Uppdelning av bestämmelser på detta sätt med olika 

nivåer kan upplevas som svåröverskådlig och det krävs noggrannhet för att inte missa någon 

viktig del. Samma situation kring informationssökandet gäller även för de arbetstagare som 

inte är anslutna till ett fackförbund då de centrala och lokala avtalen kring arbetstid gäller 

även för dem. Detta är möjligt genom att det i 3 § ATL tredje stycket fastslås att arbetsgivare 

får tillämpa kollektivavtal även på arbetstagare som inte tillhör den avtalsslutande 

arbetstagarorganisationen. Det stora antalet lokala avtal som finns inom respektive 

fackförbund leder också till att enhetligheten minskar och variationerna inom samma 

fackförbund är stora.   

Lagstiftning på arbetstidsområdet har tillkommit i syfte att tillförsäkra arbetstagaren skydd 

mot ohälsosam arbetsbelastning, för att tillgodose behovet att återhämtning samt möjlighet till 

ett privatliv.
100

 Dispositiviteten i arbetstidsregleringen har funnits från ett tidigt stadie då 

arbetsmarknaden ställt krav på flexibilitet och även i Arbetstidsdirektivet ställs 

skyddsaspekten mot kravet på en flexibel arbetsmarknad. Skyddet i direktivet framkommer 

genom de uppställda minimikraven samt att avvikelser från bestämmelserna ska ta hänsyn till 

arbetstagarens hälsa och att denne skall kompenseras.
101

 Det kan konstateras att skyddet för 

arbetstagarens hälsa samt möjligheter att avvika från bestämmelserna är ungefär likvärdig i 

både nationell och internationell lagstiftning. Huruvida skyddet för arbetstagaren är optimalt 

när hela arbetstidslagstiftningen är möjlig att avtala bort kan därmed ifrågasättas. I de 

undersökta kollektivavtalen kan konstateras att möjligheterna att anpassa bestämmelserna till 
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de lokala villkoren är stor genom lokala avtal. Detta kan exemplifieras genom att hälften av 

kollektivavtalen tillåter att rast byts till måltidsuppehåll.
102

 Även beräkningsperioder gällande 

48-timmarsregeln skiljer sig åt mellan avtalen där Kommunal och Handels följer regleringen i 

lagstiftning och direktiv medan resterande har avtalat om längre beräkningsperioder eller 

möjlighet att göra så i lokala avtal. Även i bestämmelser om veckovilan har hälften av 

avtalen, om så krävs, möjligheter att förkorta denna.
103

 Huruvida dessa avvikelser tillkommit 

för att verksamheten kräver det eller om det är gjort för att ”säkra upp” går inte att besvara. 

Att förändra beräkningstiden för den sammanlagda arbetade tiden gör att arbetstagaren under 

vissa perioder av året kan arbeta mer och andra mindre.  Hur stora dessa skillnader per period 

blir beror på hur lång beräkningsperiod parterna avtalat om. Arbetstagarens tyngre 

arbetsperioder kompenseras på så sätt med lättare arbetsperioder under året. Kompensation 

för måltidsuppehåll istället för rast är oftast ekonomisk ersättning och skyddet för 

arbetstagaren blir då inte så starkt som intentionen med ATL varit. Att avvika från sin 

arbetsplats någon gång under arbetspasset och därmed få möjlighet till avkoppling och kortare 

återhämtning kan inte likställas med extra pengar på kontot i slutet av månaden. Det kan 

därmed konstateras att arbetstagarens skydd och den flexibla arbetsmarknaden är en 

balansgång där de fackliga organisationerna har mycket att säga till om.  

