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1. Bakgrund, frågeställningar och upp-
läggning

Som ett led i arbetet med en ny arbetstidslag har regeringen givit
Arbetslivsinstitutet i uppdrag att kartlägga och följa avtalsutvecklingen
på arbetstidsområdet. Regeringen har därvid angivit att såväl centrala
som lokala kollektivavtal skall beaktas.1

Uppdraget bör ses mot bakgrund av Arbetstidskommitténs betän-
kande Arbetstid – längd, förläggning och inflytande (SOU 1996:145),
som lades fram september 1996. Ur betänkandet kan tre huvudpunkter
lyftas fram. En huvudpunkt är att ytterligare arbetstidsförkortningar
kan antas medföra betydande välfärdsvinster i form av bättre hälsa,
ökad fritid, mer utrymme för familj och vänner m.m. Enligt kommittén
är det inte uteslutet att arbetstidsförkortningar kan ha positiva effekter
på sysselsättningen. Detta gäller i vart fall förkortningar som
genomförs på bransch eller företagsnivå.

Kommittén vill vidare underlätta utvecklingen mot mer flexibla
arbetstider. Det sägs att arbetstiderna skall kunna anpassas till före-
tagens behov, t.ex. genom ökade möjligheter till varierad arbetstid.
Men det sägs också att de flexibla lösningarna skall komma indivi-
duella arbetstagarna till goda. Om flexibiliteten kombineras med
inflytande över arbetstiden får arbetstagarna större möjlighet att förena
arbete och familj, arbetstid och fritid. Förhoppningen tycks alltså vara
att finna en rättslig reglering som utgör en välavvägd balansering
mellan dessa skilda synpunkter; verksamhetsintresset och arbetstagar-
intresset.

En tredje huvudpunkt för kommittén är att arbetstidsfrågor så långt
möjligt bör regleras genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens
parter. Detta gäller både arbetstidens längd och förläggning.

Mot bakgrund härav har vi sett som vår huvudsakliga uppgift att
utifrån ett rättsligt perspektiv undersöka om och på vilket sätt före-
kommande kollektivavtal bidrar till förkortning av arbetstiden respek-
tive ger möjlighet till flexibla arbetstidslösningar. Vi kommer här att
rikta uppmärksamheten mot två frågor.

                                    
1 Regeringens beslut A 97/1047/AL.
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Den första frågan är vilket utrymme reglerna ger för lösningar som
är anpassade till enskilda företags och anställdas önskemål. Under-
sökning syftar alltså till att något belysa vilka gränser lagstiftningen
sätter för centrala avtal; vilka gränser lag och centrala avtal sätter för de
lokala parterna; samt slutligen vilka gränser lag, centrala och lokala
avtal sätter för arbetsgivare och enskilda arbetstagare.

Nästa fråga rör vem eller vilka som har inflytande över arbetstidens
längd och förläggning, inom de gränser som lagar och kollektivavtals-
bestämmelser ger. Denna fråga har att göra med om den lokala eller
individuella anpassningen av arbetstidsregleringen styrs av verksam-
hetsintresset eller arbetstagarintresset.

Vi har granskat knappt 200 kollektivavtal träffade av centrala
arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Kollektivavtalen är hämtade
från de flesta av arbetsmarknadens sektorer. Avtalen återspeglar för-
hållandena för såväl arbetare som tjänstemän, liksom förhållanden både
på den offentliga och den privata sektorn. Kollektivavtalen torde ge en
representativ bild av arbetstidsreglering i centrala kollektivavtal. Kart-
läggningen av de centrala avtalet redovisas i avsnitt 2

Fr a ms täll nin ge n a v  a r be ts tids re g le rin ge n  p å  l ok al n ivå  b ygg e r
h u v ud sakligen på en självständig genomgång av ett drygt 20-tal lokala
lösningar. Vi har här inte strävat efter att ge någon heltäckande eller
representativ bild av arbetstidsregleringen på lokal nivå för arbets-
marknaden som helhet. Istället vill vi lyfta fram ett antal innovativa
lösningar. Redan tidigare har undersökningar genomförts vilka redo-
visar skilda utvecklingsprojekt på arbetstidsområdet.2 Sammantaget ger
dessa undersökningar en relativt god bild av inriktningen på de försök
med arbetstidsförkortningar och flexibel arbetstid som bedrivs inom
olika sektorer av arbetsmarknaden. De exempel vi valt ut till närmare
granskning är avsedda att återspegla dessa förhållanden. Enligt vår
mening ger den självständiga granskning av utvalda exempel vi har ge-
nomfört – när den ställs samman med de tidigare undersökningarna och
kartläggningarna – underlag dels för några hypoteser om avtals-
utvecklingen på lokal nivå dels för en analys av de valda lösningarnas
rättsliga konsekvenser. De lokala lösningarna redovisas iavsnitt 33

                                    
2 Se D. Anxo & S. Lundström, Drivkrafter för flexibla arbetstider. Kart-
läggning av svensk FoU om arbetstidens längd och förläggning (Rådet för
arbetslivsforskning 1997) med hänvisningar.
3 De studerade centrala och lokala avtalen finns arkiverade på Arbetslivs-
institutet (diarienr 97/0347). Där finns även en förteckning över genomförda
intervjuer.



3

2. Centrala kollektivavtal

2.1 Inledning

När man skall beskriva förekommande arbetstidsavtal är det lämpligt
att skilja mellan frågor om arbetstidens längd och frågor om arbets-
tidens förläggning. Skälet härtill är att utgångspunkterna för den
rättsliga regleringen av dessa frågor är olika.

I fråga om arbetstidens längd är utgångspunkten att denna bestäms
genom den överenskommelse som arbetsgivare och arbetstagare träffar
när avtal om anställning ingås.4 Utgångspunkten är vidare att arbets-
tidsuttaget inte permanent kan ändras ensidigt av arbetsgivaren. En
arbetsgivare som permanent vill ändra arbetstidsuttaget måste komma
överens med arbetstagaren eller säga upp denne med iakttagande av
anställningsskyddslagens regler.5

När det gäller arbetstidens förläggning är den rättsliga utgångs-
punkten en annan. Arbetsgivaren äger ensidigt bestämma över arbets-
tidens förläggning, inom de relativt rymliga ramar som bl.a. följer av
arbetstidslagen. Förändringar av arbetstidens förläggning som håller sig
inom dessa ramar betraktas som arbetsledningsbeslut och möjlig-
heterna för till rättslig överprövning av dessa är begränsade.

2.2 Ordinarie arbetstid

2.2.1  Arbetstidslagen

Enligt 5 § arbetstidslagen får den ordinarie arbetstiden uppgå till högst
4 0 timm a r  pe r vec k a . Reg le r na  om  or din a rie  arb e tstid  är  se m idisp os i-
tiv a och avvikelser kan således göras med stöd av kollektivavtal som
slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation (3 §).
Härigenom är det möjligt att i kollektivavtal föreskriva såväl kortare
som längre ordinarie arbetstid än 40 timmarna per vecka.

                                    
4 Se t.ex. AD 1984 nr 76.
5 Se t.ex. AD 1985 nr 72.
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2.2.2 ”40-timmarsavtalen”

Arbetstidsregleringen i de centrala kollektivavtalen har olika konstruk-
tion. Det i särklass vanligaste är att parterna kommit överens om att
ordinarie arbetstid inte får vara längre än 40 timmar per vecka, med en
begränsningsperiod om fyra veckor. Avtalen följer alltså helt 5 §
arbetstidslagen. Drygt 75 procent av de granskade avtalen hör till
denna typ. Avtal om 40 timmars arbetsvecka kan sägas utgöra den i
kollektivavtal förekommande normalarbetstiden. Att så är fallet innebär
naturligtvis inte att den faktiska arbetstiden verkligen blir 40 timmar
per vecka.6

Av 27 § MBL framgår att arbetsgivare och arbetstagare som är
bundna av kollektivavtal inte kan träffa överenskommelser som strider
mot avtalet. Frågan om ett personligt avtal strider mot kollektivavtal
skall i princip avgöras genom tolkning av kollektivavtalet. Om kollek-
tivavtalet anger att ordinarie arbetstid får vara högst 40 timmar följer
redan av ordalydelsen att en överenskommelseom kortare ordinarie
arbetstid inte strider mot kollektivavtalet. Eftersom begränsningen av
den ordinarie arbetstidens längd torde vara uppställd för att skydda
arbetstagarna lär kortare ordinarie arbetstid vara tillåten även när detta
inte framgår av kollektivavtalets lydelse.7 Överenskommelser som
innebär en ren arbetstidsförkortning, utan att påverka på utgående
löner, lär därför inte stå i strid med de centrala avtalen.8 Det är inte helt
ovanligt att sådana avtal träffas på lokal nivå.

D ä re m ot to rd e  a r b e tsgiv a re n  va r e  sig me d  lok al a ar be tsta g a ro r ga -
n isa tioner eller enskilda arbetstagare få avtala om längre ordinarie ar-
betstid än 40 timmarna per vecka. Vidare lär regleringen medföra att ett
enskilt anställningsavtal in dubio anses innefatta 40 timmar per vecka.

När det i arbetstidslagen talas om 40 timmar avses veckoarbetstid
medan kollektivavtal oftast med 40 timmar avser arbetstid per helgfri
vecka. Som arbetstidskommittén har konstaterat innebär därför ett
kollektivavtal med 40 timmar per helgfri vecka som ordinarie arbetstid,
att den egentliga ordinarie arbetstiden uppgår till 38 timmar och 30
minuter i genomsnitt per vecka.9 Arbetstidskommittén har av detta

                                    
6 Om den faktiska arbetstiden se t.ex. SOU 1996:145 s. 65 ff.
7 Jfr t.ex. AD 1965 nr 16.
8 Se vidare avsnitt 3.2.2 och 3.2.2.
9 SOU 1996:145 s. 117.
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förhållande dragit slutsatsen att en förkortad arbetstid därigenom de
facto har genomförts för en stor majoritet av arbetstagarna.10

Fö r a tt gö ra  det  möjlig t att an pa s sa  ar b ets tide n  till va r ier a n de  arb e ts- 
och produktionsförhållanden tillåter arbetstidslagen att veckoarbets-
tiden får beräknas som ett genomsnitt för en tid av högst fyra veckor.
En sådan periodisering av arbetstiden är tillåten om det behövs med
hänsyn till arbetets natur eller arbetsförhållandena i övrigt (5 § 2 st.).
Det vanligaste är att kollektivavtal innehåller samma begräns-
ningsperiod.11 Vissa variationer förekommer. Det finns t.ex. kollektiv-
avtal som har kalendermånad som begränsningsperiod.12 I andra
kollektivavtal är begränsningsperioden så lång som ett år. Så är t.ex.
fallet för avtalet mellan Arbetsgivarverket och Sveriges Läkarförbund.

