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Förkortningar 
 

AB Allmänna bestämmelser (Kollektivavtal med allmänna 

bestämmelser som gäller för kommuner och landsting) 

Arbetstidsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 

november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden.  

ATL   Arbetstidslagen (1982:673) 

EG    Europeiska Gemenskapen 

EU   Europeiska Unionen 

HÖK   Huvudöverenskommelsen 

Ibid   Ibidem 

Kommunal  Svenska Kommunalarbetareförbundet  

MBL   Lag (1976:58) om medbestämmande i arbetslivet 

Prop.   Regeringens proposition 

SKL   Sveriges kommun och landsting 

SOU   Statens offentliga utredningar 
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1 Inledning 
Samhället upprättar krav på att sjukvården ska vara tillgänglig oberoende av tidpunkt 

på dygnet. Dagens sjukvård karaktäriseras av långa arbetspass, oregelbundna 

arbetstider, hög arbetsbelastning och krav på specifika tidsramar. Detta innebär att 

arbetstagarna inom sjukvården innehar påfrestande arbetstider som kan påverka 

hälsan negativt. Arbetstagarna inom sjukvården är i behov av hälsosamma arbetstider 

för att kunna garantera patientsäkerhet alla timmar och dagar om året. En arbetsmiljö 

med hälsosamma arbetstider och regelbunden återhämtning innebär bättre 

förutsättningar för hälsan.1 Arbetstidslagen (1982:673) (ATL) är en skyddslagstiftning 

som reglerar arbetstidens utformning och förläggning. Det bakomliggande syftet är att 

skydda arbetstagarnas hälsa genom att begränsa arbetsgivarens möjlighet att utta 

arbetstid. 2  Den svenska arbetsrättsliga lagstiftningen är unik eftersom 

arbetsmarknadens parter i stor utsträckning ges möjlighet att avvika från lagens 

bestämmelser genom kollektivavtal.  Detta möjliggör för större inflytande och 

delaktighet för arbetstagarna att, genom sin arbetstagarorganisation, reglera 

arbetstidsrättsliga frågor genom kollektivavtalsreglering.3 Avvikelser är godtagbara så 

länge EU-spärrarna efterföljs. Detta innebär att avvikelser i kollektivavtal i regel inte 

innebär sämre villkor än vad som framgår av Europaparlamentets och rådets direktiv 

(2003/88/EG) om arbetstidens förläggning (Arbetstidsdirektivet). Vidare innebär det 

en möjlighet för arbetsgivare/arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer 

att, genom centrala kollektivavtal, avvika från ATLs paragrafer som är reglerade med 

EU-spärrar. Detta fenomen väcker frågor som berör det bakomliggande syftet till 

varför avstegen genomförs och på vilket sätt en balans återfinns mellan arbetsgivare 

och arbetstagares olika synsätt gällande god arbetstid. Balansens beståndsdelar är dels 

kravet på att regleringar i arbetstiden kan anpassas efter verksamhetens behov och 

dels att dessa tar vila och återhämtning i beaktning. Det sistnämnda är avgörande för 

att undersköterskor, sjuksköterskor och läkare ska prestera rent yrkesmässigt men 

även för att arbetsgivaren ska få behålla kompetensen inom sjukvården.  

                                                
1 https://www.dagenssamhalle.se/debatt/vardfoerbundet-saeker-vard-kraever-moderna-arbestider-19199 Hämtad: 2017-05-17. 
2 Källström & Malmberg, 2016, s. 222. 
3 Ahlström, 2013, s. 31.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att utifrån ATLs dispositiva rättsregler (som är reglerade med 

EU-spärrar) behandla de avvikelser som gjorts i centrala kollektivavtal inom 

sjukvården.  

• På vilket sätt har de centrala kollektivavtalen mellan SKL och Svenska 

kommunalarbetareförbundet (Kommunal), Vårdförbundet & Läkarförbundet 

gjort avsteg från ATL?  

• I vilken utsträckning påverkas arbetsgivaren av de olika centrala 

kollektivavtalsregleringarna vid schemaläggningen inom sjukvården? 

• På vilket sätt kan de olika arbetstagarna inom sjukvården påverkas av de olika 

centrala kollektivavtalsregleringarna?  

1.2 Avgränsningar 
Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka ATLs dispositiva rättsregler som är 

reglerade med EU-spärrar kommer endast dessa lagrum (10 b §, 13§ 1 st.,13 a §, 14 § 

& 15 § 2 & 3 st.) undersökas. Uppsatsen har avgränsats till att undersöka tre centrala 

kollektivavtal inom den kommunala sjukvården, inga lokala kollektivavtal kommer 

att undersökas. Med anledning av att ATL innehåller många arbetstidsbegrepp som är 

relevanta för att förstå gällande rätt kommer uppsatsen att avgränsas till att endast 

tydliggöra begrepp som berör heltidsanställda arbetstagare. Arbetstidsbegrepp som 

hänför sig till arbetstagare som har flextid, arbetar i personalpool eller är 

deltidsanställda kommer inte att behandlas. De utvalda centrala kollektivavtalen har 

alla slutits med Sveriges kommun och landsting (SKL). Eftersom kollektivavtalen 

omfattar flera yrkesgrupper kommer kartläggningen av avvikelser avgränsas till 

yrkesgrupperna: undersköterskor (Kommunal), sjuksköterskor (Vårdförbundet) och 

läkare (Läkarförbundet).  

1.3 Metod och material  
För att kunna besvara uppsatsens syfte, att utifrån ATLs dispositiva rättsregler (som är 

reglerade med EU-spärrar) behandla de avvikelser som gjorts i de centrala 

kollektivavtalen inom sjukvården, har en rättsdogmatisk metod använts. Detta genom 

att fastställa och tolka gällande rätt och genom närmare analys identifiera hur 

problemet har behandlats i rättskällorna. Med anledning av att en del av syftet innebär 

att fastställa gällande rätt inom det arbetstidsrättsliga området har metodvalet 
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bestämts med anledning av materialvalet.4 Den rättsdogmatiska metoden syftar bland 

annat till att återskapa rättsregler och anser att förklaringen till olika rättsliga 

problemställningar finns i de allmänt accepterad rättskällorna. För att erhålla en 

förklaring till ett rättsligt problem ska man, enligt den rättsdogmatiska metoden, 

använda sig av lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin. För att närma sig en 

lösning bör man undersöka de bakomliggande motiven i rättskällorna för att förstå 

bakgrunden till beslutsfattandet. I relation till syftet har sökandet av material inneburit 

en strävan att identifiera motiven till de relevanta rättskällorna.5  

Den rättsdogmatiska metoden har varit en relevant metod med anledning av att 

de accepterade rättskällorna har fastställt vilka dispositiva rättsregler som finns i 

ATL. De olika rättskällorna har, enligt min uppfattning, kompletterat varandra och 

tillsammans bidragit till en ökad förståelse. Användandet av doktrin har varit 

vägledande för att identifiera relevanta rättskällor inom arbetstidsområdet. Doktrin 

har även varit betydelsefull i situationer där rättskällor varit svåra att förstå. Relevanta 

Propositioner (Prop.) och Statens offentliga utredningar (SOU) har använts i syfte att 

förstå bakgrunden till ATLs utveckling. Dessa har medfört en förståelse för varför 

lagen skapats och i vilket syfte regleringar tillkommit. ATL har varit nödvändig för 

att fastställa gällande rätt. Studiens har identifierat 3 § 4 st. i ATL med anledning av 

att en del av syftet är att kartlägga vilka de dispositiva reglerna (som är reglerade med 

EU-spärrar) är. För att förstå innebörden av de paragrafer som presenteras i 3 § 4 st. 

ATL så har dessa paragrafer presenterats i sin helhet. Den rättspraxis som nyttjats har 

varit av EU-rättslig karaktär och har använts i syfte att förstå bakgrunden till ett 

begrepp i Arbetstidsdirektivet. För att undersöka hur avvikelserna genomförts i 

praktiken har Kommunals, Vårdförbundets, och Läkarförbundet centrala 

kollektivavtal som slutits med SKL använts som material. En avgränsning har gjorts 

till de arbetstidsbegrepp som är dispositiva och reglerade med EU-spärrar i ATL.  

1.4 Disposition 
Uppsatsen består av åtta stycken kapitel. Kapitel två beskriver kollektivavtalet och 

parterna på arbetsmarknaden som valts ut för att besvara uppsatsens syfte. Det tredje 

kapitlet innehåller en grundläggande beskrivning av ATL och Arbetstidsdirektivet. 

Syftet med det tredje kapitlet är att presentera ATLs framväxt och utveckling samt 

dess relation till Arbetstidsdirektivet.  Det fjärde kapitlet innehåller en beskrivning av 
                                                
4 Sandgren, 2009, s. 118. 
5 Korling & Zamboni, 2015 s. 21-23. 
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arbetstidsrättsligabegrepp. Dessa anses nödvändiga för att förstå gällande rätt på 

området och för att kunna identifiera avvikelser i de centrala kollektivavtalen. I 

uppsatsens femte kapitel presenteras paragrafer i ATL som är reglerade med EU-

spärrar. Denna del ligger till grund för det sjätte kapitlet som fördjupar sig i de 

utvalda centrala kollektivavtalen. I det sjätte kapitlet presenteras de arbetstidsrättsliga 

avvikelserna (innehållande EU-spärrar) som gått att utläsa ur det utvalda centrala 

kollektivavtalen. Kapitel sju tydliggör och sammanfattar hur de olika kollektivavtalen 

gör avsteg från ATL liknar och skiljer sig åt. Kapitel åtta och nio innehåller en 

avslutande diskussion och slutsats som syftar till att sammanväva det insamlade 

materialet och på ett analytiskt sätt redogöra för förslag på lösning. Avslutningsvis 

presenteras förslag på framtida forskning. 

2 Kollektivavtal 
I följande avsnitt beskrivs kollektivavtalets bakgrund och en definition av vad som kännetecknar ett centralt kollektivavtal 

presenteras. Därefter beskrivs de utvalda parterna, SKL som part från arbetsgivarsidan och Kommunal, Vårdförbundet och 

Läkarförbundet som parter från arbetstagarsidan. 

2.1 Bakgrund  
Ett kollektivavtal är ett avtal mellan en arbetsgivare/arbetsgivarorganisation och en 

arbetstagarorganisation. Kollektivavtalet reglerar de anställningsvillkor som gäller i 

anställningsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. 6  Kollektivavtal har 

normerande verkan och tillämpas även på arbetstagare som är oorganiserade eller som 

tillhör en icke kollektivavtalsslutande organisation. Kollektivavtalet är även 

normerande när avtal saknas för arbetstagare som är organiserade i ett annat 

fackförbund. 7  Det viktigaste instrumentet för anställningsvillkoren i Sverige är 

kollektivavtalet eftersom cirka 90 % av arbetstagarnas anställningsvillkor regleras 

där. Historiskt sett växte kollektivavtalet fram vid sidan av lagstiftningen och de fanns 

röster som förhöll sig frågande till hur detta regleringsinstrument skulle införlivas i 

det svenska rättssystemet. Kollektivavtalets rättsverkningar fastslogs i samband med 

att 1928 års lag om kollektivavtal infördes. Lagen upprättade ett regelsystem som 

kom att utvecklas i samband med Arbetsdomstolens rättspraxis. Bland annat 

utvecklades regler om medlemsbundenhet, fredsplikt, påföljder vid 

kollektivavtalsbrott och regler om kollektivavtalets tvingande verkan.  1976 

utvecklades regleringen till Lagen (1976:58) om medbestämmande i arbetslivet 
                                                
6 Sigeman & Sjödin, 2013 s.78.  
7 Arbetsmiljöverket, 2014, s. 12.  
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(MBL). Sedan lagens ikraftträdande har rättsverkningarna gällande kollektivavtalet i 

sin helhet varit oförändrad. Däremot har kollektivavtalets faktiska innehåll fått en 

annan innebörd eftersom det förekommit en decentralisering av 

kollektivavtalsrelationerna.8  

 

2.2 Centrala kollektivavtal 
Genom kollektivavtal tillåts arbetsmarknadens parter avvika från vissa delar av lagen. 

De lagar som tillåter avvikelser genom kollektivavtal benämns som dispositiva. De 

dispositiva lagreglerna syftar till att komplettera och anpassa lagregleringarna efter 

den specifika branschen.9 I situationer när parterna vill avvika från ATL kortvarigt 

kan ett lokalt kollektivavtal upprättas. Det innebär att det lokala facket och 

arbetsgivaren tillsammans avtalar om vilka avvikelser som ska gälla. För att få 

genomföra långsiktiga avvikelser från ATL krävs det att kollektivavtal upprättas på en 

central nivå. Det innebär att avtalet måste träffas mellan en arbetstagarorganisation 

