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statsrådetTill Ulrica Messing
Arbetsmarknadsdepartementet

Genom beslut den 26 januari 1995 bemyndigade statsrådetregeringenett
Sundström tillkalla parlamentarisk kommitté med uppgift utreda effekteratt atten

olika arbetstidsförändringar, 26 januari förordnadesDen 1995 riksdags-av m.m.
ledamoten Ulrica s ordförande.Messing Ulrika Messing s entledigadessom
från uppdrag beslut densitt 23 ordförande1996. Somettgenom mars ny
förordnades den 24 1996 riksdagsledamoten Laila Bjurling s.mars

Som övriga ledamöter förordnades den 27 1995 riksdagsledamoten Lenamars
s, riksdagsledamotenLarsson Björn Kaaling s, riksdagsledamoten Laila

Bjurling landstingsrådets, Marie Sällström landstingsrådets, Sören Gunnars-
s, df riksdagsledamoten Ylva Annerstedt fp, riksdagsledamoten Görelson

Thurdin c, riksdagsledamoten Christel Anderberg m, riksdagsledamoten Ingrid
v, projektledaren Anders Josephsson kd,Burman läraren Bertil Borglund mp,

ombudsmannen Mörtvik TCO, ombudsmannen Marie-LouiseRoger Strömgren
SACO, förhandlings-direktören Iréne Nilsson-Carlsson Arbetsgivarverket,
biträdande chefsjuristen Karl Pfeifer Landstingsförbundet, sekreteraren

Hörding Svenska Kommunförbundet,Marianne förhandlingschefen Karl-Olof
Stenkvist SAF LO-sekreteraren Ingalill Landqvist-Westh LO.samt

Riksdagsledamoten Görel Thurdin c den januari riksdags-10 1996ersattes av
ledamoten Andersson c. d riksdagsledamotenMargareta F Ylva Annerstedt fp

den april riksdagsledamoten fp. Samtidigt15 1996 Karin Pilsäterersattes av
riksdagsledamoten Laila Bjurling s riksdagsledamoten Martinersattes av

Nilsson Projektledarens. Anders Josephsson kd den 9 1996ersattes mars av
Åström-Eklind Åström-EklindHans kd. Den 23 augusti 1996 kdHansersattes

Acko Ankarberg Johansson kd. Ombudsmannen Mörtvik TCORogerav
den 15 april 1996 ombudsmannen Lennart Sjösten TCO.ersattes av

förordnadesDen 27 1995 departementssekreteraren Christerexpertermars som
Eriksson Arbetsmarknadsdepartementet, departementssekreteraren Tony
Malmborg byråchefenFinansdepartementet, Bertil Segerfalk Arbetarskydds-

Åkerlundstyrelsen och hovrättsassessom Inga Arbetsmarknadsdepartementet.
Den 2 oktober departementssekreteraren Christer1995 Eriksson depar-ersattes av
tementssekreteraren Barrefelt Arbetsmarknadsdepartementet.Bo

beslutGenom den 28 förordnades Claes Stråth1995 huvudsekrete-ett mars som
och EwaldssonPer sekreterare. juni förordnadesDen 13 1995 Maritarare som
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denPihl biträdande sekreterare. Marita Pihl entledigades 30 juni 1996. 9Densom
april förordnades1996 Fredrik Sjögren sekreterare och den juni1 1996 för-som
ordnades Karin Karlsson assistent.som

Med det betänkande kommittén lägger fram, SOU 1996:145 Arbetstidsom nu -
längd, förläggning och inflytande, har vi fullgjort vårt uppdrag. Till betänkandet
har fogats bilagedel.en

Reservationer har avgivits ledamöterna Ingrid BertilBurman, Berglund, Karl-av
Olof Stenqvist, Christel Anderberg, Ingalill Landqvist-Westh, Karl Pfeifer,
Marianne Hörding, Iréne Nilsson Carlsson, Karin Pilsäter Acko Ankarbergsamt
Johansson och PilsäterKarin gemensamt.

Särskilda yttranden har ledamöternaavgivits Margareta Andersson, Lennartav
Acko AnkarbergSjösten, Johansson Marie-Louise Strömgren.samt

Stockholm i september 1996

Laila Bjurling NilssonIréne Carlsson

Lena Larsson Karl Pfeifer

Björn Kaaling Marianne Hörding

Marie Sällström Karl-Olof Stenqvist

Sören Gunnarsson Lennart Sjösten

Martin Nilsson Marie-Louise Strömgren

Karin Pilsäter Ingalill Landqvist-Westh

AnderssonMargareta

Christel Anderberg Claes Stråth

Ingrid EwaldssonBurman Per

Acko Ankarberg Johansson Fredrik Sjögren

Bertil Berglund Karin Karlsson
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Sammanfattning

Inledning

uppdrag:huvudsakligahaftdirektivvåraenligt treharVi

arbets-alternativakonsekvensernalångsiktigadeanalysera avatt0
tidsförkortningar,

införas ikanarbetstidsreglerflexiblavilketundersöka på sättatt0
lagstiftning,svensk

svenskadetförarbetstidsdirektivEG:skonsekvensernautredaatt av0
arbetstidsområdet.påregelsystemet

presenteradeoch viförtur ettmedbehandlaskulle vifrågantredjeDen
1995septemberiEG-direktivetkonsekvensernadelbetänkande avom

1995:92.SOU

medförslagochövervägandenvårainnehållerslutbetänkandeDetta
finnsbilagedelsärskildfrågor. Iuppdragetssamtligaanledning enav

uppdrag.vårtpågjortsforskarrapporterde som

ochför vårakortfattatsammanfattningdennai resonemangredogörVi
huvud-framlyftamedbörjarVikapitlen.olika attdeöverväganden i

betänkandet.punkterna i

huvudpunkterBetänkandets

kollektiv-arbetstidsfrå-utgångspunktcentral attskalluppdragvårtEnligt varaen
avtalarbetsmarknadensmellanavtalregleras imöjligtlångtskall sågorna

ochomfattningarbetstidensbådegällabördettaVi attparter. menar
direktinnehållerarbetstidslagföreslårViförläggning. enatt nyen

frågor. Detdessakollektivavtaltecknatilluppmaning attparterna om
arbetstids-kollektivareglerarkollektivavtaliangeläget parternaattär

uppgift börLagstiftningensflexibilitet.och varaförkortningar störreen
utveckling.sådanförfrämja tarparternaatt enatt ansvar
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civil- Vi föreslår arbetstidslagny vilar på civilrättsligen ny grund. Dettasom
rättslig lag innebär förstärkning förparternas arbetstidsfrågomaen ochav ansvar

Arbetarskyddsverketsatt tillsyn och dispensgivning bortfaller.

Enarbets- civilrättslig arbetstidslag ställer krav påny det tydligtatt görs att
miljö arbetstiden delär arbetsmiljön. Vi föreslår därför dettaen av att sam-

band uttrycks tydligare lagstiftningen,i allmän hänvisning igenom en
arbetstidslagen till arbetsmiljölagen.

EG-an- Den lagen genomför reglerna i EG:s arbetstidsdirektiv,nya vilket
passning innebär den riksdagen beslutadeatt provisoriska lösningenav inför-av

livandet EG-direktivet kan ersättas.av

arbets- Enligt vårt uppdrag skall hänsyn till den enskildetas arbetstagarens
organisation möjligheter till medinflytande och valfrihet vad gäller arbetstidens

förläggning. Vi föreslår central del iatt arbetstidslag bören en ny vara
arbetsorganisatorisk princip arbetstiden skall,en att utifrån verk-om

samhetens krav, planeras och förläggas med hänsyn till arbetstagares
olika önskemål och behov.

irbets- Varje arbetstagare skall vidare sinarätt önskemålattges en om
tagaren arbetstidens längd och förläggning sakligt prövade arbetsgivaren.av

Arbetstagarens önskemål skall tillgodoses de förenligaär medom
verksamhetens krav.

Vidare föreslår vi den del:emester semesterledighetenatt överstiger fyraav som
veckor och sparad skall kunna förfogassemester påöver sätt änannat

hela dagar arbetstagaren och arbetsgivaren kommersom om överens
detta. Arbetstagaren får vidare komma medom överens sin arbetsgi-

avvika från bestämmelsenatt sparadvare om skallatt semesterom tas
inom fem år. Detta skulleut kunna innebärat.ex. några års sparandeatt

kan förkortad arbetstid.tas ut som

öräldra- Vi våra förslagatt stärka den enskildeatt arbetstagarensmenar om
dighet inflytande sina arbetstidsförhållandenöver bl.a. bör medföra föräld-att

bättre kan förena förvärvsarbete med för barnrar och familj.ansvaret
Utöver detta föreslår vi förändring i föräldraledighetslagenen som
stärker arbetstagarens inflytande den föräldraledighetöver tas utsom

förkortad arbetstid.som

Det pågårexibel utveckling flexibla arbetstidsförhållandenmoten påmer
arbetsmarknaden.irbetstid harDet varit vår uppgift föreslå flexibelatt en mer
arbetstidslagstiftning.
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fårvill emellertid framhålla flexibel lagstiftning inte leda hälsa ochVi att en mer
säkerhetsäkerhet och hälsa urhol-till reglerna till skydd för arbetstagarnasatt

med verksamhe-kas. Lagstiftningen bör därför förena hälsoaspektema
behov flexibelt kunna förlägga arbetstiden. Viternas att attmenarav

den flexibilitet kan behövas bör kräva kommerstörre attsom man
för kollektivavtal. föreslår antalvillkoren detta i Viöverens ett ettom

avvikelse förutsät-regler skall bindande i den meningen attvara ensom
ledighet, eller undantagsfall,arbetstagaren får motsvarande iter att

lämpligt skydd.

arbete. rastskall ha efter timmars RasterVarje arbetstagare rast senast sex
måltidsuppehåll.får fall bytasi vissa mot

arbets-behövsskall ha till de arbetspauserVarje arbetstagare utöverrätt som
pauserrasterna.

dygnsvilasammanhängande ledig-elvaVarje arbetstagare skall ha minst timmars
s.k. principiellahet 24-timmarsperiod dygnsvila. Lagens natt-per

arbetsförbud bort.tas

trettiofem sammanhängandeskall ha timmarsVarje arbetstagare minst veckovila
period dagar veckovila.ledighet under varje sjuom

48 timmar/arbetstid och övertidomfattning, dvs ordinarietotalaArbetstidens
vecka veckagenomsnitttill högst ifår uppgå 48 timmarsammantagna, per

Perioden för beräkning genomsnittetfyramånadersperiod.under aven
kollektivavtal.kan förlängas till högst tolv månader i

nattarbetande skall begränsas till i genomsnittArbetspassens längd för nattarbete
beräkningsperiod högstunderåtta 24-timmarsperiodtimmar omenper

riskerinnebär särskildafyra de arbetstagare arbetenmånader. För vars
tillfår arbetspassen uppgåeller fysisk eller mental ansträngning,stor

utförs.24-timmarsperiod då nattarbetethögst under denåtta timmar

arbetsställetemellertidföreslår visyfte förstärka flexibiliteten i lagstiftningenI att
arbetstidsfrågoma iflexibilitet kan vinnasVissa ändringar. En större om

arbetsställena. börhögre grad kan bestämmas på de enskilda Där även
tillkollektivavtal lagens, reglerbesluta ikunna attparterna anpassaom

lagstiftningenföreslår därförlokala behov och förutsättningar. Vi att
arbetstagarorganisationemaställer neutral till vilken nivå inomsig på

skall fattas.beslut avvikelser från lagenavtal omom
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ordinarie Vi föreslår ordinarie arbetstid denatt arbetstidär har överens-som
arbetstid kommits i det enskilda anställningsavtalet. likhetI med nuvarande lag

får den uppgå till högst 40 timmar i veckan. Vi föreslår däremot denatt
ordinarie arbetstiden får genomsnittsberälmas under beräknings-en
period högst tio veckor. längreEn berälmingsperiod får bestämmasom
i kollektivavtal.