Genom att tillåta avvikelser genom centrala och lokala kollektivavtal har mycket makt 

tilldelats fackförbunden. De har i dagsläget möjlighet att avgöra huruvida lagstiftarens 

bedömningar av vad som kan anses vara rimligt skydd för arbetstagaren skall gälla för deras 

medlemmar eller om det går att minska på skyddet i utbyte mot något annat. I och med denna 

situation ställs det också höga krav på kompetens från fackförbunden samt förväntningar från 

medlemmarna att knyta avtal som är till fördel för arbetstagarna. Är det rimligt att 

fackförbunden fått denna makt? En aspekt är att fackförbunden förhandlar även för 

arbetstagare som inte är medlemmar i facket men som ändå påverkas av avtalen. Om dessa 

arbetstagare vill vara med och påverka arbetsvillkor på lokal nivå krävs att de blir medlemmar 

i facket och då är frågan om den svenska modellen tillgodoser kravet på negativ 

föreningsfrihet. Det finns också en problematik med den minskande fackliga 

organisationsgraden. Ur ett historiskt perspektiv har de fackligt anslutna ökat från cirka 37 

procent på 1930-talet till runt 85 procent i mitten av 1980-talet.
104

 Efter ett decennium av upp-
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och nedgång minskade organisationsgraden från 1993 och i slutet av 2010-talet sjönk den 

fackliga organisationsgraden med sex
105

 procentenheter och i dagsläget är cirka 70 procent av 

arbetstagarna anslutna till ett fackförbund. Organisationsgraden mellan de centrala 

fackförbunden skiljer sig åt, för arbetare (LO) är siffran 66 procent och för tjänstemän (TCO 

& SACO) 73 procent.
106

 I förhållande till de andra centrala fackförbunden är LO det enda 

förbund som tappade medlemmar 2013 medan både TCO och SACO ökade. Inom LO var det 

endast Kommunal som gjorde positiva siffror medan IF Metall stod för flest tappade 

medlemmar.
107

 Det är oklart varför arbetarsidan inte lyckats vända de negativa siffrorna på 

samma sätt som de andra centrala fackförbunden. Huruvida trenden med sjunkande 

medlemstal kommer att fortsätta är oklart men en eventuell framtid med färre fackligt 

anslutna kan komma att påverka den svenska modellen i sin grundstruktur. Vid någon kritisk 

gräns kan det inte längre vara rimligt att fackförbunden förhandlar för arbetstagarna om de 

inte representerar den stora majoriteten av dessa. Vid en sådan situation står vi inför en helt ny 

arbetsmarknad där det kanske ställs högre krav på lagstiftning som kan tillämpas inom alla 

områden och branscher och där avvikelser från de bestämmelserna kanske måste slutas med 

varje enskild individ. Ett sådant scenario skulle kunna innebära ett mycket omfattande arbete 

för arbetsgivare som behöver hantera många avtal och avsätta mycket tid till det. Det skulle 

också kunna leda till stora skillnader kring arbetsvillkor även på en och samma arbetsplats när 

alla arbetstagare har egna avtal. En annan fråga blir också vem som ska ansvara för tillsyn så 

att alla enskilda avtal efterlevs. Med en sådan eventuellt uppkommande situation belyses 

positiva sidor med den svenska modellen och avtalsbildandet mellan arbetsmarknadens parter.  

En analys av rättsfallen visar också på fackförbundens inflytande och hur det kan påverka 

arbetstagaren. Det som kan konstateras är att i de fall som fackförbundet har vunnit har 

kollektivavtalet innehållit tydliga bestämmelser på området. I ett fall har till och med 

arbetsgivarparten varit medveten om att kollektivavtalsbrott begåtts men frågan har ändå 

prövats i domstol för att få skadeståndet bestämt.
108

 I de fall där fackförbunden har varit 

förlorande part har detta berott att avtalen inte innehållit tillräckligt tydliga avtalsskrivelser. 