(som representerar arbetstagarsidan) och arbetsgivarsidan (bestående av arbetsgivaren 

själv eller av en arbetsgivarorganisation).10 De avtalsslutande parterna som upprättar 

kollektivavtal på central nivå har till uppgift att kontrollera att kollektivavtalet inte 

strider mot Arbetstidsdirektivet.11 Detta med anledning av att ATL är, så länge inga 

avvikelser görs, är anpassad till Arbetstidsdirektivet krav. Arbetstidsdirektivet 

upprätthåller gränsdragningen för vad som är acceptabelt 12 och ATLs paragrafer 

innehållande EU-spärrar medvetandegör för parter i ett kollektivavtal angående vilket 

utrymme som finns gällande avvikelse.13  

2.3 Sveriges kommuner och landsting  
Huvudorganisationen för arbetsgivare inom den kommunala sektorn är SKL. 

Medlemmarna består av Sveriges kommuner, landsting och regioner och omfattar 

cirka en miljon anställda. 14 SKL tecknar centrala kollektivavtal med berörda centrala 

arbetstagarorganisationer (exempel inom sjukvården är Kommunal, Vårdförbundet 

och Läkarförbundet).15 SKL tecknar centrala huvudöverenskommelser (HÖK) som 

reglerar lön och allmänna anställningsvillkor. HÖK innehåller även 

                                                
8 Källström & Malmberg, 2016, s. 69-70. 
9 Ibid, 2016, s.171-172.  
10 Arbetsmiljöverket, 2014, s. 12. 
11 Iseskog, 2014, s. 52. 
12 Arbetsmiljöverket, 2014, s. 13. 
13 Iseskog, 2014, s. 59. 
14 Källström, Malmberg & Öman, 2016, s. 25.  
15 Ibid, s. 80. 
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förhandlingsprotokoll, bilagor och löneavtal. Allmänna bestämmelserna (AB) 

innehåller anställningsvillkor, exempelvis regleringar om semester/annan ledighet och 

regler om ersättning och förmåner. Avtal om AB har inom sjukvården på 

arbetstagarsidan tecknats av Kommunal, OFR:s förbundsområden (ett av förbunden 

som ingår är Vårdförbundet) och Läkarförbundet.  Anställningsvillkoren som framgår 

i AB är allmänna och ser i sin helhet likadana ut, det förekommer dock skiljaktigheter 

inom specifika områden.16  

2.4 Utvalda arbetstagarorganisationer  

2.4.1 Svenska kommunalarbetarförbundet  
Kommunal organiserar bland annat yrkesgruppen undersköterskor.17 Av Kommunals 

hemsida framgår det att förbundet arbetar för att skapa arbetsförhållanden som 

innehåller bra arbetsvillkor, för inflytande och utvecklingsmöjligheter och vill 

sammantaget upprätta en god arbetsmiljö. Precis som grundidén i alla fackförbund 

arbetar Kommunal för att desto fler medlemmar desto starkare inflytande över 

arbetsplatsen. 18  Arbetstidspolitiken handlar om att påverka medlemmarnas 

arbetsvillkor i arbetet gällande hur länge och när arbetet ska genomföras. Förbundet 

förespråkar bland annat att de förekommande ”delade turerna” (att arbetspasset delas 

upp och innehar ett obetalt uppehåll) bör minimeras med anledning av att arbetstidens 

förläggning påverkar medlemmarnas sociala liv och hälsa. Om arbetstiden regleras på 

ett fördelaktigt sätt kommer även verksamheten att förbättras. En förbättrad 

arbetsmiljö innebär att flera medlemmar klarar av att arbeta heltid och prestera bättre 

på arbetsstället.19  

2.4.2 Vårdförbundet 
Vårdförbundet organiserar bland annat yrkesgruppen sjuksköterskor. Av 

Vårdförbundets hemsida framgår det att förbundet arbetat för att skapa en säker vård 

som möjliggör individuell utveckling. För att orka arbeta ett helt yrkesliv strävar 

Vårdförbundet efter att upprätthålla ett hållbart yrkesliv innehållande bra 

arbetsvillkor.20 En del av Vårdförbundets vision berör arbetsmiljön eftersom den 

påverkar medlemmarnas välmående både på och utanför arbetsplatsen. Arbetsmiljön 

påverkas bland annat av att arbetstiderna måste vara hälsosamma. Dels för att kunna 

                                                
16 Ahlström, 2013, s. 58.  
17 https://www.kommunal.se/medlemskapet/vem-kan-bli-medlem Hämtad: 2017-05-12. 
18 https://www.kommunal.se/om-kommunal/fackforeningen/fackforeningens-ide Hämtad: 2017-05-12. 
19 https://www.kommunal.se/kommunals-arbetstidspolitik Hämtad: 2017-05-12.  
20 https://www.vardforbundet.se/om-vardforbundet/vilka-vi-ar-och-vart-uppdrag/ Hämtad: 2017-05-09. 
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garantera en säker vård och dels för att skydda arbetstagarnas hälsa. Långa arbetspass, 

nattarbete och skiftarbete påverkar hälsan i negativ riktning.21 Vila och återhämtning 

är därför en nödvändig förutsättning för att kunna utföra ett bra arbete och garantera 

patientsäkerhet. Arbetsgivaren ska förlägga arbetstiden på ett sätt som möjliggör tid 

för återhämtning. Centrala kollektivavtal är en bra grund för att närma sig målet att 

upprätthålla en god arbetsmiljö som innehåller en bra förläggning av arbetstiden. 

Avvikelser från ATL kan möjliggöra för att upprätthålla en balans mellan fritid och 

arbete och definiera vad som egentligen ingår i begreppet hälsosamma arbetstider.22 

2.4.3 Läkarförbundet  
Läkarförbundet organiserar yrkesgruppen läkare. Enligt Läkarförbundets hemsida 

eftersträvar förbundet hållbara arbetsvillkor som skapar möjligheter för att 

upprätthålla trygg och professionell sjukvård. De strävar efter att ge sina medlemmar 

en hållbar arbetsmiljö innehållande rimliga arbetstidsregleringar. Arbetstiden är av 

stor betydelse eftersom bemanning av läkare krävs oavsett dag och tidpunkt på 

dygnet. Efter ledighetsuttag för eventuell jourtid och beredskapstid arbetar läkare 

generellt mer än den genomsnittliga veckoarbetstiden.23 Arbetstidens förläggning är 

en stor del av arbetsmiljön och regleringarna av arbetstiden syftar till att skydda 

hälsan hos medlemmarna.24 Arbetstidsregleringen för läkare finns både i ATL och i 

kollektivavtalet men för att reglera mer specifikt har det centrala kollektivavtalet 

kompletterats med en bilaga som innehåller specialbestämmelser för läkare. 

3 Arbetstidsdirektivet och Arbetstidslagen 
I följande avsnitt beskrivs Arbetstidsdirektivet och ATL. Syftet, bakgrunden, framväxten och tillämpningen av de olika rättsliga 

relegeringarna presenteras. Relationen mellan dessa presenteras genom att visa Arbetstidsdirektivets krav på korrekt 

implementering och ATLs dispositivitet.   

3.1 Arbetstidsdirektivet 

3.1.1 Syftet med Arbetstidsdirektivet 
Arbetstidsdirektivet om arbetstidens förläggning är i vissa avseenden de mest 

betydelsefulla internationella reglerna vad gäller arbetstid. Syftet är tvåsidigt. 

Arbetstidsdirektivet ska resultera i flexibla arbetstidsregler så att ett effektivt 

företagande och god tillväxt kan upprätthållas. Samtidigt syftar Arbetstidsdirektivet 

                                                
21 https://www.vardforbundet.se/engagemang-och-paverkan/sa-gor-vi-villkoren-battre/arbetsmiljo/ Hämtad: 2017-05-09. 
22 https://www.vardforbundet.se/engagemang-och-paverkan/sa-gor-vi-villkoren-battre/arbetstid/ Hämtad: 2017-05-09.  
23 https://www.slf.se/Aktuellt/Nytt-centralt-avtal-mellan-Lakarforbundet-och-SKL/ Hämtad: 2017-05-10.  
24 http://www.slf.se/Lon--arbetsliv/lagavtal/EUs-arbetstidsregler-/ Hämtad: 2017-05-10.  
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till att skydda arbetstagarnas säkerhet och hälsa.25 För att upprätthålla dessa syften 

fastställer Arbetstidsdirektivet ett antal minimikrav gällande arbetstidens förläggning. 

Reglerna omfattar bland annat minimum gällande veckovila, dygnsvila, rast, 

begränsningar om veckoarbetstiden och vissa former av skift- och nattarbete.26  

3.1.2 Arbetstidsdirektivets historia 
Sverige blev medlem i Europeiska Unionen (EU) 1995.27 Medlemskapet har medfört 

en hel del förpliktelser för Sverige som påverkat den arbetsrättsliga traditionen och 

lagstiftningen. Alla förändringar sedan inträdet har karaktäriserats av en EU-rättslig 

bakgrund.28 Ramdirektivet (89/391/EEG) om åtgärder för att främja förbättringar av 

arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet har utgjort grunden för direktivskapande på 

arbetsmiljöområdet. Med ramdirektivet som grund har en mängd särdirektiv 

antagits.29 Med stöd av Romfördragets Artikel 118 a antogs direktivet om arbetstidens 

förläggning (93/104/EG) i november 1993. Artikeln hänvisar till vikten av att man 

inom arbetsmiljöområdet, för att skydda och förbättra arbetstagares säkerhet och 

hälsa, bör upprätta minimikrav.30 Bland annat innehåller direktivet bestämmelser om 

rätten att på vissa villkor få avvika från direktivet genom kollektivavtal eller lag.31 

Med anledning av att direktivets räckvidd betraktades vara begränsad till vissa 

verksamheter och sektorer antogs ett nytt direktiv (2000/34/EG) om ändring av 

tidigare direktiv. Utan att några enskilda ändringar genomfördes i de separata 

direktiven så sammanfördes dessa två till ett nytt gemensamt direktiv, 

Arbetstidsdirektivet (2003/88/EG). 32 Trots ett utökat tillämpningsområde undantas 

fortfarande vissa grupper, exempelvis mobila arbetstagare, sjömän, arbetstagare i 

arbetsgivarens hushåll och vissa offentliga verksamheter.33  

3.1.3 Implementeringen av Arbetstidsdirektivet 
För att Sverige skulle leva upp till förpliktelserna i Arbetstidsdirektivet tillsattes en 

Arbetstidskommitté under 1995. 34  Arbetstidskommitténs uppgift var att undersöka 

hur arbetstidsreglerna kunde införas samt analysera vilka långsiktiga konsekvenser 

                                                
25 Källström & Malmberg, 2016, s. 222.  
26 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c10418&from=SV Hämtad: 2017-04-20.  
27 Nyström, 2017, s. 25. 
28 Ibid, s. 23. 
29 Ewaldsson, Gullberg, Rundqvist & Wennerström, 2014 s. 28. 
30 Iseskog, 2014, s. 20. 
31 Ewaldsson, Gullberg, Rundqvist & Wennerström, 2014 s. 28. 
32 Iseskog, 2014, s. 20.  
33 Ewaldsson, Gullberg, Rundqvist & Wennerström, 2014 s. 29. 
34 Ibid, s. 19. 
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som ATL skulle få i samband med implementeringen. 35 Detta resulterade i ett 

delbetänkande36 som utvecklas till 1995/96:162 års proposition som bland annat 

innefattar ändringar i ATL. En betydande ändring som tillkom var bland annat 

möjligheten att avvika från ATL genom kollektivavtal.37 1996 kompletterades ATL 

med EU-spärrar vilket innebar att kollektivavtal innehållande regleringar om arbetstid 

inte fick strida mot Arbetstidsdirektivet. Endast mer förmånligare villkor 

accepterades.38  

Med anledning av att EU-kommissionen riktade kritik till Sveriges 

implementering av Arbetstidsdirektivet presenterades ett delbetänkande 39 

innehållande förslag till ändringar i ATL.40 Delbetänkandet utarbetades till en prop. 

som syftade till att tydliggöra vilka ändringar som behövdes för att ATL i full 

utsträckning skulle kunna anpassas till Arbetstidsdirektivet. Kraven på tydlighet och 

förändringar i ATL berörde bland annat bestämmelsen om den genomsnittliga 

veckoarbetstiden på 48 timmar, sammanhängande dygnsvila på elva timmar, 

nattarbete, kompensationsledighet vid avvikelse från veckovilan och att kollektivavtal 

inte fick innehålla mindre förmånliga regler än Arbetstidsdirektivet.41 Under 2005 

infördes nya EU-regler i ATL. Paragraferna om dygnsvila, nattarbete, rast, veckovila 

och veckoarbetstid kom att reglerades med EU-spärrar. Det var från och med januari 

2007 som hela arbetsmarknaden omfattades av Arbetstidsdirektivet. Det gav i sin tur 

en ny innebörd av att alla kommande kollektivavtal som reglerar arbetstidsregler 

innehållande EU-spärrar måste leva upp till Arbetstidsdirektivet.42  

3.1.4 Arbetstidsdirektivets tillämpningsområde  
Arbetstidsdirektivet är tillämpligt inom både offentlig och privat verksamhet. Vissa 

undantag gällande ändamål och räckvidd finns emellertid, bland annat i offentliga 

verksamheter där verksamhetens arbete står i konflikt med Arbetstidsdirektivet och 

det därmed anses oundvikligt. Exempel på yrkesgrupper som är undantagna inom de 

offentliga verksamheterna är försvaret och polisen. En annan undantagen grupp är 

arbetstagare som utför arbete i arbetsgivarens hushåll. Det finns ytterligare tillfällen 

då Arbetstidsdirektivet inte ska tillämpas. Det gäller situationer när det finns andra 