övertid Om variationer i arbetslcraftsbehov i omfattning kanstörre inommötas
för den ordinarie arbetstiden bör behovet övertid kunnaramen av

minska. Vi föreslår skärpning lagens övertidsbegränsning, frånen av
200 timmar år till 100. Samtidigt blir det möjligt kvitta övertidper att

kompensationsledighet, vilketmot innebär övertiden kan användasatt
flexibelt.mer

aTbetStidS- förkortadEn arbetstid jämfört med arbetstidslagens bestämmelser har
f51k01t11i11g redan utformningen kollektivavtal genomförts förgenom storav en

Ävenmajoritet arbetstagare. på företagsnivå har avtal träffats om en
kortare arbetstid, ofta i kombination med flexibel arbetstidsför-en
läggning.

harVi inte haft i uppdrag föreslå generell arbetstidsförkortning.att en
Vad gäller konsekvenserna alternativa arbetstidsförkortriingar har viav
lagt särskild vikt vid belysa arbetstidsförkortningarsatt eventuella
effekter på sysselsättningen. Därvid har framkommit det inte utifrånatt

forskningteoretisk möjligt förordaär generell arbetstidsförkort-att en
ning sysselsättningsskäl. De empiriska resultaten emellertidärav
skiftande och vi därför det inte kan uteslutas förkortadatt attmenar en
arbetstid skulle kunna bidrag till minska arbetslösheten.ett attge
Dessutom framhåller vi det finns rad välfärdsargument föratt en en
allmänt kortare arbetstid.

utökad På arbetsmarknaden pågår dessutom rad försök med alternativaen
forskning arbetstidsmodeller, bl.a. kortare arbetstid. Vi detta posi-att äranser en

tiv utveckling bör understödjas. föreslårVi därför statligaattsom
medel inriktas tvärvetenskaplig granskningmot dessa frågoren av
inom för tillgängliga forskningsresurser. Vi föreslår ocksåramen att

stimulerar till ytterligare försökstaten med kortare arbetstider på verk-
sarnhetsnivå och då erbjuder aktivt stöd från forskare underett försöks-
perioden.

Svenskarnainternationell arbetar sig eller minst vid internationell järn-mestvare en
förelsejämförelse arbetstidsförhållanden i olika länder. Jämförelser mycketärav
svåra beroende på olikhetergöra iatt mätmetoder.
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följande:peka påmaterialet vill vi ändådet statistiskaUtifrån

arbetarveckoarbetstiden för demgenomsnittligavanligaden som0
studerade länder,flertalet övrigaiheltid Sverige högrei änär

och anställdarbetstiden veckagenomsnittliga faktiskaden ärper0
länder,flertalet studeradei övrigai Sverigekortare än

deSverige ianställd kortare iårsarbetstidenden faktiska änärper0
länder,flesta övriga

och igenomsnitt årarbetade timmar ifaktisktantalet personper0
studerade länder,flertaleti övrigafler i Sverigebefolkningen, änär

deSverige ioch kvinnor högre ideltidsarbetande änandelen ärmän0
länder.flesta övriga

ocharbetskraften kvinnorskvinnorna ikönsuppdelad. AvArbetsmarknaden är
arbets-arbe- mänsoffentliga sektor, medan 44deninom procentarbetar 56 procent

marknadersiffrormotsvarandearbetskrafteniden privata. Avinom ärmännentar
pri-denoch inomoffentliga sektorn 78deninom22 procentprocent

ändradeolikapåverkaskan därför kommaochKvinnor män attvata. av
arbetstidsvillkor.
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Innehållet i de olika kapitlen

kapitel l kapitelI beskriver1 vi vårt uppdrag. Här vi bakgrundäven tillger en
diskussionen arbetstidsfrågoma pekar på tidigare utredningarsamtom
och den aktuella debatten. Arbetstidsfrågorna har varit föremål för
tämligen omfattande utredningsarbete under de åren. Visenaste sam-
manfattar förslagen i betänkandena Arbetstid och välfärd SOU

Årsarbetstid,1989:53 lagsamt arbetstid och SOUny semesterom
1992:27. Från den aktuella debatten hämtar vi antal förett argument
och allmänna arbetstidsförkortningaremot och flexibel arbetstid. Kapit-
let avslutas med några sammanfattande kommentarer och utgångs-
punkter för våra överväganden.

kapitel 2 I syfte lägga allmän grund föratt diskussionen arbetstidsfrågomaen om
redogör vi i kapitel för2 några utvecklingsdrag i samhälle och arbets-
liv. Vi några data strukturella förändringar beträffande syssel-ger om
sättning och produktion; hur sysselsättningen alltmer har kommitom

förskjutas från varuproducerandeatt till tjänsteproducerande sektorer. I
detta sammanhang belyser vi utvecklingen kvinnors och mänsav
arbetskraftsdeltagande. Under de tiotals åren har syssel-senaste
sättningen allmänt ökat i typiska kvinnosektorersett och minskat i
manliga.

Kapitlet innehåller också kortfattad redogörelse för den lagstiftningen
arbetstidslagstiftningen,än med betydelse för diskus-annan men- en

sion arbetstidsfrågoma tillkommit från 1970-talet och framåt.om som-

Avslutningsvis pekar vi på några tydliga utvecklingsdrag i arbetslivet
under år: arbetsorganisation, särskilt arbete i hem och påsenare ny
distans, anställningsformer, ökat egenföretagande de alltnya samt

kraven ställsstörre på kompetens.som

Innan vi diskuterar olika former arbetstidsförkortningarkapitel 3 och utveck-av
lar kring tänkbara motiv och konsekvenser, vi iresonemangen ger
kapitel 3 redovisning olika arbetstidsmått. Vi vill på dettaen av sätt

fråganin kortaresätta arbetstid i dess sammanhang. Uppgifternaom
såväl jämförelser tiden mellanöver olika länder.avser som

Ett belysa utvecklingensätt att till antaletär faktiskt arbetadeatt se
timmar år. Vi konstaterar den faktiska arbetstidenatt år ellerper per per
vecka kan relateras till bl.a. anställda, sysselsatta eller befolkningen i en
bestämd ålder. I SCB:s arbetskraftsundersökningar AKU tillfrågas- -
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arbetadehur de under den vecka dåmånga timmarpersonerna om
huvudsyssla bisyssla.sker. ingår såvälmätningen I mätningen som

faktisk veckoarbetstiduppgift kan både genomsnittligUtifrån denna en
faktorer,beräknas. framhåller olikaårsarbetstid Vioch utöveratt

inverka på arbetsutbudet och på såoch kollektivavtal, kanlagstiftning
arbetstidstalen.de faktiskapåverkavis även

och har från tillsysselsatt år 1987Antalet faktiskt arbetade timmar per
Ökningen betydligt starkare för kvinnormed timmar.ökat 841995 är

Ökningen företa-sysselsatt, där förutom anställdaför ävenän män. per
anställd.från ökningenskiljer sig inteingår, nämnvärt pergare

befolkningenandelpåverkas hurarbetstidsmått ärVissa stor av somav
perioden tillutvecklingen under 1987därförsysselsatt. redovisarVi

tillfrån 72,2andel sjönk 81,4dennaoch konstaterar1995 procentatt
ingaMinskningen visarochför kvinnor män sammantagna.procent
denförklaring tilloch kvinnor.skillnader mellan Enpåtagliga män

arbetslösheten iökadedensysselsättningsintensitetenminskade är
arbetslösheten frånoch ökade denMellan 19951987 öppnaSverige.

till2,1 7,7 procent.procent

vad iarbetarsvenskaribland debatten görhävdas i änDet att manmer
kapitel 3ofta hävdas IlikaUngefärandra länder.vissa motsatsen.

jämförelseroch redovisaruppgifter från SCButifrånfråganbelyser vi
omfattarStudien 14 EU-arbetstidsmått.och olikaländermellan olika

svårigheternapåResultaten visarochUSA Norge.länder Japan,samt
länder.mellan olikaarbetstidens längdjämföraatt

hel-heltidsanställda eller förförmedtill börjaArbetstid kan mätasatt
skilja mellanVidare kandeltidsanställda mät-och sammantagna. man

iochgäller anställdaanställda och mätningarningar somsom avser
entydigt be-inteArbetstid dessutomföretagare är ettsammantagna.

arbetstiden, denavtaladedefinieras denkanArbetstid t.ex. somgrepp.
vecka eller år.arbetstidenfaktiskavanliga eller per

dockligger ijämförelserinternationellaproblemet vidDet största
såEUförsök har gjorts inomstatistik,ländernasolikheter i attäven om

mätmetoder. Vårochdefinitionerfrånmöjligt utgålångt sammasom
försiktig ijämförelser måsteviddärförslutsats blir ytterstatt varaman

före-olikheterbeaktandeiuppgifternatolkningen att storasamt taav
statistiken.ligger i
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kapitel 4 kapitelI konstaterar4 vi inledningsvis vi enligt direktivenatt inte har i
uppdrag lägga förslagatt arbetstidsförkortning. framhållerViom en
vidare det finns antal olikaatt förkortaett sätt arbetstidenatt genom
lagstiftning. Förutom allmän förkortning har lagstiftaren möjligheten

sänkt eller rörligatt pensionsålder förkorta arbetstiden.genom en
Därutöver påverkar ledighetslagstiftningen den tid vi arbetar. l ett
inledande avsnitt beskriver vi utvecklingen på arbetstidsornrådet under
l900-talet.

harVi valt fördjupadatt göra studie lagstadgad generellen av en ar-
betstidsförkortning. När vi analyserar de ekonomiska konsekvenserna

det också dennaär reform vi utgår från.typ framhållerVi deav som
troliga effekterna på verksamhetsnivå för sysselsättningen påsamt
samhällsnivå. Vår utgångspunkt i denna del nationalekonomiskär teori

sammanställningar såvälsamt teoretisk empirisk forskning påav som
området. Vi det inte utifrån teoretisknoterar forskningatt möjligtär att
förorda generell arbetstidsförkortning i syfte öka sysselsätt-en att
ningen. De empiriska resultaten däremot skiftandeär och i mångamer
europeiska länder där arbetstidsförkortningar har genomförts visar
resultaten på positiva sysselsättningseffekter, lägre vadän änom som
förväntats. kanVi därför inte utesluta förkortad arbetstid skulleatt en
kunna bidrag till minska arbetslösheten.ett attge

harVi under arbetets gång företagit till Danmark, Tyskland ochresor
Nederländerna i syfte studera olika arbetstidsreformeratt och modeller.

TysklandI har kortare arbetstid i kombination med ökad flexibi-en en
litet i arbetstidens förläggning genomförts i kollektivavtal. I Danmark
pågår sedan l januari 1994 försöksverksamhet alla arbets-en som ger

arbetslösa,tagare, tilläven betald ledigheträtt under högst år,men ett
orlov. Syftet långtså möjligt besättaär deatt vikariat uppstårsom
med arbetslösa. I Nederländerna har arbetstagarens förlängarätt att
eller förkorta sin arbetstid efter individuella behov förstärkts kollekti-i
vavtal.

Vi konstaterar vidare arbetstidsförhållandena tillatt mycket delstor
bestäms kollektivavtal. Kollektivavtalsreglerade heltidsmåttgenom
skiljer sig åt och harvi endast tagit del enda kollektivavtal därettav
arbetstiden överensstämmer med arbetstidslagens bestämmelser 40om
timmar i veckan. Avvikelserna innebär främst arbetstiden kollek-iatt
tivavtal regleras med avseende på helgfri vecka, arbetsti-även attmen
der bestäms till kortare tid 40 timmar. Möjligheternaän för parterna att
också avtala arbetstiden på lokal nivå har medfört arbets-om att nya
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tidsmönster har införts på flertal arbetsplatser, både kortareett som en
och flexibel arbetstid.en mer

har och arbetsplatsbesökVi seminarier studeratrapporter,genom
till arbetstidsmönster och möjlighet harmotiven när ävengetts,nya

resultaten. till olika försöksverksamheter och avtalsbestäm-Motiven
melser skiljer radikalt mellan olika Verksamheter och avtal, tillsig stor

beroende verksamhet behov.del och de anställdas Urtypen av
verksamhetssynpunkt förklaras valet arbetstidsmodell till betydandeav
del ställer olika krav beroendeorganisationen påatt typenav av pro-

Ävenduktion, sektor, bransch arbetstagarnas behov skiljer sigm.m.
från verksamhet till verksamhet. kan ökadMotiven strävan motvara en

ökatjämställdhet, förbättrad trivsel och hälsa eller kanske främst, etten
inflytande arbetssituation. Arbetstagarens behov kansin ävenöver

fas befinnertiden beroende på vilken i livet sig. Vidvariera över man
arbetsplatser inslag kompetensutveckling del detvissa är av nyaav en

arbetstidsmönstret.

mycket komplex bild framträder. Vid varje enskildDet är somen
avtalsförhandling omfattningen och förläggningen arbetstidenär av