AD har då behövt pröva den gemensamma partsavsikten, ordalydelsen och eventuell tidigare 

praxis mellan parterna. Fackförbundens bristande möjligheter att påvisa avtalets tänkta 

innebörd har resulterat i förlust i domstolsförhandlingarna och i slutändan är det arbetstagaren 
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som drabbats av den inte fullt tillräckligt tydliga avtalsbestämmelsen. I de undersökta fallen 

gällande ordinarie arbetstid har facket varit vinnande part, medan de varit förlorande i de fall 

som behandlat dygnsvila. Eventuellt kan detta bero på att avvikelser från lagstiftning kring 

den ordinarie arbetstiden inte görs i lika stor utsträckning som bestämmelser kring dygnsvilan 

och kompensationsledighet. De två senare frågorna är sådant som kan variera mycket mellan 

olika verksamheter och därmed blir avvikelser genom lokala avtal aktuella och kanske ökar 

risken då för otydliga bestämmelser. AD har fastslagit att lagstiftning på arbetstidsområdet 

inte kan anses ingå i kollektivavtalet om det inte tydligt framgår i avtalet. AD ställer krav på 

att det i kollektivavtalen finns tydliga bestämmelser för att frågan ska tolkas på det sätt som 

respektive sida önskar. Därmed ställs höga krav på att fackförbunden knyter avtal med tydliga 

bestämmelser för att undvika situationer där arbetstagaren blir drabbad. Avtalsskrivande kan 

vara svårt och att förutspå i vilka olika situationer en bestämmelse kan komma att behöva 

användas är inte lätt och avtalsskrivandet blir därmed komplext. Det kan också finnas ett 

intresse hos fackförbunden att driva tvister till AD för att dels klargöra hur avtalen ska tolkas 

och dels för att kämpa för arbetstagaren och göra det yttersta för att denne ska få rätt mot 

arbetsgivaren, oavsett om avtalet har tydliga bestämmelser eller inte.  

 

5.2 Den föreslagna föreskriftens påverkan av arbetstidsregleringen 

Arbetsmiljöverkets försök att ta fram bindande föreskrifter, tidigare inom det psykosociala 

arbetsmiljöområdet, och det pågående inom området för Organisatorisk och social arbetsmiljö 

visar att frågan är viktig. Fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna har intagit motsatta 

sidor i frågan. Arbetsgivarsidan menar att intentionerna som finns i ATL, att skapa en flexibel 

arbetsmarknad genom avtalsbildande centralt eller lokalt, försvinner med den föreslagna 

föreskriften.
109

 Det är intressant att arbetsgivarna väljer att se ur det perspektivet då ett annat 

syfte eller intention med lagstiftningen på arbetstidsområdet har varit att skydda 

arbetstagaren, både ur ett nationellt och internationellt perspektiv.
110

 Den eventuellt nya 

föreskriften skulle på flera områden tillförsäkra arbetstagaren ytterligare skydd, bland annat 

när det gäller arbetstiden och dess förläggning. Arbetsgivarens intresse av en effektiv och 

vinstgivande verksamhet och möjlighet att förlägga arbetstagarnas arbetstid utefter de 
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faktorerna måste vägas upp av en annan part som har arbetstagarnas önskemål i åtanke. En av 

de parterna är lagstiftaren som bestämt en grundnivå men också fackförbunden som 

förhandlar utifrån medlemmarnas bästa. Kanske behövs det dock ytterligare en beskyddande 

part och genom den föreslagna föreskriften träder då Arbetsmiljöverket in.  

Något som den eventuellt kommande föreskriften skulle kunna bidra till är att skapa vissa 

bestämmelser inom området som inte går att avtala bort med kollektivavtal. I avhandlingen 

”Vidta alla åtgärder som behövs” och i den föreslagna föreskriftens konsekvensanalys 

beskrivs en problematik kring de dispositiva bestämmelserna i ATL.
111

 Genom tydligare 

bestämmelser till AML, såsom föreslagen föreskrift, som inte går att avtala bort skapas ett 

bättre skydd för arbetstagaren.
112

 Effekten av den eventuellt kommande föreskriften är oklar. 