                                                
35 SOU 1995:92 s. 15.  
36 SOU 1995:92. 
37 Iseskog, 2014, s. 19. 
38 Ibid, s. 9. 
39 SOU 2002:58. 
40 Ewaldsson, Gullberg, Rundqvist & Wennerström, 2014, s. 20. 
41 Prop. 2003/04:180. 
42 Iseskog, 2014 s. 19. 
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EU-rättsliga dokument som på ett mer detaljerat sätt reglera förläggningen av 

arbetstiden.43  

3.2 Arbetstidslagen 

3.2.1 Syftet med Arbetstidslagen  
ATL är en skyddslagstiftning som syftar till att ge ett skydd mot allt för stora uttag av 

arbetstid.44 Reglerna är framställda för att begränsa arbetsgivarens möjlighet att 

förlägga allt för mycket arbetstid.45  För att arbetstagarna ska omfattas av skyddet 

upprätthåller lagen ett krav på att arbetstagaren är anställd hos arbetsgivaren.46 ATL 

reglerar arbetstidens längd och förläggning hos en och samma arbetsgivare. ATL 

definierar innehållet i olika arbetstidsrättsliga begrepp (exempelvis ordinarie arbetstid, 

jourtid och övertid) och reglerar vilka avbrott som de anställda har rätt till. Detta tar 

sig uttryck genom begrepp som rast, paus, vecko- och dygnsvila. ATL reglerar inte 

vilken ersättning som arbetstagarna har rätt till gällande arbetstiden, det regleras 

istället i personliga anställningsavtalet eller kollektivavtalet.47 

3.2.2 Arbetstidslagens historia  
Den första svenska arbetstidslagstiftningen trädde i kraft 1920. Det var i samband 

med den Internationella arbetsorganisationens beslut om en konvention innefattande 

48 timmars arbetsvecka och åtta timmars arbetsdag. Den ordinarie arbetstiden 

utökades under 1930 års arbetstidslag till maximalt nio timmar per dygn, det infördes 

dessutom regleringar gällande skiftarbete och begränsningar av övertidsarbete. Under 

en längre period bevarade sig 1930 års arbetstidslag oförändrad. Det var först i 

samband med 1957 års lagändring som den ordinarie veckoarbetstiden succesivt kom 

att minskas till 45 timmar.48 Samtidigt som denna minskning genomfördes tillkom 

bestämmelsen om att det genom kollektivavtal gavs möjlighet att göra avsteg från den 

ordinarie arbetstiden. En djupgående förändring av arbetstidsregleringen genomfördes 

i samband med att 1930 års lag upphävdes genom 1970 års allmänna arbetstidslag 

(1970:103). De nya bestämmelserna karaktäriserades av att ge de anställda en utökad 

möjlighet till fritid.49 Den nya allmänna arbetstidslagen upprättade en lagstiftning, 

                                                
43 Arbetstidsdirektivet (2003/88/EG), Artikel 1. 
44 Schönfelder, 2013, s. 9. 
45 Källström & Malmberg, 2016, s.222. 
46 Arbetsmiljöverket, 2014, s. 6. 
47 Schönfelder, 2013, s. 9. 
48 Ewaldsson, Gullberg, Rundqvist & Wennerström, 2014 s. 15. 
49 Prop. 1981/82:154 s.16. 
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som till skillnad från förut, var anpassad till arbetsmarknadens mönster och behov.50 

Den största förändringen var att lagen blev aktuell för i stort sätt samtliga anställda. 

Den tidigare möjligheten att avvika från lagen genom kollektivavtal utökades och 

omfattade inte bara den ordinarie arbetstiden utan även reglering gällande jourtid och 

övertid.51 I början på året 1983 ersattes 1970 års allmänna arbetstidslag (1970:103) av 

Arbetstidslagen (1982:673), det vill säga den ovan nämna ATL. Sedan ikraftträdandet 

har ATL i stort sett varit oförändrad.52 De förändringar som varit av betydelse och 

reglerats har främst berört begränsningar av övertidsuttag.53 Sammanfattningsvis har 

framförallt bestämmelser i kollektivavtal blivit ett betydande komplement till ATL.54  

3.2.3 Arbetstidslagens tillämpningsområde  
ATL ska tillämpas på alla verksamheter där arbetsgivaren har en arbetstagare som 

utför arbete för dennes räkning.55 Med andra ord förutsätter ATL att det förekommer 

ett anställningsavtal mellan parterna.56 Oberoende av om verksamheten är tillfällig, 

dess storlek, om den är privat, offentlig eller kommunal tillämpar sig ATL på allt 

arbete som arbetstagaren utför för arbetsgivarens räkning. Anställningsformen har 

likaså ingen påverkan på ATLs möjlighet att tillämpas. ATLs tillämpning begränsas 

däremot av arbetstagarens anställningssituation. Har arbetstagaren anställningar hos 

flera arbetsgivare tillämpas ATLs regler separat, arbetstidsberäkningar sker för 

respektive arbetsgivare. ATL gäller inte vid arbeten som anses vara okontrollerade, 

vid husligt arbete, fartygsarbete, visst vägtransportarbete, arbete som utförs av någon 

som har företagsledandeställning och slutligen de arbetstagare som har förtroendet att 

på egen hand få disponera sin arbetstid.57  

3.2.4 Arbetstidslagens dispositivitet 
Efter medlemskapet i EU och implementeringen av Arbetstidsdirektivet har ATLs 

struktur och innehåll förändrats och anpassats. ATL innehåller svenska regler som 

berör arbetstid från 1982 års arbetstidslag, EU-regler och slutligen arbetstidsregler 

som innehåller båda delarna (EU-regler och svenska regler). Noterbart är att det 

skapas möjligheter för avvikelser från ATLs bestämmelser i de fall där 

arbetsmarknadens parter tecknar kollektivavtal. Med andra ord är dispositivitet något 

                                                
50 Prop. 1981/82:154, s.17. 
51 Ewaldsson, Gullberg, Rundqvist & Wennerström, 2014 s. 16. 
52 Prop. 1981/82:154 s. 14. 
53 Prop. 1975/76:179. 
54 Prop. 1981/82:154 s. 14. 
55 Arbetstidslagen (1982:673), 1§. 
56 Iseskog, 2014 s. 43.  
57 Ibid, s. 8-10.  
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som kännetecknar ATL. Avvikelserna kan innebära avsteg i dess helhet eller endast 

från vissa delar av lagen.58 Undantag från dispositiviteten begränsas till de paragrafer 

som innehåller EU-spärrar. Detta innebär att avvikelser från arbetstidsregler som 

innehåller EU-spärrar inte får innebära mindre förmånliga villkor än vad som går att 

utläsa ur Arbetstidsdirektivet.59  

4 Definitioner av arbetstidsrättsligabegrepp 
I följande avsnitt definieras relevanta arbetstidsrättsliga begrepp som syftar till att skapa en grundläggande förståelse för 

kommande kapitel som kartlägger gällande rätt. Begrepp som arbetstid, ordinarie arbetstid, jourtid, beredskapstid, övertid, 

nattarbete, rast och paus definieras. Dessa definitioner anses nödvändiga att beskriva för att förstå ATLs dispositiva paragrafer 

innehållande EU-spärrar.   

4.1 Arbetstid  
Arbetstid är all den tid som arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande. Det 

innebär att arbetstagaren utför aktiviteter eller uppgifter för arbetsgivarens räkning.60 

Arbetet kan genomföras på eller utanför arbetsstället, huvudsaken är att arbetstagaren 

vid behov kan inställa sig för arbete. Arbetstid kan exempelvis vara ordinarie 

arbetstid, övertid eller jourtid. Det som skiljer de uppräknade begreppen åt är att 

ordinarie arbetstid och jourtid är planerad arbetstid, i jämförelse med övertid som är 

oplanerad och endast får användas tillfälligt.61  

4.2 Ordinarie arbetstid 
Den ordinarie arbetstiden för en heltidsanställd får som högst uppgå till 40 timmar per 

vecka. 62  I situationer där arbetsgivaren anser att det är nödvändigt kan en 

genomsnittsberäkning tillämpas gällande förläggningen av den ordinarie arbetstiden. 

Dessa situationer förekommer främst inom vissa specifika yrkesgrupper, exempelvis 

inom sjukvården där arbetets natur kräver detta.63 ATL reglerar inte längden av 

arbetstiden under ett dygn utan arbetspassen kan koncentreras till att vara av längre 

karaktär men inträffa färre gånger. Däremot begränsas förläggningen av längden av 

andra regleringar i ATL (exempelvis dygnsvila). Genom kollektivavtal kan den 

ordinarie arbetstiden förkortas eller förläggas annorlunda. Även beräkningsperioden 

kan under vissa förutsättningar avtalas till det längre.64  

                                                
58 Iseskog, 2014 s. 12.  
59 Prop. 2003/04:180 s. 1. 
60 Arbetstidsdirektivet (2003/88/EG), Artikel 2a. 
61 Arbetsmiljöverket, 2014, s.15.  
62 Arbetstidslagen (1982:673), 5 §.  
63 Schönfelder, 2013, s. 15.  
64 Arbetsmiljöverket, 2014, s. 16.  
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4.3 Jourtid 
Jourtid skiljer sig från den ordinarie arbetstiden i avseendet att något arbete inte 

utförs. Arbetstagaren är tillgänglig om eventuellt behov av arbete skulle uppstå.65 

Med andra ord kan jourtid likställas med väntetid som kompletterar den ordinarie 

arbetstiden. Enligt ATL kan jourtid uttas om det anses nödvändigt i förhållande till 

verksamhetens natur.66 Uttag av jourtid ska endast förekomma i verksamheter som är 

i behov av att bemanna med personal om något oförutsett inträffar, exempelvis inom 

sjukvården. I situationer där behov av arbetskraft uppstår och jourtiden kräver aktivt 

arbete av arbetstagaren ska den arbetsinsatsen räknas som övertid eller ordinarie 

arbetstid.  Kollektivavtal skapar möjligheter för avvikelse från reglerna om jourtid 

vilket exempelvis kan innebära en annorlunda beräkning eller omfattning.67 

4.4 Beredskapstid 
Beredskapstid skiljer sig från jourtid med anledning av att det inte finns någon 

skyldighet att befinna sig på arbetsstället. Under beredskapstiden så står arbetstagaren 

till arbetsgivarens förfogande och ska inom kortare varsel kunna påbörja arbetet.68 

Med andra ord ska arbetstagaren vara anträffbar och inom rimlig tid kunna infinna sig 

på arbetsstället. I situationer där arbetstagaren under sin beredskapstid blir inkallad 

för arbete så hänför sig arbetstiden till den ordinarie arbetstid alternativt övertid. 

Reglerna om vad som gäller beträffande beredskapstid finns endast reglerat i 

kollektivavtal. Detta innebär att ATL inte kan begränsa möjligheterna för hur mycket 

beredskapstid som tillåts.69 

4.5 Övertid 
I situationer när den ordinarie arbetstiden eller jourtiden inte anses tillräcklig kan 

övertid, inom vissa gränser, uttas tillfälligt. Förutsättningen är att ett särskilt behov av 

ökat uttag av arbetstid föreligger.70 Enligt ATL är det förbjudet att schemalägga 

övertid eller att under en längre period dagligen behöva utöka arbetstiden.71 Tillfällen 

då övertid aktualiseras och arbetstagaren väljer att ta ut övertiden i 

kompensationsledighet ska detta likställas med fullgjord jourtid/ordinarie arbetstid.72 

                                                
65 Arbetsmiljöverket, 2014, s. 15.  
66 Arbetstidslagen (1982:673), 6 §.  
67 Arbetsmiljöverket, 2014, s. 18.  
68 Ewaldsson, Gullberg, Rundqvist & Wennerström, 2014 s. 81-82. 
69 Schönfelder, 2013, s. 19. 
70 Arbetsmiljöverket, 2014, s.19.  
71 Schönfelder, 2013, s. 22.  
72 Arbetstidslagen (1982:673), 7 §.  
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Detta innebär att kompensationsledigheten ska medräknas i den arbetade tiden.73 Om 

jourtid/ordinarie arbetstid regleras i kollektivavtal ska övertiden förhålla sig till de 

gränser som går att utläsa från avtalet.74 ATL innehåller inga regleringar gällande 

ersättning vid övertid, dessa rättigheter regleras i det enskilda anställningsavtalet eller 

kollektivavtalet.75  

4.6 Nattarbete 
ATL innehåller bestämmelser för arbetstagare som regelbundet arbetar natt. 

Nattarbete definieras som arbete som förekommer under minst tre timmar inom 

tidsintervallet 22:00-06:00. I genomsnitt får nattarbetet inte överstiga åtta timmar per 

dygn, under en beräkningsperiod på högst fyra månader. Arbetstagare som har minst 

en tredjedel av arbetspassen förlagda under natten kan likställa sig med 

nattarbetande.76  

4.7 Rast och Paus 
Rast definieras som ett uppehåll i det dagliga arbetet som tillåter för arbetstagaren att 

lämna arbetsstället. Paus definieras som ett kortare uppehåll under arbetstiden. Paus 

medräknas i arbetstiden medan rast undantas. Arbetet bör organiseras på ett sätt som 

möjliggör för arbetstagarna att vid behov ha rätt till paus.77 Rasternas längd och 

förläggning ska tydligt framgå och medvetandegöras för arbetstagaren i förväg. Det 

finns inga krav på intervaller mellan olika raster och inte heller regleringar om en 

specifik minimigräns inom ATL. Det som däremot finns reglerat är att ingen 

arbetstagare ska utföra arbete längre än fem timmar i sträck.78  

5 Definitioner av paragrafer med EU-spärrar  
I följande avsnitt presenteras ATLs paragrafer reglerade med EU-spärrar. Först beskrivs bakgrunden till varför EU-spärrarna 

införlivats i ATL. Därefter presenteras veckoarbetstid, dygnsvila, nattarbete, veckovila och slutligen rasternas längd och 

förläggning. Även bakgrunden till regleringarna och dess ursprung från Arbetstidsdirektivet presenteras.  

