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1 Inledning 
 
Uttag av övertid ska ses som extraordinära inslag i arbetet och får inte sättas i system.1 Ändå är 

övertidsarbete både vanligt förekommande och återkommande för många arbetstagare. År 2016 

arbetade ungefär var femte anställd i genomsnitt sex timmar övertid per vecka.2 Enligt en 

undersökning genomförd av SCB, vill uppskattningsvis 380 000 heltidsanställda gå ner i 

arbetstid.3 Var tionde uppgav att de är nöjda med att arbeta heltid, men vill samtidigt arbeta 

mindre övertid.4 En femtedel av de tillfrågade ville minska sin arbetstid för att de inte orkar 

arbeta heltid eller på grund av att arbetet är för psykiskt eller fysiskt krävande.5 Resultatet 

uppvisade stora skillnader mellan privat och kommunal sektor i detta avseende. 24 % i 

kommunal sektor uppgav att de vill minska arbetstiden på grund av bristande ork, medan 

motsvarande siffra i privat sektor var 15 %.6  

Det finns ett uppenbart behov av återhämtning efter utfört övertidsarbete. Samtidigt är 

utgångspunkten i svensk arbetsrätt att utfört arbete ersätts kontant, en grundsats som också 

gäller övertidsarbete. Regler om övertidskompensation finns ej stadgade i lag utan uppfattas 

helt som en avtalsfråga för arbetsmarknadens parter.7 För de fall övertidsersättning inte finns 

reglerad i avtal ska vanligtvis förhöjd ekonomisk ersättning utgå i enlighet med de 

ersättningsstorlekar som föreskrivs i närmast tillämpliga kollektivavtal. 8 Regelmässigt 

föreskrivs i kollektivavtal en möjlighet att erhålla kompensation antingen i form av pengar eller 

som ledig tid (kompensationsledighet).9  

I enlighet med den svenska modellen har arbetsmarknadens parter i många fall anpassat 

arbetstidsregleringen och övertidskompensationens beskaffenhet efter olika bransch-, företags, 

och verksamhetsförutsättningar. Den svenska arbetstidslagen tillåter långtgående avsteg från 

lagens regler genom kollektivavtal. Lagen kan, under vissa förutsättningar, avtalas bort såväl i 

                                                
1 AD 2008 nr 109, Prop. 1981/82:154, s. 67.  
2 Statistik från SCB som Unionen sammanställt. Rikssnittet var enligt undersökningen 6.2 timmar övertid per 

vecka. [www.unionen.se].  
3 SOU 2018:24, s. 21 och 254. 
4 Ibidem, s. 261.  
5 Skillnaderna mellan kvinnor och män är enligt undersökningen relativt små. Dock vill nästan var tredje 

heltidsarbetande LO-medlem minska sin arbetstid. Det är dubbelt så vanligt att LO-medlemmar uppger att de 
inte orkar eller att arbetet är för fysisk eller psykiskt ansträngande jämfört med Saco- och TCO-medlemmar. 
Se härför SOU 2018:24, s. 262 ff.  

6 Ibidem, s. 262 f. Inom utbildning samt vård & omsorg uppger 26 % att de vill minska arbetstiden med 
anledning av bristande ork. Noteras bör att resultaten för statliga sektorn ej redovisades p.g.a. för få svarande.  

7 Prop. 1981/82:154, s. 20 och 66. 
8 AD 1991 nr 91, AD 1991 nr 81, AD 1976 nr 65. Se även Källström & Malmberg, 2016, s. 205. 
9 SOU 2002:58, s. 44.  
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enstaka delar som i sin helhet, något som arbetsmarknadens parter genom åren flitigt valt att 

nyttja. I kollektivavtal återfinns regelmässigt bestämmelser om i vilken utsträckning 

övertidsarbete får tas ut, förutsättningar för uttag av övertidsarbete, samt i vilken form 

övertidskompensation får utges. Avtalsfriheten har emellertid i viss mån begränsats sedan EU-

rättens inträde i den svenska rättsordningen.10  

Sverige har sedan inträdet i EU förbundit sig att tillämpa de arbetsrättsliga normer som 

följer av EU-rätten.11  EU-samarbetet har b.la medfört att Sverige dels måste införliva ny 

lagstiftning i den nationella rättsordningen, dels säkerställa att den efterlevs. Den huvudsakliga 

EU-lagstiftningen på arbetstidens område är Europaparlamentets och rådets direktiv 

2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden, det s.k. 

arbetstidsdirektivet. Arbetstidsdirektivet uppställer vissa begränsningar som förhindrar avsteg 

från direktivets miniminormer, vilket utmanar den svenska modellen i olika 

avseenden.12Arbetstidsdirektivet uppställer särskilda minimikrav beträffande övertidsarbete 

och viloperioder som endast får frångås under förutsättning att arbetstagaren erbjuds 

motsvarande kompensationsledighet, eller i undantagsfall när det av objektiva skäl inte är 

möjligt, ett annat lämpligt skydd.  

Mot bakgrund av de anvisningar som framgår av arbetstidsdirektivet och att arbetstid, i 

enlighet med den svenska modellen, kan regleras i kollektivavtal är det av intresse att undersöka 

arbetstidsdirektivets närmare innehåll avseende övertidsarbete och hur dessa bestämmelser har 

genomförts i svensk rätt. Det finns också ett värde i att undersöka hur avvikelser från direktivets 

miniminormer samt övertidskompensation regleras i svenska kollektivavtal, och att särskilt 

analysera huruvida kontant ersättning vid övertidsarbete är förenligt med direktivets krav på 

kompensationsledighet eller annat lämpligt skydd.  

 

1.1 Syfte  
Uppsatsens övergripande syfte är att fastställa arbetstidsdirektivets syfte och innehåll vad gäller 

övertid, viloperioder, och möjligheter till avvikelser, samt att särskilt analysera direktivets krav 

på kompensationsledighet eller annat lämpligt skydd. Ett annat syfte är att undersöka hur 

reglerna om kompensationsledighet eller annat lämpligt skydd införlivats i arbetstidslagen och 

                                                
10 Enligt Nyström har arbetsmarknadens parter varit avvisande till den typ av detaljreglering som direktivet 

medfört. Se härför Nyström, 2017, s. 390. 
11 Trots att detta får anses som notorisk fakta så kan det vara av intresse att hänvisa till några av de viktigaste 

rättshandlingarna vari Sveriges EU-rättsliga skyldigheter framgår. Se företrädesvis Sveriges 
anslutningsfördrag, EUT C 241, 29.08.1994, s. 9–404. I svensk rätt se särskilt 10 kap 6 § RF samt 
anslutningslagen till EU, Lag (1994:1500).  

12 Prytz, 2016, s. 226.  
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att analysera om dessa regler genomförts och tillämpas korrekt i svensk rätt, i synnerhet i 

relation till hur övertidskompensation och avvikelser från arbetstidsdirektivets minimikrav 

rörande viloperioder och begränsningar av veckoarbetstiden kommer till uttryck i några centrala 

kollektivavtal på privat sektor respektive på kommun- och landstingssektorn. 

 

Följande frågeställningar besvaras: 

- är det förenligt med arbetstidsdirektivet att i kollektivavtal sanktionera att arbetad 

övertid kompenseras i form av kontant ersättning? 

- uppfyller svensk rätt arbetstidsdirektivet krav på kompensationsledighet eller annat 

lämpligt skydd vid avvikelser från direktivets miniminormer? 

 

1.2 Avgränsningar 
Arbetstidslagen innehåller en mängd olika arbetstidsbegrepp. Denna uppsats utgår endast från 

övertid så som den regleras för heltidsanställda. Olika aspekter av arbetstid hänförliga till 

deltidsanställda, eller anställda med flextid är således varken redogjorda för eller ingår i 

undersökningen av kollektivavtalen. 

Själva undersökningen av kollektivavtalen är avgränsad till att enbart behandla de 

bestämmelser som rör avvikelser från arbetstidsdirektivets minimikrav, samt de rekvisit som 

uppställs för att övertidskompensation ska utges i form av pengar respektive 

kompensationsledighet. De huvudöverenskommelser som kompletterar Allmänna 

bestämmelser ingår inte i undersökningen eftersom regleringen av såväl avvikelser som 

övertidskompensation gäller för samtliga avtalsparter.13 

Bestämmelser om arbetstid i arbetsmiljölagen, eller i Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

ingår inte i framställningen, eftersom de delar av arbetstidsdirektivet som berörs i denna uppsats 

endast genomförts genom ändringar i arbetstidslagen.14 

 

1.3 Metod och material 
Uppsatsens utförande följer i stora drag rättsdogmatisk metod vars övergripande syfte är att 

fastställa gällande rätt (lex lata).15 Framställningen har i huvudsak tagit form utifrån en analys 

av de auktoritativa rättskällorna enligt rättskälleläran, dvs. utifrån författningar, förarbeten, 

                                                
13 Inga särskilda skillnader finns mellan de olika huvudöverenskommelserna. AB 13 § mom. 6 - avvikelser från 

arbetstidslagen hindrar inte att avvikelserna tillämpas t.ex. inom områdena lärare, hälsa & sjukvård eller 
allmän kommunal verksamhet.  

14 Prop. 2003/04:180, s. 14 ff. 
15 Sandgren, 2015, s. 43 
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rättspraxis och doktrin. 16  Det förhållningssätt till rättsdogmatiken som tillämpats i 

arbetsprocessen bygger primärt på Peczenik och Kleinemans syn på rättsdogmatiken. Enligt 

Peczenik får den rättsdogmatiska metoden, utöver syftet att fastställa gällande rätt, innehålla en 

rättslig analys där hänsyn även tas till material som i och för sig inte är en auktoritativ rättskälla, 

men som ändå får anses stå i samband med dessa. Rättsdogmatikern får, enligt Peczenik, 

därutöver lägga fram förslag de lege ferenda och visa på följderna av en viss rättstillämpning, 

eller kritisera hur rättsreglerna är utformade, samt föreslå ändringar av rätten. Det mest 

väsentliga för ett rättsvetenskapligt arbete är att gällande rätt tolkas på ett koherent och etiskt 

försvarbart sätt.17 Det material som ligger till grund för arbetet är, utifrån rättskälleläran, av 

varierande dignitet och således av olika betydelse för den rättsliga argumentationen. Ju mer 

auktoritativt materialet är som rättskälla, desto större betydelse har den för argumentationens 

värde.18  

Framställningen är primärt fokuserad på arbetstidsdirektivet respektive arbetstidslagen 

i de delar som särskilt berör eller bildar underlag för hur reglerna om övertid respektive 

kompensationsledighet eller annat lämpligt skydd ska förstås. Det är EU-rätten som sätter 

ramverket för reglerna om kompensationsledighet eller annat lämpligt skydd. För att fastställa 

i vilken grad EU-rätten ställer krav på att kompensationsledighet ska utges, vad som utgör ett 

annat lämpligt skydd, samt i vilken utsträckning ett sådant skydd medges, utgör 

arbetstidsdirektivet och EU-domstolens praxis det huvudsakliga underlaget för tolkningen av 

dessa regler.19 Rådande tolkning av dessa EU-rättsliga normer i svensk rätt är i första hand 

hämtade ur arbetstidslagen och dess förarbeten. Eftersom bestämmelserna ifråga följer av EU-

rätten så är ett särskilt stort utrymme vikt åt de propositioner som legat till grund för 

arbetstidsdirektivets införlivande i svensk rätt.20 En utförlig beskrivning av hur arbetstidslagens 

bestämmelser ska förstås står vidare att finna i Arbetsmiljöverkets kommentarer till 

arbetstidslagen, varför även denna utgör ett omfattande underlag för hur arbetstidslagen ska 

tolkas. För att söka ytterligare vägledning i hur lagtexten ska tolkas samt vad som utgör lagens 

motiv har även doktrin på området använts. Eftersom det endast finns ett fåtal rättsfall på 

området, utgör dessvärre arbetsdomstolens praxis en begränsad del av framställningen. Den 

praxis som ingår i uppsatsen berör vissa bestämmelser om hur arbetstidslagens regler om 

                                                
16 Zetterström, 2017, s. 56.  
17 Ibidem, s. 312 ff.  
18 Se Peczenik, 1995, s. 215 ff.  
19 Även kommissionens tolkningsmeddelande om direktiv 2003/88/EG (EUT C 165/1, 24.5.2017) har i stor 

utsträckning legat till grund för hur bestämmelserna ifråga ska förstås. För tillvägagångssättet vid tolkning 
och värdering av det EU-rättsliga materialet, se avsnitt 1.3.1.  

20 Dessa är prop. 1995/96/162 samt prop. 2003/04:180.  
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övertid ska tolkas, samt i vilken form övertidskompensation ska utges när frågan inte är reglerad 

i avtal. Däremot finns i Arbetsdomstolens praxis inte någon vägledning i hur frågan om 

kompensationsledighet eller annat skydd ska förstås.  

Kollektivavtalsanalysen omfattar fem centrala kollektivavtal inom landstingskommunal 

och privat sektor. Ambitionen är att inkludera kollektivavtal inom olika sektorer på 

arbetsmarknaden och att kollektivavtalen tillsammans ska omfatta en betydande andel 

arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden. På privat sektor väljs kollektivavtalen ut från 

Medlingsinstitutets årsrapport över kollektivavtal som slutits 2017, med en avsikt att välja ut 

avtal inom olika branscher. På kommun- och landstingssektorn utgör Allmänna bestämmelser 

underlaget för undersökningen.  