Avtal av den senare typen riskerar att inte i överensstämmelse med
EU:s arbetstidsdirektiv. Enligt direktivet får begränsningsperioden som
huvudregel inte vara längre än fyra månader (artikel 6 och 16). Ett
avtalet som avviker från direktivet är ogiltigt enligt 3 § 4 st. arbetstids-
lagen. Det nyss nämnda avtalet mellan Arbetsgivarverket och Sveriges
Läkarförbund lär dock klara sig eftersom arbetstidsdirektivet i vissa fall
tillåter undantag från artikel 16 för vård på sjukhus (artikel 17).

2.2.3 Avtal med förkortning för vissa personalkategorier

Det vanliga är alltså att de centrala kollektivavtalen föreskriver en
ordinarie arbetstid om 40 timmar per vecka. Detta hindrar inte att
sådan a av tal  in ne h å lle r be g r än sn ing a r av ar be tst ide n för  v iss a pe rs o n al-
kategorier. Gemensamt för dessa personalkategorier är att deras arbets-
förhållanden på ett eller annat sätt är mer betungande än andras och att
arbetstidsförkortningen är ett sätt att kompensera arbetstagarna härför.
Ju större obehaget bedöms vara för arbetstagarna med hänsyn till
arbetsmiljö, arbetstidens förläggning och liknande, desto större blir
kompensationen i form av kortare arbetstid.

                                    
10 SOU 1996:145 s. 18.
11 Det finns även avtal som föreskriver en arbetstid om högst 160 timmar per
fyraveckorsperiod. Se t.ex. Ramavtalet mellan SLA för dess jordbrukssektion
och SLF vid djurskötsel samt Tjänstemannaavtalet mellan Svenska
Restauratörers Arbetsgivareförening och HTF.
12 Se t.ex. Avtalet mellan FAO och FTF för tjänstemän i försäkringsbranschen
samt tjänstemannaavtalet mellan Sveriges Verkstadsförening och SIF, CF och
LEDARNA rörande skiftgång och underjordsarbete.
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Arbetstidsförkortningar av detta slag är mycket vanligt i följande
fall:

• Intermittent två- eller treskift, dvs. skiftarbete där uppehåll i
arbetet görs på söndagar och i vissa fall även på andra helgdagar.

• Kontinuerligt två- eller treskift, dvs. skiftarbetet gör inte
uppehåll för söndagar eller andra helgdagar.

• Underjordsarbete.

I vilka fall arbetstidsförkortning kommer i fråga och hur stor
sänkningen är varierar något mellan avtalen. Några exempel kan vara
på sin plats.

Enligt avtalet mellan Kooperationens förhandlingsorganisation (KFO) och
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter är ordinarie arbetstid 40 timmar per
vecka. Vid ordinarie arbetstid förlagd såväl till vardagar som till sön- och
helgdagar är arbetstiden 37 timmar per vecka. Vid kontinuerligt treskift
minskas arbetstiden till 34 timmar och 20 minuter per vecka. Arbetstiden
vid såväl intermittent treskift som vid ständig nattjänstgöring är 36 timmar
och 20 minuter per vecka.

En liknande konstruktion finns exempelvis i avtalet för buteljglas-
industrin mellan Byggämnesförbundet och Industrifacket.

Också i Verkstadsavtalet mellan Sveriges Verkstadsförening och
Svenska Metallindustriarbetareförbundet är den ordinarie arbetstiden 40
timmar per vecka vid dagarbete. Likaledes är arbetstiden 40 timmar per
vecka vid tvåskift förlagt måndag–fredag. Avtalstiden misnakas vid
intermittent treskift till 38 timmar per vecka och vid kontinuerligt treskift
till 36 timmar per vecka. När det kontinuerliga treskiftet även innebär
storhelgsdrift är arbetstiden 35 timmar per vecka. Vid anläggningsarbete i
bergrum eller servicearbete i gruvor är arbetstiden 36 timmar per vecka.

Liknande lösningar och avtalskonstruktioner finns i Träavtalet mellan
Träindustriförbundet och Svenska Träindustriarbetareförbundet samt i
avtalet mellan Gruvornas Arbetsgivareförbund och Svenska Metallindustri-
arbetareförbundet.

Den här typen av avtalslösningar har gamla anor och stor utbredning.
Den är vanligast inom den privata sektorn, där den förekommer i de
flesta branscher, men förekommer även på den offentliga sidan. Så är
t.ex. fallet i Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets
Allmänna bestämmelser, AB 95, och i vissa av dess bilagor för olika
branscher. Vidare finner man lösningen i Affärsverksavtalet.
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2.2.4 Avtal med generell arbetstidsförkortning

Det finns även avtal som generellt föreskriver kortare ordinarie arbets-
tid än 40 timmar per vecka. Sådana avtal är dock förhållandevis ovan-
liga. De förekommer i ungefär 10 procent av de granskade avtalen.
Med några undantag tycks avtal om generell arbetstidsförkortning inte
ha träffast under senare år.

I löneavtalet för 1998 mellan Arbetsgivaralliansen och Tjänstemanna-
förbundet HTF överenskoms att veckoarbetstiden skulle kortas med 30
minuter under de kommande arton månaderna. Likaså kommer övertiden at t 
begr äns a s t il l  1 00 ti mm a r pe r ans t äl l d oc h år. För at t uppnå den kort ar e
arbetstiden har arbetstagarsidan gått med på en ökad flexibilitet i arbets-
tidens förläggning genom att beräkningsperioden förlängs från fyra veckor
till sex månader. Detta kan innebära att en anställd kan får arbeta upp till 48
timmar utan övertidsersättning vissa veckor. Lönelyftet begränsades
dessutom till 2 procent eller minst trehundra kronor.

I början av januari 1998 träffades en uppgörelse Pappersindustri-
arbetarförbundet och Arbio. Uppgörelsen innebär att årsarbetsiden sänks
med 27 timmar under en treårsperiod. Arbetstidsförkortningen kompenseras
genom att arbetsgivaren ges vidgade möjligheter till flexibelt arbetstidsuttag
samt att lönelyften begränsades.

Generella arbetstidsförkortningar förekommer för såväl tjänstemän som
arbetare. Avtalslösningen finns både på privat och offentlig sektor samt
såväl för grupper med traditionell kontorsarbetstid som grupper med
mer oregelbundna arbetstider. Det är därför svårt att peka ut några
specifika egenskaper eller omständigheter som lett till avtal med
kortare ordinarie arbetstid än 40 timmar per vecka.

Bland de grupper av arbetstagare som täcks av avtal med generell
arbetstidsförkortning finns t.ex. läkare, lärare, försäkrings- och bank-
tjänstemän, journalister, husdjursassistenter samt apotekare. Den ordi-
narie veckoarbetstiden sträcker sig i dessa avtal från 37,5 timmar (för
försäkrings- och pensionstjänstemän i kollektivavtalet mellan KFO och
FTF) till 39 timmar och 45 minuter (avtalet mellan Arbetsgivarverket
och Sveriges Läkarförbund). I det senare avtalet är dock be-
g rä n snin gs pe r iod e n så  lå ng  s om  et t å r  va r fö r de n ge n om sn ittlig a  ar b ets -
tiden kan variera avsevärt från vecka till vecka. Detta är förmodligen
vanligt bland många av dessa grupper.
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2.2.5 Avtal med längre ordinarie arbetstid

Avtal som tillåter längre ordinarie arbetsvecka än 40 timmar är ytterligt
ovanliga.13 Sådana avtal tycks uteslutande förekomma i branscher där
man är beroende av vädret eller årstidernas växlingar. Det normala är
att den längre arbetstiden bara tillåts under begränsade perioder och då
vanligen under förutsättning att årsarbetstiden i genomsnitt inte över-
stiger 40 timmar per vecka. Ett exempel är avtalet mellan Skogs- och
Lantarbetsgivareförbundet och Svenska Lantarbetareförbundet som
medger en längre arbetstid än 40 timmar per vecka vid exempelvis
skördetider. Vidare anges i avtalet att arbetstiden under den mörka
årstiden kan inskränkas till den tid som dagsljuset tillåter.

2.3 Arbetstidens förläggning

2.3.1 Arbetstidslagen

Arbetstidslagen innehåller få bestämmelser om arbetstidens förlägg-
ning. Av 13 § följer att arbete inte får utföras mellan klockan 24 och
klockan 5 med mindre arbetet med hänsyn till dess art, allmänhetens
behov och andra särskilda omständigheter måste fortgå nattetid. Där-
utöver anger lagen att arbetstiden skall läggas ut så att arbetstagaren
åtnjuter en veckovila om minst 36 timmar per vecka (14 §). Slutligen
framgår att arbetstagare inte skall arbeta under mer än fem timmar utan
rast (15 §). I övrigt ger arbetstidslagen inte några regler om arbetstidens
förläggning. Arbetstidslagen ger således rymliga ramar inom vilka
arbetstiden kan förläggas.14

En rättslig utgångspunkt är att arbetsgivaren ensidigt äger bestämma
över arbetstidens förläggning, inom de ramar som arbetstidslagen ger.15

                                    
13 Ett särpräglat avtal är det som slutits mellan Sveriges Redareförening och
Svenska Sjöfolksförbundet. Av detta avtal framgår bl.a. att ordinarie arbetstid
för sjöfolk är 45 timmar per vecka för dagmän och 56 timmar per vecka för
vakt- och intendenturpersonal. Sjömäns arbetstider regleras inte i arbetstids-
lagen, utan i sjöarbetstidslagen.
14 Det kan här anmärkas att EU:s arbetstidsdirektiv föreskriver att arbetstagare
har rätt till minst 11 timmars sammanhängande vila per 24-timmarsperiod
(artikel 3).
15 Se t.ex. AD 1983 nr 14, 1981 nr 174, 1979 nr 66, 1968 nr 9 och 1960 nr 20.
Detta tycks också förutsättas i 12 § arbetstidslagen. Om omfattningen av
arbetsgivarens omplaceringsbefogenhet i avsaknad av kollektivavtalsreglering
se Malmberg, Anställningsavtalet (Iustus 1997) s. 277 ff.
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Innehållet i arbetsgivarens befogenhet att förändra arbetstiden kan
begränsas, utvidgas och preciseras genom kollektivavtal. Regler om
arbetstidens förläggning är vanligt förekommande i kollektivavtal. De
avtalslösningar som förekommer uppvisar sinsemellan vissa olikheter.
Man kan sammanföra dem i fem delvis överlappande grupper (avsnitt
2.3.2–2.3.6).