5.1 Bakgrund 
Med anledning av att Sverige kritiserades av EU-kommissionen för implementerandet 

av Arbetstidsdirektivet i ATL infördes det nya arbetstidsregler under 2005. Detta 

genomfördes genom att 3 § ATL kompletterats med ett fjärde stycke:79  

                                                
73 Arbetsmiljöverket, 2014, s. 20. 
74 Arbetstidslagen (1982:673), 7 §. 
75 Iseskog, 2014, s.75.  
76 Schönfelder, 2013, s.40. 
77 Arbetstidslagen (1982:673), 15 § 1st. & 17 §.  
78 Arbetstidslagen (1982:673), 15 § 3 st. 
79 Ibid, s. 57.  
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”… Undantag från lagen i dess helhet och avvikelser från 10 b §, 13 § första stycket, 13 a §, 14 § och 15 § andra och 
tredje styckena samt byten av raster mot måltidsuppehåll enligt denna paragraf får göras endast om detta inte 
innebär att mindre förmånliga villkor ska tillämpas för arbetstagarna än som följer av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/88/EG. Ett avtal är ogiltigt i den utsträckning det innebär att mindre förmånliga villkor ska 
tillämpas för arbetstagarna än som följer av direktivet.” 

Enligt 3 § 4 st. ATL är avvikelser genom centrala kollektivavtal möjliga i vissa 

paragrafer i dess helhet. Detta är tillåtet så länge avvikelserna inte resulterar i sämre 

villkor än vad som följer av Arbetstidsdirektivet. 80  Centrala kollektivavtal som 

avviker från veckoarbetstiden, dygnsvilan, nattarbete, veckovila och rasternas längd 

och förläggning och som innehåller sämre villkor än Arbetstidsdirektivet ska förklaras 

ogiltiga.81  

5.2 Veckoarbetstid  
”Den sammanlagda arbetstiden under varje 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.”82 

Gällande den sammanlagda veckoarbetstiden accepteras, under en sjudagarsperiod, en 

genomsnittlig veckoarbetstid (inklusive övertid) på maximalt 48 timmar (48-

timmarsregeln). Samtidigt får inte beräkningsperioden överstiga fyra månader.83 

Anpassningen till 48-timmarsregel har tillkommit genom 10 b § ATL. 84 

Bestämmelsen kan jämföras med ett tak som reglerar hur många arbetstimmar som 

kan uttas under en specifik beräkningsperiod.85  På vilket sätt arbetstiden kan uttas har 

lämnats oreglerat i ATL. Beräkningsperioden kan så länge den inte överstiger fyra 

månader och så länge den anpassas till anställningstidens längd, bestå av dagar, 

veckor eller månader. 86 I förhållande till andra begrepp i ATL skiljer sig denna 

beräkning gällande vad som inkluderas i den ordinarie arbetstiden. Vid beräkning av 

veckoarbetstiden ska endast ledighet i form av sjukfrånvaro och semester 

inkluderas.87   
Exempel arbetstidstak.88  

 
Även om veckoarbetstidens dispositivitet kan uppfattas begränsad kan viss avvikelse 

genomföras i centrala kollektivavtal. Eftersom paragrafen är reglerad med EU-spärr 

accepteras dock inte mindre förmånliga villkor än vad som framgår av 
                                                
80 Arbetsmiljöverket, 2014, s. 11. 
81 Iseskog, 2014, s.53.  
82 Arbetstidslagen (1982:673), 10 b §. 
83 Ewaldsson, Gullberg, Rundqvist & Wennerström, 2014 s. 103. 
84 Arbetsmiljöverket, 2014, s. 28.  
85 Ewaldsson, Gullberg, Rundqvist & Wennerström, 2014 s. 104. 
86 Arbetsmiljöverket, 2014, s. 28. 
87 Iseskog, 2014, s. 111. 
88 Arbetsmiljöverket, 2014, s. 28.  

Om man använder sig av en beräkningsperiod på fyra månader, exempelvis från 1 januari - 31 april innehåller perioden 

120 dagar. Detta innebär att den totala arbetstiden under beräkningsperioden inte får ha större omfattning än: 120 dagar/ 7 

dagar x 48-timmarsregeln = 822,2 timmar.  
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Arbetstidsdirektivet. Exempelvis finns det ingen möjlighet att omreglera vilka former 

av ledighet som ska inkluderas vid veckoarbetstidsberäkningen. Det är inte heller 

tillåtet att förändra 48-timmarsregeln genom centrala kollektivavtal. Dispositiviteten 

innehas endast genom att beräkningsperioden kan omregleras till maximalt tolv 

månader (årsarbetstidstak). Däremot upprättas det krav på att de berörda arbetstagarna 

som omfattas av en tolv månaders beräkningsperiod ska ha rätt till 

kompensationsledighet.89  

5.2.1 Veckoarbetstid i Arbetstidsdirektivet 
Bakgrunden till ATLs reglering av veckoarbetstiden kommer från 

Arbetstidsdirektivets Artikel 6 och 16b. Artikel 6 innehåller regler gällande den 

maximala veckoarbetstiden. Maximalt accepteras 48 timmars veckoarbetstid under en 

sjudagarsperiod.90  Artikel 16b reglerar att den längsta möjliga beräkningsperioden 

inte får överstiga fyra månader. 91 Däremot reglerar Artikel 18 att avvikelser från 

vissa artiklar i Arbetstidsdirektivet är möjliga att genomföra genom centrala 

kollektivavtal. Artikel 16 finns med som möjligt undantag och accepteras så länge 

kompensationsledighet eller annat lämpligt skydd utges. Artikel 19 reglerar att tolv 

månader är den maximala tillåtna beräkningsperioden, detta under förutsättning att 

organisationen kräver det.92  

5.3 Dygnsvila  
”Alla arbetstagare skall ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar 
(dygnsvila). Avvikelse får göras tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat 
förutses av arbetsgivaren, under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet...”93 

Dygnsvilan är en bestämmelse som reglerar rätten till avbrott från arbetet. 

Huvudregeln innebär att alla arbetstagare har rätt till en sammanhängande ledighet på 

elva timmar under en 24-timmarsperiod. 94 Viktigt att poängtera är att viloperioden 

ska vara sammanhängande och inte endast elva timmar totalt. 95  Till begreppet 

viloperiod hänför sig all den tid som inte framstår som arbetstid enligt 

Arbetstidsdirektivet. All tid som inte är ordinarie arbetstid, jourtid eller övertid är 

därmed att betrakta som vilotid (beredskapstid medräknas inte i 

arbetstidsbegreppet).96 Bestämmelsen om när 24-timmarsperioden ska påbörjas är 

valfritt och kan med fördel vara individuell och anpassas till olika arbetstagare på 
                                                
89 Iseskog, 2014, s. 111.  
90 Arbetstidsdirektivet (2003/88/EG), Artikel 6. 
91 Ibid, Artikel 16 b. 
92 Ibid, Artikel 18 & 19. 
93 Arbetstidslagen (1982:673), 13 § 1 st.  
94 Arbetsmiljöverket, 2014, s. 34.  
95 Iseskog, 2014, s.126.  
96 Arbetsmiljöverket, 2014, s. 34.  
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samma arbetsplats. Kalenderdygnet kan beroende på behov exempelvis påbörjas 

18:00-18:00 eller 00.00-24:00. Viktigt är att perioden upprättas på ett fast schema 

med anledning av att regleringen måste tillämpas konsekvent och fastställas i förväg. 

Vid behov av omläggning av befintligt schema finns det möjlighet att omreglera 24-

timmarsperioden och därmed byta ingångsperiod. Förläggningen av dygnsvilan 

behöver inte infalla under exakt samma tidpunkt varje 24-timmarsperiod. Det är 

möjligt för arbetsgivaren att förlägga ett arbetspass mellan två 24-timmarsperioder så 

länge det förutsätter en sammanhängande dygnsvila om elva timmar. Exempelvis kan 

arbetspasset förläggas från 14:00-22:00 om 24-timmarsperioden är 18:00-18:00, då 

förläggs dygnsvilan under den första perioden innan arbetspassets start och den andra 

dygnsvilan infaller efter arbetspassets slut. 97 

Oförutsedda händelser som inträffar möjliggör för arbetsgivaren att tillfälligt 

avvika från dygnsvilan. Detta får endast genomföras vid enstaka tillfällen och kräver 

att arbetstagaren får kompensationsledighet för den tid som påverkat dygnsvilan. 

Eventuell ersättning vid kompensationsledighet regleras inte i ATL utan i avtal. 

Centrala kollektivavtal möjliggör för avvikelser från dygnsvilan under förutsättning 

att arbetstagaren ges kompensationsledighet och att avvikelserna inte innehåller 

mindre förmånligare villkor än vad som framgår av Arbetstidsdirektivet.98  I tidigare 

rättsfall från EU-domstolen har det framkommit att kompensationsledigheten inte kan 

sparas på hög utan måste uttas omedelbart.99 Detta i syfte att skydda arbetstagarens 

hälsa och minska risken för att drabbas av överansträngning och trötthet.100 

5.3.1 Dygnsvila i Arbetstidsdirektivet 
Enligt Arbetstidsdirektivets Artikel 3 ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som 

krävs för att varje arbetstagare ska få minst elva timmars sammanhängande ledighet 

under en period om 24 timmar.101 Enligt Artikel 17 finns det möjlighet att avvika från 

Artikel 3.102 Dessa avvikelser tillåts om ett centralt kollektivavtal sluts och så länge 

den berörda arbetstagaren ges kompensationsledighet eller annat lämpligt skydd.  

Avvikelser gällande dygnsvilan får göras i kollektivavtal om det kan motiveras av att 

arbetet kräver att en specifik kontinuitet i service upprätthålls. Vård och behandling 

på sjukhus är enligt Arbetstidsdirektivet identifierat som ett arbete som anses inneha 

                                                
97 Schönfelder, 2013, s. 36. 
98 Arbetsmiljöverket, 2014, s. 35.  
99 Mål C-151/02, Jaeger & Mål C-428/09, Union syndicate solidaires Isére. 
100 Iseskog, 2014, s. 127. 
101 Arbetstidsdirektivet (2003/88/EG), Artikel 3.  
102 Ibid, Artikel 17.  
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motiv för detta.103 Avvikelser är även godtagbara i situationer där skiftarbetet kan 

komplicera rätten till elva timmars dygnsvila. Precis som innan krävs det dock att den 

berörda arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet alternativt annat 

lämpligt skydd.104  

5.4 Nattarbete 
”Arbetstiden för nattarbetande får under varje period om tjugofyra timmar inte överstiga åtta timmar i genomsnitt 
under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Vid genomsnittsberäkningen skall räknas av från 
beräkningsperioden tjugofyra timmar för varje påbörjad period om sju dagar. Semester och sjukfrånvaro under tid 
då arbetstagaren annars skulle ha arbetat skall likställas med fullgjord arbetstid. Nattarbetande vars arbete innebär 
särskilda risker eller stor fysisk eller mental ansträngning får dock inte arbeta mer än åtta timmar under varje period 
om tjugofyra timmar som de utför arbete under natt. Avvikelse får göras tillfälligtvis, om det föranleds av något 
särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren, under förutsättning att arbetstagaren ges 
motsvarande kompensationsledighet. Med nattarbetande avses den som normalt utför minst tre timmar av sitt 
arbetspass under natt eller troligen kommer att fullgöra minst en tredjedel av sin årsarbetstid under natt. Med natt 
avses perioden mellan klockan 22 och klockan 6.”105 

Allmänheten upprättar krav på att sjukvården ska vara tillgänglig oavsett tidpunkt. 