 

1.3.1 EU-rättsligt material 
För att fastställa innebörden av det EU-rättsliga materialet använder jag mig av en s.k. EU-

rättslig metod, baserad på EU-domstolens tolkningsprinciper. EU-domstolen använder sig utav 

flera metoder i sin tolkningsverksamhet, varav vissa får anses som mer centrala än andra. De 

centrala tolkningsmetoderna är teleologisk tolkning, ordalydelsebaserad tolkning, samt 

tolkning utifrån rättsregelns sammanhang.21  

Innebörden av de EU-rättsliga bestämmelser som analyserats i denna uppsats fastställs 

utifrån EU-domstolens centrala tolkningsprinciper. Jag applicerar följaktligen en sammanvägd 

tolkningsmetod av det EU-rättsliga materialet utifrån dess ändamål, ordalydelse, och 

sammanhang.  

Det EU-rättsliga materialets betydelse för framställningen kan delas in i följande 

hierarkiska ordning. (1) Särskild tyngd fästs vid EU-domstolens avgöranden för de fall det däri 

finns ledning i hur en rättsfråga ska förstås. Arbetstidsdirektivet som rättskälla innehåller inte i 

sig tillräcklig information för att fastställa dess innebörd i alla delar. Det är i EU-domstolens 

praxis som förståelsen av direktivets materiella innehåll utvidgas och sätts i ett konkret 

sammanhang. Den praxis som finns på området är således avgörande för hur direktivet tolkas i 

relevanta delar för denna uppsats. (2) Väsentlig information om rättsreglernas innebörd framgår 

av själva direktivtexten. Enskilda bestämmelser ger utifrån sin ordalydelse viktig ledning i hur 

bestämmelsen ska tolkas. När ordalydelsen sätts i relation till direktivets ändamål och skälen i 

direktivets preambel finns goda möjligheter att sluta sig till rättsreglernas verkliga innebörd. 

                                                
21 Se mål C-292/82 Merck, p. 12, och i synnerhet mål C 337/82 St. Nikolaus Brennerei, p. 10, där domstolen 

uttalade vikten av att tolkningen beaktar såväl ordalydelse, kontext och målsättningar. Se även Reichel, 2013, 
s. 122, Hettne & Otken Ericsson, 2011, s. 158 f., samt Bergström & Hettne, 2014, s. 390.  
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(3) EU-rättens materiella innebörd underbyggs vidare med stöd av doktrin på området. 

Doktrinen är i sammanhanget en viktig resurs då den presenterar en värdefull sammanställning 

av rättsområdet och ger ytterligare bidrag till hur det rättsliga materialet bör förstås. 

 

1.3.2 Tolkning av kollektivavtal 
Kollektivavtal, likt andra civilrättsliga avtal, består i princip av avtalsparternas 

överensstämmande viljeförklaringar. Kollektivavtalstolkningen går således ut på att fastställa 

parternas gemensamma viljeförklaringar. I regel är det den gemensamma viljeförklaringen vid 

tidpunkten för avtalets ingående som utgör avtalets innebörd under giltighetstiden.22  

I AD:s domar kan en viss tolkningshierarki urskiljas.23 Högst i hierarkin återfinns den 

gemensamma partsavsikten som innebär att domstolen fastställer avtalets innebörd utifrån vad 

avtalsparterna gemensamt åsyftat vid avtalets ingående.24 Enligt Källström, Malmberg & Öman 

är det i praktiken svårt att bevisa en gemensam partsavsikt. 25  Ifall den gemensamma 

partsavsikten inte kan utrönas får tolkningen avgöras utifrån kollektivavtalets ordalydelse. Stor 

vikt läggs ofta vid bestämmelsens ordalydelse.26 När innebörden av ordalydelsen inte kunnat 

fastställas menar Hansson att den "naturliga avtalstolkningen” utan tvekan kommer efter 

ordalydelsen i den hierarkiska ordningen.27 I övrigt har AD sökt ledning i avtalets systematik, 

hur den omtvistade bestämmelsen tidigare tillämpats, samt andra bestämmelser i avtalet som 

kan indikera hur den omtvistade bestämmelsen ska förstås. AD har vidare tagit hänsyn till 

övriga tolkningsprinciper, som exempelvis den omtvistade bestämmelsens rimlighet, 

naturlighet och följdriktighet. AD använder sig i dessa sammanhang av tolkningsprinciper som 

är till fördel för den part som uppträtt ärligt, lojalt och transparent under 

avtalsförhandlingarna.28 

                                                
22 Se Hansson, 2016, s. 246. Däremot menar Hansson att arbetsdomstolen inte alltid fastställer den gemensamma 

viljeförklaringen så som den var vid tidpunkten för avtalets ingående. 
23 Ibidem, s. 246 f.  
24 Se t.ex. AD 2017 nr 39 AD 2017 nr 5, AD 2016 nr 32, 2015 nr 66, AD 2015 nr 33, AD 2007 nr 66. AD har 

även i ett antal domar uttryckt att partsavsikten ska fastställas utifrån vad som åsyftats vid 
avtalsförhandlingarna. Se för detta exempelvis AD 2007 nr 81 samt AD 2007 nr 54. Se härvid även 
Hansson, 2016, s. 249. 

25 Källström, Malmberg & Öman, 2016, s. 83. Som exempel nämner författarna att parterna kan vara överens om 
att övertidsersättning ska utgå, men inte hur den ska utgå. 

26 Att domstolen i andra hand tar sikte på ordalydelsen när partsavsikten inte kan fastställas framgår b.la. av AD 
2016 nr 32, AD 2015 nr 66, AD 2005 nr 50, AD 2004 nr 67, AD 1996 nr 138. Se vidare Sigeman & Sjödin, 
2013, s. 81, samt Hansson, 2016, s. 252. Hansson menar att ordalydelsen systematiskt förhåller sig till den 
gemensamma partsviljan. Att stor vikt ofta läggs vid ordalydelsen framgår av Källström, Malmberg & Öman, 
2016, s. 86.  

27 Se Hansson, 2016, s. 260 med däri gjorda hänvisningar till b.la. AD 2005 nr 84 samt AD 1951 nr 37. 
28 Källström, Malmberg & Öman, 2016, s. 86; Sigeman & Sjödin, 2013, s. 82; Hansson, 2016, s. 260. Avseende 

regelns tidigare tillämpning se Glavå & Hansson, 2016, s. 173 med hänvisningar till AD 2010 nr 84, AD 
2010 nr 63, AD 2010 nr 54, AD 2010 nr 6, AD 2009 nr 6, AD 2003 nr 19, AD 2002 nr 16.  
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 För att tillämpa kollektivavtalstolkningen så nära AD:s tolkningsprinciper som möjligt 

har ambitionen i första hand varit att fastställa den gemensamma partsviljan. Att fastställa den 

gemensamma partsavsikten har emellertid varit svårt då jag endast har haft tillgång till 

gemensamma avtalskommentarer till ett av avtalen - Teknikavtalet IF Metall. För de fall den 

gemensamma partsviljan inte kunnat fastställas har jag istället utgått ifrån rättsreglernas 

ordalydelse. Arbetsdomstolens övriga tolkningsprinciper har utelämnats ur 

tolkningsförfarandet.29  

I övrigt har jag haft tillgång till SKL:s kommentarer till Allmänna bestämmelser, samt 

Unionens kommentarer till Teknikavtalet för tjänstemän, och Livsmedelsavtalet för tjänstemän. 

Dessa ensidigt utfärdade kommentarer har inte i sig använts för att fastställa 

avtalsbestämmelsernas innebörd utan har istället använts i syfte att klargöra ena partens 

ståndpunkt, eller för att i viss mån lägga fram ytterligare stöd för en rättsregels mest troliga 

innebörd. Angående det senare får SKL:s avtalskommentarer till Allmänna bestämmelser anses 

ha ett betydligt högre bevisvärde än Unionens avtalskommentarer till Teknikavtalet samt 

Livsmedelsavtalet. Arbetstagarparten har, enligt uppgift från SKL, accepterat 

arbetsgivarpartens avtalskommentarer. Enligt uppgift från Unionen har arbetsgivarparten inte 

givit uttryck för någon motsvarande accept i förhållande till Teknikavtalet. 30  Angående 

Unionens kommentarer till Livsmedelsavtalet saknas uppgift. 

 

1.4 Disposition 
Uppsatsen består av fem kapitel. I det första kapitlet presenteras forskningsämnet, 

metodologiska utgångspunkter samt premisser för studiens fortsatta utförande.  

Kapitel 2 innehåller en redogörelse för EU-rätten. Här ges inledningsvis en kort historisk 

genomgång av EU:s sociala dimension, vilken förser läsaren med den rättspolitiska bakgrund 

som föranledde arbetstidsdirektivet tillkomst. Därefter behandlas arbetstidsdirektivets 

framväxt, dess syfte och innehåll beträffande arbetstid och övertid, samt i vilka avseenden 

                                                
29 Anledningen till att dessa tolkningsprinciper utelämnats är för att jag dels inte besitter den expertkompetens 

och vana som krävs för att kunna fastställa partsavsikten genom dessa tolkningsprinciper. Vidare har jag inte 
heller haft tillgång till sådant material som kan ge insyn i vad som föregått vid avtalsförhandlingarna.  

30 Dessa är ensidiga kommentarer från arbetsgivar- respektive arbetstagarsidan. Trots att SKL:s kommentarer är 
ett ensidigt arbetsgivardokument finns skäl att utgå ifrån att parterna är överens om avtalets innebörd. ”Enligt 
uppgift från förhandlare Johan Nilsson på SKL 2011-05-27, har motparterna fått ta del av SKL:s 
kommentarer till AB och getts möjlighet att lämna synpunkter”. Citat: Ulander-Wänman, 2014, s. 16. Denna 
uppfattning har nyligen bekräftats av förhandlare Agnes Gradstock, som 2018-05-18 via mail meddelat att 
arbetstagarparterna läst SKL:s kommentarer till AB och är väl införstådda med SKL:s tolkning. Avseende 
unionens kommentarer till Teknikavtalet så finns enligt uppgift från avtalsansvarig ombudsman Moa 
Andersson på Unionen 2018-05-04 ej anledning att tro att någon motsvarande medgivande från motparten 
föreligger i förhållande till teknikavtalet. 
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avvikelser från direktivet får göras och under vilka förutsättningar. I kapitlet fästs särskild vikt 

vid hur reglerna om kompensationsledighet eller annat lämpligt skydd ska tolkas.  

I Kapitel 3 redogörs inledningsvis för en historisk genomgång av arbetstidsdirektivets 

införlivande i svensk rätt. Sedan behandlas arbetstidslagen och hur den svenska lagstiftaren 

tolkat och genomfört direktivets bestämmelser om avvikelser, samt kraven på 

kompensationsledighet eller annat lämpligt skydd. Kapitlet avslutas med en redogörelse för de 

utgångspunkter som råder i svensk rätt vad gäller övertidskompensation i form av pengar 

respektive ledig tid.  

I kapitel 4 analyseras fem kollektivavtal i de delar som rör (1) avvikelser från direktivets 

bestämmelser om dygnsvila, veckovila samt beräkningsperioder i förhållande till den totala 

veckoarbetstiden, (2) hur kollektivavtalsparterna reglerat övertidskompensation i form av 

pengar respektive kompensationsledighet.  

Det avslutande kapitel 5 inleds med en jämförelse av de undersökta kollektivavtalen. 

Därefter följer en diskussion kring huruvida det är förenligt med arbetstidsdirektivet att i 

kollektivavtal sanktionera att övertidskompensation utges i form av pengar. Efter detta följer 

en analys kring huruvida arbetstidsdirektivet genomförts korrekt i svensk rätt i förhållande till 

direktivets bestämmelser om kompensationsledighet eller annat lämpligt skydd. Avslutningsvis 

ges några avslutande synpunkter de lege ferenda.  

 

2 Arbetstiden inom EU 
 
2.1 EU:s sociala dimension och arbetstid som en prioriterad fråga 
Socialpolitikens område, inbegripet arbetsmarknadsfrågor, var länge förbisett inom EU. Man 

ansåg att arbetsmarknadspolitiska frågor primärt skulle vara varje medlemsstats interna 

angelägenhet.31 I början av 1970-talet inträdde emellertid en förskjutning från att ensidigt 

koncentrera EU-rätten kring de ekonomiska aspekterna av den inre marknaden, till att lyfta fram 

även socialpolitikens betydelse för det europeiska samarbetet. I samband med ett EU-toppmöte 

i Paris 1972 utfärdade de dåvarande stats- och regeringscheferna en kommuniké vari de 

tillkännagav att åtaganden inom det sociala området var minst lika viktigt för det europeiska 

samarbetet som en ekonomisk och monetär union.32 Som svar på denna uttalade samsyn antogs 

1974 ett socialt handlingsprogram33 innehållandes tre huvudsakliga målsättningar: (1) full och 

                                                
31 Nyström, 2017, s. 78. 
32 För uttalandet i kommunikén, se s. 19 i Bulletin EC 10–1972. Angående den sociala dimensionens utveckling, 

se Nyström, 2017, s. 52 f, samt Barnard, 2012 s. 8 f.  
33 EGT C 13, 12/02/1974, s. 1–4. 
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bättre sysselsättning, (2) förbättrade levnads- och arbetsvillkor, (3) ökad delaktighet för 

arbetsmarknadens parter i unionens beslut som rör ekonomiska och sociala frågor, samt ökad 

delaktighet hos arbetstagarna i företagens verksamheter.34  

Det sociala handlingsprogrammet markerade startskottet på en aktiv rättsutveckling med 

stärkt emfas vid EU:s sociala målsättningar. Under 1970-talet ökade aktiviteten på flera håll. 