2.3.2 Uttrycklig delegation till lokala parter

En relativt vanlig lösning är att de centrala kollektivavtalen överlåter åt
de lokala parterna att själva komma överens i frågan om arbetstidens
förlängning. Så är frågan reglerad i ungefär 37 procent av de avtal som
vi har granskat. Avtalsfloran uppvisar här flera olika varianter.

En tämligen ofta förekommande variant återfinns bl.a. i avtalet
mellan Arbetsgivareföreningen SRAO och Svenska Journalistförbun-
det. Enligt det centrala avtalet skall den ordinarie arbetstiden vara
schemalagd. Därutöver anges följande. ”Arbetstidsschema skall, utöver
att svara mot fastställda verksamhetsförutsättningar, så långt möjligt
även tillgodose berörda medarbetares behov/intresse.” Därefter överlåts
åt de lokala parterna att lösa frågan. Om enighet inte kan uppnås
mellan arbetsledningen och det lokala facket har den fackliga parten
rätt att föra upp frågan till förhandling på central nivå.16

En annan variant finns i ALFA, dvs. Arbetsgivarverkets allmänna
löne- och förmånsavtal. Här fastslås att parterna primärt skall nå
enighet lokalt, men om detta inte går skall arbetsgivaren, i avvaktan på
att parterna skall komma överens, besluta om arbetstidens förläggning
med utgångspunkt från verksamhetens krav. Likadant är det i För-
packningsavtalet mellan Grafiska Företagens förbund och Grafiska
Fackförbundet där det fastslås att lokal överenskommelse om arbets-
tidens förläggning skall träffas skriftligt för varje arbetsplats. För det
fall överenskommelse inte kan nås äger arbetsgivaren fastslå förlägg-
ningen av arbetstiden. Han skall därvid, sägs det i avtalet, beakta
arbetstagarens intressen.

En annat sätt att avtala i denna fråga är att avtalet fastslår att arbets-
tidens förläggning överenskommes med företrädare för den fackliga
organisationen. Om så inte kan ske har det lokala facket rätt att begära

                                    
16 Se även t.ex. avtalet för gruvindustrin mellan Gruvornas arbetsgivareför-
bund och Svenska Metallindustriarbetareförbundet.
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central förhandling i frågan. På det sättet har frågan lösts i t.ex. AB 95,
Energiavtalet mellan Kommunala Företagens Samorganisation (KFS)
samt Svenska Kommunalarbetareförbundet, SEKO, SKTF,
LEDARNA, CF, Civilekonomernas Riksförbund, CR och SACO.

Avtalskonstruktioner som bygger på att parterna lokalt överens-
kommer om förläggningen av arbetstider med säkerhetsventiler för det
fall att överenskommelse ej kan nås, verkar vara vanligast i kollektiv-
avtalen för arbetare. Någon skillnad mellan offentlig och privat sektor i
detta avseende verkar inte föreligga. Konstruktionen förekommer såväl
för läkare och metallarbetare som för offentliganställda civilingenjörer
och privatanställda journalister.

Regleringen innebär alltså en skyldighet för arbetsgivaren att för-
handla med den lokala fackföreningen om arbetstidens förläggning.
Arbetsgivaren är även skyldig att genomföra centrala förhandlingar,
om sådana påkallas. Någon skyldighet att träffa överenskommelse före-
ligger dock inte. Eftersom en förändring av arbetstidens förläggning
normalt får betraktas som en viktigare förändring av arbetstagarnas
arbetsföhållanden följer en sådan skyldighet normalt redan av 11 §
MBL. Därmed tycks det som att en uttrycklig delegation till de lokala
parterna i rättsligt hänseende inte medför något annat än ett klar-
görande av att förhandlingsskyldighet föreligger samt att arbetstidens
förläggning får regleras genom lokala överenskommelser.

Om arbetsgivaren och det lokala facket träffat en överenskommelse
om arbetstidens förläggning lär en sådan överenskommelse in dubio
inte hindra arbetsgivaren att, efter nya förhandlingar, ensidigt ändra
förläggningen.17

2.3.3 Stupstocksavtal

En något annan modell är uppbyggd som en s.k. stupstocksregel. I t.ex.
verkstadsavtalet anges att överenskommelser om arbetstidens för-
läggning skall träffas lokalt. Om en sådan överenskommelse inte kan
träffas skall arbetstiden vara måndag–fredag kl. 7.12–16.12 med en
eller flera raster om tillhopa en timme (eller på vissa sätt angivet
skiftarbete). Innebörden av denna regel är att arbetsgivaren måste träffa
ett lokalt kollektivavtal för att få förlägga arbetstiden på annat sätt än
som framgår av riksavtalet. Stupstocksregeln torde därigenom

                                    
17 AD 1987 nr 77.
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ge det lokala facket en starkare ställning än de avtal som beskrevs i
avsnitt 2.3.2.

Stupstocksregler finns i ungefär 13 procent av de undersökta centrala
kollektivavtalen. Konstruktionen förekommer både inom tjänstemanna-
och arbetaryrken, men verkar dock vara något vanligare inom
arbetaryrken.18

2.3.4 Ramavtal

En för arbetsgivaren något mildare variant är att kollektivavtalet anger
vissa ramar inom vilken arbetstiden skall förläggas och att arbets-
givaren inom dessa ramar äger bestämma arbetstidens förläggning. Vill
en arbetsgivare gå utanför ramarna måste han träffa avtal med den
lokala fackföreningen. Centralt sätts således ramarna och sedan är
arbetsgivaren fri att inom dessa själv avgöra vilka arbetstider som är
lämpligast. Om ramarna görs väldigt snäva blir skillnaden mot stup-
stocksavtalen obetydlig.

Som exempel på avtal av denna typ kan nämnas VVS-Installa-
tionsavtalet mellan VVS-Entreprenörernas Arbetsgivareförbund och
Svenska Byggnadsarbetareförbundet.19

På grundval av de avtal vi har granskat går det inte att dra några
säkra slutsatser vare sig om i vilka branscher eller för vilka typer av
arbeten ramavtal förekommer. En viss tyngdpunkt verkar dock ligga
mot arbetaryrken och likaså verkar det vara vanligare inom branscher
där arbetstagaren inte hela tiden är bunden till samma arbetsplats, t.ex.
montörer och tidningsutbärare.

2.3.5 Ensidig arbetsgivarreglering

I andra fall utsäger kollektivavtalen enbart att arbetsgivaren får be-
stämma arbetstidens förläggning, efter samråd med den lokala fack-
föreningen eller arbetstagaren. Avtalsregleringar av detta slag innebär,
såvitt här är av intresse, enbart en erinran om den befogenhet som
tillkommer arbetsgivaren enligt allmänna regler. Avtal med detta

                                    
18 Se t.ex. kollektivavtalet mellan KFO och Försäkringstjänstemannaförbundet
angående tjänstemän. Liknande konstruktioner finns i avtalet mellan Bank-
institutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet samt i
Anläggningsavtalet mellan Byggförbundet och Svenska Byggnadsarbetareför-
bundet.
19 Se även t.ex. ramavtalet mellan Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet
(SLA) för dess jordbrukssektion och Svenska Lantarbetareförbundet (SLF).
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innehåll är vanligast på den privata sektorn och användningen verkar
mer utbredd i tjänstemanna- än i arbetaravtal.

Det är vidare vanligt att frågan om arbetstidens förläggning över-
huvud taget inte berörs i de centrala kollektivavtalen. Som exempel kan
nämnas avtalet mellan SRAO och SIF. Där fastslås att ordinarie
arbetstid är 40 timmar i genomsnitt per helgfri vecka, men avtalet
innehåller inte någonting om hur denna tid skall förläggas. Som en
följd av utfyllande regler äger arbetsgivaren ensidigt besluta om arbets-
tidens förläggning. Rättsligt sett har dessa avtal samma innebörd som
avtal vilka uttryckligen tillägger arbetsgivaren ensidig bestämmande-
rätt. Vid båda dessa typer av avtal är arbetsgivaren normalt skyldig att
förhandla med fackföreningen innan han förändrar arbetstiden (11 §
MBL).

A vt al so m  u ttr yc klig en  tillä gg e r a r be tsg iva r e n b e stä mm a nd e rä tt elle r 
överhuvudtaget inte reglerar frågor om arbetstidens förläggning före-
kommer i cirka 50 procent av de granskade avtalen.

Det är vidare vanligt att man i kollektivavtalet kommit överens om
att arbetstiden skall vara schemalagd, men inte om hur eller av vem
schemat skall läggas. I sådana fall äger arbetsgivaren precis som ovan
ensidigt avgöra förläggningen av arbetstiden. Att arbetsgivaren upp-
rättat ett arbetstidsschema lär in dubio inte hindra honom från att, efter
förnyad förhandling, ensidigt ändra arbetstidens förläggning.20

2.3.6 Individuell reglering och policydeklarationer

I kollektivavtalet för målare mellan FASTIGO och Svenska Målare-
förbundet anges att arbetstidens förläggning överenskommes mellan
arbetsgivaren och enskilda arbetstagare och att hänsyn skall tas till
förutsättningarna för arbetets utförande. Även i dessa fall har arbets-
givaren kvar sin ensidiga bestämmanderätt för det fall någon överens-
kommelse inte kan träffas med den enskilda arbetstagaren. Däremot lär
arbetsgivaren göra sig skyldig till kollektivavtalsbrott om han inte för
sakliga diskussioner med enskilda arbetstagare. I realiteten tycks regeln
därmed utgöra ett slags individuell motsvarighet till förhandlings-
reglerna i MBL.

Det förekommer även att de centrala avtalen innehåller en allmänt
hållen klausul om att hänsyn skall tagas till arbetstagarnas intressen.
Ofta finns det dessutom en skrivning om att det är viktigt att arbets

                                    
20 AD 1993 nr 150.
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tiden förläggs så att verksamheten kan skötas effektivt (för exempel se
avsnitt 2.3.2). Det är oklart om sådana policydeklarationer har någon
rättslig verkan.