Detta medför att arbete inom sjukvården tillhör de arbetsområdena som medgivits 

tillåtelse att utföra arbete på natten.106 ATLs definition av nattarbete skiljer sig från 

Arbetstidsdirektivets.107 I ATL definieras nattarbete som en period på tre timmar som 

förläggs mellan klockan 22:00-06:00. Det innebär att arbetstagare som vanligtvis 

avslutar sitt arbetspass efter 01:00, eller påbörjar sitt arbetspass vid 03:00 uppfyller 

perioden på tre timmar och definieras som nattarbetande.108 Avgörande för om 

arbetstagaren ska definieras som nattarbetande styrs även av hur den genomsnittliga 

årsarbetstiden är förlagd. Är en tredjedel av arbetspassen förlagda under natten ska 

arbetstagaren betraktas som nattarbetande. Vid beräkningen av nattarbetets tak ska 

arbetet, under en 24-timmarsperiod, begränsas till åtta timmar under en genomsnittlig 

beräkningsperiod på fyra månader.109 Det är endast frånvaro i form av sjukfrånvaro 

och semester som ska inkluderas i beräkningen.110 För att få fram ett arbetstidstak för 

antalet arbetstimmar som får förekomma under natten ska ett dygn avräknas för varje 

period om sju dagar. 
Exempel på beräkning av arbetstidstak för en beräkningsperiod.111 

 

                                                
103 Arbetstidsdirektivet (2003/88/EG), Artikel 17, punkt 3c.  
104 Ibid, Artikel 17, punkt 4a.  
105 Arbetstidslagen (1982:673), 13 a §.  
106 Arbetsmiljöverket, 2014. s. 37.  
107 Iseskog, 2014, s. 131.  
108 Arbetsmiljöverket, 2014, s. 39. 
109 Schönfelder, 2013, s. 40.  
110 Arbetsmiljöverket, 2014, s. 39.  
111 Schönfelder, 2013, s. 40. 

En period på fyra månader (januari-april) omfattar 120 dagar. Perioden har 18 stycken påbörjade sjudagarsperioder. 120 

dagar under fyra månaders period – 18 stycken påbörjade sjudagarsperioden som förekommer under dessa 120 dagarna = 

102. 102 ska sedan multipliceras med åtta timmar = 816 timmar. Detta innebär att en arbetstagare som mest under en 

period på fyra månader (januari-april) som max får arbeta 816 timmar.  
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Det är möjligt att avvika från 13 a § ATL genom centrala kollektivavtal. Men med 

anledning av att regleringen innehåller en EU-spärr så är avvikelser inte tillåtet i den 

mån det medför sämre villkor än vad som följer av Arbetstidsdirektivet.112  

5.4.1 Nattarbete i Arbetstidsdirektivet 
Gällande nattarbete så hänvisar Arbetstidsdirektivet till tidigare genomförd forskning 

om människokroppen. Arbete som utförs på natten innebär mer påfrestningar än 

arbete som är förlagt under dagen. Under natten är kroppen känsligare och utsätts för 

mer störningar. Nattarbete som pågår under långa perioder kan påverka en 

arbetstagares hälsa och utgör fara för arbetsplatsens säkerhet. Med anledning av detta 

bör nattarbetet begäras och anpassas till arbetets natur. 113  I Artikel 2 i 

Arbetstidsdirektivet definieras natt som varje period om minst sju timmar som avser 

period 00:00-05:00 (medlemsstaterna bestämmer detta själva så länge perioden 

befinner sig inom tidsspannet). Nattarbetande definieras i samma artikel som den 

arbetstagare som normalt utför minst tre timmar av sin arbetstid under natten.114 I 

Artikel 8 begränsas nattarbetets längd vilket innebär att den normala arbetstid för 

nattarbetande inte får överstiga åtta timmar i genomsnitt under en 24-

timmarsperiod.115  

5.5 Veckovila  
”Arbetstagarna skall ha minst trettiosex timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar 
(veckovila). Till veckovilan räknas inte beredskapstid då arbetstagaren får uppehålla sig utanför arbetsstället men 
skall stå till arbetsgivarens förfogande för att utföra arbete när behov uppkommer. Veckovilan skall så långt möjligt 
förläggas till veckoslut. Avvikelse från första stycket får göras tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt 
förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren. Sådan avvikelse får göras endast under förutsättning att 
arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet.”116 

Regeln om veckovila innebär att arbetstagarna, under en period på sju dagar, ska ha 

en sammanhängande veckovila på 36 timmar. Om möjlighet finns ska veckovilan 

förläggas i samband med veckoslut. ATL uppställer inga krav på regelbundenhet utan 

olika tidpunkter för när veckovilan förläggs godtas. Effekten av att veckovilan 

inträffar oregelbundet kan innebär att arbetstagarna på en period på 14 dagar får … 
Exempel 1: … veckovilan förlagd i början av sjudagasperiod ett, och i slutet på sjudagarsperiod två.  

Exempel 2: … veckovilan förlagd i slutet av sjudagasperiod ett, och i början på sjudagarsperiod två. 

(sammanhängande ledighet på 72 timmar) 117 

Trots att oregelbundenhet av veckoarbetsvilan accepteras har arbetstagarna rätt att i 

förväg få information om förläggningen. Veckovilan kan inte kombineras med 

                                                
112 Arbetsmiljöverket, 2014, s. 41.  
113 Arbetstidsdirektivet (2003/88/EG), s. 1. 
114 Ibid, Artikel 2, punkt 3 & 4.   
115 Ibid, Artikel 8. 
116 Arbetstidslagen (1982:673), 14 §.  
117 Schönfelder, 2013, s. 42. 
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beredskapstid eller jourtid, även om ingen arbetsinsats krävs. Det saknas även 

möjlighet att spara in veckovilodagar för att kunna ta ut en längre ledighet. 

Sjudagarsperioden behöver vanligtvis inte innebära kalenderveckan (måndag-

måndag) utan kan likväl pågå under andra dagar (exempelvis lördag-lördag).118  

Arbetsgivaren har en skyldighet att se till att arbetstagarna åläggs veckovila (även om 

arbetstagarna inte vill det). Ur rättslig mening innebär detta att arbetsgivaren kan 

”tvinga” arbetstagarna att avstå från arbete.119  

Avvikelser från veckoviloregeln är acceptabel vid enstaka tillfällen då något 

oförutsägbart inträffar på arbetsstället. Vid oförutsägbara händelser måste de berörda 

arbetstagarna ges motsvarande kompensationsledighet. 120  Genom centrala 

kollektivavtal kan avvikelse från regeln om veckovila genomförs. Avvikelser är 

tillåtna så länge de inte innehåller sämre villkor än Arbetstidsdirektivet. Detta innebär 

att de arbetstagare som omfattas av kollektivavtalet måste tilldelas 

kompensationsledighet om veckovilan påverkas.121  

5.5.1 Veckovila i Arbetstidsdirektivet  
Enligt Artikel 5 i Arbetstidsdirektivet innebär veckovila att varje arbetstagare ska, 

under en period om sju dagar, ha rätt till en sammanhängande ledighet på 24 timmar. 

Samtidigt måste hänsyn tas till Arbetstidsdirektivets Artikel 3 som reglerar rätten till 

dygnsvila på elva timmar, under varje 24-timmarsperiod. 122 Veckovilan ska enligt 

Artikel 16 a förhålla sig till en beräkningsperiod på 14 dagar.123  

5.6 Rasternas längd och förläggning  
”… Arbetsgivaren skall på förhand ange rasternas längd och förläggning så noga som omständigheterna medger. 
Rasterna skall förläggas så, att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Rasternas antal, längd och 
förläggning skall vara tillfredställande med hänsyn till arbetsförhållandena.”124 

Det bakomliggande syftet med regleringen är att arbetstagarna ska ges möjlighet till 

avbrott från arbetet för att fylla på med energi.125 Rast definieras enligt ATL som ett 

längre avbrott från arbetspasset och medräknas inte i arbetstiden. Detta innebär att 

arbetstagarna har rätt att fritt förfoga över sin tid och får lämna arbetsstället.126 

Arbetsgivaren har ett ansvar att i förväg ange rasterna längd och förläggning.127 ATL 

reglerar inte rasternas längd eller förläggning men kräver att efter fem timmars 
                                                
118 Arbetsmiljöverket, 2014, s. 42.  
119 Iseskog, 2014, s.138-139.  
120 Arbetsmiljöverket, 2014, s. 42.  
121 Schönfelder, 2013, s.43.  
122 Arbetstidsdirektivet (2003/88/EG), Artikel 5. 
123 Ibid, Artikel 16. 
124 Arbetstidslagen (1982:673), 15 § 2 & 3 st.  
125 Schönfelder, 2013, s. 44. 
126 Arbetsmiljöverket, 2014, s. 43. 
127 Iseskog, 2014, s. 148.  
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sammanhängande arbete ska arbetstagarna ha rätt till rast. Om arbetstagaren endast 

erhåller en rast under arbetspasset bör den generellt inte understiga 30 minuter.128 

Genom centrala kollektivavtal finns det möjlighet att avvika från reglerna om 

rasternas längd och förläggning. Avvikelsen är begränsad med EU-spärr, vilket 

innebär att de inte får innehålla sämre regleringar än vad som följer av 

Arbetstidsdirektivet.129   

Av 3 § 4 st. ATL går det att utläsa:  
”… samt byten av raster mot måltidsuppehåll enligt denna paragraf får göras endast om detta inte innebär att mindre 

förmånliga villkor ska tillämpas för arbetstagarna än som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 

2003/88/EG.” 

Om särskilda skäl uppkommer har arbetsgivaren möjlighet att byta arbetstagarnas rast 

mot måltidsuppehåll. Arbetsgivaren behöver inget specifikt tillstånd för att genomföra 

bytet, däremot behöver särskilda skäl föreligga. Måltidsuppehåll räknas till skillnad 

från rast med i arbetstiden och berättigar till lön.130 En viktig aspekt gällande 

möjligheten till avvikelse i centrala kollektivavtal och dess relation till 

måltidsuppehåll är att ersättning i form av lön inte skyddas. Ett centralt kollektivavtal 

ska anses ogiltigt om det innehåller regler om måltidsuppehåll men saknar regleringar 

gällande kompensationsledighet. Detta med anledning av att det bryter mot 

Arbetstidsdirektivet.131  

5.6.1 Rasternas längd och förläggning i Arbetstidsdirektivet 
Reglerna om rast som finns i Arbetstidsdirektivet innehåller en mildare reglering än 

vad som följer av ATL. Av Arbetstidsdirektivet framgår det att arbetstagarna ska ha 

rätt till rast efter sex timmars sammanhängande arbete. Villkor gällande rastens längd 

ska, om det är möjligt, regleras av arbetsmarknadens parter i form av kollektivavtal.  

Finns det ingen möjlighet till reglering ska den nationella lagstiftningen reglera detta 

och vidta de åtgärder som krävs för att leva upp till Artikel 4 i 

Arbetstidsdirektivets.132 Avvikelserna från ATL i centrala kollektivavtal gällande 

regler om rasternas längd och förläggning är acceptabla så länge villkoren inte 

innebär en försämring än vad som anges i Arbetstidsdirektivet. 133  Centrala 

                                                
128 Arbetsmiljöverket, 2014, s. 44. 
129 Iseskog, 2014, s. 149.  
130 Schönfelder, 2013, s. 45.  
131 Iseskog, 2014, s. 150.  
132 Arbetstidsdirektivet (2003/88/EG), Artikel 4.  
133 Schönfelder, 2013, s. 9. 
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kollektivavtal som saknar reglering om att rast ska utgå efter sex timmars arbete 

måste ge arbetstagarna kompensationsledigt.134 

6 Avvikelser genom centrala kollektivavtal  
I följande avsnitt presenteras de kollektivavtalsbestämmelser som Kommunal, Vårdförbundet och Läkarförbundet slutit med 

SKL. Först presenteras AB och därefter HÖK. Med anledning av att uppsatsen syfte är att identifiera avvikelser från ATLs 

paragrafer som är reglerade med EU-spärrar så avgränsas bestämmelserna från kollektivavtalen till detta. Avsnitt syftar till att 

tydliggöra skillnader mellan yrkesgrupperna för att öka förståelsen av fortsättningen. 