överenskommelsen. Olika delar ihop ochendast del läggs ingåren av
betydande del unik för bransch ellerhelhet till vissär ensom en som

därför till slutsatsen kollektiva för-verksamhet. Vi kommerviss att
arbetstiden främst bör fråga för arbetsmarkna-kortningar av vara en

människor arbetstidsförkortningdens Mångaparter. ser som enen
arbetstidenreform och vi det kan finnas skäl förangelägen att attmenar

för balanserad löneutveckling.allmänt sänks inom I sär-ettramen en
välfärdsvinsterbelyser de skulle kunna uppnåsskilt avsnitt som

förarbetstiden. Bl.a. skulle förutsättningar kvinnorminskaattgenom
öka. skulle ökad jämställdhet kunnaarbeta heltid Därigenomatt en

förutom bättre löneutveckling fåuppnås och kvinnor skulle ävenen
utsträckningtill utbildning och befordran i itillgång intern större än

dag.

välfárdsöløiingar skulle kunna uppnås kortareYtterligare ar-om en
utifrån forsknings-betstid främjar bättre hälsa. konstaterar detVi atten

resultaten möjligt dra slutsatser i detta avseende.inte några Yt-är att
få genomförts hälsa och förkortad arbetstid och destudier harterst av

ofta otillräckligforskningsresultat finns inte entydiga ochär avsom
kvalitet.

kommittédirektiven skall vi förutom välfärdsaspekter såsomEnligt
arbetstidsförkortning.hälsa, studera andra empiriska resultatäven av en
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Vid de arbetsplatser där kortare arbetstid har införts har dock effek-en
endast fåtali fall utvärderats. Direktivets frågeställningarterna ett

besvaras sällan dei utvärderingar har genomförts och dessa utgörsom
därmed bristfälligt underlag. Därtill kommer försöksverksamhe-ett att

mycket begränsad. med ledningännu Att de olika försökenten är av
och tillgängliga forskningsresultat söka på direktivens fråge-svaren
ställningar empiriska resultat därför inte möjligt. flertal frågorEttärom
kvarstår beträffande effekterna kortare arbetstid på produktionen,av en
produktiviteten, sysselsättningen, konkurrenskraften, arbetets organisa-
tion och välfärden.

föreslårVi statliga medel inriktas tvärvetenskaplig gransk-att mot en
ning dessa frågor inom för tillgängliga forskningsresurser. Viav ramen
föreslår också stimulerar till ytterligare försök med kortareatt staten
arbetstider på verksamhetsnivä och då erbjuder aktivt stöd frånett
forskare under försöksperioden. Betydande fördelar i utvärderingsarbe-

uppnås forskarna deltar försökensunder gång. utvärde-tet Iattgenom
ringarna dessa bör beaktas effekterna företagsvisa ellerav om av
branschvisa arbetstidsförkortningar kan underlag förutgöra parternas
förhandlingar arbetstidsförkoitning eller framtida beslutettom om en
generell arbetstidsförkortning.

kapitletI ingår delar våra överväganden gällervad övertidsut-även av
Vi belyser utvecklingen övertidsuttaget inom offentlig ochtaget. av

privat sektor och därvid särskilt till skillnader beroende ålderpå ochser
kön. Vi konstaterar trendmässig ökning övertidsuttagen haratt en av
skett under år, främst deninom sektorn.privata resulta-Detta ärsenare

fler människor arbetar övertid. Vi det bakgrundtet att att motav anser
den höga arbetslösheten i Sverige vikt såär största när ärattav av

möjligt verksamhetenorganisera för öka förutsättningarna föratt
nyanställningar och för deltidsarbetande förlänga sin arbetstid. Viatt

minskad deltidsarbetslöshet jämställdhetsfråga,att är stormenar en en
då andel de deltidsarbetande just kvinnor.stor ären av

5kapitel Vi övergår därefter i kapitel till5 diskussion flexibilitet i arbets-en om
tidssammanhang. Vi inleder kapitlet med diskutera innebörden iatt
begreppet "flexibilitet" och konstaterar innebörden torde bero påatt om
det verksamheten eller den enskilde arbetstagaren talarär man om.

Vad gäller verksamheten flexibilitetvi arbetstidshänseendeiattmenar
borde innebära möjlighet använda och förlägga arbetstiden såatt atten
den rationella produktionen kan bedrivas. Om å andra sidanmest
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flyttas till den enskilde arbetstagaren borde innebördenperspektivet
arbetstider.eller hon har inflytande sinahan överatt ett egnavara

beträffande flexibilitet verksamhetssynpunkt,konstaterar,Vi attur
särskilt anpassade till olikadelar reglerna kanvissa i inte anses vara

fårlagen ordinarie arbetstidverksamhetsbehov. Exempelvis attanger
be-fall får de fyrtio timmarnahögst timmar i veckan. I vissa40vara

fyra ökatunder period veckor. Etträknas genomsnittett en omsom
för befintlig personalarbetslcraftsbehov måste inommötas ramensom

övertid minskatendast tillgodoses Ettkan således att tas ut.genom
eller Vida-kan leda till pennitteringar uppsägningar.arbetskraftsbehov

verksamhetsbehovtill olikade anpassningsmöjlighetergäller att somre
från bestämmelser iavvikelser lagensligger möjligheternai göraatt

träffarfår ske central arbetstagarorganisationkollektivavtal endast om
eller godkänner avtalet.

endast föreligger påbehov anpassningar intekonstaterarVi att av
företag-påarbetstagarsidan, pådvs. central nivåbranschnivå, ävenutan

harandra ord på den nivå där reglernaförvaltningsnivå, medoch att
enskilde arbets-flexibiliteten sedd denpraktiskt tillämpas. Vad gäller ur
innehåller stad-lagstiftningen intesynpunkt konstaterar vi atttagarens

önskemål varierartill människors behov ochganden hänsyn atttarsom
yrkesliv.behoven underfrån till varierar ettattsamtperson person,

flexibilitet både den enskildesyften rörandesåledesVi attnoterar ur
inarbetas ienskilda verksamheten behöveroch denarbetstagaren

tydligt ökad flexibilitetframhåller emellertidlagstiftningen. Vi att en
urholkas. dettalagstiftningens skyddsmotiv Avfår medförainte att

förarbetsmarknadspartemasberoende påskäl, även ansvar ar-men
verksamhetssyn-flexibilitetenbetonar därförbetstidsfrågoma, vi att ur

kol-arbetstidsfrågoma regleras ipunkt främst bör uppnås attgenom
lektivavtal.

arbetslivsutvecklingen allmäntsamhälls- ochVi konstaterar ävenatt
lagstiftningen.föranleda förändringar bör ikan görasatt

kapitel 6arbetstidslagen börskäl till förändringar iytterligareEtt göras äratt
antal för medlemsstaternavilket innehållerarbetstidsdirektiv,EG:s ett

beskrivs kapitel Eninnehåll ibindande regler. EG-direktivets större
arbetsliv arbets-samhälle och EG:sflexibilitet, förändringarna i samt

genomgri-tämligenmedför vitidsdirektiv sammantaget att attanser
framgår iarbetstidslagstiftningen bör Sompande förändringar göras.av

förslag tilldel EG-bestämmelserna i vårtkapitel införlivar vi7 nyen av
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arbetstidslag. Detta innebär den provisoriska lösningenatt inför-av
livandet EG-direktivet i svensk lagstiftning, föreslogs iav vårtsom
delbetänkande, kan ersättas.

kapitel 7 kapitelI utvecklar7 vi våra överväganden vilka förändringarom av
lagstiftningen vi nödvändiga. För lyfta fram arbetsmarknadensattanser

för arbetstidsfrågomaparters föreslår vi arbetstidslagattansvar en ny
vilar på civilrättslig grund införs. likhetI medsom merparten av annan

arbetsrättslig lagstiftning har därmed de enskilda arbets-parterna samt
givarna och arbetstagarna tillse lagens regler efterlevs.att att Den
nuvarande arbetstidslagens myndighetstillsyn bortfaller följaktligen och
myndigheternas tillsyn arbetsmiljöfrågor kommer därmed i fortsätt-av
ningen endast bedrivas med stöd arbetsmiljölagen.av

Vi föreslår förändring lagens tillämpningsområde innebären av attsom
arbete i hemmet inte längre bör grund i försig undantag frånvara en
lagens regler. Av praktiska skäl vi emellertid det iatt ävenmenar
fortsättningen bör undantag för s.k.göras okontrollerbart arbete.

syftel stärka den enskilde arbetstagarensatt inflytande sinaöver ar-
betstidsförhållanden föreslår vi regel detta införs i arbetstids-att en om
lagen. Regeln kan beskrivas i två delar.

Den första delen lägga fast arbetsorganisatoriskatt principavser en
innebär arbetets organisation skallatt ske med hänsyn till arbets-som

olika behov och önskemål.tagares Dessa behov och önskemål har sin
grund i arbetstagarens familjeliv eller sociala liv i övrigt. konstaterarVi
i detta sammanhang arbetstiden har betydelseatt för arbets-storen

hela livssituation ochtagarens arbetstiden därmedatt viktigäven är en
jämställdhetsfråga.

Den andra delen i regeln innebär arbetstagaren fram-att rätt attges en
föra och arbetsgivaren få saklig prövning sina önskemålav en av om
både arbetstidens längd och förläggning. Arbetstagarens önskemål skall
tillgodoses de förenliga med verksamhetensär krav. Arbetsgivarenom
får endast lägga för verksamheten relevanta omständigheter till grund
för sin bedömning önskemålen förenliga ellerär med de kravom
verksamheten ställer.

föreslårVi vidare lagstiftningen inte längreatt ställer krav på kol-att
lektivavtal avvikelser från lagen skall förutsätta medverkanom av
central arbetstagarorganisation. Lagstiftningen bör således neutralvara

frågani på vilken nivå inom arbetstagarorganisationema kollektivavtal
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avvikelser från lagen skall träffas. Vi det detatt ärom menar snarare
lokala arbetsmiljöarbetet bör lyftas fram och i detta bör liggaatt attsom
avvikelser för lokala anpassningar lagens regler bör kunna ske påav
den därnivå reglerna skall tillämpas, dvs på de enskilda arbetsställena.

gårVi därefter igenom de motiv beträffande arbetstagarnas säkerhet
och hälsa, bör ligga till förgrund lagregler arbetstid. kon-Visom om

dessa bör vila på vissa vetenskapligastaterar beträffandeatt rön sam-
banden mellan arbetstid och hälsa. Regler med sådana syften bör till sin
karaktär "bindande". Med detta vi reglerna aldrig fårattvara menar
avtalas bort helt och hållet, endast till olikheter lokalai behovanpassas
och förutsättningar avvikelser förutsätter arbetstagarnaattgenom som
kompenseras med motsvarande ledighet eller, i undantagsfall, lämpligt
skydd.

Vidare bör sambandet mellan arbetstidsreglema och arbetsmiljölagens
bestämmelser tydligare. Det nämligen helhetengöras samtligaär av
arbetsmiljöfaktorer, bland vilka arbetstiden endast är avgören, som om
det god arbetsmiljön eller inte.är en

De regler i arbetstidslagstiftningen inte kan föranleddasom anses vara
motiv rörande arbetstagarnas säkerhet och hälsa bör diskuterasav

utifrån andra utgångspunkter. En sådan utgångspunkt arbetsmark-är
nadspartemas för arbetstidsfrågoma och föreslårvi lagen börattansvar
innehålla uppmaning till teckna kollektivavtalparterna atten om ar-
betstid.

Efter diskussion för exempelvis frågorparternasen om ansvar om
ordinarie arbetstid och övertid övergår vi sedan till utformningen deav
regler lagstiftningen bör innehålla för det fall inte i kollektiv-parterna
avtal kommer Då flexibilitetöverens verksam-störreannat.om en ur
hetssynpunkt främst bör uppnås äratt överensparternagenom om
villkoren för detta i kollektivavtal, föreslår vi endast begränsade för-
ändringar beträffande exempelvis regeln ordinarie arbetstid.om

Vad gäller regeln övertidsbegränsning för vi ettom resonemang om
övertidsarbetets koppling till eventuella sysselsättningseffekter. För att

signal övertidsarbetet bör begränsas, bl.a. syftei främjaatt attge en om
fler människor kommer i arbete eller de deltidsarbetslösaatt kanatt

i arbetstid, föreslår vi minskning den lagreglerade övertiden.upp en av
Det bör påpekas denna regel dispositiv till förmån för kollek-att är
tivavtal, vilket innebär kan komma högreatt parterna överens om
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övertidsuttag till den för den totala arbetstidensgräns omfattningupp
föreslås på basis EG-direktivets s.k. 48-timmarsregel.som av

Vi övergår därefter till avsnitt vi har valt benämnaett politiskaattsom
signaler till arbetsmarknadens konstaterarVi nämligenparter. detatt
föreligger antal allmänna intressen i arbetstidsfrågomaett bl.a. rörsom
jämställdhets- och andra välfärdsaspekter. För rad viktiga arbetstids-en
frågor vi det arbetsmarknadensatt är bör ha detpartermenar som
främsta Sålunda vi exempelvis frågoransvaret. kollektivaattmenar om
arbetstidsförkortningar främst bör regleras i kollektivavtal.