Det är heller inte ovanligt att man i ingressen till avtalet anger att de
tjänstemän som av praxis haft ”viss frihet” att själva bestämma om
förläggningen av arbetstiden även i framtiden skall ha denna frihet.
Denna frihet ligger då inom de av arbetsgivaren givna tidsramarna.
Exempel på kollektivavtal där sådant förekommer är Arbetstidsavtalet
på I-området mellan FASTIGO och SIF, Ledarna, CF och Arkitektför-
bundet. Likaså hittar man sådant innehåll i de allmänna anställnings-
villkoren för tjänstemän hos Förlags- och Medieförbundet, FoM.

2.3.7 Avslutande synpunkter

En genomgående tanke i de centrala avtalen är att arbetstiden förlägg-
ning skall kunna anpassas till förhållandena på olika arbetsplatser.
Frågor om arbetstidens förläggning skall hanteras lokalt.

D e n utfy lla nd e  re gl er in g so m gä lle r  nä r  ko lle ktiv a vta l inte  ger  nå g on 
annan lösning, ger arbetsgivaren stora möjligheter att ensidigt bestäm-
ma över arbetstidens förläggning. Därigenom tillgodoses intresset av
att arbetets förläggning anpassas till företagens behov. Arbetstagar-
intresset tillgodoses inte på annat sätt än genom att arbetsgivaren är
skyldig att förhandla med fackföreningen före förändring av arbets-
tidens förläggning. På detta sätt ger utfyllande rättsregler ett påtagligt
försteg för verksamhetsintresset framför arbetstagarintresset (jfr ovan
avsnitt 1).

Det vanligaste är att denna balans bibehålls även i den centrala
kollektivavtalen. Så är fallet såväl när avtalet uttryckligen anger att
arbetstidens förläggning skall bestämmas av de lokala parterna (avsnitt
2.3.2) som när avtalen överlämnar frågan till arbetsgivaren (avsnitt
2.3.5) De s.k. stupstocksavtalen och ramavtalen (avsnitt 2.3.3–2.3.4)
ger dock de lokala fackliga organisationerna en betydligt starkare
förhandlingsposition.

En risk med stupstocksavtal och ramavtal med snäva gränser är att det kan
visa sig vara svårt för arbetsgivare och det lokala facket att komma överens
villkoren för att förlägga arbetstiden på annat sätt än det som följer av det
centrala avtalet. Kritik av detta slag har från arbetsgivarhåll riktats mot
Försäkringstjänstemannförbundets avtal med FAO

Et t  s ät t  at t  under l ät t a loka l a öve re ns komm e ls e r ka n va ra  att  de cen-
t ra la  parterna träffar ett modellavtal för hur arbete på andra tider än normal
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kontorstid skall ersättas. Därigenom förs ersättningsfrågan ur stridslinje för
de lokala parterna. Ett sådant modellavtal träffades 1995 mellan bank-
tjänstemannaförbundet och BAO. I överenskommelsen anges vilken
ersättning som skall utges till arbetstagare som arbetar förskjuten arbetstid.
Den förskjutna arbetstiden är dock omgärdad av ”dubbla veton”; både det
lokala facket och arbetstagarna individuellt kan neka.

Avslutningsvis kan det vara värt att notera att flertalet centrala avtal –
liksom medbestämmandelagen – bygger på tanken att arbetstagarnas
inflytande skall kanaliseras via fackföreningen. Kollektivavtal som ger
enskilda arbetstagare inflytande relativt ovanliga. På tjänstemannasidan
f ör e k om me r  d oc k  –  so m red a n näm nt s – avta l so m ang e r att a rb e ts-
ta g ar e  skall ha viss frihet att själva bestämma om arbetstidens för-
läggning. I övrigt är det främst genom s.k. flextid som centrala avtal
ger möjlighet för enskilda arbetstagare att, inom vissa givna ramar,
själva påverka förläggningen av sin arbetstid.

2. 4 Flextid

Arbetstidslagen innehåller inga regler om flextid. Däremot ingår
bestämmelser om flextid i många centrala kollektivavtal, främst på
tjänstemannasidan. Bestämmelserna är olika utformade. Vissa kollek-
tivavtal talar bara om möjligheten till flextid och överlåter därefter åt
de lokala parterna att detaljstyra. Andra centrala kollektivavtal talar om
mellan vilka tider som flextid får förekomma och hur flextid skall
organiseras. Ytterligare andra kollektivavtal hänvisar till arbetstids-
avtalet mellan SAF och PTK där det konstateras att parterna är ”ense
om att tjänstemannaförbund som så önskar kan ta upp överläggningar
med respektive arbetsgivarförbund om de praktiska möjligheterna att
införa flexibel arbetstid vid ett ökat antal företag inom branschen
ifråga”. Som bilaga till avtalet fogas dessutom en modell för hur
flexibel arbetstid kan se ut och en rekommendation om att riktlinjerna i
modellen tillämpas.

På arbetarsidan är kollektivavtal om flexibel arbetstid ovanligare.
Detta kan bero på att många arbetaryrken är mindre lämpade för
flextid. Inom t.ex. tillverkningsindustrin kräver många arbetsmoment
ett flertal arbetstagares gemensamma och samtidiga arbetsinsats. Att
det är möjligt med flextid även för arbetare framgår i avtalet om all-
männa anställningsvillkor inom Massa- och pappersindustrin. Avtalet
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är tecknat av Sveriges Skogsindustriförbund och flera arbetstagar-
o rg a nisa tio ne r ,  b l. a . S v e nsk a  Pa pp er sin du str ia r be ta re f ö rb un de t.  I av-
ta le t finns således såväl tjänstemanna- som arbetarorganisationer.
Avtalet ger detaljerade riktlinjer för hur flextid kan införas och hur den
bör organiseras. Det görs ingen åtskillnad mellan arbetar- och tjänste-
mannasidan. En utgångspunkt sägs dock vara att arbetsuppgifternas art
i sista hand är avgörande för om flexibel arbetstid kan tillämpas.

Ett system med flextid ger sedan det införts enskilda arbetstagare ett
inte obetydligt inflytande över arbetstidens förläggning. Det varierar
vem som enligt de centrala kollektivavtalen äger besluta om att införa
flextid. Ibland får arbetsgivaren ensidigt besluta i frågan. Andra gånger
bestämmer arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen ge-
mensamt. Exempel på det förra är avtalet om allmänna anställnings-
villkor mellan Alliansen branschstyrelse Kommunikation och SEKO,
JUSEK, Ledarna, Civilingenjörsförbundet och Statstjänstemanna-
förbundet. Ett exempel på det senare är avtalet för Massa- och pappers-
industrin. Det vanligaste synes vara att flextid kräver lokal överens-
kommelse.
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3. Lokala arbetstidslösningar

3.1 Inledning

Av det föregående har framgått att flertalet centrala kollektivavtal
anger att ordinarie arbetstid är 40 timmar per vecka och att arbetstidens
förläggning bestäms av arbetsgivaren efter samråd med det lokala
facket. För att finna exempel på nyare arbetstidsformer med antingen
kortare arbetstid eller med en mer flexibel förläggning av arbetstiden
får man i första hand söka efter arrangemang på företagsnivå. De
studier som har gjorts tyder också på att initiativet till och utvecklingen
av nyare arbetstidsformer i första hand äger rum på företagsnivå.21

Vid beskrivningen av de lokala lösningarna är det lämpligt att skilja
mellan lösningar på den offentliga respektive den privata sektorn,
eftersom lösningarna skiljer sig i åt såväl till form och innehåll som till
motiven för att införa regleringen.

3.2 Offentlig sektor

3.2.1 Arbetstidsförkortning utan koppling till lön eller löneutveckling

Ett karaktärisktiskt drag för de lokala lösningar vi granskat från den
offentliga sektorn är att dessa huvudsakligen genomförts utan samband
med t.ex. förändrade produktionsformer eller ändringar i arbetstidens
förläggning. Man kan tala om rena arbetstidsförkortningar.

I vissa fall har arbetstidsförkortningen genomförts helt utan koppling
till lönen. Så var t.ex. fallet när sex timmars arbetsdag infördes inom
hemtjänsten i Kiruna år 1989. Detta skedde genom att kommunen och
lokalavdelningen av Svenska kommunalarbetareförbundet (SKAF)
träffade en överenskommelse om att en heltidstjänst för biträden inom
den öppna hemtjänsten skulle vara sex timmar per dag istället för åtta.

                                    
21 D. Anxo & S. Lundström, Drivkrafter för flexibla arbetstider. Kartläggning
av svensk FoU om arbetstidens längd och förläggning (Rådet för arbetslivs-
forskning 1997), s. 24 ff.
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Överenskommelsen innebar helt enkelt att heltidsmåttet omdefinie-
rades.

Även Stockholms stad har reducerat den ordinarie arbetstiden till sex
timmar per dag för vissa anställda. Till skillnad från i Kiruna har
arbetstidsförkortningen här skett i form av ett försöksprojekt för två år.
Projektet genomförs på fem olika arbetsplatser inom socialtjänsten.
Arbetstidsförkortningen skedde med bibehållen ordinarie lönen, dvs. en
lönenivå som motsvarar åtta timmars arbetsdag.

Till skillnad från i Kiruna har arbetstidsförkortningen i Stockholm
huvudsakligen hanterats ensidigt av arbetsgivaren. Projektet tycks inte
ha föregåtts av några förhandlingar med det lokala facket. Något
kollektivavtal har inte tecknats. I ett brev till SHSTF har kommunen
informerat om följande:

”Arbet s gi var en ha r för avs i kt  a t t til l äm pa  bl .a . föl j ande  vi l lkor  på  de  a rbet s -
tagare som deltar i projektet. Om vårdförbundet SHSTF har något att erinra
mot detta, tag kontakt med projektledare”.