Inte minst i EU-domstolen som 1976 i det epokgörande målet Defrenne II betonade betydelsen 

av EU:s sociala målsättningar.35 Även EU-lagstiftaren intog vid denna tid en aktiv roll vilket 

resulterade i att ett antal direktiv antogs på arbetsrättens område, varav några på området för 

säkerhet och hälsa.36 Utvecklingen mattades därefter av under 1980-talet för att sedan ta fart 

igen vid decenniets slut.  

Arbetstidsregleringen var dock under hela denna period rejält eftersatt och hamnade 

utanför den expansiva utveckling av arbetsrätten som ägde rum under 1970-talet. Fram till 

början av 1990-talet fanns på arbetstidsområdet endast viss sektoriell lagstiftning37 och s.k. soft 

law38. Dessa akter hade främst ett ekonomiskt syfte - att skapa jobbtillfällen.39 Först mot slutet 

av 1980-talet lyftes arbetstiden fram som en prioriterad arbetsmiljöfråga. 1988, på uppdrag av 

dåvarande kommissionsordföranden Jacques Delors, sattes arbetet igång med att utforma ett 

förslag till en social stadga rörande arbetstagares rättigheter. När förslaget lades fram året därpå 

visade den sig till mångas besvikelse vara en tämligen uddlös deklaration. 1989 antog alla 

medlemsstater, utom Storbritannien, gemenskapens stadga om arbetstagarnas grundläggande 

sociala rättigheter40 som en högtidlig deklaration, vilket innebar att den inte var juridiskt 

bindande för medlemsstaterna.41 Den sociala stadgan kom ändock snart därefter att bli ett 

värdefullt verktyg i arbetet med att förverkliga EU:s sociala dimension. Sociala stadgan innebar 

ett paradigmskifte från att främst se till de ekonomiska aspekterna på arbete inom ramen för 

den inre marknaden, till att betona egenvärdet i att förbättra de sociala villkoren för unionens 

arbetstagare. Sociala stadgan kom att få ett betydande genomslag i 1993 års arbetstidsdirektiv.42 

 

                                                
34 Nyström, 2017, s. 53; Barnard, 2012 s. 8; Nielsen, 2013, s. 47 
35 Se särskilt mål C-43/75 Defrenne mot Sabena, p. 9–12. 
36 Barnard, 2012, s. 9; Nielsen, 2013, s. 47.  
37 Exempelvis inom vägtransport, se t.ex. EGT L 370, 31.12.1985, s. 1–7. 
38 Soft law är en term som inom EU-rätten används om rättshandlingar som är icke-rättsligt bindande. Exempel 

på soft law från denna tid är rådets rekommendation från 1975 angående principen om 40-timmars 
arbetsvecka och principen om fyra veckors betald årssemester OJ L 199, 30.7.1975, p. 32–33.  

39 Barnard, 2012, s. 534. 
40 Fortsättningsvis ”Sociala stadgan”. 
41 Nyström, 2017, s. 83; skr. 1989/90:156, s. 10.  
42 Artikel 19 i 1989 års sociala stadga rör varje arbetstagares rätt till godtagbara säkerhets- och 

hälsoförhållanden. 
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2.2 Framväxten av ett arbetstidsdirektiv  
1990 lade kommissionen fram ett förslag till arbetstidsdirektiv.43  Till stöd för sitt förslag 

åberopades Romfördragets artikel 118 44  som vid tidpunkten uppdrog åt rådet att anta 

lagstiftning som befrämjar förbättringar på arbetsmiljöområdet, för att på så sätt åstadkomma 

en högre skyddsnivå för arbetstagares säkerhet och hälsa inom unionen. För ytterligare 

legitimitet hänvisade kommissionen till de specifika normerna om arbetstid uttryckta i Sociala 

stadgans Artikel 7 och 8 vilka bl.a. betonade vikten av att begränsa arbetstidens längd och 

organisering som ett led i förbättrade arbetsförhållanden för EU:s arbetstagare.45 Även artikel 

19 i sociala stadgan androgs, vilken stadgar varje arbetstagares rätt till en tillfredsställande 

arbetsmiljö ur hälso- och säkerhetssynpunkt och som innehåller en uppmaning därtill om 

ytterligare åtgärder för att uppnå fortsatt harmonisering i detta avseende.46 Det konkreta målet 

med det föreslagna direktivet var att säkerställa en lägsta skyddsnivå gällande dagliga, 

veckovisa och årliga viloperioder samt vissa aspekter av natt- och skiftarbete.47 Kommissionens 

förslag betonade särskilt att övertidsarbete inte fick inskränka direktivets minimikrav avseende 

viloperioder.48  

Samtidigt fanns möjligheter till avvikelser i förhållande till ett flertal av reglerna. Vid 

händelse av force majure, eller annan allvarlig olycka, skulle reglerna kunna åsidosättas 

förutsatt att kompensationsvila beviljades berörda arbetstagare.49 Ett motsvarande undantag 

skulle också kunna tillämpas på säsongsberoende arbeten, eller med anledning av exceptionella 

situationer som under en begränsad tid omöjliggör efterlevnad av reglerna. Ett ytterligare 

undantag skulle också vara möjligt; att genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter 

på lämplig nivå, sätta upp skyddsregler anpassade efter de specifika förhållanden som råder för 

olika verksamheter. Avvikelserna ifråga skulle endast vara sanktionerade under förutsättning 

att motsvarande kompensationsledighet utgavs.50 

1993 antogs direktiv 93/104/EEG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden51 - en 

väsentligen konform, men likväl något omarbetad version av kommissionens förslag till 

arbetstidsdirektiv. 1993 års arbetstidsdirektiv innehöll minimiregler om skydd för arbetstagares 

säkerhet och hälsa vid förläggning av arbetstiden. I direktivets preambel betonades målen 

                                                
43 COM (90) 317 final. 
44 Motsvarande artikel 153 i Lissabonfördraget.  
45 Barnard, 2012, s. 534. 
46 Se preambeln i COM (90) 317 final. 
47 Ibidem, artikel 1.  
48 Ibidem, artikel 6.  
49 Ibidem, artikel 12.1. 
50 Ibidem, artikel 12.2 och 12.3. 
51 EUT L 307, 13.12.1993 s. 18. 
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beträffande EU:s sociala dimension och vikten av förbättrade levnads- och arbetsförhållanden 

för unionens arbetstagare. EU-lagstiftaren ansåg att arbetsförhållandena sannolikt skulle 

förbättras genom att föreskriva minimikrav avseende viloperioder, årlig betald semester, samt 

i allmänhet säkerställa godtagbara säkerhets- och hälsoförhållanden på arbetsplatserna. 

Direktivet innehöll konkreta minimiregler avseende dag-, vecko samt årsviloperioder, 

begränsningar av veckoarbetstiden, rätt till tillräckliga raster, samt ett antal särskilt 

säkerhetsbetonade bestämmelser om nattarbete och skiftarbete, i synnerhet ifall arbetet var 

förenat med särskilda risker eller mental och fysisk ansträngning.52  

År 2000 antogs direktiv 2000/34/EG53 - en ändring av 1993 års arbetstidsdirektiv så att 

bestämmelserna skulle omfatta fler sektorer och verksamheter. Både direktiv 93/104/EG och 

2000/34/EG har sedermera upphävts men i praktiken sammanförts i det nu gällande 

arbetstidsdirektivet, direktiv 2003/88/EG.54 

 
2.3 Det nuvarande arbetstidsdirektivet – direktiv 2003/88/EG 
2.3.1 Direktivets syfte och tillämpningsområde 
Direktiv 2003/88/EG antogs i november 2003 med stöd av artikel 137 55  i det vid tiden 

nyantagna Nicefördraget. Direktiv 2003/88/EG trädde i kraft den 2 augusti 2004 och ersatte 

därmed 1993 års arbetstidsdirektiv, samt ändringsdirektivet från år 2000.56  

Det nuvarande arbetstidsdirektivet gäller, med ett fåtal undantag, för samtliga 

verksamheter i både privat och offentlig sektor och antogs dels för att vidga direktivets 

omfattning, dels för att anpassa direktivets bestämmelser till EU-domstolens praxis.57  

Vem som räknas som arbetstagare och således omfattas av direktivet kan inte utläsas av 

direktivet i sig. En sådan definition återfinns istället i artikel 3 i direktiv 89/391/EEG. Som 

arbetstagare räknas enligt denna definition alla som är anställda av en arbetsgivare, är 

praktikanter eller lärlingar, med undantag för anställda i arbetsgivarens hushåll. 58  EU-

domstolen har slagit fast att arbetstagarbegreppet vid tillämpningen av arbetstidsdirektivet ska 

                                                
52 Ibidem; Nyström, 2017, s. 381; Malmberg et al, 2003, s. 74.  
53 EUT L 195, 1.8.2000, s. 41–45. 
54 Nyström, 2017, 381; Barnard, 2012, s. 536 
55 Motsvarande artikel 153 i Lissabonfördraget. 
56 Nyström, 2017, s. 381; Barnard, 2012, s. 536. 
57 se artikel 1.3 i direktiv 2003/88/EG. Se även Nyström, 2017, s. 381, samt Barnard, 2012, s. 536 f. Direktivet 

omfattar dock inte sjömän enligt artikel 1.3, och inte heller vissa förhållanden inom offentlig verksamhet som 
med anledning av aktivitetens natur oundvikligen kommer i konflikt med direktivet. Exempelvis vissa 
aktiviteter inom försvarsmakten eller polisen. Se härför artikel 2.2 i direktiv 89/391/EEG. Därtill undantas 
arbetstagare i arbetsgivarens hushåll och alla anställda inom vägtransportsektorn från direktivets 
bestämmelser. Se artikel 3 direktiv 89/391, samt målet Union syndicale Solidaires Isére, p. 27.  Undantaget 
för vägtransport kan utläsas i b.la. mål C-133/00-Bowden m.fl., p. 44; Se här även Blanpain, 2012, s. 671. 

58 Se art 1.3 i direktiv 2003/88/EG; Barnard, 2012, s. 536. 
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tolkas utifrån en gemenskapsrättslig definition och får inte skilja sig åt beroende på vilken 

nationell lagstiftning det är fråga om. Arbetstagarbegreppet ska definieras utifrån de objektiva 

kriterier som kännetecknar ett anställningsförhållande, vars viktigaste kännetecken är att en 

person under viss tid mot vederlag utför arbete åt någon annan under dennes ledning.59  

Det nuvarande arbetstidsdirektivet innebär i sak inte några direkta förändringar av det 

tidigare direktivet.60 I preambeln har flera av skälen i 1993 års arbetstidsdirektiv överförts i 

stort sett i oförändrad form. Liksom i föregångaren betonas i denna del nattarbetets skadliga 

effekter, vikten av en sund arbetsrytm, samt behovet av att begränsa veckoarbetstiden. 61 

Direktivets ändamål är att föreskriva minimikrav på säkerhet och hälsa vid förläggning av 

arbetstiden, och är tillämpligt på minimitider för dygnsvila, veckovila och årlig semester, raster 

och begräsning av arbetstiden. Direktivet uppställer särskilda skyddsregler avseende vissa 

former av nattarbete, skiftarbete och arbetsrytm.62  

EU-Lagstiftarens avsikt med arbetstidsdirektivet är tvåfaldigt. Direktivets huvudsakliga 

och överordnade ändamål är att förbättra arbetsmiljön och skydda arbetstagarnas säkerhet och 

hälsa. Samtidigt har EU-lagstiftaren, genom direktivets långtgående möjligheter till avvikelser, 

utformat reglerna på ett sätt som tillhandahåller flexibilitet, för att på så sätt värna företagande 

och tillväxt inom unionen.63 

EU-domstolen har i målet Wippel slagit fast att direktivets skyddsregler har innebörden 

av sociala rättigheter som varje arbetstagare, som omfattas av direktivet, ska ha rätt att komma 

i åtnjutande av.64  

 

2.3.2 Arbetstidsdirektivets bestämmelser om övertid och viloperioder 
Som övertid räknas all arbetstid som faller utanför arbetstagarens ordinarie arbetstid. Men för 

att begripliggöra innebörden av övertidsarbete är det nödvändigt att definiera vad som faller 

inom respektive utanför ramen för arbetstid. Som arbetstid räknas all tid enligt nationell 

lagstiftning eller praxis då arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande, samt därvid utför 

aktiviteter eller uppgifter (artikel 2.1). 65  Frågan om vad som ska rymmas inom begreppet 

arbetstid enligt direktivet har prövats ett antal gånger i EU-domstolen. I målen Simap och 

                                                
59 Se EU-domstolens avgörande i mål C-428/09 Union syndicale Solidaires Isére, p. 28.  
60 Nyström, 2017, s. 381.  
61 Se i preambeln till direktiv 2003/88/EG skälen 5, 7, 8, 10, 11. 
62 Se artikel 1, 2.a-2b i direktiv 2003/88/EG.  
63 För direktivets skyddsmotiv se företrädesvis skälen 2 och 5. Gällande motiven bakom direktivets flexibilitet, 

se istället skälen 2 och 15 i direktivet, samt kapitel 5 om avvikelser och undantag. Se även Källström & 
Malmberg, 2016, s. 222, samt Riesenhuber, 2012, s. 386.  