Under8 utredningenskapitel gång fick vi tilläggsuppdrag regeringenett av om
föreslå ändring i föräldraledighetslagen.att Regeringens tilläggs-en

uppdrag bygger på hemställan från riksdagen vilkeni framförtsen
önskemål föräldraledighetslagen ändras så arbetstagarenatt självattom
får bestämma förläggningenrätt den föräldraledighetatt över av som

i form kortare arbetstid. Enligttas denut nuvarande lagen bestäm-av
arbetsgivaren delledighetens förläggningöver närmare intemer om

arbetstagaren och arbetsgivaren kommer Vi föreslår därmedöverens. i
kapitel lagen8 ändras så arbetstagaren ochatt arbetsgivaren inteatt om
kommer delledighetensöverens förläggning, arbetsgiva-närmareom

skall förlägga ledigheten enligt arbetstagarens önskemål, såvitt interens
sådan förläggning skulle medföra påtaglig störning i verksamheten.

9kapitel kapitelI 9 redogör förvi på vilket vi förslagvåra för-sätt att äranser
enliga med Sveriges internationella åtaganden. främstDet antalär ett
ILO-konventioner aktualiseras. framhållerVi emellertid även attsom
våra förslag till lagändringar dettai slutbetänkande får innebäraanses

EG:s arbetstidsdirektiv blir införlivatatt i det svenska regelsystemet.
Det återstår emellertid ändring deni svenska lagstiftningengöraatten
med anledning direktivet. Semesterlagen undantar nämligen s.k.av
okontrollerade arbetstagare från till semesterledighet.rätten Ett mot-
svarande undantag finns inte i EG-direktivet. föreslårVi därför i detta
kapitel semesterlagen, i likhet med arbetstidslagen, ändrasatt så att
arbete i hemmet inte längre skall grund i sig till arbetet inteattvara en
omfattas lagens till semesterledighet.rättav
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Summary

Introduction

According of reference haveto hadterms three principal tasks:our we

analyse the long-termto of alternative forms0 of shorterconsequences
working time,

investigate in which flexibleto provisions for working time0 ways can
be introduced in Swedish legislation,

investigate the ofto the EC Working Time Directive0 consequences on
the Swedish regulatory in the working time sphere.system

The third issue be given priority, andto presented interimwas we an
concerning thereport of the EC Directive in Septemberconsequences

1995.

This final contains considerationsreport and proposals with regardour to
the issues in of reference. haveWeterms requested number ofour a
research which presented inreports appendix thistoare report.an

thisIn briefly deliberations and considerationspresentsummary, we our
regarding the various chapters of the begin,We however, byreport.
highlighting the principal considerations in the report.

Principal considerations

According of reference,to terms central point of departure thatour a
issues concerning working time be regulated, farto possible, inare as as

between the socialagreements We that thispartners. shouldsuggest
involve both the length and location of working time. We thatpropose a

Working Hours Act should contain direct invitation thenew socialtoa
concludepartners theseto ofagreements importancematters. greaton

that the social regulate collective reductionspartners in working hours as
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well flexibility collective Thein role of thegreater agreements.as
legislator should be the social responsi-to partners toencourage assume

forbility such development.a

Working which should apply under civilWe Hours Actpropose a new
of oflaw. This implies strengthening the responsibilities the sociala

for also dispensationsworking time issues, and that granted bypartners
the National Board of Occupational Health, and the carriedsupervision

by Board, will disappear.theout

Working under civil law underlines the need makeA Hours Act tonew
clear that working of the worktime environment. Wepart propose

generaltherefore, that this be made explicit in the legislation by a
Workreference the Working the Environmentin Hours Act Act.to

implements the the ECThe Working provisions inHours Act set outnew
decided bywhich that the provisional implementationDirective, onmeans

be replaced.the Parliament, may

of reference, the employee’s possibilities ofAccording termsto our
considered.of his her working should beinfluencing the location timeor

of Working should bethat central Hours ActWe aspect aa newpropose a
that, within the limits ofof good work organisation, suggestingprinciple

shouldadministration, workingof the timethe line activity in company or
wishes ofwith the differing needs andbe organised and located respect to

employees.

be entitled have his herFurthermore, employee requestsmust to orevery
objectively assessedthe length and location of working timeconcerning

The employee’s be complied with theyby the employer. requests must
compatible of the administration.with the requirementsare company or

annualthat the employee be entitled make ofMoreover, towe propose use
annual leave, otherleave exceeding four weeks, well accumulated inas as

and thefull days, this be agreed by the employeethanways as can
employer.

of theproposals strengthen the influenceconsider thatWe toour
shouldindividual employee of working time,concerning various aspects
familythe possibilities of combine work withimprove parents to

Parentalresponsibilities. also amendment the Leave Act,We suggest toan
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which strengthens the influence of the employee concerning partial
parental leave.

There development towards flexible working timea arrangements.more
We have been assigned flexible working time legislation.to suggest more

We however, that flexible legislationstress, lead weakermust not tomore
provisions workers’ health and safety. The legislation should thereforeon
combine provisions health and safety with possibilities of flexibleon
working time We consider that further flexibility needsarrangements. to
be allowed for in collective We certain provisionsagreements. suggest
which should be binding thein that deviations only be madesense can
the worker afforded period of thatcompensatory rest nota or,
possible, appropriate protection.

Every worker shall be afforded work break, the latest after six hours’ata
work. In certain work breaks be replaced by meal breaks. Incases may
addition work breaks, worker shall be allowedto take thetoevery

worknecessary pauses.

Every worker shall be afforded minimum daily period of elevenresta
consecutive hours 24-hour period daily rest. The so-called nightper
work prohibition deleted.

Every worker afforded minimum period of thirty-five consecutiveresta
hours in seven-day period weekly period.restevery

Maximum weekly working time, overtime included, exceednotmay an
of 48 hours week reference period of four months. Theaverage per over a

reference period be extended collectivein maximumagreements tomay a
of twelve months.

Hours of work for night workers shall be limited of eightto an average
hours 24-hour period, reference period of maximum of fourper over a a
months. nightFor workers whose work involves special hazards heavyor
physical mental thestrain, hours of work shall be limited eight hourstoor
in period of hours24 during which they perform night work.any

However, with the aim of strengthening the elements of flexibility in the
legislation, certain amendments. Greater flexibility bewe propose can
achieved if working time issues be dealt with theto greater extent atcan a

administration level. Furthermore, the social shouldcompany partnersor
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the legal provisionsadaptlevel derogationsdecide thisbe able toatto on
that thethereforeneeds and prerequisites. Welocalvarious suggestto

the trade unions,level withinwhichneutrallegislation be to atas
decided.provisionsfrom the legalderogations are

agreedwhich has beenthe timeworking timethat regularWe propose
legislation,Accordingindividual employmentthein to presentcontract.

thatexceed hours. We40working timeregular weekly not proposemay
that behours, butexceed 40weekly working timeregular not maymay

weeks.than Aofperiodcalculated tenno moreaverage over aanas
collectiveagreed inbased bewhich theperiodlonger mayaverageon

agreements.

larger withinbelabourdemand forthe extentIf invariations met tocan a
should decrease.overtimeneed forworking time, theregularlimits ofthe

from hours200right overtimeof thelimitationWe to peruseapropose
offpossiblewill beaddition,hours In setto100to per year.year

which that overtimeofperiodsovertime against compensatory rest, means
flexiblebe used in way.a morecan

by theprovisionscompared the outReduced working time, settoas
majorityrealized foralready beenhasWorking Hours Act, vastpresent a

that collectiveof thereductionThisof employees. wayconsequencea
reduced workingaddition,designed. In agreementsagreements onare

withoften combinationlevel, inmadehave beentime at acompanya
working time.offlexible location

of working-reductiongeneralbeenhasassignmentOur not to propose a
reducedofformsof alternativetheregardshours. As consequences

effectspossiblestressed theparticularlyhaveworking time, onwe
basis ofthethat,the conclusionhaveemployment. We to oncome

ofgeneral reductionpossible advocateresearch,theoretical tonot a
theunemployment. However,of reducingthewith aimworking-hours

thereforeandconsiderabledifferfindings suggestempirical extentto wea
of reductionresultunemploymentdecreasedofpossibilitythat the aas aa

thatpointeliminated. Furthermore,beof working-hours, outnot wecan
favourwhich tendwelfare spheretheof innumber tothere reasonsaare

working-hours.shorter

theunder inworking timeof alternativenumberA arrangements wayare
considerworking time. Weshorterinvolvinginlabour-market, casessome

thereforesupported.should be Wewhichdevelopmentbe positivethis to a
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that funds be directed towardssuggest interdisciplinarygovernment
studies of these issues within the framework of existing research funds.

alsoWe that the provides incentives for furthergovernmentpropose
working time level, involving shorter workingarrangements at a company
time. The should, the time, offer researchgovernment at supportsame
during the period in which the project undertaken.

study ofA national differences in working time reveals that the Swedes
work neither the longest the shortest working-hours. We point thatoutnor
such comparisons difficult make due differences in methodsto toare very
of measurement.

theOn basis of the statistical material, nonetheless wish pointto outwe
the following:

the number of hours usually worked week by those who0 average per
work full time in Sweden, exceeds the figure in of themostaverage
countries included the study,in

the number of hours actually worked week/per employee0 average per
less in Sweden than in of the countries included in the study,most

the number of hours actually worked year/per employee0 average per
less in Sweden than ofin the countries included thein study,most

the number of hours actually worked year/per in the0 average per person
population in Sweden, exceeds the figure in of themostaverage
countries included thein study,

the proportion of part-time employees in Sweden higher than in0 most
of the includedcountries in the study.

The labour-market segmented by gender. of56 the incentper women
the labour force work thein public while 44 work in thesector, centper
private The corresponding figures for in the laboursector. marketmen are
22 in the public and 78 in thecent privatesector, centper sector.per
Changing working times could therefore affect and inwomen men
different ways.

2 16-1277
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Författningsförslag

Förslag till arbetstidslagny

Härmed föreskrivs följande

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller, med de inskränkningar i 2 varjesom anges
verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för arbetsgivaresen
räkning.

2 § Lagen gäller inte

arbetel utförs under sådana förhållanden det inte kanattsom anses
arbetsgivarens uppgift vaka hur arbetet ordnat,att över ärvara

2 arbete utförs arbetstagare med hänsyn till arbetsuppgif-som av som
och anställningsvillkor har företagsledandeter eller därmed jämför-

lig ställning eller arbetstagare med hänsyn till sina arbets-av som
uppgifter har förtroendet själva disponera sin arbetstid,att

3 arbete utförs i arbetsgivarens hushåll,som

4 skeppstjänst.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
föreskriva lagen skall tillämpas på skeppstjänstatt har undantagitssom
från sjöarbetstidslagen.