Därefter följer en kortfattad beskrivning av försöket där det framgår att
kommunen beviljar de deltagande arbetstagarna delvis tjänstledigt
under försöksperioden och att arbetstagarna under samma tid ges en
projektanställning. Arbetstagarna skall under projekttiden arbeta i
genomsnitt 30 timmar i veckan. Deltagarna anses vara tjänstlediga med
bibehållna anställningsförmåner för tiden mellan 30 timmar och det
ordinarie heltidsmåttet. Om arbetsgivaren beordrar arbetstagarna att
utföra arbete, som ligger mellan 30 timmar och det normala heltids-
måttet för arbetstagaren, avser arbetsgivaren utge fyllnadslön enligt AB
95. För beordrad arbetstid som överstiger det normala heltidsmåttet
utges övertidsersättning enligt AB 95.

Eftersom det klart framgår att det rör sig om ett tidsbegränsat projekt
kan arbetstagarna inte med stöd av de enskilda anställningsavtalen
kräva att få fortsätta arbeta trettio timmar per vecka efter det att pro-
jekttiden gått ut. Däremot lär enskilda arbetstagare på de berörda
arbetsplatserna kunna kräva att under försökstiden komma i åtnjutande
av förmånen.22

I såväl Stockholm som Kiruna har alltså arbetstidsförkortningen
skett genom ren sänkning av den ordinarie arbetstiden, utan koppling
till utgående löner. Som redan framhållits lär en sådan förkortning av

                                    
22 AD 1995 nr 116 och Malmberg, Anställningsavtalet, Iustus Förlag 1997,
s. 316.
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arbetstiden normalt inte strida de centrala kollektivavtalen. Detta gäller
oavsett om arbetstidsförkortningen sker genom kollektivavtal eller
genom individuell reglering.23

De kommunala löneavtalen är ofta uppbyggda så att den centrala
överenskommelsen anger ett löneutrymme beräknat som en procentsats
av arbetstagarorganisationens lönesumma och att minst detta belopp
skall fördelas som lönehöjning inom arbetstagargruppen. Ofta finns
också en bestämmelse om att en arbetstagare skall garanteras viss
mindre höjning. Att en ren arbetstidsförkortning de facto kan minska
utrymmet för att höja lönerna utöver de minsta löneutrymme som anges
i löneavtalen kan knappast innebära att en sådan arbetsidsförkortning
som genomförts i Stockholm och Kiruna står i strid med den centrala
överenskommelsen.

3.2.2 Arbetstidsförkortning istället för lönehöjning

I några fall har arbetstidsförkortningen kopplats till att arbetstagarna
avstår från löneförhöjningar. Som exempel kan nämnas att Kristianstad
kommun har träffat en överenskommelse med lokalavdelningen för
SKAF avseende personalen vid omsorgsförvaltningen. Överens-
kommelsen har karaktär av kollektivavtal och innebär att tills-
vidareanställd vård- och ekonomipersonal med heltidsanställning
erbjuds möjlighet att välja mellan en förkortning av arbetstiden på tre
timmar i veckan eller att vara med i löneöversynsförhandlingarna. De
arbetstagare som valde kortare arbetstid blev heltidsanställda med en
kortare ordinarie arbetstid än övriga heltidsanställda. Härigenom
skapades i det lokala kollektivavtalet olika definitioner av heltids-
sysselsättning för samma typ arbete på samma arbetsplats.

En liknande lösning finner man i Helsingborg stad. Där har man
inom äldreomsorgen och hemsjukvården sänkt den ordinarie arbets-
tiden till 30 timmar per vecka istället för att erhålla några löneökningar.
För de relativt många anställda som arbetade deltid har detta i realiteten
inneburit en löneökning.

I Växjö kommun har man använt en annan teknik för att uppnå
samma resultat. Här gick kommunen ensidigt ut med ett erbjudande till
alla kommunens anställda. Erbjudandet gick ut på att de anställda fick
välja mellan kortare arbetstid och löneförhöjning. Initiativet till arbets

                                    
23 Ovan avsnitt 2.2.2.
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tidsförkortningen kom från arbetsgivaren. Det lokala facket informera-
des om åtgärden och har lämnat sitt samtycke.

I avsnitt 3.2.1 har framhållits att rena arbetstidsförkortningar inte lär
strida mot överordnade kollektivavtal. Beträffande lösningar där arbets-
tidsförkortning träder istället för lönehöjning är frågan mer svår-
bedömd. Här måste erinras om att frågan om vilka lösningar som
strider mot ett kollektivavtal eller viss kollektivavtalsbestämmelse
ytterst avgörs genom tolkning av kollektivavtalet. Vid denna tolkning
är sedvanliga tolkningsmetoder tillämpliga och AD lägger därvid vikt
vid sådana omständigheter som kollektivavtalsparternas gemensamma
uppfattning, avtalets lydelse, parternas beteende vid avtalsförhand-
lingen, praxis hos avtalsparterna samt i någon mån även med-
lemmarnas praxis.24 Kollektivavtalsparterna kan också i efterhand
godkänna ett avtal som avviker från kollektivavtalet. För att med
säkerhet kunna bedöma om de här diskuterade lokala lösningarna
strider mot de centrala avtalen krävs tillgång till annat material än vi
förfogar över. Något säker svar på frågan kan därför inte ges.

Trots detta finns skäl att uppmärksamma att AD i sin praxis
utvecklat vissa indubio- eller schablontolkningar för de fall konkreta
tolkningsdata inte ger tillräckligt stöd för att avgöra om en avvikelse är
tillåten. Enligt en sådan indubiotolkning är att det inte, utan stöd i
kollektivavtalet, tillåtet att byta ut en kollektivavtalsgrundad förmån
mot annan förmån, t.ex. övertidsersättning mot extra ledighet. Och
detta gäller även om utbytet tillkommit på arbetstagarsidans begäran.25

Skälet till denna regel är att utbyte av förmåner skulle äventyra ordning
och reda i avtalsförhållandet och därigenom försvåra organisationernas
kontroll över kollektivavtalets efterlevnad. Det har också framhållits att
arbetstagaren kan sakna någon verklig möjlighet att avslå ett anbud om
byte samt att han kan ha svårigheter att överblicka de ekonomiska
konsekvenserna av ett utbyte.26 Med tillämpning av denna tolknings-
regel skulle ett lokalt kollektivavtal eller ett enskilt anställningsavtal
där en arbetstidsförkortning kopplas till ett avstående av en löneökning
som föreskrivs i det centrala avtalet vara ogiltigt i denna del. En följd
av denna ogiltighet vore t.ex. att en arbetstagare som accepterat och

                                    
24 Se om kollektivavtalstolkning t.ex. Eklund i Schmidt, Facklig arbetsrätt,
Juristförlaget 1997, s. 187 ff. och Bergqvist, Lunning & Toijer, Medbe-
stämmandelagen, Publica 1997, s. 303 ff.
25 Se t.ex. AD 1935 nr 34 (semesterersättning istället för ledighet), 1935
nr 153 (inackordering istället för kontant lön) samt 1957 nr 3, 29 och 31
(ledighet istället för övertidsersättning). Se även Schmidt, SvJT 1958 s. 221.
26 Sigeman, Lönefordran, Norstedts 1967, s. 354.



20

arbetat kortare arbetstid trots detta i efterhand kan kräva att arbets-
givaren skall utbetala den lönehöjning som garanterats alla anställda i
gruppen.27 Arbetsgivaren skulle även bli skadeståndsskyldig gentemot
den centrala arbetstagarorganisationen.

3.3 Privat sektor

3.3.1 Inledning

Det har inte sällan visat sig svårt att få tillgång till material från de
lokala parterna på den privata sektorn. Särskilt tydligt har detta varit på
små och medelstora arbetsplatser. Såväl arbetsgivare som lokala
fackföreningar har vid förfrågan avböjt att skicka sina avtal till oss.
Förklaringen till detta har varierat. Från arbetsgivarhåll har uppgivits
att företaget aldrig lämnar ut sina avtal. Lokala fackliga företrädare har
framhållit att man inte vill att förbundet centralt skall känna till det
lokala avtalet, eftersom det möjligen kan strida mot det centrala avtalet.

Även förfrågningar hos centrala fackförbund om lokala lösningar
med flexibel eller förkortad arbetstid har påfallande ofta givit klent
resultat. Vissa fackliga företrädare har förklarat att de tror att sådana
avtal finns men att förbunden inte får tillgång till dessa, eftersom
avtalen vid granskning kan visa sig vara otillåtna. På andra förbund
hävdar man bestämt att det inte förekommer några sådana avtal bland
deras medlemsföreningar, eftersom avtalen i så fall skulle strida mot
det centrala avtalet. Ytterligare andra förbund menar att det antingen
inte finns behov för avtal om flexibilitet eller arbetstidsförkortning eller
att förhållandena i branschen som sådan inte lämnar utrymme härför.

På de centrala arbetsgivarorganisationerna säger man sig tro att det
förekommer särlösningar på lokal nivå men att man där inte vill blanda
in de centrala parterna. Detta synes stämma väl med den uppfattning
som framförs av flertalet arbetsgivarorganisationer; att denna typ av
frågor löses bäst på lokal nivå där man känner till verksamhetens behov
och begränsningar.

                                    
27 Jfr t.ex. AD 1984 nr 79 och 1991 nr 100.
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3.3.2 Förkortad arbetstid

Arbetstidsförkortning har i de lokala lösningar vi granskat från den
privata sektorn har inte stått i centrum för diskussionen på samma sätt
som på den offentliga sidan. Vi har funnit relativt få lokala lösningar
som innebär en förkortad arbetstid. Vanligen har dessa genomförts i
samband med förändringar i produktionen eller liknande. Arbetstids-
förkortningen framstår som ett resultat – eller lyckad biprodukt – av ett
nytt sätt att bedriva arbetet, snarare än ett mål i sig.

Ett ofta nämnt exempel är tryckeriföretaget AWJ i Nyköping. Där
arbetar  tr y c ka r na  se x tim ma r  pe r  d a g se d a n d ry gt tio år  tillb a ka .  Ar b ets -
tidsförkortningen infördes i samband med att företaget förlängde
driftstiden för tryckpressarna från åtta till tolv timmar per dygn. Senare
har driftstiden förlängts och nu arbetar man med tre sextimmarsskift
per dygn. Systemet innebär att tryckarna får sju timmars lön för sex
timmars arbete. Det lönebortfall som förändringen medfört kompens-
eras till stor del genom att skiftgången medför att tryckarna får visst
OB-tillägg.