6.1 Allmänna bestämmelser 

6.1.1  Allmänna bestämmelser för undersköterskor och läkare 
För en heltidsanställd arbetstagare ska, enligt AB, den ordinarie veckoarbetstiden per 

helgfri vecka vara i genomsnitt 40 timmar. De ordinarie arbetstimmarna minskas i 

situationer då helgdag infaller på lätthelgdagarna (måndag-lördag). En heltidsanställd 

arbetstagare som har sin ordinarie arbetstid förlagd till vardag, söndag eller helgdag 

ska under beräkningsperioden arbeta i genomsnitt 38 timmar och 15 minuter per 

vecka. För arbetstagare som arbetar treskift kontinuerligt ska den genomsnittliga 

veckoarbetstiden vara 34 timmar och 20 minuter per vecka.  Arbetar man treskift 

oregelbundet så accepteras 36 timmar och 20 minuter i genomsnitt. 135  För att 

möjliggöra för anpassning till sommararbetstid kan den ordinarie veckoarbetstiden 

regleras olika under året, under förutsättning att de ovanstående nämnda 

arbetstidsangivelserna behålls i genomsnitt per kalenderår. 136  Oavsett vad som 

framgår i ATL så möjliggör AB för flera avvikelser från ATLs bestämmelser. Bland 

annat möjliggörs det för arbetstagare som arbetar natt att byta ut rast mot 

måltidsuppehåll. Avvikelserna tillåter även att beräkningen av den totala ordinarie 

arbetstiden, övertid och jourtid görs per kalendermånad. Beräkningsperioden ska 

högst omfatta 16 veckor och den ordinarie arbetstiden får i genomsnitt högst vara 48 

timmar i veckan (under en period på fyra veckor). AB skapar även möjligheter för 

avvikelser gällande den sammanhängande dygnsvilan. Vid behov kan den 

sammanhängande dygnsvilan förläggas till som minst nio timmar. Avvikelse tillåts 

även från den planerade dygnsvilan. Däremot förutsätter dessa avvikelser från 

dygnsvilan att den genomsnittliga dygnsvilan inte understiger elva timmar under en 

                                                
134 Iseskog, 2014, s. 149. 
135 Allmänna bestämmelser – Nu gällande avtal med Svenska Kommunalarbetarförbundet, AKV (Vision, Akademikerförbundet 
SSR, Ledarna, Teaterförbundet) och Sveriges läkarförbund. Kap. 4 Arbetstid § 13 Mom.2.  
136 Ibid, § 13 Mom.4.  
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24-timmarsperiod (inom beräkningsperioden). Angående veckovilan accepteras 

endast tillfälliga avvikelser på som minst 24 timmar.137  

6.1.2  Allmänna bestämmelser för sjuksköterskor 
För en heltidsanställd arbetstagare ska den ordinarie arbetstiden (helgfri vecka) vara i 

genomsnitt 40 timmar i veckan. De ordinarie arbetstimmarna minskas när en helgdag 

infaller på någon av lätthelgdagarna (måndag-lördag). De arbetstagare som vanligen 

har sin ordinarie arbetstid förlagd till vardag, söndag och helgdag ska under 

beräkningsperioden i genomsnitt arbeta 38 timmar och 15 minuter per vecka. 

Arbetstagare som arbetar treskift kontinuerligt ska ha en genomsnittlig veckoarbetstid 

på 34 timmar och 20 minuter. De arbetstagare som arbetar treskift oregelbundet ska 

ha en genomsnittlig veckoarbetstid på 36 timmar och 20 minuter per vecka.138 För att 

anpassa verksamheten till sommararbetstid kan arbetsgivaren fastställa olika lång 

ordinarie veckoarbetstid under olika delar av året. Detta är godtagbart så länge de 

ovan nämnda regleringarna behålls per kalenderår.139 Oavsett vad som går att utläsa i 

ATL så möjliggör AB för avvikelser. I situationer när arbetstagaren arbetar under 

natten så är det acceptabelt att byta rast mot måltidsuppehåll. Bytet är även godtagbart 

att genomföra på fredagar, lördagar, söndagar och helgdagar, under förutsättning att 

arbetsgivaren genomför en analys av arbetsmiljön. Enligt AB är det möjligt att avvika 

från ATL och genomföra beräkningar av övertid, jourtid och den ordinarie arbetstiden 

per kalendermånad. Beräkningsperioden kan oavsett vad som går att utläsa i ATL, 

omfattas av som högst 16 veckor. Under en period på fyra veckor får den ordinarie 

arbetstiden uppgå till som högst 48 timmar per vecka.  En arbetstagares 

sammanhängande dygnsvila kan vid förläggning av den ordinarie arbetstiden som 

minst uppgå till nio timmar så länge den genomsnittliga dygnsvilan inte understiger 

elva timmar under en 24-timmarsperiod (under beräkningsperioden). Ett annat skäl 

som kan accepteras är i situationer när den planerade dygnsvilan tillfälligt måste 

förkortas. Det möjliggörs så länge den genomsnittliga dygnsvilan, under en 24-

timmarsperiod, inte understiger elva timmar (under beräkningsperioden). Den 

sammanhängande veckovilan för en arbetstagare kan som minst uppgå till 24 timmar 

vid en tillfälle avvikelse.140 

                                                
137 Allmänna bestämmelser – Nu gällande avtal med Svenska Kommunalarbetarförbundet, AKV (Vision, Akademikerförbundet 
SSR, Ledarna, Teaterförbundet) och Sveriges läkarförbund. Kap. 4 Arbetstid § 13 Mom.6. a), e) f) g) h) i).  
138  Allmänna bestämmelser i lydelse fr.o.m. 2016-05-01 – Nu gällande avtal med AkademikerAlliansen och OFR:s 
förbundsområde Hälso- och sjukvård. Kap. 4 § 13 Mom.2.  
139 Ibid, Kap. 4 § 13 Mom.4. 
140 Ibid, Kap. 4 § 13 Mom.6 a), e)-i).  
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6.2 Huvudöverenskommelser  

6.2.1 HÖK 16 – Kollektivavtal för undersköterskor   
Enligt kollektivavtalet för undersköterskor accepteras det att arbetsgivaren tillämpar 

en kortare veckoarbetstid än i genomsnitt 40 timmar i veckan (per helgfri vecka).141  

Veckoarbetstiden för undersköterskor som arbetar heltid och har arbetspass förlagda 

under natten ska i genomsnitt arbeta 36 timmar och 20 minuter. Undersköterskor som 

arbetar heltid och har rotationstjänst (arbetar både dag och natt) ska under 

beräkningsperioden ha en genomsnittlig veckoarbetstid på 36 timmar och 20 minuter.  

Dock förutsätter det att minst 20 % av den totala arbetstiden genomförs på natten 

(under beräkningsperioden).142 Undersköterskorna ska ha rätt till nio stycken fridagar 

på varje period av fyra veckor, det gäller arbetstagare som har en ordinarie arbetstid 

som är förlagd till vardag, lördag, söndag och helgdag. Om arbetstagaren önskar så 

finns det möjlighet att avstå från enstaka fridagar.143 I situationer när arbetspasset är 

förlagt över dygnsgränsen ska det tillräknas dygnet som majoriteten av arbetstiden är 

förlagd på. 144   Om arbetsgivaren vill förlänga beräkningsperioden eller utöka 

förläggningen av arbetspass under lördag och söndag krävs det att lokalt 

kollektivavtal träffas.145  I den mån det är möjligt bör man vid förläggning av den 

ordinarie arbetstiden efterfölja ATLs regler om dygnsvila. Om det utifrån ett 

verksamhetsperspektiv anses ogenomförbart att leva upp till ATLs regler om 

dygnsvila accepteras tillfällig avvikelse från den dygnsvilan som är planerad.146 Detta 

under förutsättning att objektiva skäl föreligger. Objektiva skäl enligt 

Arbetstidsdirektivet är arbeten som kräver en särskild kontinuitet i service, sjukvården 

är ett arbetsställe som godtas. Skiftarbete är ytterligare ett objektivt skäl som tillåter 

avvikelse från dygnsvilans bestämmelser. Tillfälliga avvikelser från dygnsvilan får 

inte understiga nio timmar och måste samtidigt förhålla sig till genomsnittsreglerna 

som innebär att dygnsvilan i genomsnitt ska vara elva timmar per 24-timmarsperiod 

(under beräkningsperioden).147 Efterföljs dessa bestämmelser så erhåller arbetstagaren 

ett lämpligt skydd enligt Arbetstidsdirektivet. 

                                                
141 HÖK 16 Prolongerad Kommunal – Bilaga 4 till Hök 16 Prolongerad – Centrala protokollsanteckningar ”Anteckningar till 
AB- Arbetstid”, punkt 1. 
142  HÖK 16 Prolongerad Kommunal – Bilaga 3 till Hök 16 Prolongerad – Centrala och lokala protokollsanteckningar 
”Anteckningar till AB- Arbetstid”, punkt 1 (s. 14.).  
143 Ibid, punkt 2. 
144 Ibid, punkt 4. 
145 Ibid, punkt 3. 
146 HÖK 16 Prolongerad Kommunal – Bilaga 4 till Hök 16 Prolongerad – Centrala protokollsanteckningar ”Anteckningar till 
AB- Arbetstid”, punkt 2. 
147 Allmänna bestämmelser – Nu gällande avtal med Svenska Kommunalarbetarförbundet, AKV (Vision, Akademikerförbundet 
SSR, Ledarna, Teaterförbundet) och Sveriges läkarförbund. Kap. 4 Arbetstid § 13 Mom.6. f).-h).  
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6.2.2 HÖK 16 – Kollektivavtal för sjuksköterskor 
För att kunna förlänga beräkningsperioden eller ändra och utöka förläggningen av 

arbete under lördagar och söndagar krävs det att parterna sluter lokalt 

kollektivavtal.148 Oberoende av om den ordinarie arbetstiden är förlagd till vardag, 

helgdag eller söndag så ska sjuksköterskor, under en period på fyra veckor berättigas 

till nio stycken fridagar. Om arbetstagaren önskar finns det möjlighet att avstå från 

enstaka fridagar. 149  I situationer där arbetstagaren arbetar natt och arbetspasset 

sträcker sig över dygnsgränsen ska arbetspasset tillhöra det dygnet som den 

övervägande delen av arbetstimmarna infaller på. 150  Arbetstagare som har 

rotationstjänst får beroende på hur stor del av arbetet som utförs på natten olika mått 

på vad anses vara en acceptabel genomsnittlig veckoarbetstid. Arbetstagare som 

arbetar heltid och har minst 20 % av sin totala arbetstid förlagd under natten ska ha en 

genomsnittlig veckoarbetstid på 36 timmar och 20 minuter (inom 

beräkningsperioden). Arbetstagare som arbetar heltid och har minst 30 % av sin totala 

arbetstid förlagd under natten ska ha en genomsnittlig veckoarbetstid på 34 timmar 

och 20 minuter (under beräkningsperioden). Arbetstagare som, med anledning av 

verksamhetens krav, enbart arbetar under natten ska ha en genomsnittlig 

veckoarbetstid på 34 timmar och 20 minuter (under beräkningsperioden).151 

Oberoende av vad som framgår av AB så tillåts arbetsgivare att tillämpa en i 

genomsnitt kortare ordinarie veckoarbetstid än 40 timmar i veckan (vid helgfri 

vecka). 152  Vid förläggning av den ordinarie arbetstiden ska ATLs regler om 

dygnsvilan följas i den mån det är möjligt. Om det utifrån ett verksamhetsperspektiv 

föreligger objektiva skäl och det anses omöjligt att efterfölja kraven på dygnsvila är 

det godtagbart att använda sig av de avvikelser som presenteras i AB. Så länge 

arbetsgivaren efterföljer dessa regleringar så innehar arbetstagaren ett lämpligt skydd 

enligt Arbetstidsdirektivet.153  

6.2.3 HÖK 17 – Kollektivavtal för läkare 
För att kunna utöka förläggningen av arbetstider under lördagar och söndagar eller 

förlänga beräkningsperioden som återfinns i AB krävs det att lokalt kollektivavtal 

                                                
148 HÖK 16 OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård Bilaga 3 till HÖK 16 – Centrala och lokala protokollsanteckningar 
”Anteckningar till AB – Arbetstid” punkt 1. 
149 Ibid, punkt 2. 
150 Ibid, punkt 5. 
151 Ibid, punkt 6. 
152 HÖK 16 OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård Bilaga 4 till HÖK 16 – Centrala protokollsanteckningar ”Anteckningar 
till AB – Arbetstid” punkt 1. 
153 Ibid, punkt 2. 
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träffas.154 I situationer då arbetstagaren arbetar natt och arbetspasset sträcker sig över 

midnatt ska arbetspasset hänföras till dygnet som innehar majoriteten av arbetspassets 

timmar.155 Det är tillåtet att en arbetsgivare tillämpar kortare veckoarbetstid än i 

genomsnitt 40 timmar per vecka (gäller vid helgfri vecka).156 Förläggning av den 

ordinarie arbetstiden är vid helgfri vecka, måndag-fredag 07:00-21:00.157  

Vid förläggning av den ordinarie arbetstiden bör arbetsgivaren, i den mån det 

är möjligt, efterfölja ATLs regler om dygnsvila. Det är endast acceptabelt att avvika 

från denna bestämmelse om det utifrån ett verksamhetsperspektiv finns objektiva 

skäl. 158  Reglerna om dygnsvilan har även reglerats mer specifikt i läkarnas 

specialbestämmelser.  Om objektiva skäl föreligger kan den sammanhängande 

dygnsvilan vid planering av den ordinarie arbetstiden, oavsett vad som framgår i 

ATL, uppgå till som minst nio timmar. Det anses godtagbart så länge den 

genomsnittliga dygnsvilan inte understiger elva timmar, per varje 24-timmarsperiod 

(under beräkningsperioden). Arbetsgivaren kan även vid behov tillfälligt avvika från 

den dygnsvilan som är planerad, oavsett vad som framgår i ATL. Detta är godtagbart 

så länge den genomsnittliga dygnsvilan inte understiger elva timmar under en 24-

timmarsperiod som sedan tidigare är en bestämd sjudygnsperiod. Detta under 

förutsättning att läkare bereds en sammanhängande dygnsvila på minst åtta timmar. 