3 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
meddela särskilda föreskrifter för totalförsvaret, ochvägtransporter
luftfart med avvikelse från denna lag.
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enligt denna lagavtal innebär arbetstagares rättigheter4 § Ett attsom
ogiltigt den delen. gäller dock framgårinskränks i Dettaär annatom

lagen.av

Arbetstid och arbetsmiljö

arbetsmiljönsdel arbetsmiljön. BestämmelserArbetstid5 § är omaven
olycksfallförebygga ohälsa och ibeskaffenhet och skyldighet attom

arbetsmiljölagen 1977:1160.arbetet finns i
kap.finns ytterligare bestämmelser i 5arbetstiden för minderårigaOm

arbetsmiljölagen.

arbetstidKollektivavtal om

och arbetstagar-arbetsgivarorganisationarbetsgivare ellerMellan6 §
ochomfattningkollektivavtal arbetstidensbör träffasorganisation om

arbetstidsförhållandenasyfta tillSådant avtal börförläggning. att
önskemålarbetstagarnas olikaverksamhetens krav och tilltillanpassas

behov.och

kollektiv-bestämmelserfrån lagensavvikelseRegler7§ genomom
avtal finns i 21

ochkollektivavtal i 6 §bundenarbetsgivareEn är som avsesavsom
arbetstagareavtalet påparagraf får tillämpadennaförsta stycket även

arbetstagarorganisationen,avtalsslutandetillhör deninte ar-omsom
omfattasavtalet och intemedsysselsätts arbeteibetstagarna som avses

kollektivavtal.tillämpligtnågot annatav

önskemål och behovArbetstagarens

ochkrav, planerasutifrån verksamhetensArbetstiden skall,8 §
och behov.olika önskemåltill arbetstagaresmed hänsynförläggas

förena förvärvs-möjligheterarbetstagaresDärvid skall beaktas attatt
skallliv underlättas. Detfamiljeliv och socialt i övrigtarbete med även

jämställdheten mellanarbetstidsförhållandena främjareftersträvas att
jämställdhet arbetslivetbestämmelser ioch Särskildakvinnor män. om

3.jämställdhetslagen 1991 :43finns i

önskemål arbetstidens längdfåhar sinaArbetstagaren9 § rätt att om
ske påSådan prövning skallprövade arbetsgivaren.förläggningoch av
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sakliga grunder och arbetstagarens önskemål skall tillgodoses de ärom
förenliga med verksamhetens krav. Om arbetstagarens önskemål inte
tillgodoses skall han eller hon underrättas anledningen härtill.om

Planering och anordnande arbeteav

10 § Arbetsgivaren skall lämna arbetstagaren besked ändringar iom
fråga den ordinarie arbetstidens och jourtidens förläggning minstom
två veckor förväg.i

ll § skall förläggasRast så arbetstagaren inte utför arbeteatt änmer
timmar i följd. Med förstås sådant avbrott arbetstidenirast undersex

vilket arbetstagaren inte skyldig kvar på arbetsstället.är att stanna
fårRast bytas måltidsuppehåll vid arbetsplatsen,mot det ärom

nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena eller med hänsyn till
sjukdomsfall eller händelse inte har kunnat förutsesannan som av ar-
betsgivaren. Sådana måltidsuppehåll räknas in i arbetstiden.

12 § Arbetsgivaren skall ordna arbetet så arbetstagaren kan deatt ta
arbetspauser behövs Arbetspauser räknasutöver in irasterna.som ar-
betstiden.

13 § Arbetstagaren skall ha minst elva timmars sammanhängande
ledighet 24-timmarsperiod dygnsvila.per

Dygnsvilan skall så långt möjligt förläggas till natt.

Arbetstagaren14 § skall ha minst 35 timmar sammanhängande ledighet
under varje period sju dagar veckovila. Till veckovilan räknas inteom
jourtid eller beredskapstid då arbetstagaren får uppehålla sig utanför
arbetsstället skall stå till arbetsgivarens förfogande för utföraattmen
arbete behov uppkommer.när

Veckovilan skall långtså möjligt förläggas till veckoslut.
Om sakliga, tekniska eller arbetsorganisatoriska skäl föreligger får

tillfälligtvis tillämpas ledighet minst 24 timmar.en om

Arbetstidens omfattning och jourtid

15 § Ordinarie arbetstid den arbetstid bestämts detär i enskildasom
anställningsavtalet.
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fårDen uppgå till högst 40 timmar vecka i genomsnitt underper en
beräkningsperiod högst tio veckor.om

16 § Om det på grund verksamhetens nödvändigtärnatur attav en
arbetstagare står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för att
vid behov utföra arbete, får jourtid med högst 48 timmartas ut per
arbetstagare under tid fyra veckor eller 50 timmar underen av en
kalenderrnånad. jourtidSom inte tid då arbetstagaren utför arbeteanses
för arbetsgivarens räkning.

Övertid får finns17 § det särskilt behov arbetstidnärtas ut utöverav
Övertidenden ordinarie arbetstiden. får uppgå till högst 100 timmar per

arbetstagare under kalenderår.ett
Vid beräkning övertid skall ledighet förläggs till arbetstaga-av som

ordinarie arbetstid eller jourtid, med undantag för kompensations-rens
ledighet, likställas med fullgjord ordinarie arbetstid respektive jourtid.

18 § Har eller olyckshändelse eller liknandenatur- omstän-en annan
dighet har kunnat förutsesinte arbetsgivaren vållat avbrott isom av
verksamheten eller medfört överhängande fara för sådant avbrott eller
för skada på liv, hälsa eller egendom, får övertid för arbete denitas ut
utsträckning förhållandena kräver nödfallsövertid.som

Om det för arbetsstället finns lokal arbetstagarorganisation inomen
avtalsområde arbetet faller, får nödfallsövertid endast undertas utvars

förutsättning arbetsgivaren underättar organisationenatt snarast om
övertidsarbetet.

totala19 § Den arbetstiden vecka ordinarie arbetstid och övertidper
sammantagna får till högstuppgå 48 timmar underi genomsnitt en
beräkningsperiod högst fyra månader. Beräkningsperioden fårom
förlängas de falli i 21som avses

Vid beräkning den totala arbetstidens omfattning enligt förstaav
stycket skall lagstadgad ledighet förläggs till arbetstagarenssom
ordinarie arbetstid likställas fullgjordmed ordinarie arbetstid.

20 § Arbetstiden för nattarbetande får inte överstiga genomsnittett av
åtta timmar 24-timmarsperiod under beräkningsperiod högstper en om
fyra månader.

Nattarbetande arbete innebär särskilda risker eller fysisk ellerstorvars
mental ansträngning får arbetainte åtta dentimmar inom 24-änmer
timmarsperiod de utför nattarbete.när

Med varje period minst sju timmar omfattarnatt avses om som
perioden mellan klockan 24 och klockan Med nattarbetande avses
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varje arbetstagare normalt utför minst timmarsom tre sitt dagligaav
arbete nattetid och varje arbetstagare troligen kommer fullgörasom att

tredjedel sin årsarbetstid nattetid.en av

Avvikelser kollektivavtal påellergenom sättannat

21 § Avvikelse från bestämmelserna i 10-18 och 20 får§ göras
kollektivavtal.genom

Vid avvikelse från bestämmelserna i 11-14 och 20 § första och
andra stycket skall iakttas arbetstagarnaatt erhåller motsvarande
ledighet eller, i undantagsfall, lämpligt skydd.

Genom kollektivavtal får den beräkningsperiod i 19 §som avses
utsträckas till högst tolv månader. I sådant fall skall iakttas arbets-att

erhållertagarna motsvarande ledighet eller, i undantagsfall, lämpligt
skydd.

kollektivavtalI får med beaktandeavgöras, arbetstagarnas säkerhetav
och hälsa, vilka arbeten skall sådansom iartanses vara av som avses
20 § andra stycket. sådantI avtal får huräven denavgöras andelstor av
årsarbetstiden i 20 § tredje stycket skall försom arbets-avses attvara

skalltagaren nattarbetare.anses vara

22 § Avvikelse från bestämmelserna i 10-14 och 20 får§ i fallannat
detgöras nödvändigtär med hänsyn till verksamhetensom ellernatur

det i fall föreligger särskildaannat skäl.om
Vid avvikelse från bestämmelserna i 11-14 och 20 § första och

andra stycket skall iakttas arbetstagarna erhålleratt motsvarande
ledighet eller, i undantagsfall, lämpligt skydd.

Skadestånd och rättegång

23 § Arbetsgivare bryter denna lag skall betalamot skadeståndsom för
den förlust uppkommer och för den kränkning harsom inträffat.som
Om det skäligt, kan skadeståndetär ned ellersättas helt falla bort.
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lagenhandläggs enligtlagdennatillämpningMål24§ avom
arbetstvister.rättegången i1974:371 om

1998.kraft den januariträder llag iDenna
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Förslag till lag ändring i semesterlagen 1977:480om

Härmed föreskrivs i fråga semesterlagen 1977:480om

dels det i lagen skall införasatt paragraf, 23 samten ny a en ny
rubrik, dels 27 skall§ ha följande lydelse.att

Semesterledighet på sättannat än hela dagarsom

23 § Arbetstagaren får komma med sin arbetsgivareöverensa attom
förfoga sådan ledighetöver överstiger fyra veckor och densom
ledighet i första18 § stycket på hela dagar.sättannat änsom avses som

Arbetstagaren har få sina önskemålrätt denatt förlägg-närmareom
ningen sådan ledighet prövade arbetsgivaren. Sådan prövningav av
skall ske på sakliga grunder och arbetstagarens önskemål skall tillgo-
doses de förenliga med verksamhetensär krav. Om arbetstagarensom
önskemål tillgodosesinte skall han eller hon underrättas anled-om
ningen härtill.

Arbetstagaren får vidare komma med sin arbetsgivareöverens attom
avvika från bestämmelsen i 18 § andra och tredje styckena.

27 §Arbetstagare, utför arbetet under sådana förhållanden detattsom
kaninte arbetsgivarens uppgift vaka hur arbetetöveratt äranses vara

ordnat, berättigad till särskildär semesterlön med tolv procent av
arbetstagarens under intj änandeåret förfallna lön i anställningen.

Beräkning lönen under intjänandeåret skall ske med motsvarandeav
tillämpning 16 andra§ stycket. Vad där föreskrives angåendeav
semesterlönegrundande frånvaro skall dock tillämpas med avseende på
kalendervecka, Äventidsperiod överenskommes. 24 ochom annan
25 anställningen har skola pågåsamt, högst månaderavsetts treom
och omfatta högst 60 timmar, 5 § tredje stycket motsvarandeäger
tillämpning.

Särskild semesterlön skall betalas den 30 juni efterut senast näst
intjänandeårets utgång eller, intjänandeåret löper efter den 30utom
april, två månader efter dess utgång.senast

Denna lag träder i kraft den januari1 1998
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1995:584ändring i fdräldraledighetslagenFörslag till lag om

skall haföräldraledighetslagen 1995:584Härmed föreskrivs 14 §att
följande lydelse.

med arbetsgivaren ledighetensskall samrådaArbetstagaren14 § om
ledigheten. det kanandra frågor Omförläggning och görasrörsomom

ledighet iskall denne läggaolägenhet för arbetstagaren,utan som avses
påtagligarbetsgivaren kan fortgåverksamheten hosså11 § utanatt

störning.
vidskallträffas hur ledighetöverenskommelse inteKan tas utom

enlighetförlägga ledighetenarbetstid, skall arbetsgivarenförkortad i
skaparönskemål, sådan förläggningmed arbetstagarens inteom en

dockfårbehöriga gång. Arbetsgivarenför arbetetspåtaglig störning
under arbetsda-samtycke dela ledighetenarbetstagarensinte utan upp

början ellertid arbetsdagenstill någoneller förlägga den änannangen
slut.

stycket träffats påfråga i andrasådanbeslut iHar annatsom avsesen
underrättaönskemål, skall arbetsgivarenenligt arbetstagarenssätt än

lokala arbetstagarorganisationarbetstagarensocharbetstagaren om
veckor före ledighetenstvåskall möjligtbeslutet. Detta göras senastom

början.

kraft den januari 1998.lag träder i lDenna
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1 Utredningsuppdraget

Inledning

Genom beslut den 26ett januari 1995 bemyndigade regeringen chefen
för Arbetsmarknadsdepartementet tillkallaatt parlamentarisken
kommitté med uppgift utreda effekteratt olika arbetstidsföränd-av
ringar De huvudsakliga delarna i uppdragetm.m. enligt kommitté-är
direktiven, analysera de långsiktigaatt konsekvenserna alternativaav
arbetstidsförkortningar, undersöka på vilketatt flexiblasätt arbetstids-
regler kan införas i svensk lagstiftning och utreda konsekvensernaatt

EG:s arbetstidsdirektiv för det svenskaav regelsystemet på arbetstids-
området.

Detta slutbetänkande innehåller våra överväganden och förslag med
anledning utredningsuppdraget. Vi pekar i detta inledandeav kapitel
på några de bakomliggande faktorerna för diskussionenav olikaom
arbetstidsfrågor och redogör kortfattat för de olika frågeställningarna.
Vi vill på detta introduktionsätt till vårt utredningsuppdragge en samt

vilka utgångspunkter harvi valt för våraange överväganden.

Vi börjar detta kapitel med kortfattat redogöraatt för de centrala delar-
i kommittédirektiven l.l. Därefter följerna beskrivning hur vien av

har bedrivit vårt arbete 1.2. därpåI följande avsnitt diskuterar vi
bakgrunden till vårt uppdrag olika frågeställningarsamt beträffande
arbetstidsfrågor. Till detta avsnitt hör redogörelse för deen senaste
utredningarna arbetstidsfrågorna och redovisningom delen av en av

brukar förasargumenten fram i debatten arbetstidsom 1.3. Där-om
efter vi vilka utgångspunkter vi har valt föranger vårt arbete och
beskriver hur innehållet i slutbetänkandet disponeratär l .4.