Ett annat exempel på lösning vilken innebär arbetstidsförkortningar
finnar man hos telefonbanken Skandiabanken. Banken har långa
öppettider och personalen arbetar som en följd härav delvis obekväma
tider. Vid företaget har man enats om att ersättningen för obekväm
arbetstid skall tas ut i form av en kortare arbetstid, vilket såväl arbets-
givare som arbetstagare enligt utfyllande regler lär kunna motsätta
sig.28

Det är finns vidare anledning att uppmärksamma ett försöksprojekt
som bedrivs av KFO och Handels. Projektet syftardels till att minska
förekomsten av mer- och övertid, dels till att höja sysselsättningsgraden
hos de många deltidsanställda i handeln. Tanken är att man med hjälp
av ett datorbaserat bemannings- och schemaläggningsprogram,
TimeCare, skall nå en ”ekonomiskt optimerad bemanning” vid varje
tidpunkt. De centrala parterna har träffat ett temporärt kollektivavtal
som gäller på vissa utpekade arbetsplatser. Försöksprojektet innebär
bland annat en minskning av den ordinarie arbetstid från 40 till 38
timmar 15 minuter per helgfri vecka för heltidsanställda. Vad gäller
deltidsanställda är däremot syftet det motsatta. Målsättningen är att
bara ha tillsvidareanställda som arbetar minst 20 timmar per helgfri

                                    
28 Jfr AD 1995 nr 112.
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vecka. Avtalet ger enskilde arbetstagare ett inflytande över förlägg-
ningen av arbetstiden. I avtalet anges att önskemål från butiksanställda
om arbetstidens förläggning skall beaktas i första hand. Det kan vidare
noteras att eventuella tvister i anledning av kollektivavtalet eller pro-
jektets skall behandlas av KFO och Handels centralt, och inte lokalt på
arbetsplatsen. De centrala parterna kan därigenom vid behov förändra
de särskilt avtalade villkoren.

Även om lokala arbetstidsförkortningar hör till undantagen på den
privata sektorn så man bör komma ihåg att flera centrala kollektivavtal
inom t.ex. industrin föreskriver kortare ordinarie arbetstid än 40 timmar
per vecka (ovan avsnitten 2.2.3–2.2.4).

3.3.3 Säsongsanpassad arbetstid

Vid säsongsanpassad arbetstid arbetar arbetstagarna olika långa dagar
under olika tider på året. Detta sätt att organisera arbetet förekommer
på arbetsplaster där efterfrågan går i någorlunda regelbundna cykler.
Till följd av en allt mer ”slimmad” produktion och en strävan att hålla
nere lagerkostnader har säsongsförändringar uppmärksammats även
inom traditionell tillverkningsindustri.

Säsongsanpassad arbetstid förekommer i lång rad olika varianter.
Det vanligaste tycks vara att använda någon form av arbetstidsbank
eller arbetstidskonto. En arbetstidsbank kan sägas vara en bank där den
anställde eller företaget kan sätta in och ta ut arbetstid. Syfte är att
fördela arbetstiden mellan perioder med hög respektive låg arbets-
belastning. Om en arbetstagare arbetar mer än normaltid, dvs. fler
timmar än kollektivavtalet anger som normal arbetstid, görs en insätt-
ning i arbetstidsbanken. Arbetstagaren får då ett överskott på sitt konto.
Arbetar den anställde mindre än normaltid görs istället ett uttag från
kontot. Vanligen finns det begränsningar av hur mycket över- respek-
tive underskott den anställde får ha på sitt konto. Det finns en mängd
olika varianter på hur jämnvikt skall uppnås på kontot. På vissa arbets-
platser får arbetstagaren kompensation i pengar om han eller hon vid
beräkningsperiodens slut har ett överskott på sitt konto. På andra
arbetsplatser utgår ingen sådan kompensation. Vanligen kan den
anställde enligt avtalet inte bli skyldig något om han eller hon vid slutet
av beräkningsperioden skulle ha underskott på sin tidsbank.

På  V olv o  Bu ss i Bor å s ha r  un de r  en  lå ng  f ö ljd av år  f ör e k om mit sto r a
säsongsfluktuationer. Under hösten har beläggningen varit hög medan
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den under våren varit lägre. Mot bakgrund härav har Volvo träffat ett
avtal med den lokala Metallklubben om att arbetstiden kan variera från
34 timmar till 42,5 timmar per helgfri vecka. Årsarbetstiden är 1832
timmar och basarbetstiden är 8,5 timmar per dag. Mertid kan tas ut på
tre sätt:

• 7 stycken klämdagar som fastställts i avtalet (och inträffar främst
under våren när arbetsbelastningen är låg),

• 8,5 timmar över vilka arbetstagarna disponerar själva, samt
• 56 timmar som arbetsgivaren kan lägga ut som arbetsfri tid.

Arbetsveckans längd fastställs tre veckor i förväg av arbetsgivaren.
Någon förändring av lönen innebär inte avtalet. Enligt avtalet kan
arbetstagare inte bli skyldiga tid om ett eventuellt underskott uppstår.

Ett annat exempel utgör Danisco Sugar AB. Företaget producerar
socker i olika former och har stora variationer i arbetsbelastning.
Särskilt hög är arbetsbelastningen under hösten när betorna skall
skördas, den s.k. betkampanjen. Under denna tid måste maskinerna gå
dygnet runt. För att underlätta anpassning av arbetstiden till produk-
tionens krav har ett kollektivavtal träffats som tillåter säsongsanpassad
arbetstid. Under betkampanjen är den genomsnittliga arbetstiden, utan-
för skiftgång, 46 timmar per vecka fördelade på 5 eller 6 dagar. Vidare
finns ett mycket varierat skiftarbetsmönster. Under perioder med lägre
arbetsbelastning minskas arbetstiden i motsvarande mån. Detta är möj-
ligt genom att arbetstid utöver genomsnittstiden per år sparas i en tid-
bank. De arbetade timmar från högsäsongen som överstiger avräk-
ningsgränsen ersätts med lönepålägg till månadslönen.

3.3.4  Konjunkturanpassad arbetstid

Det finns en mängd företag som infört konjunkturanpassad arbetstid.29

På samma sätt som vid säsongsanpassad arbetstids är dessa lösningar
vanligen uppbyggda som någon form av tidsbank.

På SAAB Automobile i Trollhättan träffades 1996 ett avtal mellan
arbetsgivaren och den lokala metallklubben som möjliggör att arbetstid
och produktion anpassas till efterfrågan. Detta sker med hjälp av
produktionsflexibel arbetstid. Tanken bakom det nya systemet är att
företaget och de anställda lättare skall kunna anpassa sig till osäkerhet

                                    
29 För ytterligare exempel se K. Håkansson & T. Isidorsson, Flexibla tider.
Rapport till Metallindustriarbetarförbundet (1997) s. 48 ff.
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på marknaden eller oväntad ökning i orderingången. Bilförsäljningen
svänger månad för månad och det är därför svårt att långsiktigt planera
produktionen. I likhet med Volvo Buss strävar SAAB efter att minska
kostnaderna för lagerhållningen genom att anpassa produktionen till
efterfrågan.

Produktionen är organiserad i tvåskift. Det första skiftet är alltid lika
långt. Arbetet pågår mellan 05:54 och 14:30. Det andra skiftet kan
däremot variera. Skiftet inleds alltid 14:30 men avslutas mellan 21:00
och 23:06 utom fredagar då skiftet till följd av inarbetad tid kan sluta
mellan 19:00 och 23:06. Det finns fem olika arbetstidsalternativ. De
olika alternativen innebär att den genomsnittliga veckoarbetstiden kan
komma att variera mellan 36 och 44 timmar per vecka. Vilket alternativ
som skall tillämpas bestäms av produktionsledningen efter regelbundet
återkommande kapacitetsplaneringsmöten där facket deltar. Det valda
alternativet används sedan tillsvidare, dock i minst tjugo dagar. Om
arbetsgivaren beslutar att använda ett annat arbetstidsalternativ så
måste de anställda informeras om detta minst tjugo dagar i förväg.

D e t fin ns  tv å  olik a  ty pe r  a v sa ldo n;  d et pe r so nlig a  o c h de t kolle k tiv a
saldot. Produktionen styrs med det kollektiva saldot. Det kollektiva
saldot måste nollställas inom 1,5 år. En ny mätperiod börjar när saldot
nått +/– 0. Saldo får inte ligga över eller under 90 timmar. Tid över 90
timmar ersätts som övertid. Om en arbetstagare slutar eller blir uppsagd
kan han eller hon aldrig bli skyldig någonting även om han eller hon
ligger på ett negativt saldo. Månadslönen påverkas inte av vilken
arbetstid som använts. OB-ersättningen varierar dock beroende på
vilket schema som tillämpas. De som omfattas av produktionsflexibel
arbetstid – vilket i princip är alla anställda i produktionen – får ett löne-
tillägg på 2 % av lönen varje månad.

Även Scania AB i Södertälje har anpassat arbetstiderna efter pro-
duktionen i syfte att möta svängningar i efterfrågan och minska leve-
ranstiderna. I ett avtal har Metall och Scania enats om att tillåta arbets-
tidsvariation med +/– 10 timmar över en tvåveckorsperiod. Föränd-
ringar i arbetstidens längd beslutas centralt av Scanias planeringsråd.
Facket ingår inte i planeringsrådet. Däremot deltar facket i beslut om
arbetstidens förläggning.

Berörda parter skall får besked om förändringar i god tid. Är det
fråga om förkortning skall beskedet lämnas senast två veckor i förväg
och vid förlängning senast fyra veckor i förväg. Plus- och minustid i
förhållande till den ordinarie arbetstiden registreras i en individuell
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tidbank som tillåts variera med +/– 175 timmar. Arbetstid utöver detta
är övertid och den får per år uppgå till högst 300 timmar. Arbetstagare
som säger upp sig själva eller sägs upp på grund av arbetsbrist kan inte
bli återbetalningsskyldiga för negativ tid. Plustid ersätts enligt gällande
övertidsbestämmelser.

Också på OVAKO Steel i Hofors har man – efter såväl hårda för-
handlingar som omröstningar bland Metalls medlemmar – träffat ett
avtal om flexibla arbetstider. Genom avtalet har frågan om flexibel
arbetstid till viss del kopplats till kompetensutveckling. Avtalet går
grovt förenklat ut på att de anställda arbetar mer när företaget har
mycket att göra och mindre när företaget har lite att göra. De perioder
som de anställda arbetar mer går överskottet in i en tidbank och när det
finns mindre att göra kan de anställda vara lediga och ta ut ifrån tids-
banken.