Parterna har medvetandegjort för varandra att denna förutsättning i undantagsfall kan 

vara omöjlig att uppfylla, i den mån det är möjligt bör den eftersträvas. Efterföljs 

dessa avvikelser om dygnsvila så upprätthålls ett lämpligt skydd enligt 

Arbetstidsdirektivets Artikel 18.159 

Gällande arbete som inträffar på obekväm arbetstid bör specifik hänsyn tas vid 

arbetstidsplaneringen. Bestämmelserna lyfter fram vikten av att försöka fördela olika 

former av arbetspass (jourtid/beredskapstid/ordinarie arbetstid) till läkare på ett 

likvärdigt sätt. Men även vikten av att arbetsgivaren bör se över den specifika 

verksamheten och förlägga den ordinarie arbetstiden till när arbetsbelastningen är som 

högst.  I situationer där arbetstagaren har ett sammanhängande arbetspass med 

ordinarie arbetstid efterföljt av jourpass och läkare inte ges någon möjlighet till en 

nattvila på sex timmar begränsas arbetspasset till en maximal förläggning på 18 

                                                
154 Bilaga 4 till HÖK 17 – Centrala och lokala protokollsanteckningar ”Anteckningar till AB - Arbetstid”. Punkt 1.  
155 Ibid, punkt 2. 
156 Bilaga 5 till HÖK 17 – Centrala protokollsanteckningar ”Anteckningar till AB - Arbetstid”. Punkt 1.  
157 Bilaga 3 till HÖK 17 ” Specialbestämmelser för läkare” punkt 5. 
158 Bilaga 5 till HÖK 17 – Centrala protokollsanteckningar ”Övriga anteckningar - Arbetstid”. Punkt 1.  
159 Ibid, punkt 10 a)-b). 
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timmar. Vid förläggning av arbetstiden bör hänsyn tas till hur ofta jourtid och 

beredskapstid förekommer. Läkare som har fullgjort ett jourpass har rätt till minst en 

halv dag ledigt dagen efter.160 Det framgår även av bestämmelserna att det finns 

möjlighet att byta ut rast mot måltidsuppehåll i situationer då jourtid/beredskapstid 

innebär aktivt arbete. 161 Det har även tillförts en reglering gällande kompensation av 

läkares fridagar, som av oförklarade anledningar inte kunnat förläggas ut. Enligt 

bestämmelsen ska läkare, som inte erhållit sina fridagar, ha rätt till motsvarande 

ledighet vid en annan tidpunkt. Ledigheten ska förläggas i nära anslutning till när 

ledigheten intjänades. Är detta inte genomförbart så behöver förläggningen ske inom 

beräkningsperioden.162  

7 Sammanfattning av yrkesgruppernas avvikelser  
I följande avsnitt sammanfattas och tydliggörs det tidigare kapitlets redovisade material för att visa hur de olika yrkesgruppernas 

avsteg från ATL liknar och skiljer sig från varandra.  Med andra ord besvaras uppsatsens första frågeställning.  

7.1 Veckoarbetstiden 
Alla yrkesgruppers centrala kollektivavtal avviker på samma sätt gällande regleringen 

av beräkningsperioden. Beräkningsperioden får maximalt uppgå till 16 veckor 

samtidigt som den ordinarie arbetstiden under en fyraveckorsperiod som max får 

uppgå till 48 timmar i veckan. Det framgår även av samtliga centrala kollektivavtal att 

det är godtagbart att veckoarbetstiden förläggs till mindre än 40 timmar i genomsnitt. 

I läkarnas centrala kollektivavtal har det tillförts en bestämmelse som skiljer de andra 

yrkesgrupperna åt, den ordinarie arbetstiden är förlagd mellan 07:00-21:00 under 

vardagar. Den ordinarie veckoarbetstiden för undersköterskor, sjuksköterskor och 

läkare som arbetar måndag-fredag, lördag och söndag är 38 timmar och 15 minuter. 

För undersköterskor och läkare som endast har arbetstid förlagd under natten ska den 

genomsnittliga veckoarbetstiden vara 36 timmar och 20 minuter. Detta skiljer sig åt 

vad gäller de sjuksköterskor som endast arbetar under natten, där ska 

veckoarbetstiden under beräkningsperioden i genomsnitt vara 34 timmar och 20 

minuter. När det gäller rotationstjänstgöring så har undersköterskor och läkare en 

genomsnittlig veckoarbetstid på 36 timmar och 20 minuter, detta gäller under 

förutsättning att minst 20 % av den totala arbetstiden är förlagd under natten. För 

sjuksköterskor är regleringen lite annorlunda eftersom den genomsnittliga 

                                                
160 Bilaga 5 till HÖK 17 – Centrala protokollsanteckningar ”Övriga anteckningar - Arbetstid”, punkt 6. 
161 Ibid, punkt 9 a)-b). 
162 Ibid, punkt 11. 
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veckoarbetstiden styrs av hur många procent av arbetet som är förlagd på natten. I fall 

där 20 % av arbetstiden är förlagd under natten innebär det en genomsnittlig 

veckoarbetstid på 36 timmar och 20 minuter. Sjuksköterskor som har 30 % av sin 

arbetstid förlagd under natten ska ha en genomsnittlig veckoarbetstid på 34 timmar 

och 20 minuter. De undersköterskor, sjuksköterskor och läkare som arbetar treskift 

kontinuerligt ska ha en genomsnittlig veckoarbetstid på 34 timmar och 20 minuter per 

vecka och 36 timmar och 20 minuter per vecka om treskiftarbetet förekommer 

oregelbundet. Sammanfattningsvis innebär detta, för samtliga yrkesgrupper, att 

regleringar om veckoarbetstiden avviker till att innefatta en förkortning av 

veckoarbetstid i jämförelse med ATLs regler. Samtliga centrala kollektivavtal tillåter, 

så länge den genomsnittliga veckoarbetstiden per kalenderår behålls, förändring av 

veckoarbetstiden för att kunna anpassa verksamheten till sommararbetstid.  

7.2 Dygnsvila 
De centrala kollektivavtalen som tillämpas för undersköterskor, sjuksköterskor och 

läkare förespråkar att ATLs regler om dygnsvila ska appliceras. För att man ska 

kunna avvika tillfälligt från ATLs regler om dygnsvila krävs det att objektiva skäl 

förekommer, det angår samtliga yrkesgrupper. Föreligger objektiva skäl så accepteras 

en tillfällig avvikelse från dygnsvilan på minst nio timmar och en möjlighet till att 

förlägga dygnsvilan på som minst nio timmar. Detta under förutsättning att den 

genomsnittliga dygnsvilan inte understiger elva timmar per 24-timmarsperiod, under 

beräkningsperioden. För läkare har ytterligare regleringar tillkommit gällande tillfällig 

avvikelse från den dygnsvilan som är planerad. För läkare får dessa avvikelser (från 

den planerade dygnsvilan) som minst vara åtta timmar, under förutsättningen att 

dygnsvilan inte understiger 11 timmar under en förutbestämd sjudygnsperiod.  

7.3 Nattarbete 
Som tidigare nämnts så innebär avvikelserna i de centrala kollektivavtalen 

arbetstidsförkortning av veckoarbetstiden för samtliga yrkesgrupper. För samtliga 

yrkesgrupper gäller att i situationer då arbetet genomförs under natten och 

arbetspasset är förlagt över dygnsgränsen så ska arbetspasset hänföras till det dygnet 

som innehar majoriteten av arbetstimmarna. För läkare har en reglering tillkommit vid 

sammanhängande jourtid efter ett arbetspass. I fall när jour innebär aktivt arbete på 

natten uppstår det problematik gällande nattvila på sex timmar. I sådana situationer 

begränsas arbetspasset till att som längst förläggas till 18 timmar. Sammanfattningsvis 
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innebär arbetstidsförkortningen som går att utläsa ur samtliga utvalda centrala 

kollektivavtal att det skapas bättre förutsättningar för alla yrkesgrupper när arbete 

förekommer på natten.  

7.4 Veckovila 
Samtliga centrala kollektivavtal möjliggör för tillfällig avvikelse från veckovilan. 

Detta är tillåtet så länge veckovilan som minst är 24 timmar. För undersköterskor och 

sjuksköterskor finns det regleringar gällande rätten till nio stycken fridagar under en 

fyraveckorsperiod. Om det önskas finns det möjlighet att avstå från enstaka fridagar. 

För läkare har en speciell reglering om fridagar tillkommit. Läkare som arbetat och 

berättigat sig för kompensationsledighet men som av någon anledning inte fått 

ledigheten schemalagd ska, i så nära anslutning som möjligt, få ledigheten förlagd 

inom beräkningsperioden.  Sammanfattningsvis innebär detta att de centrala 

kollektivavtalsregleringarna om veckovilan kan innebära avsteg från den svenska 

regleringen (veckovila på 36 timmar) som upprättar ett säkrare skydd för hälsan.  

7.5 Rasternas längd och förläggning 
I samtliga centrala kollektivavtal regleras rätten att under nattarbete få möjlighet att 

byta ut rast mot måltidsuppehåll. För sjuksköterskor kan detta byte även genomföras 

under övrig tid fredag, lördag, söndag samt helgdag. Däremot krävs det att 

arbetsgivaren genomför en analys av arbetsmiljön. För läkare får rast bytas ut mot 

måltidsuppehåll även vid tillfällen då aktivt arbete påbörjats under beredskapstiden 

eller jourtiden.  Inga andra regleringar gällande rasternas längd och förläggning har 

avtalats i de centrala kollektivavtalen. 

8 Diskussion 
För att kunna besvara uppsatsens syfte, att utifrån ATLs dispositiva rättsregler (som är reglerade med EU-spärrar) behandla de 

avvikelser som gjorts i de centrala kollektivavtalen inom sjukvården, har frågeställningarna varit vägledande men även utvecklat 

förståelsen för hur avvikelserna kan ta sig uttryck i praktiken. I följande avsnitt förs en diskussion angående förslag på hur den 

på den andra och tredje frågeställningen kan besvaras.  

8.1  Arbetsgivaren vid schemaläggning 
Inom den kommunala sjukvården arbetar både undersköterskor, sjuksköterskor och 

läkare på samma arbetsplats. Trots att de arbetar på samma arbetsplats har de genom 

sina centrala kollektivavtal olika arbetstidsvillkor. Vid en första anblick kan de 

rättsliga regleringarna uppfattas som oproblematiska, men vid schemaläggning kan 

arbetsgivaren arbete försvåras på grund av att samtliga centrala avvikelser ska 
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appliceras samtidigt. Hänsyn behöver bland annat tas till yrkesgruppernas 

veckoarbetstid, dygnsvila, nattarbete, veckovila och rasternas förläggning. 

Avvikelserna i de centrala kollektivavtalen gällande veckoarbetstid kan ur ett 

arbetsgivar- och verksamhetsperspektiv innebära en del konsekvenser. Att 

arbetstidens förläggning minskas vad gäller antalet timmar kan påverka 

verksamheten, i detta fall sjukhuset, eftersom ett ökat behov av bemanning krävs. Den 

minskade veckoarbetstidsregleringen upprätthåller enligt min åsikt många positiva 

effekter för sjukvården. Den skapar större möjligheter för arbetsgivaren att 

upprätthålla patientsäkerhet eftersom arbetstagarnas arbetstid är begränsad. 

Förhoppningsvis innebär även arbetstidsförkortningen att yrkesgrupperna inom 

sjukhusen ökar sin prestationsförmåga och arbetskvalitet efter vila och återhämtning.  

Dygnsvilan påverkar arbetsgivaren indirekt vid schemaläggning. Vad gäller 

dygnsvilaregleringen så kan arbetsgivaren påverka arbetstidens förläggning genom att 

ta hänsyn till verksamhetens art och därefter fastställa när 24-timmarsperioden ska 

påbörjas. Med fördel kan periodernas start skilja sig åt och anpassas till olika 

arbetstagare och yrkesgrupper inom sjukvården. Genom att använda sig av olika 

dygnsperioder så anser jag att arbetsgivaren kan se över verksamhetens 

förutsättningar och behov och därefter förlägga och bemanna på bästa möjliga vis. 

Detta eftersom dygnsvilan kan förläggas i början av ett arbetspass under en 24-

timmarsperiod och i slutet av nästkommande dygns 24-timmarsperiod. Arbetspasset 

kan därmed pågå under en längre tid eftersom dygnsvilan på elva timmar inträffat före 

arbetspasset och förläggs i slutet av nästkommande dygnsperiod. Utifrån ett 

arbetsgivarperspektiv kan, om objektiva skäl föreligger, minskningen av dygnsvilan 

vid schemaläggning innebära en fördel eftersom nio timmar kan accepteras (så länge 

den genomsnittliga dygnsvilan är elva timmar).  Däremot anser jag att det är av stor 

relevans att arbetsgivaren inser vikten av att vila och återhämtning bör förekomma 

regelbundet. Detta med anledning av att arbetstagarna ska förläggas med hälsosamma 

arbetstider så att de kan genomföra arbetsuppgifterna säkert och med kvalitet.  