1.1 Kort kommittédirektivenom

Enligt direktiven väsentligtär höjd och uthållig tillväxt förutsätt-en en
ning för Sveriges ekonomiskaatt problem skall kunna lösas. En aktiv
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bidra tillsamverkar, skallpolitikområdenolikatillväxtpolitik, där
tillsättaför beslutetutgångspunktendirektivenenligtdetta. attDetta är

gäller följandeinnehåll viuppdragetsVadutredningen. närmare ger
direktivenscentrala delar Fördirektivensredogörelsekortfattade av

till bilaga l.hänvisar vifullständiga text

konsekven-långsiktigadedirektiven bedömaskall enligtKommittén
analyserasDärvid skallarbetstidsförkortningar.alternativaavserna

arbetstidsmönsterocharbetstidsförkortningaralternativaeffekterna av
konkurrenskraften,sysselsättningen,produktiviteten,produktionen,på

enligt direk-angelägetSärskiltvälfärden.och ärorganisationarbetets
sammanhållenförrollarbetstidernas inombelysativen att ramen en

medverkaochproduktivitetenstärkasyftearbetslivspolitik, är attvars
utvecklande arbeten.till

till desärskild hänsynskallkommitténvidareDirektivet taattanger
derasiarbetstagareför olikauppståkankonsekvenser grupper avsom

skall dess-Kommittényrkesområde.utbildning ochfamiljesituation,
arbetstidsförkortningarolika formerkravbelysa vilkasärskiltutom av

arbetstids-och hur dessafungeraarbetsmarknadensställer på sätt att
respektivekvinnorpåverka män.kommagenerellt kanförkortningar att

direktivenskall enligtkommitténför attutgångspunktcentralEn vara
avtalregleras imöjligtså långtfortsättningeniarbetstidsfrågoma även

inriktningenfortsattaoch denTaktenarbetsmarknadensmellan parter.
direktiven,bör, enligtarbetstidsförkortningaralternativaeventuellapå

direktiven hänsynenligtmåsteDärvidperspektiv. tasdettabedömas ur
medinflytande och val-tillmöjlighetarbetstagarensenskildetill den

förläggning.arbetstidensgällervadfrihet

ochanalyserasdirektivenskall enligtförslageventuellaEffekterna av
skall be-kommitténjämställdhetsperspektiv och ävenredovisas ettur

arbetstidsfonner.olikakonsekvensersocialaochhälsomässigaakta av
följden deblikankostnadereventuelladeskallVidare avsomanges

kostnaderökadeinnebärafår inteFörslagenförslag presenteras.som
och kommuner.för stat

bedrivandeArbetets1.2

års1995sammanträdeförstavårt namnetbeslutade vid antaattVi
medochskyndsamthade viuppdragEnligt vårtarbetstidskommitté. att

för detarbetstidsdirektivEG:skonsekvensernabehandlaförtur av
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svenska regelsystemet. Vi ägnade därför vårt arbete under sommaren
främst1995 detta och presenterade delbetänkande i septemberett

därefter1995. Vi har i huvudsak arbetat enligt följande metoder.

syfteI få kunskap behov och brister olika arbets-att samtom om
tidsmönster har vi genomfört rad arbetsplatsbesök. Arbetsplatsemaen
har bådevarit mindre och verksamheter, såväl inom privatstörre som
offentlig sektor. Verksamhetemas har varit starkt varierande liksomart
faktorerna påverkar och präglar den miljö i vilka de verkar, såsomsom
konkurrensförhållanden, försäljning på eller huvudsakligen påexport
hemmamarknaden, eller tjänsteproduktion Vi avsåg även attvaru- osv.
arbetsplatsbesöken skulle belysa del frågeställningarna i vårten av
uppdrag.

Vi har sålunda kunnat infomiera hur exempelvis de olikaoss om
verksamheternas krav kan förena med de anställdas olika önske-att
mål. Vi har kunnat konstatera arbetstidsförhållandenaäven uppvisaratt

mycket mångfald beroende på variationer verksamheternasistoren
lokala förutsättningar och de anställdas varierande önskemål ochart,

behov. olika arbetsplatsbesökenDe har förvarit värde iett stort oss
våra överväganden. bilaga finnsI 4 förteckning de arbets-överen
platser har besökt.vi

få underlag tillFör våra diskussioner har vi uppdragit radatt en
forskare och sakkunniga utarbeta inom flertal ornrå-att rapporter ett
den:

Sophia Eriksson vid Fackföreningsrörelsens Institut för EkonomiskI
Forskning har kartlagt och sammanställt den ochteori empiri som
finns sambandet mellan arbetstidsförkortning och sysselsätt-om
ning,
Anita Nyberg vid Linköpings universitet har framtagit underlagett0
rörande arbetstider jämställdhets- och familjesynpunkt,ur

ÅkerstedtTorbjörn vid förInstitutet Psykosocial Miljömedicin har0
skrivit sambanden mellan arbetstider och hälsa,rapporten om
Dominique ochAnxo Sveinn Agnarsson vid Centre for European0
Labour Market Studies har skrivit underlag arbetstider ochett om
arbetsmarknadsekonomi,
Sofia Lundström, vid institut, har kartlagt erfarenheter0 samma av
arbetstidsflexibilitet och arbetstidsförkortning inom privat och of-
fentlig sektor ochi Sverige
Anita Olofsson vid SCB har i bl.a. jämfört arbetstids-rapport0 en
förhållanden i olika länder.
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Deras liksom kommitténs sekretariatrapporter, upprättad rapporten av
hem- och distansarbete finns i särskild bilagedel.om en

Under perioden januari till i år arrangerade vi tillsammans medmars
förInstitutet Framtidsstudier seminarieserie olika arbetstids-en om

frågor. förTemat seminarieserien Flexiblare, kortare arbetstidvar -
och hur mycket. Avsiktennär, diskutera olika aspekter påattvar var

arbetstidsfrågoma rad olika synvinklar. Serien seminarierur en om sex
innehöll föreläsningar rad forskare och debattörer, och mötte ettav en

intresse. bilaga finnsI 5stort presentation seminarieserien ochen av
dess föreläsare.

diskussionFör och analys har hållitvi rad sammanträden. Till någraen
dessa har vi inbjudit forskare inom olika områden med anknytningav

till arbetstidsfrågoma.

Sommaren 1995 den dåvarande ordföranden och delar kom-reste av
mitténs sekretariat till Bryssel främst i syfte med föratt representanter
EU-kommissionen diskutera EG:s arbetstidsdirektiv. Under hösten

företog1995 vi till Tyskland och Danmark för träffa politi-atten resa
ker och regeringsrepresentanter företrädare för arbetsmarknadenssamt

och med dem diskutera erfarenheter olika arbetstidsfrågor.parter av
Vid dessa utlandsresor besökte vi dessutom antal arbetsplatser.ett
Under våren företog1996 vi till Nederländerna för träffar meden resa

för regeringen och arbetsmarknadensrepresentanter parter.

I september 1995 presenterade delbetänkandevi konsekven-ett om
EG:s arbetstidsdirektiv rådets direktiv 93/104/EEGserna av om ar-

betstidens förläggning i vissa avseenden för det svenska regelsystemet
på arbetstidsområdet. Då konsekvenserna EG-direktivet endastav var

del i vårt utredningsuppdrag och hade behandlas med förtur,atten
framhöll vi utgångspunkten för förslagen i vårt delbetänkandeatt var

de endast skulle innebära nödvändigt minimum förändringar.att ett av
Eftersom delar vårt uppdrag återstod analysera de lång-stora attav -
siktiga konsekvenserna alternativa arbetstidsförkortningar samt attav

förslag flexibla arbetstidsregler ville vi inte i det tidigage om mer -
skedet föreslå andra förändringar de vi vid rättslig bedöm-än som en
ning ansåg nödvändiga för Sverige skall ha uppfyllt sinaatt anses
åtaganden medlem i kapitelEU. I 6 redovisar huvuddragenvi isom
vårt delbetänkande remisskommentarer, regeringens propositionsamt
och riksdagsbehandlingen med anledning propositionen.av
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Genom beslut den 23 november 1995ett uppdrog regeringen kom-
mittén fore februari månads utgångatt 1996 delrapport.presentera en
Vår innehöll allmän och kortfattadrapport redogörelse för vissaen av
de frågor vi enligt direktiven har utreda vissaatt samt övervägan-som
den inför det fortsatta arbetet.

1.3 Bakgrund och frågeställningar
Vilken då bakgrunden till vårtär uppdrag I kommittédirektiven anges

Sverige i jämförelse med de flestaatt andra västeuropeiska länder har
lång lag- eller avtalsreglerad veckoarbetstid. Då i andra länderen man

under år har reducerat den faktiska arbetstiden har detta intesenare
skett i Sverige. I arbetstidslagen 1982:673 veckoarbetstidenattanges
får uppgå till högst 40 timmar. Lagregeln arbetsveckan fårattom
uppgå till högst 40 timmar fullt genomförd 1973 och därefter harvar
inga generella förkortningar veckoarbetstiden genomförts i Sverige.av
Direktiven dock arbetsrättslignämner lagstiftning därefteratt annan

krafti och dennaträtt haft inverkan på huratt mycket vi faktiskt
arbetar.

Arbetstiden kan alltså förkortas på olika Det kan gälla allmännasätt.
förkortningar för samtliga arbetstagare eller förkortningar för vissa
särskilt utvalda kategorier arbetstagare, småbarnsföräldrar. kanDett ex
vidare förkortninggälla arbetstiden dag eller vecka, eller för-av per
kortning arbetstiden längre tidsperiod,mätt över såsom årav en per
eller yrkesliv.per

En fråga gäller metoden för förkortningarnas genomförande.annan
Skall arbetstidsförkortningen ske lagstiftning ellergenom genom
överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter Båda modellerna

tänkbara och harär tidigare Arbetstidsförkortningaranvänts. kan
naturligtvis arbetstagarenäven göras kommeratt medöverensgenom
sin arbetsgivare arbeta deltid.attom

Ur samhällelig synpunkt diskuteras arbetstidsförkortning traditionellt
välfärdsreform. framhållsDet ökad tillväxt och stigandeattsom en en

produktivitet borde inte endast fonni högre lönertas ut iävenutanav
form kortare arbetstid. framhållsDet bl.a. jämställdhetenäven attav
mellan könen skulle främjas kortare arbetstider.av

Andra talar förbättrad hälsa och livskvalitet.argument Det harom
under år framhållitsäven motiv kortare arbetstiderattsenare som
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få sysselsättningseffekter.borde kunna positiva Våra direktiv sär-tar
skilt denna aspekt.upp

dessa skall disku-kommer granskaVi närmare ävenatt argument men
frågan arbetstid den enskilde individens synpunkt.kortaretera om ur

olikheter behov och förutsättningar leder till olikatroligt iDet är att
bara arbetstidens längd hur arbetstidenönskemål inte utan ävenom om

flexibilitetförlagd. leder vidare in i diskussionen iskall Detta omvara
med arbetstider.samband

flexibilitet arbetstidssammanhangVanligen har diskussionen i ut-om
produktionens krav. investeringar ifrån verksamhetens och Storagått

kapitalintensivoch anläggningar har lett till alltmermaskiner en pro-
effektivt användande dessatillverkningsindustrin.duktion inom Ett av

drifts- och öppettider. Arbetstidema måsteinvesteringar kräver längre
efter dessa förhållanden.kunna anpassas

präglar naturligtvisanvändande investeringareffektivtEtt ävenav
ansträngdbedrivs medverksamhet, vilken i dag normaltoffentlig

tjänstesektom ställerunder sparkrav. växandefinansiering och Den
beställningarverksamheter för snabbt kunnakrav på flexibla mötaatt

samtidigt.och produktion tjänster skerdyl. Konsumtion avo.

endastflexibilitet arbetstidssammanhang intediskutera iVi kommer att
enskilde arbets-lyfta fram dendetta perspektivutifrån ävenutan

finnas förutsättningardet bordeperspektiv. Vi attatttagarens menar
olikaverksamheterna ställer med in-förena de kravganska långt som

önskemål.varierande behov ochdividers

utredningarna1.3.1 De senaste

slutetutreddes 1980-kortare arbetstid i Sverige iFrågan senast avom
analyseradesvälfärd 1989:53betänkandet Arbetstid och SOUtalet. I

arbets-påverkar välfärden iformer arbetstidsförkortningarhur olika av
ekonomisk och social betydelse.marknadsmässig,

arbetstidsförkortningarbetsmarknadseffekter sadesBeträffande att en
ochanställda, svårig-medföra flaskhalsar, dvs. brist på vissakunde

kundefunktionssättutbildningsväsendet. Arbetsmarknadensheter för
skullestrukturförändringarkrav på bl.a.påverkas negativt och större

arbetstids-menade vidarebli följden a.a. l7l. Utredningen att ens.
samhällsekonomiska ibetydandeförkortning skulle ta resurser an-



SOU 1996: 145 Utredningsuppdraget 49

Ökadspråk. Man ansåg sådana förelåg.inte fritid förut-att resurser
stark ekonomi och ekonomisk tillväxt vadsätter änen en mer gynnsam

kunde förutses utredningen a.a. 197.som av s.