64 Mål C-313/02 Wippel, p. 47; Riesenhuber, 2012, s. 385. 
65 Mål C-175/16 Hälvä m.fl., p. 41; C-266/14 Federación, p. 25.  
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Jaeger har EU-domstolen slagit fast att jourtjänstgöring ska räknas som arbetstid i direktivets 

mening, oavsett ifall arbetstagaren utför arbete eller ej under denna tid. 66  

Som viloperiod räknas varje period som inte är arbetstid (artikel 2.2). Medlemsstaterna 

ska vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att varje arbetstagare får minst elva timmars 

sammanhängande dygnsvila (artikel 3). Utöver bestämmelserna om dygnsvila i artikel 3, ska 

medlemsstaterna vidta de åtgärder som behövs för att se till att varje arbetstagare får minst 24 

timmars sammanhängande ledighet per vecka (artikel 5).  I artikel 6 stadgas att 

medlemsstaterna, med beaktande av arbetstagares säkerhet och hälsa, ska vidta de åtgärder som 

behövs för att (a) begränsa veckoarbetstiden genom lagar och andra författningar, alternativt 

genom kollektivavtal eller avtal slutna av arbetsmarknadens parter, (b) säkerställa att den 

genomsnittliga arbetstiden under varje sjudagarsperiod, inklusive övertid, inte överstiger 48 

timmar.67 I artikel 16.b anges att beräkningsperioden för den genomsnittliga veckoarbetstiden 

inte får överstiga fyra månader. 

I artikel 22 föreskrivs en möjlighet för medlemsstaterna att frångå reglerna om 

veckovila i artikel 6. Ifall en medlemsstat väljer att genomföra denna avvikelse ska 

medlemsstaten respektera de allmänna principerna om skydd för arbetstagarnas hälsa och 

säkerhet och vidta de åtgärder som behövs för att b.la. se till att ingen arbetsgivare, utan 

arbetstagarens samtycke, kräver av en arbetstagare att denne arbetar mer än 48 timmar per 

vecka under den beräkningsperiod som anges i artikel 16.b.  

 
2.3.3 Förutsättningar för avvikelser och kraven på kompensationsledighet 

eller annat lämpligt skydd 
Med hänsyn tagen till de allmänna principerna för säkerhet och hälsa, får medlemsstaterna 

införliva direktivets möjligheter till avvikelser. Enligt artikel 17.1 får medlemsstaterna 

föreskriva om avvikelser från direktivets regler om dygnsvila, raster, veckovila, 

veckoarbetstiden, samt nattarbetets längd förutsatt att arbetets särart kräver det och att 

arbetstidens längd inte mäts eller bestäms i förväg eller kan bestämmas av arbetstagarna själva 

(art. 17.1). Avvikelser enligt bestämmelsen tar endast sikte på arbetstiden i sin helhet, vilket 

innebär att avvikelser inte får tillämpas på arbetstagare vars arbetstid bara delvis inte mäts eller 

bestäms i förväg eller som bara delvis kan bestämmas av arbetstagarna själva.68Den avsedda 

                                                
66 Se särskilt målen C-303/98 Simap, p. 48 och p. 52, samt C-151/02 Jaeger, p. 65 och p. 68. Se även Nyström, 

2017, s. 384.  
67 Direktiv 2008/88/EG, artikel 6.a-6.b.  
68 Se målen C-428/09 Union syndicale Solidaires Isére, p. 41 samt C-484/04 Kommissionen mot Storbritannien, 

p. 20. Se även EUT C 165/1, 24.5.2017 avsnitt IX A.1.  
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personkretsen är avgränsad till att omfatta exempelvis företagsledare eller andra personer med 

självständiga beslutsbefogenheter. Arbetstagare som omfattas av artikel 17.1 förefaller, enligt 

kommissionens mening, vara undantagna från rätten till motsvarande kompensationsledighet. 

Frågan har emellertid inte varit föremål för prövning av EU-domstolen.69  Vidare medges 

avvikelser från reglerna om dygnsvila, raster, veckovila, nattarbete  samt beräkningsperioder 

för en avgränsad kategori arbeten, exempelvis vissa säkerhets och övervakningsarbeten som 

kräver permanent närvaro, eller vissa arbeten som kräver kontinuitet i service eller produktion 

(art. 17.3).70 Motsvarande avvikelser får även göras för vissa former av skiftarbete och arbete 

som delas upp i perioder under dagens lopp, men då endast avseende reglerna om dygnsvila 

och veckovila (art 17.4). Medlemsstaterna får överlåta till arbetsmarknadens parter att avtala 

om avvikelser från artiklarna 3 (dygnsvila), 4 (raster), 5 (veckovila), 8 (nattarbete) och 16 

(beräkningsperioder). 71  En premiss för avvikelser enligt art. 17.2–17.4 är att de berörda 

arbetstagarna ges motsvarande kompensationsledighet eller i undantagsfall när det av objektiva 

skäl inte är möjligt, att arbetstagarna erbjuds annat lämpligt skydd.72 

I motsats till de snäva undantagskretsar som omfattas av artikel 17, tillåter artikel 18 

och 19 avvikelser som är tillämpliga på i princip alla arbetstagare inom alla sektorer. 

Arbetsmarknadens parter får genom kollektivavtal göra avvikelser från direktivets 

bestämmelser om dygnsvila (artikel 3), raster (artikel 4), veckovila (artikel 5), nattarbete (artikel 

8) samt bestämmelserna om beräkningsperioder (artikel 16).73 Avvikelser genom kollektivavtal 

medges dels på nationell eller regional nivå, dels på en lägre nivå ifall lokala kollektivavtal 

medges av den centrala nivån. Analogt med artikel 17, medges avvikelser enligt artikel 18 

endast om de berörda arbetstagarna beviljas motsvarande kompensationsledighet, eller i 

undantagsfall att annat lämpligt skydd utges ifall det utifrån objektiva skäl inte är möjligt att 

bevilja sådan ledighet (art. 18.3). Med beaktande av de allmänna principerna om skydd för 

arbetstagares hälsa och säkerhet, får medlemsstaterna, när verksamheten kräver det, tillåta 

kollektivavtal som föreskriver längre beräkningsperioder än 6 månader. Beräkningsperioden 

får emellertid inte överstiga 12 månader (art. 19). 74 

                                                
69 Ibidem, kapitel IX A 2.  
70 För en uttömmande lista, se uppräkningen i artikel 17.3 i direktiv 2003/88/EG.  
71 Direktiv 2003/88/EG artikel 17.3; jfr artikel 17.2. 
72 EUT C 165/1, 24.5.2017, kapitel IX A 2. Se även mål C-306/16 Mario Marques da Rosa, p. 46. 
73 Se EUT C 165/1, 24.5.2017, IX punkt 3 där kommissionen understryker att reglering genom kollektivavtal 

inte befriar medlemsstaterna från ansvaret att säkerställa att direktivets målsättningar nås.  
74 Vad som utgör dessa allmänna skyddsprinciper framgår inte av bestämmelsen i sig, utan måste istället förstås 

som de skyddsprinciper som finns deklarerade i direktivets preambel.  
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I övrigt måste direktivet förstås så att medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter ska 

värna unionens allmänna principer om arbetstagares säkerhet och hälsa vid förläggning av 

arbetstiden. I direktivets skäl (4) anges att arbetstagares säkerhet, hygien och hälsa, inte är ett 

mål som får vara underordnat ekonomisk hänsyn. I skäl 16 anges att eventuella avvikelser från 

direktivets bestämmelser, oavsett ifall de genomförs av medlemsstaterna eller av 

arbetsmarknadens parter, ska som allmän regel ge rätt till motsvarande kompensationsledighet 

för de arbetstagare som berörs.75  

EU-domstolen har angående direktivets regler om avvikelser uttalat att möjligheterna till 

undantag måste tolkas mycket restriktivt, och får inte gå längre än vad som är absolut 

nödvändigt för att skydda de intressen som avvikelserna är avsedda att tillvarata. 76  Den 

huvudsakliga kompensationen vid avsteg från direktivets huvudregler ska, enligt EU-

domstolens praxis, utges i form av kompensationsledighet. Kompensationsledigheten ska 

förläggas i omedelbar anslutning till den övertidsperiod som ska kompenseras.77 Ett annat 

lämpligt skydd får endast medges i strikta undantagsfall, när det inte är objektivt möjligt att 

bevilja motsvarande kompensationsledighet.78 Även om medlemsstaterna, och i förekommande 

fall arbetsmarknadens parter, har en viss skönsmässig bedömning att utge annat lämpligt skydd, 

så ska ett sådant skydd göra det möjligt för arbetstagaren att ”koppla av och bli kvitt den trötthet 

som hänger samman med utförandet av deras arbetsuppgifter”.79  

 

3 Arbetstidsdirektivets implikationer för svensk rätt 
 
3.1 Införlivandet av arbetstidsdirektivet i den svenska arbetstidslagen.  
Nu gällande arbetstidslag (1982:673) trädde ikraft 1983, och har sedan dess varit föremål för 

ett antal lagändringar. De två mest omfattande lagändringarna har föranletts av Sveriges 

rättsliga förpliktelser enligt arbetstidsdirektivet.80 Den första lagändringen vidtogs i samband 

med Sveriges inträde i EU 1995. Sverige blev genom inträdet tvungna att inom snäva tidsramar 

                                                
75 Ett sådant synsätt framgår även av arbetstidsdirektivets skäl 1, 2, 6, 8, 15, och bekräftas vidare av artikel 2.1 i 

direktiv 89/391/EEG. Se för detta även de förenade målen C-397/01-C-403/01 Pfeiffer m.fl., p. 78 och 82.  
76Se målen C-151/02 Jaeger, p. 89, C-428/09 Union syndicale Solidaires Isére, p. 40, samt C-227/09 Accardo 

m.fl., p. 58. Se även Prytz, 2016, s. 236, samt Bernard, 2012, s. 553. 
77 Se t.ex. mål C-428/09 Union syndicale Solidaires Isére, p. 50 
78 Se målen C-428/09 Union syndicale Solidaires Isére, p. 40 och 55, samt C-151/02 Jaeger, p. 98. 
79 Mål C-428/09 Union syndicale Solidaires Isére, p. 59. Frågan om kompensationsledighet eller annat lämpligt 

skydd avsåg i målet visserligen artikel 17, men torde rimligtvis på samma sätt omfatta bestämmelserna om 
avvikelseser även i artikel 18. Stöd för denna uppfattning finns i kapitel IX. Avvikelser, 4. i EUT C 165/1, 
24.5.2017, samt i Iseskog, 2014, s. 60. Jfr dock Prytz, 2016, s. 236, som förhåller sig något mer försiktig till 
huruvida artikel 17 och 18 kan likställas i detta avseende. 

80 Prytz, 2016, s. 227.  
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införliva det dåvarande arbetstidsdirektivet (93/104/EG) i svensk rätt. Inför lagstiftningsarbetet 

tillsattes en arbetstidskommitté (A 1995:02) med uppdrag att bl.a. utreda arbetstidslagens 

förenlighet med arbetstidsdirektivet. Med anledning av den korta tidsfrist som fanns till 

kommitténs förfogande beslutades att eventuella förändringar skulle hållas till ett absolut 

minimum, där endast de lägsta godtagbara skyddsnivåerna nödvändiga för direktivets 

införlivande skulle genomföras. En grundläggande avsikt vid införlivandet av 

arbetstidsdirektivet var att direktivets genomförande huvudsakligen skulle ske genom en 

anpassning av arbetstiden i kollektivavtal. Arbetsmarknadens parter skulle därför ges ett stort 

inflytande i processen.  

Några mindre anpassningar av arbetstidslagen ansågs erforderliga för att genomföra 

direktivet. B.la. infördes den s.k. EU-spärren i lagtexten, vilken innebär att avvikelser från 

arbetstidslagen genom kollektivavtal är ogiltiga om de medför mindre förmånliga regler än vad 

som följer av arbetstidsdirektivets minimikrav. I 1995/96 års proposition betonades att EU-

spärren avsåg direktivet i sin helhet, såväl direktivets materiella huvudregler som reglerna om 

undantag, och att ett avtal som var ogiltigt enligt denna bestämmelse skulle ersättas med 

arbetstidsdirektivets regler i den delen. Desamma skulle gälla kollektivavtal som saknade vissa 

av direktivets minimiregler.81 Direktivets regler om dygnsvila, veckoarbetstid och nattarbete 

infördes inte i arbetstidslagen under 1996 års lagändring trots att lagtextens materiella innehåll 

vid denna tid inte motsvarade direktivets regler. De anpassningar som genomfördes var avsedda 

att endast gälla tillfälligt för att utredas mer ingående vid ett senare tillfälle.82 Detta ansågs inte 

vid tidpunkten vålla några problem då lagstiftaren bedömde att det svenska regelsystemet i sin 

helhet tillgodosåg ett fullgott skydd enligt arbetstidsdirektivets anvisningar. 