Den skulle kunna, på ett bättre sätt än dagens bestämmelser, förtydliga att arbetstagarens hälsa 

skall ställas i centrum. Det finns också en risk att den inte leder till några avsevärda 

förändringar inom arbetstidsområdet. Bestämmelsen i den föreslagna föreskriften om arbetstid 

är inte allt för specifik och tydlig utan anger att arbetsgivaren skall vidta de förebyggande 

åtgärder som behövs för att förhindra att arbetstidens förläggning leder till ohälsa. I 2 kap. 1 § 

AML fastslås att arbetstiden skall beaktas för att förhindra ohälsa. Lagregeln i AML kan inte 

anses ha fått någon avsevärd effekt på arbetstidsplaneringen och frågan är därför om den 

eventuellt kommande bestämmelsen i föreskriften kommer att få det? Den generella 

formuleringen i föreskriftsföreslaget skapar en tolkningssituation där det ska avgöras när 

ohälsa beroende på arbetstidens förläggning uppstår. Att fastställa en sådan tolkning kan ta tid 

och därmed kan rättsläget kring bestämmelsen vara oklar under viss tid framöver. Å andra 

sidan är arbetsmarknaden så bred och mångfacetterad att tydliga bestämmelser skulle komma 

att begränsa allt för mycket alternativt bli undantagna vissa branscher. Om den föreslagna 

föreskriften överhuvudtaget kommer antas är ännu oklart och med tanke på 

arbetsmarknadsparternas skilda syn på förslaget är det tveksamt om den kommer bli gällande. 

Vid förra försöket, vid 2000-talets början, var det de stora skillnaderna mellan parter som 

bidrog till att förslaget lades ner och då läget är detsamma nu är osäkert om Arbetsmiljöverket 

väljer att driva igenom den. Samtidigt är det svårt att se att parterna skulle enas vid tydliga 

och bindande regler då de ideologiska ståndpunkterna i frågan är så olika. Fackförbunden som 

vill öka arbetstagarnas inflytande och arbetsgivarsidan som vill bibehålla arbetsgivarrätten i 

längsta möjliga mån kan bli svåra att jämka för att ändå få till stånd en effektiv reglering.  
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5.3 Arbetstid och arbetsmiljö 

Den eventuellt kommande föreskriften, Organisatorisk och Social arbetsmiljö, är ett exempel 

på den tydliga koppling som finns mellan arbetsmiljöområdet och arbetstid. Ett annat exempel 

är att Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet över båda lagrummen.
113

 Det kan även ses en 

koppling i de förarbeten som företagits inför de olika arbetstidsregleringarna genom tiderna. I 

modern tid har det lagts mer fokus på arbetstagarens inflytande gällande dessa båda områden. 

MBL syftade till att öka medbestämmandet och delaktigheten för arbetstagaren och i 

föreskriftsförsöket 2003 var en del av syftet att öka arbetstagarens påverkan.
114

 

Arbetsgivarorganisationerna motsatte sig dock detta ökade inflytande och menade att det 

inkräktade på deras arbetsledningsrätt och var en del i att föreskriftsarbetet i slutändan lades 

ner. Kontentan är därför att arbetstagarens ökade inflytande har krävt lagstiftning och när 

ansvaret legat på arbetsmarknadens parter har det fallerat.   

Det uppmärksammande ambulansfallet exemplifierar hur arbetstidens förläggning kan 

resultera i sämre arbetsmiljö för arbetstagare.
115

 Det är också ett exempel på hur, när makten 

läggs till arbetsmarknadens parter, en del väljer att reglera så långt det möjligen går men ändå 

inom den tolkning som går att göra av lagen. I ambulansfallet har de valt att bryta dygnet vid 

en avtalad tidpunkt och förlägga den obligatoriska dygnsvilan innan passet startar och därefter 

direkt efter passet avslutas och då ge möjlighet till denna typ av långa arbetspass. Det är 

olyckligt att fallet som drevs i domstol inte kom att behandla frågan om denna typ av 

arbetstidsförläggning harmoniserar med bestämmelserna på arbetsmiljöområdet. Om avsikten 

med både ATL och AML är att försäkra ett skydd för arbetstagaren är det tveksamt om denna 

typ av arbetsförhållanden kan anses uppfylla det kravet. Det fanns hos delar av arbetsstyrkan 