Möjligheten att avvika från ATLs regler om nattarbete skapar en möjlighet att 

i större utsträckning förlägga arbetspass under natten eftersom att Arbetstidsdirektivet 

accepterar en smalare tidsgräns (00:00-05:00) på när nattarbete förekommer. Några 

avvikelser vad gäller förändring av tidsgränsen för nattarbete har inte gjorts i de 

utvalda centrala kollektivavtalen. Vilket innebär, ur ett arbetsgivarperspektiv, en 

begränsning i möjligheten att använda sig av nattarbete vid schemaläggning eftersom 
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att förläggningen av nattarbete därmed måste förhålla sig till ATLs tidsgräns (22:00-

06:00). Arbetsgivaren kan vid schemaläggning även påverkas av regleringar om 

arbetstidsförkortning. En intressant aspekt som påverkar arbetsgivaren vid 

schemaläggning av arbete som inträffar under natten är läkarnas specifika riktlinjer. 

Bland annat påpekas betydelsen av att anpassa förläggningen till då 

arbetsbelastningen är som högst, fördela olika typer av arbetspass likvärdigt samt att 

jourtid och beredskapstid inte bör förläggas i allt för stor utsträckning. Jag förhåller 

mig frågande till det faktum att det endast är läkarnas centrala kollektivavtal som 

innehåller så tydliga riktlinjer kring arbetstidens förläggning. Innebär detta att speciell 

hänsyn endast ska tas till läkare vid schemaläggning? Samtidigt som jag är medveten 

om att läkare innehar ett annat ansvar i relation till de andra yrkesgrupperna så är 

förläggning av arbetstid inte bara en ansvarsfråga utan även en fråga om att skydda 

arbetstagarna från ohälsosamma arbetstider och då speciellt under natten. Hur skulle 

förläggningen tillgodoses om samtliga yrkesgrupper hade samma typ av riktlinjer?  

Enligt min mening innebär avvikelserna angående veckovilan en stor frihet 

och möjlighet för arbetsgivaren vid schemaläggning. En sammanhängande veckovila 

på 36 timmar som är förlagd till veckoslutet innebära vissa svårigheter för sjukhus 

som kräver oavbruten bemanning årets alla dagar och timmar. Att arbetsgivaren 

däremot själv får bestämma över när veckoviloperioden ska påbörjas anser jag kan 

påverka schemaläggningen på ett fördelaktigt sätt. Detta med anledning av att olika 

yrkesgrupper kan inneha olika startperioder och därmed olika förläggning av 

veckovilan.  Även om möjligheten till avvikelse från 36 timmar till som minst 24 

timmar inte gynnar arbetsgivaren direkt vid schemaläggning så anser jag att det kan 

gynna arbetsgivaren vid behov av bemanning i krissituationer. 

Vad gäller rasternas längd och förläggning så accepterar samtliga utvalda 

centrala kollektivavtal en möjlighet att vid behov byta ut rast mot måltidsuppehåll 

under nattarbete. Jag tolkar detta som en fördel för arbetsgivaren då det inte upprättar 

något krav på att schemalägga rast under natten. Det är även fördelaktigt med 

anledning av att arbetstagarna hela tiden befinner sig på arbetsstället under 

måltidsuppehållet och förväntas att återgå till arbete om det uppstår behov av 

arbetskraft. Trots att detta ur ett ekonomiskt perspektiv innebär en kostnad (eftersom 

måltidsuppehållet ska tillräknas till arbetstiden) så anser jag att det tillgodoser 

arbetsgivarens behov och skapar trygghet för att kunna bemanna vid livsavgörande 

situationer.  
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8.2 Avvikelsernas påverkan på arbetstagarna  
Regleringarna i de centrala kollektivavtalen innebär att arbetstagarna har kortare 

veckoarbetstid än vad som framgår i ATL. Arbetstidsförkortning kan enligt min åsikt 

gynna arbetstagarnas arbetslivssituation i flera avseende. Att regleringarna av 

veckoarbetstiden i de centrala kollektivavtalen minskas då arbetstagaren arbetar skift/ 

natt innebär en ökad möjlighet för återhämtning och vila. Detta med anledning av att 

arbetstiden är förlagd under påfrestande tider.  

Samtliga centrala kollektivavtal hänvisar till att man i den mån det är möjligt 

ska följa ATLs regler om dygnsvila. Det innebär att arbetstagarna ska garanteras en 

sammanhängande dygnsvila på elva timmar per varje period om 24 timmar. Ur ett 

arbetstagarperspektiv kan den största effekten på hälsan inträffa i situationer då 

dygnsvilan infaller i början av ett arbetspass och i slutet på ett annat. Scenariot är 

acceptabelt trots att det medför risk för långa arbetspass och avsaknad av regelbunden 

återhämtning. Detta innebär att dygnsvilaregleringen inte innehar så stora avsteg eller 

påverkan i jämförelse med vad som regleras i ATL. Däremot kan samtliga 

yrkesgrupper påverkas av möjligheten att avvika från dygnsvilan på elva timmar 

eftersom det vid objektiva skäl accepteras avsteg. Således innebär det att dygnsvilan 

som minst kan förläggas till nio timmar (i vissa situationer åtta timmar för läkare) 

vilket kan medföra en oregelbundenhet gällande arbetstagarnas arbetstidsförläggning. 

En kortare dygnsvila innebär även en ökad möjlighet att arbetstagaren förläggs med 

längre arbetspass. Även möjligheten till avvikelse från den planerade dygnsvilan 

anser jag kan innebära negativa konsekvenser för arbetstagarna om dessa 

”oförutsedda händelser” upprepas regelbundet. Trots att arbetstagarna ska berättigas 

kompensationsledighet eller annat lämpligt skydd så finns det enligt min mening inga 

garantier gällande tidsaspekten av denna rättighet. Hur ska arbetsgivaren kunna 

garantera arbetstagarna kompensationsledighet när det redan förekommer stora brister 

av personal inom sjukvården?  

Att samhället upprättar krav på att sjukvården ska vara tillgänglig oberoende 

av tidpunkt skapar förutsättningar för påfrestande arbetstider. För arbetstagarnas del 

anser jag att arbetstidsförkortningen vid nattarbete är avgörande och medför positiva 

fördelar för hälsan. Dels positiva med anledning av att det möjliggör för vila och 

återhämtning i allt större utsträckning, men även på grund av att det kan vara 

avgörande för att samtliga yrkesgrupper inom sjukvården ska bibehålla sin energi och 

sitt engagemang på ett långsiktigt plan. Att inga av de centrala kollektivavtalen 
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innehåller avsteg från tidsperioden i ATL innebär, utifrån ett arbetstagarperspektiv, 

bättre regleringar för att skydda hälsan vid nattarbete. Detta på grund av att ATL har 

ett större tidsspann (22:00-06:00) för när nattarbete faktiskt pågår.  

Vad gäller regleringarna om veckovila så kan arbetstagarna enligt min mening 

påverkas till det sämre eftersom att tillfälliga avvikelser accepteras till som minst 24 

timmar. Ur ett långsiktigt perspektiv innebär det en negativ påverkan för arbetstagares 

hälsa då ATL upprättar ett skydd på en 36 timmars veckovila. Med anledning av att 

arbetspassen ofta är påfrestande och av lång karaktär upplever jag att det finns risker 

med att sjukvården saknar möjlighet att förlägga regelbunden återhämtning och vila. 

En förklaring till denna bristande möjlighet att förlägga veckovilan till 36 timmar 

skulle kunna hänföras till sjukhusens underbemanning. Arbetstagarna påverkas inte 

bara av att tidsperioden är förkortad utan även av när arbetsgivaren väljer att förlägga 

veckovilan. Exempelvis kan veckovilan förläggas i början av en sjudagarsperiod och i 

slutet av nästkommande sjudagarsperiod. Återkommer ovanstående exempel 

kontinuerligt ser jag en risk i att det kan påverka arbetstagarens hälsa och prestation 

på arbetsstället.  

Vad gäller rasternas längd och förläggning kan rast bytas ut mot 

måltidsuppehåll. Konsekvenserna av detta är att arbetstagarna har en skyldighet att 

under hela arbetspasset befinnas sig på arbetsstället. Om arbetsmiljön karaktäriseras 

av hög arbetsbelastning så finns det risk för att måltidsuppehållet endast blir en paus 

för intag av näring vilket kan få negativa följder för arbetstagarna i det långa loppet.  

Enligt min mening finns det utifrån hälsosynpunkt risker med detta, rast är till för att 

fylla på med energi i form av näring men även bistå med mental återhämtning i form 

av avkoppling ifrån arbetet.  

9 Sammanfattande slutsats 
För att tydliggöra uppsatsens resultat presenteras en sammanfattande slutsats som utgår från tidigare avsnitt. Sedan identifieras 

förslag på framtida forskning inom det aktuella området. 

Syftet med uppsatsen har varit att utifrån ATLs dispositiva rättsregler (som är 

reglerade med EU-spärrar) behandla de avvikelser som gjorts i de centrala 

kollektivavtalen inom sjukvården. Sammanfattningsvis har dispositiviteten och 

möjligheten till avvikelser från ATL genom centrala kollektivavtal olika påverkan på 

arbetsgivaren och arbetstagarna. Många paragrafer innehållande EU-spärrar i ATL 

erbjuder enligt min mening ett bättre skydd beträffande arbetstid än 
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Arbetstidsdirektivet. Det har konstaterats att regleringar i de centrala kollektivavtalen, 

beroende på arbetstagar- eller arbetsgivarperspektiv, medfört avsteg till både det 

bättre och det sämre.  

Gällande rasternas längd och förläggning vid nattarbete har avvikelserna i 

samtliga centrala kollektivavtal bidragit till en ökad flexibilitet för arbetsgivaren. 

Behovet av att förlägga och bemanna under raster har upphört till följd av 

avvikelserna. Detta eftersom måltidsuppehållet möjliggör för anpassning efter 

verksamhetens dagliga arbetsbelastning. Regleringar som varit fördelaktiga för 

arbetstagarna har främst berört förkortningen av veckoarbetstiden. Det är även 

gällande denna reglering som skiljaktigheter mellan yrkesgrupperna visat sig vara 

störst. Sjuksköterskor har flera procentuella nivåer att förhålla sig till medan läkare 

och undersköterskor endast har en konstant procent nivå.  

Att eftersträva ATLs riktlinjer om att förlägga veckovilan till veckoslut är i 

relation till verksamhetens art i stort sett omöjligt. Viss reglering av veckovilan har 

visat sig godtas genom tillfälliga avvikelser. Gällande dygnsvilan så benämner 

samtliga centrala kollektivavtal vikten av att eftersträva ATLs regler om dygnsvila 

men att avvikelser samtidigt accepteras i de fall objektiva skäl föreligger. Detta 

innebär att arbetstiden visserligen är begränsad men när dygnsvilan väl minskas så 

kan arbetspasset bli påfrestande. Återhämtningen garanteras, men vid ett senare 

skede. Följaktligen uppstår frågan om inte ytterligare vila krävs vid allt för långa och 

påfrestande arbetspass?  

Samtidigt som jag förhåller mig kritisk till vissa centrala avvikelser så förstår 

jag problematiken i fall där ingen avvikelse skulle möjliggöras. Sjukvården räddar liv 

och tiden för när hjälpen erhålls är avgörande. Arbetsgivare och arbetstagares 

intressen är som tidigare nämnt, svåra att balansera. Sjukvården har en ständigt hög 

arbetsbelastning som kräver oavbruten bemanning för att fungera operativt. Det ställs 

höga krav på att arbetsgivaren ska skydda arbetstagarna från ett allt för stort uttag av 

arbetstid. Någon perfekt lösning finns inte i dagsläget. Det handlar istället om en 

ömsesidig relation mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. 

 Enligt min åsikt kan struktur och framförhållning vara avgörande för att 

möjliggöra för en lyckad schemaläggning. Inträffande av allt för många ”oförutsedda 

händelser” innebär dels avvikelse från den redan förlagda arbetstiden och dels att 

arbetstagarna ska berättigas kompensationsledighet. Effekten av rätten till 

kompensationsledighet skapar behov av att kartlägga arbetstid för andra ersättare. I en 
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bransch där det är brist på personal finns det en risk att en allt för hög grad av 

innestående kompensationsledighet kan vara starten på en negativ spiral.  

9.1 Framtida forskning  
För att skapa djupare förståelse för hur de påfrestande arbetstiderna upplevs utifrån ett 

arbetstagarperspektiv och begripa problematiken gällande schemaläggningen i hänsyn 

till arbetstidsregleringarna för arbetsgivaren vore det fördelaktigt att komplettera 

uppsatsen med en kvalitativ intervjustudie. Detta skulle enligt min mening visa på hur 

regleringarna i de centrala kollektivavtalen verkligen tar sig uttryck inom sjukvården. 

En central fråga i en sådan studie skulle behandla vilket sätt dem arbetstidsrättsliga 

begreppen tar sig uttryck i praktiken. 

 Det vore även intressant att genomföra en liknande undersökningen om 

arbetstidsregleringar i centrala kollektivavtal från ett ekonomiskt perspektiv. Detta 

skulle kunna undersökas genom att studera vad de olika arbetstidsregleringarna 

innebär i ekonomisk ersättning. Det skulle även påvisa vilket värde det innehar rent 

ekonomiskt att arbeta under påfrestande förhållanden och hur stora skillnader det är i 

ersättning vad gäller förläggningen av olika arbetstider.  
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