År 2002 påbörjades en fördragsbrottsprocess mot Sverige, där Kommissionen gav 

Sverige en formell underrättelse och ett motiverat yttrande med anledning av att 

arbetstidsdirektivet i vissa avseenden inte var korrekt införlivat i svensk rätt. Regeringen 

meddelade kommissionen 2003 att man hörsammade kritiken och hade för avsikt att förändra 

arbetstidslagen för att på ett tydligare sätt införliva direktivets bestämmelser.  Oaktat detta 

väckte EU-kommissionen, 2004, talan om fördragsbrott mot Sverige. I maj 2005 prövades 

målet av EU-domstolen, som biföll kommissionens yrkanden om att Sverige underlåtit att 

införliva direktivets regler om dygnsvila (artikel 3), maximal veckoarbetstid (artikel 6), samt 

nattarbete (artikel 8) på ett adekvat sätt.83  Vid denna tid hade Sverige dock redan hunnit 

                                                
81 Prop. 2003/04:180, s. 16.  
82 Prytz, 2016, s. 227; Prop. 1995/96:162, s. 43 ff.  
83 Mål C-287/04 Kommissionen mot Sverige, p. 11; Prop. 2003/04:180, s. 8. 
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genomföra en omfattande lagändring (SFS 2005:165) för att på ett bättre sätt införliva EU-

rätten i nationell rätt. 2005 års lagändring innebar b.la. att direktivets regler om dygnsvila, 

maximal veckoarbetstid och nattarbete införlivades i lagtexten.84 Vidare infördes i lagtexten 

direktivets krav på kompensationsledighet eller annat lämpligt skydd vid avvikelser från regeln 

om dygnsvila och veckovila, samt ett förtydligande av EU-spärrarna.85  

 

3.2 Frågan om kompensationsledighet eller annat lämpligt skydd 
Med anledning av Sveriges inträde i EU framhöll lagstiftaren i 1995/96 års proposition vikten 

av att bevara den svenska modellen och menade att Sverige även fortsättningsvis skulle vidhålla 

kollektivavtalens centrala roll för reglering av anställningsvillkor. Arbetstidsdirektivet ansågs 

vara förenligt med den svenska modellen såtillvida att direktivet öppnade upp för långtgående 

möjligheter att genom kollektivavtal avvika från reglerna i direktivet. I avsaknad av EU-rättslig 

vägledning överlämnades åt arbetsmarknadens parter att dels komma överens om hur den 

kompensation som direktivet föreskriver skulle utformas, dels avgöra vad som i en viss bransch 

kunde tänkas utgöra ”objektiva skäl” för att inte bevilja kompensationsledighet eller vad som 

uppfyller kraven på ”annat lämpligt skydd”. Man menade från lagstiftarens sida att det i detta 

läge inte var möjligt att ge ledning i hur begreppen skulle förstås.86  

I 2003/04 års proposition konstaterades att avvikelser från vissa av direktivets regler är 

tillåtna och kan göras genom lag eller kollektivavtal, givet att man iakttar huvudprincipen om 

att utge motsvarande kompensationsledighet.87 2005 års lagändring (SFS 2005:165) får ses som 

ett markant förtydligande av vad som kan tillåtas ifråga om avvikelser och 

kompensationsledighet. Kompensationsledighet framhölls i sammanhanget som en definitiv 

huvudregel för alla avvikelser som omfattas av artikel 17 och 18 i direktivet, vilket lagen inte 

tidigare gett uttryck för.88 I och med lagändringen infördes i lagtexten uttryckliga krav på 

kompensationsledighet vid tillfälliga avvikelser från reglerna om dygnsvila, veckovila och vid 

nattarbete.89 

Enligt nu gällande lagbestämmelser om kompensationsledighet ska, vid beräkning av 

fullgjord övertid, kompensationsledighet eller annan ledighet som förläggs till den ordinarie 

                                                
84 Direktivets regler om dygnsvila återfinns idag i 13 § ATL, den totala veckoarbetstiden i 10 b § ATL, och 

nattarbete i 13 a § ATL. 
85 Se härför SFS 2005:165 samt prop. 2003/04:180, s. 48. jfr även Iseskog, 2014 s. 58. Ännu en lagändring av 3 

§ ATL har träff ikraft genom SFS 2011:740. Den senare lagändringen innebar i sak inte någon förändring av 
reglernas innebörd. 

86 Prop. 1995/96:162, s. 19 f.  
87 Prop. 2003/04:180, s. 12, 14 och 26.  
88 Prop. 2003/04:180, s. 41.  
89 Prop. 2003/04:180, s. 1 och 4 ff.  
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arbetstiden likställas med fullgjord arbetstid (7 § 2 st. ATL). I 13 § ATL stadgas rätten till 11 

timmars sammanhängande dygnsvila. Tillfälliga avvikelser från dygnsvilan får göras om 

situationen inte kunnat förutses av arbetsgivaren och under förutsättning att arbetstagaren ges 

motsvarande kompensationsledighet. Motsvarande skyddsbestämmelse finns inbäddad i 14 § 

ATL och är tillämplig i förhållande till bestämmelsen om en minsta sammanhängande 

veckovila om 36 timmar. I 13 a § 2 st. ATL regleras arbetstiden för nattarbete som är särskilt 

riskfyllt eller fysiskt eller psykiskt ansträngande. Enligt bestämmelsen får sådant arbete inte 

överstiga 8 timmar per 24-timmarsperiod. Men även i dessa fall får tillfälliga avvikelser göras 

om omständigheterna inte kunde förutses av arbetsgivaren samt under förutsättning att 

arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet. Arbetsgivare som tillämpar 

kollektivavtal på ett sätt som inskränker arbetstagarens rättigheter enligt direktivet, kan bli 

skadeståndsskyldig oavsett ifall handlandet är uppsåtligt eller sker av oaktsamhet (24, 24 a §§ 

ATL).  

 

3.3 Avvikelser genom kollektivavtal 
I 3 § ATL regleras vilka bestämmelser som är dispositiva genom kollektivavtal. Genom 

kollektivavtal som slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation får enligt 3 § 1 st 

ATL. undantag göras från lagen i dess helhet eller från bestämmelser om ordinarie arbetstid 

och jourtid (5 och 6 §§ ATL), övertid och den sammanlagda arbetstiden (7 § 2 st., 8–10 b §§ 

ATL), arbetstidens förläggning, nattarbete och viloperioder (12–14 §§ ATL), samt 

bestämmelser om raster (15 § 2–3 st. ATL). I anslutning till 10 b § ATL, som stadgar gränsen 

för den genomsnittliga veckoarbetstiden, anges att avvikelser inte får innebära en längre 

beräkningsperiod än tolv månader. 90  Vad gäller lokala kollektivavtal, är ramarna mer 

begränsade. Genom lokala kollektivavtal får avvikelser endast göras från den allmänna 

övertiden och extra övertid, (8, 8a §§ ATL), samt reglerna om mertid (10, 10 a §§ ATL). Med 

lokal arbetstagarorganisation menas fackklubb eller lokal avdelning eller motsvarande som på 

arbetsplatsen ifråga brukar förhandla för arbetsställets räkning. Avvikelser i dessa fall gäller 

dock högst under en månads tid, därefter krävs reglering i centralt kollektivavtal för att sådana 

avvikelser ska tillåtas (3 § 2 st. ATL).91  

 Kollektivavtalsparterna måste iaktta arbetstidsdirektivets minimibestämmelser. Träffas 

ett kollektivavtal med avvikelser från direktivets regler måste parterna hålla sig inom de gränser 

                                                
90 Den sammanlagda arbetstiden i 10 b § ATL har tillkommit för att genomföra arbetstidsdirektivets artikel 6 om 

begränsning av veckoarbetstiden. För information om regelns innebörd, se avsnitt 2.3.2. 
91 Arbetsmiljöverkets kommentar, s. 14.  
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som direktivet uppställer. I 3 § 4 st. ATL finns den s.k. EU-spärren som innebär att avtal inte 

får medföra mindre förmånliga regler för arbetstagarna än vad arbetstidsdirektivet medger. EU-

spärren ska omfatta direktivet i sin helhet, såväl huvudreglerna för arbetstidens längd och 

förläggning som möjligheterna till avvikelser och undantag. Ett avtal är enligt 3 § 4 st. ATL 

ogiltigt i den delen arbetstagares rättigheter enligt arbetstidsdirektivet inskränks och ska i ett 

sådant fyllas ut med arbetstidsdirektivets minimibestämmelser.92  

I Arbetsmiljöverkets kommentar till arbetstidslagen påpekas att direktivets 

bestämmelser inte helt får sättas ur spel. Endast mindre avvikelser får göras i gengäld mot att 

motsvarande kompensationsledighet utges, eller ifall det av objektiva skäl inte är möjligt, att 

annat lämpligt skydd erbjuds. Arbetsmiljöverket framhåller i sammanhanget att innebörden av 

objektiva skäl eller annat lämpligt skydd inte framgår av direktivet, och bedömer att innebörden 

och formen för dessa är upp till de avtalsslutande parterna att avgöra. Den form av ledighet eller 

skydd som parterna beslutar om bör enligt Arbetsmiljöverket framgå av kollektivavtalet.93

  

3.4 Övertidskompensation i form av pengar visavi ledig tid 
I 1981/82 års proposition till arbetstidslagen anförde lagstiftaren att ersättningsnivåer och 

övertidsersättningens form var sakfrågor för arbetsmarknadens parter att fastställa i 

kollektivavtal. Denna uppfattning råder i allra högsta grad än idag, varför frågan inte heller 

blivit föremål för diskussion i de lagförarbeten som legat till grund för senare tillkomna 

lagändringar.  

Rätten till övertidskompensation har emellertid prövats i rättstillämpningen. Det finns ett 

stort antal rättsfall i Arbetsdomstolens praxis som rör kollektivavtalstolkning avseende rätten 

till pengar eller kompensationsledighet i kollektivavtal. Det finns däremot färre rättsfall som 

rör rätten till kompensationsledighet för de fall då ledning inte står att finna i något 

kollektivavtal. Enligt den rättspraxis som finns ska, när inget annat avtalats, förhöjd ersättning 

normalt utgå vid övertidsarbete.94 

Arbetsdomstolen har i AD 1995 nr 112 utförligt angett under vilka premisser övertidsarbete 

kan kompenseras antingen genom ledig tid eller pengar. Domstolen fann i målet att varken 

arbetsgivaren eller arbetstagaren ensidigt kan göra anspråk på att kompensationsledighet ska 

utges, men att arbetsgivaren med stöd av arbetsledningsrätten däremot har rätt att motsätta sig 

att övertidsarbete kompenseras med ledighet och sålunda kan kräva att kompensation ska utges 

                                                
92 Prop. 2003/04:180, s. 16–17. 
93 Arbetsmiljöverkets kommentar, s. 15.  
94 Se härför AD 2003 nr 11, AD 1991 nr 91, AD 1991 nr 81, AD 1976 nr 65. 
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i form av kontant ersättning. En grundad rätt till kompensation i form av ledig tid förutsätter, 

enligt domstolens resonemang, att det finns avtalsstöd härför.  

 

4 Reglering av avvikelser och övertidskompensation i 
några centrala kollektivavtal på svensk arbetsmarknad 

 
4.1 kollektivavtal på kommun- och landstingssektorn 
4.1.1 Allmänna bestämmelser 
Allmänna bestämmelser (AB) utgör en bilaga till b.la. Huvudöverenskommelsen (HÖK) och 

innehåller allmänna anställningsvillkor.95 Parterna på arbetsgivarsidan är Sveriges kommuner 

och Landsting (SKL) och på arbetstagarsidan finns ett antal arbetstagarorganisationer.96 Avtalet 

gäller på kommun-och landstingssektorn och omfattar cirka 1 000 000 anställda. Avtalet (AB 

17) gäller fr.o.m. 1 april 2017, med undantag för avtalet (AB 13) med Lärarförbundets och 

Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd som gäller fr.o.m. 1 oktober 2014.  

I centrala protokollsanteckningar till Allmänna bestämmelser föreskrivs i 13 § mom. 6 

att arbetstidslagens regler om dygnsvila bör efterföljas i den utsträckning det är möjligt. För de 

fall regeln om dygnsvila inte kan efterkommas kan dygnsvilan, vid planerad förläggning av 

arbetstiden, minskas till att omfatta som lägst 9 sammanhängande timmar per dygn, förutsatt 

att dygnsvilan under en beräkningsperiod på 4 veckor inte understiger 11 timmar. Tillfälliga 

avvikelser kan göras från den planerade dygnsvilan om något oförutsett skulle inträffa. Under 

sådana omständigheter får den planerade dygnsvilan om 9 timmar minskas ytterligare, dock 

under förutsättning att dygnsvilan i genomsnitt uppgår till 11 timmar under beräkningsperioden. 

Veckovilan får tillfälligt minskas till lägst 24 sammanhängande timmar om något förutsett 

inträffar. För de fall en arbetstagares viloperiod inskränks enligt bestämmelsen ska ledighet 

förläggas omedelbart efter övertidsperioden.97  

I Allmänna bestämmelser stadgas att övertidskompensation utgår antingen som ledig tid 

eller pengar. 98  Enligt SKL:s uppfattning kan arbetsgivaren emellertid inte med stöd av 

arbetsledningsrätten kräva att arbetstagaren mot sin vilja ska vara kompensationsledig från 

                                                
95 Ulander-Wänman, 2014, s. 14.   
96 Arbetstagarparterna är Kommunalarbetareförbundet, Akademikeralliansen, Lärarförbundet & Lärarnas 

Riksförbund, Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna, Teaterförbundet, Sveriges Läkarförbund, samt 
OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård. Avtalet gäller för en mängd olika branscher och yrken. Som 
exempel kan nämnas kommunanställda lärare och allehanda arbetare och tjänstemän, samt läkare, 
sjuksköterskor och annan vårdpersonal anställda inom landstinget. 

97 För regler om dygnsvila och veckovila, se AB 17, kapitel 4, mom. 6. Se vidare även SKL:s kommentarer till 
AB, s. 45 f.  

98 Detta framgår av AB 17 § 20 mom. 2 och mom. 4. 
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arbete under ordinarie arbetstid. Undantag från denna regel får emellertid göras för arbetstagare 

som vanligtvis arbetar dag och som beordras att arbeta ett enda nattpass. Enligt SKL kan 

arbetsgivaren däremot med stöd av arbetsledningsrätten motsätta sig att övertidsarbete 

kompenseras med ledighet. Mot bakgrund av dessa resonemang anförs att varken arbetsgivare 

eller arbetstagaren äger rätten att ensam avgöra i vilken form övertidskompensation ska utges. 