önskemål om denna typ av arbetstidsförläggning. Trots det måste en rimlighetsbedömning 

från arbetsgivaren ändå göras. Arbetsgivaren kan inte tillgodose arbetstagarnas önskemål till 

den mån att de kan vara skadliga för arbetstagaren. I slutändan är det arbetsgivaren som är 

ansvarig för arbetsmiljön och som ska säkerställa att arbetstagaren inte riskerar utsättas för 

ohälsa. Om det sedan också kan finns andra orsaker att behålla arbetstiderna på detta sätt, 

såsom ekonomiska insparingar kan inte de, tillsammans med arbetstagarnas önskemål, 

prioriteras över kraven på en god arbetsmiljö.  
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5.4 Jämställda arbetstider 

Det som kan konstateras när det gäller arbetstider och kön är att kvinnor är överrepresenterade 

bland deltidsarbetande och arbetstagare med delade turer.
116

 Utifrån de undersökta 

kollektivavtalen är det svårt att dra allt för stora slutsatser om skillnader i arbetstid mellan 

könen. I de manliga branscherna finns det i de centrala avtalen bestämmelser om mellan vilka 

tider det ordinarie arbetet ska utföras, något som saknas i de kvinnliga branscherna, Handels 

och Kommunal.
117

 Med avsaknad av de bestämmelserna och lagstiftningens möjligheter att 

förlägga arbetstiden med begränsning av dygnsvila och förbud om nattarbete blir 

arbetsgivarens makt stor att förlägga arbetstiderna utefter det bästa för verksamheten. Det kan 

exempelvis leda till delade turer. För att hantera denna problematik krävs starkare 

kollektivavtal där frågan förhandlas och regleras. Handels har kommit en bit på väg med 

bestämmelse om arbetspass med minst tre timmars arbetstid. Kommunal har däremot endast 

gemensamma strävanden om att undvika delade turer vilket inte väger lika tungt som 

kollektivavtalsbestämmelser. Då Transport är det enda förbund som har en bestämmelse emot 

delade turer, i och med att arbetstiden skall ske sammanhängande visar det på att regleringen 

överlag på arbetsmarknaden kring delade turer är liten. Samtidigt kanske reglering kring 

delade turer inte krävs i branscher där det inte är aktuellt utan att det är en hjärtefråga för vissa 

specifika områden på arbetsmarknaden, såsom vård och omsorg.  

 

5.5 Förslag på vidare forskning  

Denna uppsats behandlar endast ett mycket litet område när det gäller arbetstider och det finns 

många frågor att vidare fördjupas i. Med problematiken kring jämställdhet och arbetstid hade 

det varit intressant att göra en djupare analys av kollektivavtalen med ett större och mer 

specifikt genusperspektiv. Då hade också en undersökning av ”starka” respektive ”svaga” 

fack och deras kollektivavtal kunnat undersökas och se om samband finns med kön. En annan 

aspekt av arbetstidsområdet som vore intressant att utreda är kompetensen som finns inom 

respektive förbund. Att undersöka kompetensen både centralt och lokalt och utreda om den 

kan anses vara tillräcklig för att förhandla och avtala om arbetstagarnas arbetsvillkor såsom 

arbetstid skulle eventuellt ytterligare kunna klargöra vilken makt som tilldelats 

fackförbunden.  
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6. Sammanfattning och slutsatser  

Sammanfattningsvis kan fastställas att arbetstagare påverkas av arbetstidsregleringens 

semidispositivitet genom att bestämmelser på området finns på olika nivåer och kräver 

eftersökning innan de hittas. Dessutom är mycket beslutsfattande centrerat hos 

arbetsmarknadens parter och de kan sägas ha mer makt än lagstiftaren då de kan välja att 

bortse från arbetstidslagstiftningen och avtala om andra villkor för sina medlemmar. Den 

eventuellt kommande föreskriften, om den antas, kan komma på ett bättre sätt än idag 

försäkra arbetstagarens hälsa genom att arbetstidens förläggning påverkan till viss del 

förtydligas och prioriteras. Dock skall förväntningarna på dess effekt vara rationella, det går 

inte säkerställa att den eventuella föreskriften, om den antas, kan motverka problematik såsom 

dygnspass eller delade turer på arbetsmarknaden.  
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