Mot den bakgrunden menade inga arbetstidsreforrner kundeattman
komma ifråga före mitten 1990-talet, vad redan hadeutöverav som
utlovats: förlängning föräldraförsäkringen till månader och18av

till veckor.6semestern

Vad gäller de sociala konsekvenserna arbetstidsförkortningav en me-
nade utredningen, sådana kunde förutses särskilt för småbams-att
föräldrar. arbetstid medfördeKortare dock enligt utredningen fleratt
skulle arbeta obekväma arbetstidertvingas på och detta kunde medföra
negativa hälsoeffekter. småbamsfamiljemaOm skulle gynnas vore en
reform riktad dem bättre. dockDet viktigt jämställdhets-mot attvar
aspekterna sådan reform följdes risken kunde attav en noga upp; vara

enbart kvinnor skulle reformenutnyttja a.a. 210.nästan s.

framhållaVi vill samhället har genomgått vissa genomgripande för-att
ändringar sedan dess. slutsatserDe 1987 års arbetstidskommittésom
kom fram till byggde på antal antaganden vilka flera dag säkertiett av
borde formuleras annorlunda. Framförallt har tillarbetslösheten stigit

nivå mångdubbelt högre då det rådde brist1989,är än snarasten som
arbetskraft, börpå åtminstone inom vissa yrkesgrupper. Vidare nämnas
de offentliga finanserna betydligt då och bety-är sämre änatt attnu

dande kostnader beror arbetslösheten.på just det angelägetDetta gör
igen och på vilket någon form arbetstidsförkort-pröva sättatt om av

ning kan medverka till minskad arbetslöshet.en

Vi vill således konstatera det dag dra slutsatserinte i gåratt att samma
de beräkningar gjordes 1987 års arbetstidskommitté. Nyaav som av

underlag beträffande bl.a. samhällsekonomi arbetslöshetoch måste
läggas till förgrund överväganden arbetstidsförkortningars verk-om

dag.ningar i

olika arbetstidsreformema analyserades arbets-De 1987 årssom av
tidskommitté ledde kommittén fram till följande krav, inbördesatt utan
rangordning, borde ställas på arbetstidspolitiken:

arbetstider bör utformas de jämställdhet mellanså mänatt0 gagnar
och kvinnor
arbetstidspolitiken borde underlätta bamfamiljemas situation eko-0
nomiskt, socialt och tidsmässigt
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arbetstiden måste utformas så den upplevs0 att rättvis mellansom
olika löntagargrupper
arbetstidemas förläggning måste säkerställa nödvändiga skydds-0
aspekter
produktionen måste ha sådana förutsättningar högt välstånd kan0 att
uppnås
arbetstiderna måste utformas så tjänstemas tillgänglighet bliratt0
rimlig och fritiden kan utnyttjas meningsfulltatt alla.av

Kommittén konstaterade alltså inga arbetstidsrefonner,att de dåutöver
redan aviserade, kunde komma frågai före mitten 1990-talet. I stäl-av
let menade kommittén det borde det gåratt prövas övergå tillattom en

modell för arbetstidspolitiken. förEn hela arbetsmarknaden likartadny
för heltidsarbete borde enligt kommittén införas. Normen bordenorm

den samlade årsarbetstiden,utgöras inklusive Detta skulleav semester.
möjliggöra bl.a. ökad flexibilitet i flertal aspekter. Den legala basenett
för flexibel arbetstid och flexibelt inomett uttagen semesterav ramen
för årsarbetstidsnorrn, skulle sammanläggning arbetstids-en vara en av
och semesterlagama.

Utredningen flexibla regler för arbetstid och tillsattessemesterom mer
bl.a. för fullfölja denna tankegång ochatt analysera dess praktiska kon-

Årsarbetstid,sekvenser. betänkandetI lag arbetstid ochny om semes-
SOU 1992:27, föreslog utredningenter arbetstids- ochatt semester-

reglerna samordnas i lag. lagstadgadeDen 40-timmarsveckanen om-
vandlas till årsarbetstid 2007 timmar, i vilken skulle ingå 216en om
timmars Omfattningen arbetstid ochsemester. skulle intesemesterav
påverkas.

Utredningen menade förläggningen arbetstidenatt normalt skulleav
ske kollektivavtalsreglering, branschvis eller lokalt. Stortgenom avse-
ende skulle dock fästas vid den enskilde arbetstagarens önskemål.
Därigenom ansåg hänsyn kundestörsta till produktionensatt tasman
krav och individuella behov. Därför innehöll lagförslaget inga regler

arbetstidens förläggning vid arbetsplatser där det finns eller brukarom
finnas kollektivavtal.

En genomgående tanke betänkandeti produktivitet och arbets-attvar
miljö bäst främjas lösningar arbetstidens förläggning pågenom av ar-
betsplatsen där finns kan reglera dessa förhållandenparterom som av-
talsvägen. Arbetsgivaren skulle emellertid ha besluta interätt att .om
avtal kom till stånd. Närmare bestämmelser arbetstidens förlägg-om
ning på arbetsplatser med kollektivavtal behövdes därför inte enligt
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betänkandet. Det grundläggande skyddet orimlig förläggningmot av
arbetstiden finns i stället redan arbetsmiljölagen.i

På arbetsplatser där kollektivavtal saknas, föreslog betänkandet att nu-
varande bestämmelser i princip bibehålls. framhöllMan dock betydel-

den enskilde arbetstagaren fåratt möjlighet påverka för-sen attav
läggningen sin arbetstid.av egen

En sammanslagning arbetstids- och semesterreglema, och be-av en
räkning i timmar med året bas,semester skulle enligt utred-av som
ningen innebära ökad rättvisa mellan olika löntagargrupper samt ett
ökat inflytande för den enskilde arbetstagaren. förraDet beroende på

semesterberäkningen skulle gåatt precis dengöraatt samt attmer
skulle hänsyn till under veckan eller åretta varierande arbetstidsför-en
läggning. beroendeDet på den delatt översti-semesternsenare av som

fyra veckor skulle kunna användas flexibelt, exempelvis förger attmer
olikapå förkorta den normala arbetstiden.sätt Utredningen bedömde

också förslaget skulle få positiva följder för jämställdheten,att genom
det skulle underlätta för anställda bådaatt könen förena för-attav

värvsarbete med familjeansvar.

Årsarbetstid,I remissyttrandena beträffande betänkandet lagny om
arbetstid och vissa myndigheter t.ex. Socialstyrelsensemester, ochvar
Riksskatteverket, vissa affärsdrivande verk t.ex. ochPosten Tele-
verket SAF, Kommunförbundet och Landstingsförbundet,samt i
huvudsak positiva till de viktigaste delarna förslaget. Andra remiss-av
instanser, inklusive LO, TCO och SACO, framhöll ställde sigatt man
positiva till flexibla arbetstider uttalade kritik utformningenmotmen

förslagen. Man ställde sig avvisande till förslagett.ex.av attom ar-
betsgivaren skulle ha bestämma arbetstidens förläggningrätt att om

behöva iaktta några lagregler, deutan på arbetsplatser däratt man
normalt har kollektivavtal löner och allmänna anställningsvillkorom

där inte sluter avtal arbetstidsbestämmelsema.ettmen man om

Både på arbetsgivar- och arbetstagarsidan uttalades invändningar mot
olika regler skulle komma gälla beroende detatt på finns kol-att om

lektivavtal eller Förslagets utformning från arbetstagarnas säker-
hetssynpunkt kritiserades också vissa remissinstanser arbetstagar-av
organisationerna Arbetsmarknadsstyrelsen och Arbetarskydds-samt
styrelsen. Man menade förslaget kunde få negativ inverkanatt på
arbetstagarnas säkerhet och hälsa.
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Vissa remissinstanser menade förslaget införande årsarbets-att om av
tid kunde komma strida EG-direktivet arbetstid dåatt mot om som var
under utarbetande. Betänkandet ledde inte fram till något förslag av

enligtregeringen, vårt utredningsuppdrag skall särskilt beaktavimen
förslagen betänkandeti remissvaren betänkandet.påsamt

arbetstidsfrågomaaktuella1.3.2 debattenDen om

Debatten arbetstidsfrågorna har pågått i många år och olikaom per-
spektiv och har förts fram. Under tid framfördetargument ärsenare
allt arbetslösheten i allt högre utsträckning har kommit fram-attsom
hållas motiv för arbetstidsförkortning. Förespråkama attsom en menar
den höga arbetslösheten borde medföra fördelasarbetstiden påatt ett

antal arbetstagare, bl.a. används begreppet arbetsdelning. Argu-större
bygger på bedömningen ökad tillväxt ekonomini i sigmentet att en

inte ökad sysselsättning. Utvecklingen i ekonomin och pågaranterar en
arbetsmarknaden under enligtår visar vissa produk-störreattsenare
tionsvolymer inte längre ökar behovet nyanställningar. I takt med attav
produktionen arbete med kapital följaktligenstiger och måsteersätts

lösningar i kampen arbetslösheten. Förespråkamaprövas motnya
generell arbetstidsförkortning bör leda till den faktiskaatt attmenar en

arbetstiden minskar och detta skulle resultera i positiv spiral.att en
flerGenom arbetsdelning skulle människor komma arbete och påien

offentliga utgifiema.så vis minskar de Minskade utgifter skulle följa
lägre utbetalningar från arbetslöshetskassa, reduceradeav ar-

betsmarknadspolitiska kostnader, färre sjukskrivningar. Deävenmen
positiva kostnadseffektema skulle kompensera de kostnaderänmer

förenade med kortare arbetstid.ärsom en.

framhållerAndra debattörer arbetstiden borde heltöveratt ettses
yrkesliv och det sådant perspektiv eventuella arbetstidsför-äratt ettur
kortningar för minska arbetslösheten, borde talarManatt t.ex. ses.
exempelvis olika ekonomiska medel låta dem harattom genom som
arbete lediga för olika ändamål så de arbetslösa kan fåärattvara som
sysselsättning.