Samtidigt påpekas att såväl arbetsgivare som arbetstagare har rätt att motsätta sig kompensation 

i form av ledighet, vilket innebär att en part således kan framtvinga kompensation i form av 

kontant ersättning. SKL menar att det finns stöd för ett sådant resonemang i AD 1995 nr 112.99 

 

4.2 kollektivavtal på privat sektor 
4.2.1 Teknikavtalet IF Metall 
Parterna är på arbetsgivarsidan Teknikarbetsgivarna, och på arbetstagarsidan Industrifacket 

Metall (IF Metall). Kollektivavtalet omfattar cirka 117 000 anställda och är tillämpligt inom 

teknikindustrin i vid bemärkelse. 100  Enligt Teknikföretagen är Teknikavtalet det mest 

omfattande kollektivavtalet för arbetare inom industrin och omfattar en mängd 

produktområden. Avtalet är tillämpligt b.la på tillverkning, teknikutveckling, försäljning, 

service och underhåll.101 Avtalets giltighetstid löper mellan 1 april 2017–31 mars 2020. 

Enligt parternas gemensamma avtalskommentarer ska arbetstagaren enligt huvudregeln 

ges 11 timmars sammanhängande dygnsvila. Avsteg får i undantagsfall göras tillfälligtvis ifall 

det föranleds av något särskilt förhållande. Som exempel nämns behov av övertidsarbete som 

en legitim grund för avsteg. Vid avsteg från huvudregeln ska arbetstagaren erhålla 

kompensationsvila motsvarande den förkortade dygnsvilan. Dygnsvilan ska i regel läggas ut i 

direkt anslutning till det pass som brutit dygnsvilan. För de fall dygnsvilan inte kan läggas ut i 

direkt anslutning till det arbetspass som brutit dygnsvilan, ska motsvarande viloperiod läggas 

ut så snart det kan ske inom en sjudagarsperiod. Föreligger objektiva skäl som inte gör det 

möjligt att lägga ut kompensationsledighet får tiden föras över till en särskild tidbank. Tiden 

ska i första hand läggas ut som betald ledighet inom en månad. Om en överenskommelse inte 

träffats mellan arbetsgivaren och arbetstagaren inom en månad, får tiden behandlas som övrig 

tid i tidbanken. Veckovila ska, ifall de lokala parterna inte enas om annat, läggas ut med 35 

timmar per sjudagarsperiod. Undantag från denna bestämmelse får göras förutsatt att 

                                                
99 SKL:s kommentar till Allmänna bestämmelser, s. 67 f.  
100 Medlingsinstitutets årsrapport 2017, [www.mi.se]. Avtalet gäller enbart för arbetare, ej tjänstemän. 

Teknikavtalet är det mest omfattande kollektivavtalet för arbetare inom industrin. 
101 ”Teknikavtalet IF Metall gäller för all service och underhåll” [www.teknikforetagen.se]. 
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situationen inte kunnat förutses av arbetsgivaren. Parterna har vidare valt att tillämpa den 

maximala beräkningsperioden om 12 månader, vid beräkning av den totala arbetstiden. 

Arbetstiden får således inte överstiga 48 timmar i genomsnitt under ett kalenderår. 

Ersättningen för arbetad övertid kan utgå antingen i form av kontant ersättning eller om 

arbetstagaren begär det, i form av ledig tid som överförs till en särskild tidsbank. Det finns 

enligt parternas uppfattning inte någon ensidig rätt varken för arbetsgivaren eller arbetstagaren 

att ta ut respektive lägga ut kompensationsledighet. Både arbetstagarens önskemål samt 

produktionens behöriga gång ska tas i beaktande. Arbetsgivaren behöver inte medge betald 

ledighet om det är olägligt för verksamheten och ledighet inte går att planera in. Ledigheten får 

då förläggas till ett tillfälle som arbetsgivaren och arbetstagaren kan enas om. Arbetsgivaren 

och arbetstagaren kan vidare träffa överenskommelse om att arbetad övertid som intjänats till 

tidbanken tas ut i pengar. De lokala parterna disponerar inte någon rätt att träffa 

överenskommelse om i vilken form kompensation ska utgå för den enskilda arbetstagaren. De 

lokala parterna har möjlighet att träffa överenskommelse om att begränsa antalet 

övertidstimmar som ska ersättas med tid till tidsbanken.102 

 

4.2.2 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 
Parterna är på arbetsgivarsidan Teknikarbetsgivarna respektive Unionen, Sveriges Ingenjörer 

samt Ledarna på arbetstagarsidan. Teknikavtalet omfattar cirka 69 400 tjänstemän. Avtalets 

giltighetstid löper mellan 1 april 2017–31 mars 2020.  

Varje tjänsteman ska enligt avtalet ha rätt till minst 11 timmars dygnsvila per 24-

timmarsperiod. Avsteg får göras om något oförutsett inträffat, eller tillfälligtvis när 

verksamheten kräver det. 103  Arbetstagaren ska i sådana fall ges motsvarande 

kompensationsledighet i anslutning till det arbetspass som brutit dygnsvilan. Om objektiva skäl 

föreligger som medför att kompensationsvilan inte kunnat läggas ut omgående, ska 

viloperioden läggas ut inom sju kalenderdagar.104 Om arbetsgivaren av objektiva skäl inte 

kunnat lägga ut dygnsvilan ska tiden överföras till tidbanken och bör läggas ut som betald 

ledighet inom en månad. Om en överenskommelse inte träffas om detta behandlas tiden som 

övrig tid i tidbanken 105   Arbetstagaren har vidare rätt till 35 timmars sammanhängande 

                                                
102 Gemensamma avtalskommentarer till Teknikavtalet IF Metall, s. 72 och 77.  
103 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna, Arbetstidsavtal för tjänstemän 2 § mom 2.3. 
104 Ibidem, 2 § mom. 2.3 3 st. Enligt unionens tolkningar ska objektiva skäl förstås som sakliga 

verksamhetsrelaterade faktorer som nödvändiggör att arbetstagaren utför dessa vid en viss tidpunkt. Se 
Unionens tolkningar till tjänstemannaavtalen, s. 117. 

105 Se anmärkning till 2 § mom. 2.3, Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna.  



27 
 

veckovila. Undantag får göras tillfälligtvis om något oförutsett inträffat. Den högsta tillåtna 

arbetstiden får uppgå till ett genomsnitt om högst 48 timmar per vecka under en 

beräkningsperiod på ett kalenderår.  

Utifrån en tolkning av ordalydelsen ska övertidsarbete kompenseras antingen i form av 

pengar eller om tjänstemannen så önskar i form av kompensationsledighet. 

Kompensationsledighet är enligt formuleringen möjlig förutsatt att arbetsgivaren efter samråd 

med tjänstemannen finner att kompensationsledighet kan utges utan olägenhet för 

verksamheten. 106  Enligt Unionens tolkning av bestämmelsen är huvudregeln att övertid 

kompenseras i pengar. Det krävs enligt Unionens uppfattning en uttrycklig överenskommelse 

mellan arbetsgivaren och arbetstagaren för att övertid ska kunna ersättas i form av 

kompensationsledighet.107  

 

4.2.3 Livsmedelsindustrin Livsmedelsavtalet med tilläggsavtal108 
Kollektivavtalsparterna är på arbetsgivarsidan Livsmedelsföretagen och på arbetstagarsidan 

Livsmedelsarbetareförbundet. Avtalet omfattar cirka 25 000 arbetstagare. Avtalets giltighetstid 

löper mellan 1 april 2017-31 mars 2020. 

I avtalet finns inga särskilda regler om dygnsvila, veckovila och den totala 

veckoarbetstiden föreskrivna. Istället bildar arbetstidslagens regler utgångspunkten. Lokal 

överenskommelse om avvikelse från arbetstidslagens regler får emellertid träffas.109   

Enlig avtalets ordalydelse kan övertidsarbete kompenseras med kontant ersättning eller 

efter en överenskommelse med arbetstagaren, kompensationsledighet. 110  I de särskilda 

tilläggsavtalen för Slakt/Chark, Matfågel, samt Jäst föreskrivs att kompensationsledighet 

medges förutsatt att det inte medför någon påtaglig störning för arbetsgivarens verksamhet.111 

I tilläggsavtalet för Barilla-OLW kan av ordalydelsen utläsas att den anställda i samråd med 

arbetsledaren kan välja övertid i pengar.112 Av tilläggsavtalet med Margarin framgår att betald 

                                                
106 Ibidem, 7 § mom. 3.1. 
107 Se Unionens tolkningar till tjänstemannaavtalen, s. 72. 
108 Fortsättningsvis ”Livsmedelsavtalet för arbetare”. 
109 Se livsmedelsavtalet för arbetare, Arbetstid, 3.5, s. 12.  
110 I tilläggsavtalet för Jäst, Slakt/Chark samt Matfågel står uttryckligen att kompensationsledighet beviljas 

förutsatt att ledigheten inte medför påtaglig störning av verksamheten. Se avsnitt 3.2. i respektive avtal. 
Någon sådan regel finns inte inskriven i de andra tilläggsavtalen. Dock torde verksamhetens behöriga gång 
ligga i arbetsgivarens intresse även inom de andra branscherna och således vara av avgörande betydelse för 
huruvida en överenskommelse om kompensationsledighet istället för kontant ersättning ska beviljas eller ej. I 
tilläggsavtalet för Margarin krävs överenskommelse i varje enskilt fall för att övertid ska utges i form av 
ledig tid. Se mom. 2.4.  

111 Se Tilläggsavtalen för Slakteri och Charkuteribranschen, 3.2, s. 145, Matfågelslakterier, 3.2, s. 124. Samt 
Jästbolaget AB, 3.2, s. 99.  

112 Se mom. 4.3 i tilläggsavtalet med OLW-Barilla, s. 70.  
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tid utges efter överenskommelse i varje enskilt fall. 113  Några motsvarande bestämmelser 

förekommer varken i Livsmedelsavtalet i sig eller i övriga tilläggsavtal. 

 

4.2.4 Livsmedelsindustrin Allmänna anställningsvillkor Tjänstemän114 
Parterna i avtalet är på arbetsgivarsidan Livsmedelsföretagen respektive Unionen, Sveriges 

ingenjörer och Ledarna på arbetstagarsidan. Avtalets giltighetstid löper mellan 1 april 2017- 

31 mars 2020.115 

Varje tjänsteman ska ha rätt till minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila. De lokala 

parterna kan träffa överenskommelse om att undantag får göras under förutsättning att 

motsvarande kompensationsledighet utges i anslutning till det arbetspass som inskränkt 

viloperioden. Om det av objektiva skäl inte finns möjlighet att lägga ut viloperioden i direkt 

anslutning till arbetspasset som brutit dygnsvilan, ska ledighetsperioden läggas ut inom sju 

kalenderdagar. Varje tjänsteman ska vidare ha minst 36 timmars sammanhängande veckovila. 

Genom en lokal överenskommelse får avvikelse göras. En sådan avvikelse ska vidare reglera 

när och hur avsteg får göras samt på vilket sätt kompensation ska utges. Den sammanlagda 

arbetstiden får uppgå till ett genomsnitt på högst 48 timmar per kalendervecka under en 

beräkningsperiod om tolv månader.  

Enligt bestämmelsens ordalydelse kan kompensation utges antingen i form av pengar eller 

kompensationsledighet. 116 I avtalet kan utläsas att kompensationsledighet utges ifall 

tjänstemannen så önskar och arbetsgivaren efter samråd med denne finner att det kan ske utan 

att det drabbar verksamheten. Om motsvarande ledighet inte kan läggas ut inom sju dagar kan 

de lokala parterna komma överens om ett annat lämpligt skydd.117 Tjänstemannens önskemål 

om när ledigheten ska tas ut ska beaktas i så hög utsträckning som möjligt.118 Enligt Unionens 

tolkningar är huvudregeln att kompensation ska utges i form av pengar. För kompensation i 

form av ledighet krävs en uttrycklig överenskommelse mellan arbetsgivaren och 

tjänstemannen.119  

 
 
 

                                                
113 Se mom. 2.4 i tilläggsavtalet med Margarin, s. 120.  
114 Fortsättningsvis ”Livsmedelsavtalet för tjänstemän” 
115 Medlingsinstitutets årsrapport 2017, s. 251. 
116 Se 5.2 i Livsmedelsindustrins avtal för tjänstemän.  
117 Se mom. 4.1–4.3. I en anmärkning framgår att ett annat lämpligt skydd inte avser enbart ekonomisk 

kompensation.  
118 5.2.2. 
119 Se Unionens tolkningar till Livsmedelsavtalet för tjänstemän, s. 24. 
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5 Diskussion 
 
5.1 En sammanfattande jämförelse av kollektivavtalen 
Genomgången visar att samtliga avtal, förutom Allmänna bestämmelser och Livsmedelsavtalet 

för arbetare, är utformade på snarlika sätt vad gäller regleringen av dygnsvila, veckovila och 

begränsningar av den totala arbetstiden.  