En normalvecka kan exempelvis se ut så att de anställda arbetar 40
timmar. Av dessa kan 38 timmar utföras i produktionen och två av-
sättas till utbildning och kompetensutveckling. När ett större produk-
tionsbehov uppstår kan utbildnings- och kompetensutvecklingstiden
minskas med t.ex. 1 timme varvid produktionstiden ökas till 39 timmar.
Samtidigt kan arbetstagarna arbete t.ex. ytterligare 8 timmar pro-
duktionen vilket förlänger den totala produktionstiden till 47 timmar på
en vecka. De sista åtta timmarna bokförs som plustimmar. När produk-
tionsbehovet sedan sjunker kan produktionstiden minskas till t.ex. 28
timmar. Om tiden för kompetensutvecklingen ökas till 4 timmar så får
arbetstagaren en minustid om 8 timmar. Denna tas ut som betald
ledighet. På varje lönespecifikation får den anställde redovisning av sitt
timsaldo.

Variationerna i arbetstiden bestäms på OVAKO av ett konjunkturråd
där även arbetstagarorganisationerna är representerade. Efter konjunk-
turrådets beslut skall varsel om förändring ges minst fyra veckor innan
en ökning i arbetstidsuttag sker. När det gäller förkortningar är två
veckors varseltid tillräckligt.

3.3.5 Varierad arbetstid

På Svenska Statoil finns ett projekt med varierad arbetstid. Bolaget
bedriver bl.a. distribution av bränsle. I syfte att åstadkomma en så hög
grad av fordonsutnyttjande som möjligt vill företaget minska den tid
när distributionsfordonen inte är i drift. För att uppnå detta har man
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konstruerat ett skiftcykelsystem som går ut på att fem förare delar på
två bilar. Skiftens längd är nio timmar och läggs ut så att en förare
under en treveckorsperiod antingen arbetar för- eller eftermiddagspass.
Under den fjärde veckan arbetar han sedan förmiddag fram till och med
torsdag och är sedan ledig fram till fredag vecka fem då han även
arbetar tio timmar på lördagen. Under de fyra första veckorna är
föraren ledig under såväl lördag som söndag. För de anställda innebär
systemet att arbetspassen är längre än de vanliga åtta timmarna, men
det ger i gengäld en längre sammanhållen ledighet. För företaget är
vinsten att fordonsparken utnyttjas mer effektivt.

En liknande lösning har man hos Limmareds skogar AB. Eftersom
företagets ströläggning på grund av sin utformning varken lämpar sig
för en- eller tvåskift har bolaget och STIAF träffat ett avtal om varie-
rande arbetsschema. Ströläggningen kräver fyra personers bemanning
sextio timmar per vecka. Det har lösts genom att man håller igång
driften under varierande längd olika dagar i veckan med hjälp av sex
personer som är verksamma på avdelningen och en inlånad ifrån sågen.
På måndagar är driften igång elva timmar, på tisdagar och torsdagar i
13,5 timmar, på onsdagar i 11,5 timmar och på fredagar i elva timmar.
Detta gör totalt 60 timmar per vecka. De sex personer som på fast bas
är verksamma i ströläggningen arbetar efter ett för samtliga varierande
veckoschema där alla måste var närvarande viss period men där perio-
den varierar individuellt. Alla har också en arbetsfri dag per vecka,
förutom lördag och söndag. Den individuella arbetstiden varierar här
per dag från åtta till tretton och en halv timme per dag.

3.3.6 Informell arbetstidsreglering

Vid kontakt med företrädare för fackklubben och företagsledningen på
ett mindre sydsvenskt företag framhöll båda sidor att det inte finns
några avtal i egentlig mening. Man sätter sig helt enkelt i kafferummet
vid behov och diskuterar önskemål från såväl personal som företagts-
ledningen. Finns det anställda som t.ex. behöver hämta eller lämna
barn på dagis får de göra så, bara de tar ansvar för att arbetet inte blir
lidande. Ledningen ger här de fabriksanställda ett stort mått av frihet
inom vissa gränser. Detta är en kraftigt automatiserad arbetsplats, där
de anställdas arbetsinsats mest handlar om att serva de dygnet runt
g åe n de  ma s kin e rn a . De tta  ka n  d e  a n stä lld a gör a  u tan  att d r ifte n sto p pa s.
Härigenom kan de anställdas faktiska arbetstid frikopplas från verk
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samhetens driftstid. Genom denna frikoppling får de anställda stora
möjligheter att själva bestämma över sin arbetstid.

Arbetstidsreglering på detta företag kan betecknas som informell.30

Vårt intryck är att denna typ av reglering har stor utbredning, särskilt
på mindre arbetsplatser. Den beskrivna lösningar ger arbetstagarna ett
relativt stort mått av frihet att bestämma över arbetstidens förläggning.
Rättsligt lär dock bestämmanderätten ytterst ligga hos arbetsgivaren.31

Ordningen kan beskrivas så att arbetsgivaren tillfälligt avstått från att
utöva den bestämmanderätt som tillkommer honom enligt utfyllande
regler.

En något mer formaliserad modell tillämpas vid Akademiska sjuk-
huset i Uppsala. För sjuksköterskor är det ofta självklart att de är
skyldiga att arbeta såväl kvällar som helger. Ett besvärligt moment är
dock hur arbetspassen skall läggas ut. På vissa kliniker vid sjukhuset
har man infört ett system där arbetsgivaren anger vilken bemanning
som gäller. Därefter gör personalen själv upp vem som skall vara ledig
vilken helg etc. Arbetsgivaren utövar sin bestämmanderätt bara när
arbetstagarna inte kan enas inom gruppen. Systemet sägs fungera
utmärkt.

3.4 Lokala lösningar – sammanfattande synpunkter

De lokala lösningar vi studerat på den offentliga sektorn skiljer sig i
flera avseende från dem vi granskat på den privata sektorn. Inom den
offentliga sektorn dominerar lösningar vars huvudsakliga innebörd är
en förkortning av arbetstiden och i flertalet studerade fall har arbets-
tidsförkortningen genomförts utan samband med t.ex. förändrade
produktionsformer eller ändringar i arbetstidens förläggning. De lokala
lösningar vi studerat på den privata sidan uppvisar ett annat mönster.
De lösningar som huvudsakligen innebär en förkortning av arbetstiden
är få och där sådana införts har dessa regelmässigt kopplats till olika
förändringar i produktionen eller liknande (avsnitt 3.3.2). Flertalet av
de studerade lösningarna är istället inriktade mot att åstadkomma ett
f le xib e lt u tny ttja n de  a v a rb e tstid en  ( a vs nitt 3 .3 . 3– 3. 3. 5 ) . D e ss a
sk illna d e r mellan offentlig och privat sektor kan förklaras mot
bakgrund av de skilda syften som legat bakom projektens genom-
förande.

                                    
30 Petersen, Informel ret på kvindearbejdspladser, Akademisk forlag 1991.
31 Se t.ex. AD 1980 nr 78 och 1981 nr 14.
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Besluten att genomföra arbetstidsförkortning på den offentliga sek-
torn har till stor del styrts av andra hänsyn än rena verksamhets- eller
arbetsgivarintressen. I Kiruna var syftet att minska den psykiska och
fysiska belastningen för de anställda och därigenom minska sjukfrån-
varo. I Stockholm finner man ett vidare syfte. Arbetstidsförkortningen
utgör en försöksverksamhet som syftar till att undersöka vilka effekter
en arbetstidsförkortning har på sysselsättning, effektivitet och kvalitet i
vården, personalens hälsa m.m. I Växjö – där det inte är fråga om
någon försöksverksamhet – har arbetstidsförkortningen dikterats av en
önskan att förbättra personalens hälsa och att skapa fler arbetstillfällen.
Man har även pekat på att arbetstidsförkortningen kan bidra till en höjd
vårdkvalitet och att den ger möjlighet för deltidsanställda att arbeta
heltid. Gemensamt för de anförda skälen tycks vara att de i första hand
syftar till förbättringar för de anställda eller samhället i stort (t.ex.
genom minskad arbetslöshet). Verksamhetsintresset tillgodoses mer in-
direkt. Man tänker sig t.ex. att vårdkvalitén höjs om personalens arbets-
belastning minskas.

Det är knappast någon tillfällighet att samtliga rena arbetstidsför-
kortningar vi funnit härrör från kommuner där socialdemokrater ingår i
den politiska majoriteten. Det tycks också som att initiativet till
arbetstidsförkortningen kommit från politiker. Fackets inflytande på ut-
formningen av arbetstidsförkortningen har generellt varit begränsat. Att
så är fallet kan förklaras av att förkortningen sällan har krävt några
uppoffringar från arbetstagarsidan. De rättsliga formerna för arbets-
tidsförkortningarna präglas av viss löslighet. Det vanliga tycks vara att
arbetstidsförkortningen genomförts ensidigt av arbetsgivaren. I vissa
fall har den tagit formen av ett erbjudande som enskilda arbetstagare
kunnat acceptera. Bara i enstaka fall har arbetstidsförkortningen reg-
lerats genom kollektivavtal. I vissa fall har förkortningen inte ens före-
gåtts av fackliga förhandlingar. Däremot innebär lösningarna ofta att
enskilda arbetstagare får visst inflytande. I t.ex. Växjö har enskilda
arbetstagare givits möjlighet att välja mellan kortare arbetstid eller
högre lön.

På den privata sektorn är det verksamhetsintresset som stått i för-
grunden. Inititivet till förändringar i arbetstidsregleringen har huvud-
sakligen kommit från arbetsgivaren och syftet är i första hand att
åstadkomma effektivitetsvinster i produktionen. Sätten att nå detta mål
är många och flera har redovisats i avsnitt 3.3. I den mån arbetstidsför
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kortningar har genomförts får dessa främst uppfattas som en kompen-
sation för en arbetsgivarstyrd flexibilisering av arbetstiden.