Beträffande reglerna om dygnsvila så innehåller samtliga avtal på privat sektor tydliga 

hälso- och säkerhetsbetonade bestämmelser. Undantag tillåts regelmässigt under förutsättning 

att motsvarande kompensationsledighet utges omedelbart efter det arbetspass som inskränkt 

dygnsviloperioden. Endast om objektiva skäl föreligger, vilka får förstås som synnerliga skäl 

motiverade utifrån verksamhetens väl, tillåts undantag. Under sådana omständigheter får 

kompensationsvilan förläggas inom en sjudagarsperiod. För de fall kompensationsledighet, av 

objektiva skäl, inte har kunnat läggas ut föreskrivs i två av fem kollektivavtal en möjlighet att 

överföra kompensationstiden till en särskild tidbank, vilket innebär att kompensationstiden får 

disponeras vid ett senare tillfälle. I första hand anges att viloperioden under sådana 

omständigheter bör läggas ut inom en månad. Detta kräver dock en överenskommelse. Om 

ingen överenskommelse träffas så ska tiden behandlas som övrig intjänad tid i tidbanken och 

kan således utges på samma villkor som övrig intjänad tid, dvs. antingen som pengar eller ledig 

tid.  

Beträffande veckovila stadgas i samtliga kollektivavtal en rätt till en sammanhängande 

veckovila om mellan 35 eller 36 timmar. Avsteg får göras under förutsättning att något 

oförutsett inträffat Till skillnad från reglerna om dygnsvila uppställs inga motsvarande krav på 

kompensationsledighet i fyra av fem granskade kollektivavtal. I Allmänna bestämmelser 

däremot stadgas krav på omedelbar förläggning av motsvarande kompensationsledighet ifall 

arbetstagaren inte erhållit en veckovila motsvarande den 24-timmars gräns som stadgas i 

arbetstidsdirektivet.  

Vad gäller beräkningsperioden i direktivets artikel 6 har kollektivavtalsparterna i samtliga 

fall, förutom i Livsmedelsavtalet för arbetare, utnyttjat möjligheten att göra avsteg från artikel 

16.b i arbetstidsdirektivet. Detta innebär att parterna frångått huvudregeln om en 

beräkningsperiod om högst fyra månader vid beräkning av den totala genomsnittliga 

veckoarbetstiden enligt artikel 6, och istället tillämpar direktivets översta gräns om tolv 

månader. 

Gemensamt för samtliga avtal är vidare att arbetstagaren ges möjlighet att välja mellan 

kontant ersättning eller betald ledighet som kompensation för arbetad övertid. Men utifrån hur 
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avtalen är formulerade, verkar det vara så att övertidskompensation som huvudregel ska utges 

som kontant ersättning. På statlig och privat sektor medger samtliga avtal övertidsersättning i 

form av kompensationsledighet, men det kräver dels en uttrycklig överenskommelse mellan 

arbetsgivaren och arbetstagaren, dels att verksamhetens behöriga gång inte drabbas negativt av 

överenskommelsen.120 På kommun- och landstingssektorn är arbetsgivaren med utgångspunkt 

i arbetsledningsrätten, enligt SKL:s uppfattning, inte skyldig att ta hänsyn till arbetstagarens 

önskemål om ersättning i form av kompensationsledighet. Detta skiljer Allmänna bestämmelser 

från de avtal som undersökts på den privata sektorn och torde innebära en mer långtgående rätt 

för arbetsgivaren att neka arbetstagaren kompensationsledighet.  

 

5.2 Är det förenligt med arbetstidsdirektivet att i kollektivavtal 
sanktionera övertidskompensation i form av ekonomisk ersättning? 

Utifrån en sammanvägd tolkning av ordalydelsen i artikel 17 och 18, samt med hänsyn tagen 

till direktivets allmänna skyddsprinciper och ändamål ska kompensationsledighet uppfattas som 

huvudregeln vid avvikelser från direktivets bestämmelser. Endast i strikta undantagsfall får ett 

annat lämpligt skydd utges. I målet Union Syndicale Solidaires Isére har EU-domstolen 

konstaterat att ett annat lämpligt skydd ska göra det möjligt för arbetstagaren att koppla av och 

återhämta sig från arbetet. Värt att notera är emellertid att EU-domstolens uttalande i målet 

hänfördes till artikel 17. Men, som jag förstår det, borde detsamma gälla även för artikel 18. 

Detta är dock inte bekräftat i EU-domstolen eller någon annan rättskälla, varför man inte kan 

dra några definitiva slutsatser i frågan.  

Begränsningar av arbetstiden och de viloperioder som stadgas i direktivet ska, enligt vad 

EU-domstolen slagit fast i målet Wippel, uppfattas som sociala rättigheter för arbetstagarna. En 

arbetstagare har sålunda rätt att få komma i åtnjutande av dessa miniminormer. Enligt vad 

domstolen uttalat i målet Kommissionen mot Storbritannien får en arbetsgivare inte förhindra 

en arbetstagare från att nyttja sina rättigheter enligt direktivet. Emellertid är dessa rättigheter 

inte så långtgående att arbetsgivaren är skyldig att tvinga sina arbetstagare att utnyttja en enligt 

direktivet föreskriven rättighet. Arbetsgivarens ansvar kan enligt EU-domstolen inte vara 

obegränsat. Arbetsgivarens skyldighet sträcker sig till att säkerställa en möjlighet för 

arbetstagarna att utöva sina rättigheter enligt direktivet. 121  Exakt hur långtgående denna 

möjlighet ska vara framgår inte av domen i sig. I generaladvokatens förslag till avgörande krävs 

                                                
120 Ett undantag är emellertid Livsmedelsavtalet där det i själva huvudavtalet inte kan utläsas att någon 

motsvarande överenskommelse krävs.  
121 Mål C-484/04 Kommissionen mot Storbritannien, p. 40–46. 
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av arbetsgivaren att denne ska försätta arbetstagaren i ett sådant läge så att arbetstagaren i 

praktiken kan utnyttja sin rätt utan att avhållas på grund av påtryckningar. Vidare kan, enligt 

dessa uttalanden, arbetsgivaren aldrig vara så passiv att hen beviljar ledighet endast till dem 

som begär det. Arbetsgivaren är istället skyldig att aktivt sörja för att det skapas ett 

företagsklimat där direktivets föreskrivna minimiregler efterlevs. Arbetsgivaren är ansvarig för 

att uppmuntra arbetstagarna att utnyttja rättigheterna enligt direktivet. Detta förutsätter, enligt 

generaladvokatens uttalanden, utan tvekan att de föreskrivna rättigheterna är möjliga att utöva 

för arbetstagarna. Arbetsgivaren är ansvarig för att uppmuntra arbetstagarna att utnyttja 

rättigheterna enligt direktivet 122  

Vilka slutsatser kan dras mot denna bakgrund? Utifrån en ändamålsenlig tolkning av 

arbetstidsdirektivet är det ur hälso- och skyddssynpunkt knappast önskvärt, men likväl rättsligt 

tillåtet, att ersätta övertidsarbete med pengar, så länge man inte frångår direktivets minimikrav. 

För de fall direktivets minimikrav åsidosätts är ekonomisk kompensation tillåten förutsatt att 

arbetstagaren också ges en oinskränkt rätt att välja övertid i form av kompensationsledighet. 

Således är det i kollektivavtal tillåtet att sanktionera kompensation i form av pengar, även för 

de fall direktivets minimigränser överskrids, förutsatt att uttag av kompensationsledighet 

särskilt uppmuntras och att kollektivavtalet möjliggör en oinskränkt rätt för arbetstagaren att i 

praktiken välja att ta ut kompensationsledighet. Ett kollektivavtal som däremot försvårar 

arbetstagarens möjligheter att utnyttja rätten till kompensationsledighet när direktivets 

minimigränser överskrids är ogiltiga i dessa delar. Om det i ett kollektivavtal inte uttryckligen 

föreskrivs att kompensationsledighet ska utgå för de fall viloperioderna enligt direktivet 

inskränks, så torde det knappast vara tillåtet att ange att övertid som huvudregel utges i pengar 

eller att en överenskommelse måste träffas för att kompensationsledighet ska medges.  

 
5.3 Har arbetstidsdirektivets krav på kompensationsledighet eller annat 

lämpligt skydd genomförts i svensk rätt på ett fullgott sätt? 
Genom 2005 års lagändring (SFS 2005:165), är arbetstidsdirektivet i väsentliga delar korrekt 

införlivat i den svenska arbetstidslagen. Dock kvarstår vissa tveksamheter huruvida svensk rätt 

uppfyller arbetstidsdirektivets krav i förhållande till avsteg från bestämmelserna om veckovila, 

beräkningsperioden för den totala veckoarbetstiden, samt i förhållande till själva förläggningen 

av kompensationsledigheten. 

Angående veckovilan kan konstateras att fyra av fem granskade kollektivavtal saknar 

föreskrivna krav på kompensationsledighet för de fall veckovilan inskränks. Det enda 

                                                
122 Se generaladvokatens förslag till avgörande i Mål C-484/04, Kommissionen mot Storbritannien, p. 66–70.  
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kollektivavtalet med uttryckliga krav på kompensationsledighet för dessa fall är Allmänna 

bestämmelser som anger att kompensationsledighet ska utgå i omedelbar anslutning till den 

uteblivna viloperioden.123  

Vad gäller avvikelser från beräkningsperioden av den totala veckoarbetstiden i artikel 6, 

så tycks varken lagstiftaren eller arbetsmarknadens parter ha gjort bedömningen att avsteg från 

beräkningsperioden ställer krav på motsvarande kompensationsledighet. Lagtexten i sig saknar 

helt krav på kompensationsledighet vid avvikelse från direktivets beräkningsperioder. Istället 

noteras i 2003/04 års proposition att en förutsättning för avsteg från beräkningsperiodens längd, 

enligt arbetstidsdirektivet, är att kraven på motsvarande kompensationsledighet utges eller att 

ett annat lämpligt skydd inrättas.124 Vidare har arbetsmarknadens parter i samtliga granskade 

kollektivavtal gjort avsteg från artikel 6 och utnyttjat direktivets längsta beräkningsperiod på 

tolv månader, utan att inrätta något kompenserande skydd. Tolkar man artikel 18 vid dess 

ordalydelse ska kompensationsledighet utgå för de fall kollektivavtalsparterna gör avsteg från 

huvudregeln, och dessutom vara normen för alla dessa fall. Endast i undantagsfall får ett annat 

skydd inrättas. Detta skulle, enligt min bedömning, innebära att all övertid som beräknas enligt 

en längre beräkningsperiod än fyra månader ger arbetstagarna rätt till kompensationsledighet. 

Övertidskompensation i pengar får för dessa fall, enligt min bedömning, inte utgå. En sådan 

tillämpning ter sig av verksamhetsmässiga skäl problematisk i praktiken och frågan har inte 

varit föremål för prövning i EU-domstolen. Därav förefaller innebörden av regeln vara något 

oviss.125  

När det gäller villkor för förläggningen av kompensationsledighet för de fall direktivets 

miniminormer inskränks tycks varken arbetstidslagen eller de granskade kollektivavtalen ta 

tillräcklig hänsyn till de krav som direktivet uppställer. EU-domstolen har i sedan länge 

vedertagen praxis slagit fast att kompensationsledighet ska följa i direkt anslutning till 

övertidsperioden.126 I svensk rätt kommer denna bestämmelse varken till uttryck i lagtext eller 

i Arbetsmiljöverkets lagkommentar, utan uppmärksammas istället i prop. 2003/04:180. 

Bestämmelsen har emellertid genomförts i flera av de granskade kollektivavtalen, men 

förefaller, givet hur regeln utformats, vara oförenlig med direktivets krav i vissa situationer. I 

samtliga undersökta kollektivavtal på privat sektor, kan tid som av objektiva skäl inte kunnat 

                                                
123 Noteras bör att Allmänna bestämmelser däremot är det enda kollektivavtalet som inte uppställer något krav på 

kompensationsledighet vid avvikelse från direktivets minimigräns för dygnsvilan. 
124 Prop. 2003/04:180, s. 26 
125 Se kommissionens rapport om medlemsstaternas genomförande av direktiv 2003/88/EG. Kommissionen 

förefaller vara av uppfattningen att avvikelse från beräkningsperioder kräver att arbetstagaren beviljas 
motsvarande kompensationsledighet. Se härvid avsnitt III, H.2. 

126 Se t.ex. Mål C-303/98 Simap, p. 94. 
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läggas ut i omedelbar anslutning till det arbetspass som inskränkt dygnsvilan läggas ut inom en 

sjudagarsperiod. I två av fem undersökta kollektivavtal kan, i undantagsfall, viloperioderna 

omvandlas till vanlig tid i tidbanken, vilket innebär att rätten till kompensationsledighet 

begränsas. Det bör poängteras att det visserligen i dessa fall rör sig om exceptionella situationer 

där tiden av verksamhetsmässiga skäl inte kunnat läggas ut inom en månad. Likväl är EU-rätten 

tydlig på denna punkt. I målen Jaeger och Union har EU-domstolen uttalat att 

kompensationsledighet ska läggas ut i omedelbar anslutning till arbetspasset som inskränkt 

viloperioden. I exceptionella fall får förvisso ett annat skydd inrättas, men den återhämtning 

som erfordras när viloperioden uteblivit får inte falla bort, något som skulle kunna bli fallet om 

kompensationsledigheten omvandlas till övrig tid i tidbanken. 

 

5.4 Kan ytterligare åtgärder utkrävas för direktivets genomförande och 
efterlevnad? 

Direktiv är endast bindande för medlemsstaterna och kan inte medföra skyldigheter för 

enskilda. 127  EU-rätten förpliktigar medlemsstaterna att säkerställa att arbetstidsdirektivets 

ändamålsenliga verkan tillgodoses beträffande vartenda minimikrav som direktivet uppställer, 

vilket innefattar såväl minimikraven för de angivna viloperioderna som direktivets begränsning 

av den totala arbetstiden. 128  Vid införlivande och genomförande av ett direktiv är 

medlemsstaterna skyldiga att fastställa en klar, precis och entydig tydlig rättslig ram som 

enskilda kan hänvisa till.129  

Den svenska lagstiftaren har i själva lagtexten införlivat uttryckliga krav på 

kompensationsledighet i förhållande till direktivets regler om dygnsvila och veckovila. 

Däremot saknas motsvarande anvisningar i förhållande till reglerna om beräkningsperioder, 

samt anvisningar om vad som utgör kompensationsledighet eller ett annat lämpligt skydd enligt 

EU-rätten. I vissa situationer kan det emellertid vara befogat för en medlemsstat att avstå från 

att tolka innebörden av en EU-rättslig regel. Enligt Berström & Hettne får nationell rätt inte 

innehålla ett auktoritativt besked om en regels rätta innebörd, eller en självständig tolkning av 

EU-lagstiftarens vilja. Detta har sin bakgrund i att EU-reglernas tolkning ska vara 

                                                
127 Denna rättsprincip har slagits fast i målen C-152/84 Marshall, p. 48, samt C-91/92, Faccini Dori, p. 20. Se 

även Nyström, 2017, s. 43 samt Bergström & Hettne, 2014, s. 409. 
128 Se Mål C-484/04 Kommissionen mot Storbritannien, p. 40, samt Mål C-14/04 Dellas m.fl, p. 53. Se vidare 

exempelvis mål C-342/12 Worten, p. 38 samt de förenade målen C-397/01-C-403/01 Pfeiffer m.fl., p. 76 
129 Mål C-87/14 Kommissionen mot Irland, p. 41. 
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harmoniserade och enhetliga inom hela EU. Författarna menar däremot att den svenska 

lagstiftaren bör dela med sig av sina EU-rättsliga kunskaper.130  

När kollektivavtalsparterna gör avsteg från direktivets regler om beräkningsperioder 

aktualiseras, enligt direktivets ordalydelse, krav på kompensationsledighet som huvudregel. 

Det kan tyckas vara nödvändigt att göra information angående detta mer lättillgänglig, t.ex. i 

en utfärdad myndighetsföreskrift, i myndighetsriktlinjer eller i Arbetsmiljöverkets 

lagkommentar. Men eftersom det inte finns någon vägledning i EU-domstolens praxis, måste 

den svenska lagstiftaren göra en självständig tolkning av bestämmelsen ifråga, vilket kan vara 

problematiskt. Som det ser ut i dagsläget återfinns bestämmelsen endast i 2003/04 års 

proposition.131  

Kanske är det enligt EU-rätten tillräckligt att bestämmelsen ifråga endast står att finna i 

arbetstidslagens förarbeten, och inte i lagtexten. Förarbeten är i regel accepterad som rättskälla 

enligt EU-rätten.132 Detta gäller däremot inte ifall det rör sig om en regel vars syfte är att skapa 

rättigheter eller skyldigheter för enskilda. För sådana bestämmelser ställs högre krav på 

lättillgänglighet och förutsägbarhet. Att en sådan bestämmelse endast nämns i förarbeten är 

enligt EU-domstolens grundinställning inte tillräcklig. 133  Avgörande för huruvida 

bestämmelsen måste ingå i själva lagtexten eller ej torde således bero på huruvida 

bestämmelsen skapar rättigheter eller skyldigheter för enskilda. Huruvida bestämmelsen 

faktiskt medför rättigheter eller skyldigheter har inte prövats av EU-domstolen och ter sig i 

dagsläget något oviss. 

Däremot torde man, enligt min bedömning, kunna ställa krav på tydligare riktlinjer 

gällande beskaffenheten av objektiva skäl eller annat lämpligt skydd. Kollektivavtalsparterna 

har i praktiken givits ett tämligen fritt spelrum att efter egen skön avgöra vad som är objektiva 

skäl eller ett annat lämpligt skydd, mot bakgrund av att lagstiftaren inte ansett att det funnits 

någon EU-rättslig vägledning i hur dessa bestämmelser ska tolkas. En sådan argumentation står 

att finna främst i 1995/96 års proposition, men även i Arbetsmiljöverkets kommentar till 

arbetstidslagen. Det är riktigt att direktivet medger ett visst utrymme för arbetsmarknadens 

parter att genomföra ett annat lämpligt skydd. Men det skönsmässiga utrymmet är strikt 

begränsat. Det finns sedan många år vägledning i EU-domstolens praxis avseende dessa frågor. 

EU-domstolen har slagit fast att objektiva skäl ska tolkas så att det bara får medges i absoluta 

                                                
130 Bergström & Hettne, 2014, s. 62. 
131 Prop. 2003/04:180, s. 26. 
132 Se mål C-478/99 Kommissionen mot Sverige, p. 22–25.  
133 Mål C-143/83 Kommissionen mot Danmark, p. 11; Hettne & Bergström, 2014 s. 62.  
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undantagsfall. Skyddet ska dessutom vara effektivt ur hälso- och säkerhetssynpunkt och göra 

det möjligt för arbetstagaren att koppla av, dra sig undan från arbetsmiljön, och disponera sin 

fritid fritt utan några förpliktelser gentemot arbetsgivaren.134  

I målet kommissionen mot Storbritannien blev Storbritannien fällda för att i en 

myndighetshandbok uppställt riktlinjer där arbetsgivare informerades om att de inte var 

skyldiga att säkerställa att arbetstagarna begär att få utnyttja och faktiskt utnyttjar de 

viloperioder som de enligt direktivet har rätt till. Arbetsgivarens enda skyldighet enligt 

riktlinjerna var att arbetstagarna inte fick förhindras att utnyttja direktivets viloperioder. EU-

domstolen ansåg att dessa riktlinjer urholkade direktivets skyddsregler.135 Generaladvokaten 

uttryckte det så att medlemsstaten inte får tillämpa myndighetsrekommendationer som kan ge 

upphov till missförstånd och innebära att den praktiska tillämpningen av nationell lagstiftning 

strider mot ett direktivs målsättningar.136  

Frågan är om inte lagförarbetena samt Arbetsmiljöverkets lagkommentar de facto ger 

upphov till missförstånd och en felaktig praktisk tillämpning. Som exempel kan nämnas att 

kollektivavtalsparterna i Allmänna bestämmelser anser att AB 13 § mom.6 g)-h) utgör ett annat 

lämpligt skydd vid avvikelser från direktivet regler om dygnsvila.137 Reglerna medger b.la. 

inplanerade avsteg från dygnsvilan om lägst 9 timmars dygnsvila, där ytterligare avsteg får 

medges tillfälligtvis. Dygnsvilan måste dock i genomsnitt uppgå till 11 timmar under 

beräkningsperioden. Enligt min mening, är det högst osäkert huruvida detta utgör ett annat 

lämpligt skydd ur hälso-och skyddssynpunkt, särskilt med tanke på att beräkningsperioden får 

uppgå till 16 veckor. Med beaktande av den långa beräkningsperioden på fyra månader är det 

tänkbart att dygnsvilan skulle kunna inskränkas under en mycket lång tid innan någon 

kompenserande återhämtning kan göras gällande. Det är vidare dessutom tveksamt om 

klausulen uppfyller kraven för en sådan absolut undantagssituation som måste vara fallet för att 

direktivet ska medge att ett annat lämpligt skydd får inrättas. Det är enligt min uppfattning värt 

att ifrågasätta huruvida den förevarande bestämmelsen ifråga är lämplig och nödvändig i 

förhållande till de många yrkesgrupper som omfattas av Allmänna bestämmelser, exempelvis 

lärare inom ramen för vanlig skolverksamhet eller gemene kommuntjänsteman.  

 

                                                
134 Se mål C-428/09 Union syndicale Solidaires Isére, p. 50 och 55. 
135 Se mål C-484/04 Kommissionen mot Storbritannien, p. 32 och 44. 
136 Se generaladvokatens förslag till avgörande, p. 73. 
137 I HÖK mellan samtliga parter utom Läkare, kan under avsnittet ”Anteckningar till AB” utläsas att parterna 

anser att man inrättat ett annat lämpligt skydd utifrån de avvikelser som stadgas i AB 17 § 13 mom. 6g) -h). 
Se avsnitt 4.1.1 för reglernas innebörd.  
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5.5 Några avslutande synpunkter de lege ferenda 
Uppsatsen synliggör ett antal förhållanden som väcker tveksamhet till huruvida direktivet har 

införlivats, genomförts och efterlevs på ett fullgott sätt i den svenska rättsordningen. Något som 

däremot inte avhandlats i särskilt stor utsträckning är rättstillämparens roll för direktivets 

efterlevnad.  

Nationella domstolar är skyldiga att säkerställa det rättsliga skydd för enskilda som 

följer av EU-rätten och vidare garantera dess fulla verkan.138 EU-rätten har ett kompromisslöst 

företräde framför svensk rätt i alla avseenden där Sverige överlåtit beslutandemakt åt EU.139 

Hur förhåller sig arbetsdomstolens praxis till direktivets krav på kompensationsledighet eller 

annat lämpligt skydd? Arbetsdomstolens uttalande i AD 1995 nr 112 förhindrar arbetstagare 

från att tillvara sin rätt till kompensationsledighet enligt direktivet, och har ännu inte omprövats. 

Avgörandet möjliggör för arbetsgivaren att motsätta sig kompensation för arbetad övertid i 

form av ledig tid och att en arbetstagare inte under några omständigheter äger rätt att begära 

kompensation i form av pengar utan avtalsstöd. Eftersom avgörandet inte tar hänsyn till de fall 

då direktivets miniminormer överskrids torde det i en sådan kontext vara ogiltigt.  

Det finns, enligt min uppfattning, ett påtagligt behov av att ändra rättsläget beträffande 

rådande normer och principer för ersättning av övertidsarbete. Arbetsdomstolen bör i ett 

plenumavgörande ändra rättsläget eftersom det i dess nuvarande form inte tillgodoser EU-

rättens krav. Men trots skyldigheter att säkerställa EU-rättens efterlevnad ter det sig osäkert 

huruvida arbetsdomstolen de facto skulle tillerkänna arbetstagaren dennes rättigheter enligt 

direktivet, ifall dessa frågor skulle tas upp till prövning. Arbetsdomstolen har i AD 2008 nr 49 

prövat giltigheten i ett kollektivavtal där en rätt till 11-timmars dygnsvila fanns avtalad, men 

utan krav på att vilan skulle vara sammanhängande. Kollektivavtalet uppfyllde varken 

direktivets krav på kompensationsledighet eller annat lämpligt skydd. Trots detta godtog 

arbetsdomstolen regeln ifråga. Enligt Sigeman & Sjödin ger avgörandet intrycket av 

arbetsdomstolen vill slå vakt om kollektivavtalsparternas autonomi.140  

                                                
138 Mål C-282/10 Dominguez, p, 61. Se vidare artikel 288 i FEUF 
139 Ibidem, s 58. EU-rättens företräde gäller i allra högsta grad de rättsakter som antagits på arbetsrättens område. 

Se härvid Lag (1994:1500), 2–4 §§. Jfr artikel 153 i FEUF. Den EU-rättsliga företrädesprincipen har bl.a. 
slagits fast i målen Costa mot E.N.E.L och Internationale Handelsgesellschaft där EU domstolen fastställde 
att alla EU-rättsakter står över alla former an nationell rätt. Se vidare Ingmansson, Derlén & Lindholm, 2015, 
s. 34. Jfr även målen Factortame-I och Simmenthal II om medlemsstaternas skyldighet att i 
rättstillämpningen åsidosätta nationella regler som strider mot EU-rätten. Se för detta även Reichel, 2013, s. 
111. Se vidare principen om lojalt samarbete i artikel 4.3 FEU, som stadgar en skyldighet för 
medlemsstaterna att säkerställa att de ändamål som fördragen och sekundärrätten uppställer fullgörs.  

140 Sigeman & Sjödin, 2013, s. 237. 
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Som påvisats råder uppenbar rättslig diskrepans vad gäller direktivets normer och 

svensk arbetsrätt. Men medför dessa förhållanden de facto några problem ur hälso- och 

säkerhetssynpunkt? Sverige har i lagtext infört en minsta veckovila om 36 timmar, vilket är en 

för arbetstagaren klart mer fördelaktig huvudregel än den 24 timmarsgräns som stadgas i 

arbetstidsdirektivet. En minsta veckovila om 35–36 timmar råder även som huvudregel i de 

kollektivavtal som undersökts. Detsamma gäller skyddsnätet för dygnsvilan, som i samtliga 

undersökta kollektivavtal, förutom Allmänna bestämmelser, förefaller vara väl genomförd, med 

förbehåll för enstaka undantag som möjliggör för den uteblivna kompensationsvilan att i 

exceptionella fall omvandlas till pengar.  

Denna uppsats ger inte några svar på hur direktivets minimikrav efterlevs i praktiken. 

Kanske är den problematik som påvisats i denna granskning i det stora hela begränsad till 

kollektivavtalens formuleringar. Likväl är övertidsarbete både vanligt förekommande och 

omfattande, med sjukskrivningar och ohälsa som följd.141 Övertidsarbete är ett reellt hot mot 

arbetstagares säkerhet och hälsa på den svenska arbetsmarknaden. Kollektivavtalsparterna och 

den svenska rättsordningen i övrigt, bör därav uppmuntra en hälsosam övertidskompensation, 

och under alla omständigheter säkerställa att bestämmelser om övertidskompensation inte är 

rättsstridiga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
141 ”Sjukskrivningar på grund av övertid ökar” [www.sverigesradio.se]. ”Övertid är farligt och dyrt” 

[www.unt.se] 
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