De förändringar som genomförts på den privata sidan innefattar – till
skillnad mot vad som är vanligt på de offentlig sidan – påtagliga upp-
offringar från arbetstagarna, t.ex. genom att arbetsidens längd varierar
eller att förläggningen blir mer obekväm. Förändringar av detta slag
kan inte genomföras ensidigt av arbetsgivaren. På den privata sektorn
har det lokala facket därför spelat en mer framträdande roll vid utform-
ningen av arbetstidsregleringen, än som är fallet i de lösningar som
studerats från den offentliga sektorn. Arbetstidslösningarna har normalt
givits en mer fast rättslig form. Frågorna regleras vanligen i lokala
kollektivavtal som klart utmejslar vilken befogenhet som tillkommer
arbetsgivaren. Det framgår också regelmässigt på vilket sätt det lokala
facket får delta vid diskussionerna om hur arbetstiden konkret skall
läggas ut. Den slutliga bestämmanderätten ligger dock vanligen i
arbetsgivarens händer. De enskilda arbetstagarnas deltagande i
beslutprocessen är ytterligt begränsat och sträcker sig normalt inte
längre än att dessa skall underrättas i god tid innan förändringar
genomförs (jfr 12 § arbetstidslagen). Här bör erinras om att de lokala
lösningar som studerats i avsnitt 3.3.2–3.3.5 huvudsakligen är hämtade
från större arbetsplatser inom främst tillverkningsindustrin. Som antytts
i avsnitt 2.3.6 och 3.3.6 är bilden troligen en helt annan för tjänstemän
och anställda på små eller medelstora arbetsplatser.

T ro ts a tt d e lok a la  lö sn ing a rn a  p å de n  p riv ata  se k tor n  h uv ud sa kli ge n
dikterats av verksamhetsintressen tycks uppfattningen inom berörda
fackklubbar till övervägande del vara positiva. Att så är fallet hindrar
naturligtvis inte att även negativa röster hörs. I fråga om varierad- och
konjunkturanpassad arbetstid framhålls ibland att de långa arbetspassen
gör att det blir svårt att hinna slappna av från arbetet, och detta även
under längre ledigheter. Vidare upplever många arbetstagare det som
ett betydande problam att det periodvis är svårt att hinna med privat-
och familjeliv. I vissa fall upplevs själva arbetstidssystemen som svår-
överskådliga av arbetstagarna. Mot bakgrund av sådana skäl har man
på några arbetsplatser övergivit lösningar med varierad- och
konjunkturanpassad arbetstid.32

                                    
32 Så t.ex Volvo Lastvagnar AB Komponenter och Volvo Personvagnar Kom-
ponenter AB i Köping.
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4. Avslutande synpunkter

Den genomgång av centrala kollektivavtal som här redovisats är inte
upplyftande för dem som ser arbetsmarknadens parter som motorn i en
utveckling mot kortare arbetstid och flexibla arbetstidslösningar vilka
tar hänsyn både till verksamheten och arbetstagarna. Det typiska
branschavtalet anger den ordinarie arbetstiden till 40 timmar per helgfri
vecka och frågan om arbetstidens förläggning överlämnas till de lokala
parterna. D e t fö re k om me r  a vta l me d  ko rta r e  ar b ets tid elle r  olika 
f le xib la  lösningar, men dessa framstår alltjämt som undantag. Någon
tydlig tendens till en ökad utbredning av avtal med kortare arbetstid går
heller inte att fastställa. Möjligen kan bilden förändras under de
närmaste åren. Arbetstmarknadens parter har under den senaste tiden
varit utsatta för visst politiskt tryck att träffa avtal om förkortning av
arbetstiden. Skilda fackförbund har inför avtalsförhandlingarna fram-
ställt krav i denna riktning.33 Allvaret i dessa krav kan dock inte be-
dömas förrän de prövats i förhandlingar.

Innovativa arbetstidslösningar hittar man främst på företagsnivå. I
vissa kommuner prövas lösningar med kortare arbetstid. Syftet med
dessa lösningar är i första hand att åstadkomma förbättringar för de
anställda eller skapa nya arbetstillfällen. Det framstår inte som troligt
a tt d en  ty pe n  av  lös nin ga r  kom me r  att spr id a si g uta n fö r  de n
k om mu na la  sektorn. Man kan knappast vänta sig att arbetsgivare i all-
mänhet skall inta en lika altruistisk hållning som socialdemokratiska
kommunalpolitiker. Tvärtom visar de exempel på lokala lösningar vi
funnit från den privata sektorn att arbetstagarintresset haft svårt att göra
sig gällande där.

Mot bakgrund härav bör man ställa frågan varför avtalsfloran inte
uppvisar fler försök med kortare arbetstid eller flexibla lösningar som
även tillvaratar arbetstagarintressen? Man kan tänka sig flera förkla-
ringar.

En första förklaring kan sökas i trögheten på arbetsmarknaden. Det
kan helt enkelt vara svårt att sätta sig över invanda tankemönster och
hitta lösningar vilka på ett rimligt och effektivt sätt tillgodoser verk

                                    
33 Se t.ex Lag&Avtal nr 9/97 s. 12 f.
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samhetens och arbetstagarnas behov. Detta är i första hand ett peda-
gogiskt problem. Lösningen ligger i ett sådant upplysningarbete som
t.ex. bedrevs inom ramen för arbetsmarknadsdepartementets Arbets-
tidsprojekt under år 1997 och som bl.a. syftat att lyfta fram goda
exempel. Att så pass fylliga redovisningar av enskilda arbetstids-
lösningar lämnas i denna rapport kan ses som ett bidrag i ett sådant
arbete.

En annan förklaring kan sökas i att det är svårt att beräkna kost-
naderna för förändringar av arbetstidsregleringen. Ett företags- eller
en myndighets kapacitet att producera varor och tjänster påverkas av en
lång rad faktorer, såsom tillgång på maskin, kvalificerad arbetskraft,
möjligheter att övergå till skiftarbete, förändra öppettider etc. Om –
v ilke t inte  v er k ar  va r a  ov an lig t – fa c k liga  fö r et rä d ar e  anse r  att
k ostn a de n  för t.ex. en arbetstidsförkortning är lägre än arbetsgivar-
sidans anser, kommer något avtal inte till stånd.34 Att komma till rätta
med detta problem av slag är sannolikt svårare. Det handlar –
föreställer vi oss – om att identifiera de faktorer som gör att arbetstids-
förkortningar påverkar produktiviteten och bedöma deras relativa
betydelse.35 Det är naturligtvis en utopi att man skall komma så långt
att enighet uppnås i dessa frågor. Om man lyckas identifiera vilka
faktorer som skall tillmätas betydelse torde möjligheterna öka för att
parterna skall uppnå en samsyn.

E n sis ta  –  min dr e  p r og re ss iv –  f ör k la rin g sk ulle  kun na  va r a  att ef te r -
frågan på arbetstidsförkortningar inte är så stor bland den arbetande
delen av befolkningen, i vart inte fall till det pris ifråga om minskat
löneutrymme som arbetsgivararna kan acceptera. Att så skulle vara
fallet har visst stöd i genomförda undersökningar. I Växjö har mindre
än 3 % av de anställda accepterat kortare arbetstid i utbyte mot att avstå
från löneförhöjning.36

Vi kan alltså konstatera att det finns påtagliga svårigheter att genom
kollektivavtal åstadkomma kortare arbetstid och flexibla arbetstids-
lösningar vilka tar hänsyn både till verksamheten och arbetstagarna.

                                    
34 I kommentarer till 1998 års avtal för pappersindustrin (ovan sid 7) uttalade
besvikna lokala företrädare att de fått betala arbetstidsförkortningen två
gånger; dels genom lägre löneökning dels genom ökad flexibilitet för arbets-
givarna.
35 Se t.ex. D. Anxo, Arbetstidens längd och produktivitet. Expertrapport i
SOU 1991:82.
36 Se även ”Allmänheten om arbetstider och löner” (Sifo-undersökning doku-
mentnummer 3271940, publicerad 1997-08-22).
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Trots detta delar vi arbetstidskommitténs uppfattning att frågor om
arbetstidens längd och förläggning i första hand inte bör lösas lagstift-
ningsvägen, utan genom avtal på arbetsmarknaden. Medlet att styra
avtalsutvecklingen är inte lagstiftning utan ett intensivt forsknings-,
utvecklings- och informationsarbete.
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Sammanfattning

Johnsson, D. & Malmberg, J., Avtalsutveckling på arbetstidsområdet.
Arbetslivsinstitutet, Solna, Arbetslivsrapport 1998:2, 33 sidor.

I rapporten undersöks om och på vilket sätt förekommande kollek-
tivavtal bidrar till förkortning av arbetstiden respektive ger möjlighet
till flexibla arbetstidslösningar. När det gäller flexibla arbetstids-
lösningar försöker vi även beskriva i vilken utsträckning lösningarna
tillgodoser företagens behov, t.ex. genom ökade möjligheter till varie-
rad arbetstid, respektive ger enskilda arbetstagare ökade möjligheter att
förena arbete, familj och fritid. Frågan är med andra ord hur dessa
skilda intressen, verksamhetsintresset och arbetstagarintresset, balans-
eras i förekommande kollektivavtal. Undersökningen omfattar såväl
centrala avtal som lokala lösningar.

Flertalet centrala kollektivavtal anger att ordinarie arbetstid är högst
40 timmar per vecka och att arbetstidens förläggning bestäms av
arbetsgivaren efter samråd med det lokala facket. D e t f ö re k om me r 
a vta l m e d ko rt ar e  a rb e tstid  e lle r  olik a  f le xi bla  lösningar, men dessa
framstår alltjämt som undantag. För att finna exempel på nyare arbets-
tidsformer med antingen kortare arbetstid eller mer flexibel förläggning
av arbetstiden får man i första hand söka efter arrangemang på lokal
nivå.

De lokala lösningar vi studerat uppvisar påtagliga skillnader mellan
privat och offentlig sektor. I vissa kommuner finns lösningar vars
huvudsakliga innebörd är en förkortning av arbetstiden utan sänkning
av lönen. Dessa har i flertalet fall genomförts utan samband med t.ex.
förändrade produktionsformer eller ändringar i arbetstidens förlägg-
ning. De lokala lösningar vi studerat på den privata sidan uppvisar ett
annat mönster. Här är flertalet av de studerade lösningarna istället
inriktade mot att åstadkomma ett f le xib e lt u tny ttja n de  a v arb e tstid en  i
sy ft e a tt e ff e kt iv ise ra  p ro du ktio ne n . De lösningar som huvudsakligen
innebär en förkortning av arbetstiden är få. Där sådana har införts är
dessa regelmässigt kopplade till olika förändringar i produktionen eller
liknande. D e ssa  sk illna d e r mellan offentlig och privat sektor kan för-
klaras av de skilda syften som legat bakom lösningarnas genom-
förande.
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