Motståndarna till generell arbetstidsförkortning framhåller atten en
sådan reform främjar sysselsättningen effekteninte och kanatt t.o.m.
bli ökad arbetslöshet förkortningen medför ökade kostnader. Tillen om
skillnad från förespråkarna vissa negativ spiral kanattmenar en upp-

Följdenstå. skulle bli reducerat skatteunderlag, minskade inkomsterett
för och kommun minskad efterfrågan arbetskraft.på Omstat samt en



SOU 1996: 145 Utredningsuppdraget 53

minskningen inkomsterna kompenseras skattehöjningar,av genom
skulle dessutom den inhemska efterfrågan på och tjänster påver-varor

negativt.kas

den svenska debatten har huvudsakliga uppfattningar kunnatI tre
urskiljas hos arbetsmarknadens första arbets-Denparter. attmenar en
tidsförkortning har effekter och därmed bör påbörjasmånga positiva så

möjligt. andra uppfattningen innebärDen princi-ärsnart attsom man
piellt till arbetstidsförkortning, sysselsättnings-positiva inteen men ur

långsiktigt mål för kunna väl-synpunkt, utan ett att ta utsnarare som
fritid. uppfattningarfärdsförbättringar i form Någon dessamer avav

förespråkats organisationerna på arbetstagarsidan.har normalt Denav
uppfattningen innebär motståndare till generellatredje äratt man

sådana åtgärderarbetstidsförkortningar, eftersom ärattman menar
rad problem, såsom kostnadsökningar.förknippade med Dennaen

arbetsgivarsidan.uppfattning har förespråkats organisationerna påav

uppdrag Sophia ErikssonEnligt den kartläggning gjorts på vårtsom av
inställningförefaller det emellertid råda allmänt positivse bilaga 7 en

till ökad flexibilitet vad gäller arbets-bland arbetsmarlmadens parter
tidens längd och förläggning.

arbetstidsförkortning drivits poli-riksdagen har frågan vissaI avom
fram1994/95 lades antal motionertiska Under riksdagsåretpartier. ett

Gudrun Schymandenna fråga. Bland dem kan vänsterpartieti nämnas
Schlaug m.fl. och centerpartiet Ingbrittm.fl., miljöpartiet Birger

arbetstidsför-arbetsdelning ellerIrhammar m.fl., alla hävdar attsom
Ävenfler arbetstillfällen. begränsningkan skapakortning över-en av

arbetstillfällen har föremål för riksdags-tiden syfte skapa fler variti att
Moderatahänvisar till vår redovisning i kapitel 4.motioner. viHär

framUnckel m.fl. har å sin sida lagt motion isamlingspartiet Per en
samhällsekonomisktvilken hävdas det inte finns någotdet bl.a. att

för arbetstidsförkortning.utrymme en

detarbetstidsrefonner för främja jämställdhetendet gällerNär äratt
förkortningframför sextimmarsdagen har diskuterats, d.v.s.allt som en

Socialdemokratiskadagliga arbetstiden för de heltidsarbetande.denav
arbetsdag sedankvinnoförbundet har drivit kravet på förkortaden

Ökad förkortadjämställdhet skälen för1972. ett en ar-anges som av
och miljö-för centerpartiet, vänsterpartietbetstid i partiprogrammen

för arbetstidsför-redogörelse de olikapartiet. För argumenten enen av
ochjämställdhetssynpunkt hänvisar vi till avsnitten 4.9.2kortning ur

7.2.4 till bilaga 10.samt
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Även i har fråganEU arbetstidsförkortning aktualiserats. Europa-om
parlamentets arbetsmarknadsutskott har bl.a. lagt fram förslag som
innebär från EU-ländemasatt arbetslöshetskassor skall finan-pengar
siera arbetstidsfdrkortning och arbetsdelning företagen.i Den 20 sep-
tember 1996 parlamentet, efter långantog rad ändringar, resolu-en en
tion stöddes majoritet. Vidare har kommissionenstorsom av en som
redan 1990 lade fram direktivförslag förhållandena för deltids- ochom
visstidsanställda, tagit initiativ till samråd med arbetsmarknadensnu

på europanivå. Samrådet skerparter enligt avtalet socialpolitik ochom
gäller dels främjande flexibla arbetstider; dels skydd för arbetsta-av

med sådant arbetstidsmönster. Vidare planerar kommissionengare att
före 1996 års utgång publicera s.k. grönbok arbetstid och arbets-en om
organisation.

1.4 Sammanfattande kommentarer och
utgångspunkter för våra överväganden

Arbetstidsfrågoma griper in på rad olika samhälls- och politikornrå-en
den, och omfattar mängd delfrågor. Vi måste därför våraavgränsaen
överväganden till de aspekter vi de angelägna.mestsom anser vara

Vi redogör inledningsvis i de olika kapitlen hur vi har uppfattat vårt
uppdrag och vilka avgränsningar vi väljer Vi vill emellertidgöra.att
redan här vissa påpekanden.göra

detNär gäller den del vårt uppdrag handlar analysera deattav som om
långsiktiga konsekvenserna alternativa arbetstidsförkortningar,av
koncentrerar vi vår analys, vad gäller de ekonomiska övervägandena,
på eventuella sysselsättningseffekter. Förvisso diskuterar vi även
konsekvenserna för produktion, produktivitet, arbetets organisation

dessa aspekter kommer inte målen i sig för våra analy-osv., men vara
Vår huvudsakliga målsättning alltså i stället ochär på vilketser. om
alternativa arbetstidsförkortningarsätt leder till positiva sysselsätt-

ningseffekter och till minskad arbetslöshet.en

Utifrån olika verksamheters krav individens önskemål och behovsamt
vi både flexibel och kortare arbetstid. Vidareresonerar om en mer en

analyserar vi metoder för genomföra förändringar.att Utgångspunkten
härär vilka roller lagstiftarenett och arbetsmarknads-resonemang om

har eller borde ha. Vi förpartema genomgående diskussionen som



SOU 1996: 145 Utredningsuppdraget 55

belyser skillnader och likheter i respektive kvinnorsmäns olika situa-
tioner. I de fall sådan redovisning inte möjlig, exempelvisären p.g.a.

visst statistisktatt materialett inte könsuppdelat,är dettavianger
särskilt.

de förslagI till förändringar vi måste vi naturligtvispresenterarsom
Äveniaktta vad EG-direktivet innehåller. EG-direktivet på såär sätt en

utgångspunkt för våra överväganden och förslag.

1.4.1 Disposition slutbetänkandetav

Slutbetänkandet disponerat enligt följande.är kapitelI två beskriver vi
allmänt vissa utvecklingsdrag i samhälle och arbetsliv, och på så sätt
lägger vi grund för vår fortsatta diskussion arbetstidsfrågoma. Ien om
kapitel redogör förvi hur myckettre svenskarna arbetar och hur
mycket arbetar i vissa andra länder vidare, för svenskt vid-samtman
kommande, vi kortfattat vilka andra faktorerpresenterar i samhället

har betydelse för arbetstidens omfattning arbetstids-änsom
bestämmelser lagi och avtal. kapitelI redogör4 förvi våra över-
väganden vad gäller alternativa arbetstidsförkormingar och vilka de
sannolika konsekvenserna blir sådana åtgärder. Som tidigare harav

koncentrerarnämnts vi främst på vilka de eventuella syssel-oss
sättningseffekterna blir, vi till de ekonomiska effekternanär ser av
olika arbetstidsförkormingar.

Vi övergår kapiteli till5 bristerna deniatt nuvarandeärresonera om
arbetstidslagstiftningcn vad gäller flexibilitet. I kapitel 6 redogör förvi
innehållet i EG:s arbetstidsdirektiv diskuterar vissa språkligasamt
skillnader direktivet.i kapitelI föreslår7 vi förändringar lagstift-i
ningen arbetstid och kapitelI 8 redogör förvi förslagsemester. ettom
till ändring i föräldraledighetslagen med anledning ettav
tilläggsuppdrag vi har fått regeringen. kapitelI redogör9 förvisom av

våra förslag i enlighet med Sverigesär internationella åtaganden.om
Därefter följer författningskommentaren till våra förslag om
lagåndringar.
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2 Vissa utvecklingsdrag i samhälle

och arbetsliv

Inledning

lagstiftadeDen 40-timmarsveckan genomfördes i 1970etapper genom
års allmänna arbetstidslag. gällande arbetstidslagenDen antogsnu
1982 och trädde krafti år Frågor arbetstidens förlägg-ett senare. om
ning reglerades tidigare i arbetarskyddslagen den första från 1912 och
sedermera arbetsmiljölagen fråni 1977. Vissa reglerna iav nuva-
rande arbetstidslag har varit likartade eller desamma flerai tiotals år.

För in diskussionen olika arbetstidsfrågor i vidaresättaatt ettom sam-
manhang pekar detta kapitelvi i på några utvecklingsdrag det svenskai

Ävensamhället och2.1 arbetslivet 2.2 under de åren.senaste om
arbetslivets utveckling del samhällsutvecklingen i väljerär storten av

för framställnings skullvi vår dela vår redogörelse för utveck-att upp
lingen under dessa båda rubriker.

samhällsutvecklingen1

2.1.1 Strukturella förändringar produktion och-
sysselsättning

Enligt Långtidsutredningen SOU präglas1995 1995:4, 78 produk-s.
tionens utveckling från början 1970-talet 1993 trender:t.o.m. treav av

ökad produktion kunskapsintensivtjänster, produktionen av en mer
viktigareallt roll för de mindre företagen både vad gällersamt en pro-

duktion och sysselsättning. sysselsättningen har förskjutits från varu-
producerande till tjänsteproducerande sektorer. Enligt Bilaga 6 27
till Långtidsutredningen offentligaden sektorns andel syssel-steg av

Årfrånsättningen 1970 till21 27 1980. 1992procent procent var
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andelen i 30 Den privata tjänstesektom har dockprocent. vuxituppe
snabbare den offentliga underän .1980-talet och dess andel syssel-av
sättningen 39 1992. Samma år uppgick industrinsprocent andelvar av
sysselsättningen till 20 procent.

sysselsättningen inom varuproduktion i Sverige sjönk med 400 000ca
mellan 1980 och 1993. Under denna period ökade antaletpersoner sys-

selsatta inom privat tjänsteproduktion med 100 000 ochca personer
antalet sysselsatta inom offentlig tjänsteproduktion med lika mycket
Statistiska Centralbyråns arbetskraftsundersökningar, SCB/AKU.

Några näringsgrensdata kan ytterligare belysa och tjänsteproduk-varu-
tionens utveclding. Gruv- och tillverkningsindustri sysselsattem.m.

År1970 1 050 000 1995 antalet anställda inom dessaca personer. var
näringar 800 000 Bank- och försäkringsverksamhet syssel-ca personer.

Årdrygt 180 000 1970. 1995 hadesatte antalet stigit till drygtpersoner
420 000 SCB/AKU. skallDet närings-noteras attpersoner en ny
grensstandard infördes Skattningarna1995. omräknade fr.o.m. 1987.är

Om produktionens och sysselsättningens utveckling köns-ettses ur
perspektiv kan huvudsakligennämnas arbetar denmän i privataatt
sektorn och kvinnor i den offentliga bilagase 10. Från 1960-talet och
framåt den offentliga sektorn kraftigt.växte Kvinnornas ökade arbets-
kraftsdeltagande kan kopplas till den offentliga tjänstesektoms expan-
sion. Sedan 1960-talet har den ökade sysselsättningen skett inom
områden sedan länge utgjort kvinnors verksamhetsfält, framförsom
allt undervisning, sjukvård och social arbetskrafts-Männensomsorg.
deltagande har under period minskat. Minskningen hörsamma samman
med produktivitetsölmingama i varuproduktionen. Antalet och andelen
sysselsatta inom jordbruk, industri och byggnadssektom minskade och

antal "manliga" arbetstillfällen försvannett stort därmed.

År 1995 skillnaden i andel i arbetskraften bland kvinnor och imänvar
ålderskategorier liten, med undantag för småbarnsföräldrarna.samma

Den minskningen andeleni i arbetskraftenstörsta mellan och1970
1995 kan enligt Nyberg iakttas för de äldre för vilka andelenmännen,
minskat från 85 till 70 Minskningen har skettprocent procent. succes-

Ävensivt och beror på reglerna förtids- och ålderspensionering. förom
de och kvinnorna minskningenmännenyngsta tillär Fram 1990stor.
låg andelen i arbetskraften på mellan 60 och 70 procent trots stora
förändringar på utbildningens område. Den minskningen därefterstora
förefaller enligt Nyberg främst följd de årenssenastevara en av
mycket svåra situation på arbetsmarknaden, vilket särskilt drabbat de
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nytillträdande på arbetsmarknaden med sjunkande andelar i arbetskraf-
följd.ten som

Anita Nyberg redovisar i sin utvecklingenrapport i arbetskraftsdelta-
gande bland och kvinnor,män under perioden 1970-1995. Utveck-
lingen kan enligt Nyberg grundenutgöra till s.k. jämställdhetsindex.ett
När index 100 andelenär kvinnorär respektive i arbetskraftenmän lika

det understor, är 100 andelenär kvinnor lägre andelenän Vimän. tar
inte ställning till detta relevantär måttett på jämställdhetom eller
Tabell 2.1 visar utvecklingen i arbetskraftsdeltagande för nämnda
period.

Tabell 2.1 Förändring andelen arbetskrafteni mellan 1970 ochav
1995 uppdelat på åldrar med avseende påsamt mannen/kvinnanom
har små eller barn, procentandelar,stora jämställxlhetsindex

Förändring 70 95 Jämställdhetsindex-
K M 1970 1995

16-24 år -13,3 -l4,9 98 101
25-44 år 4,5 -3,8 90 99
45-54 år 22,2 -2,7 72 99
55-64 år 19,2 -l5,1 52 91
med små barn 29,7 -4,1 70 85
med barn 21,6stora -3,4 5 l 95
Källa:SCB/AKU

Utvecklingen i arbetskraftsdeltagandekanenligt Anita Nyberg grundentillutgöra s.k.ettjämställdhetsindex.När index 100 andelenär kvinnorär respektive i arbetskraftenmän
lika detunderär 100stor, andelenkvinnorär lägre andelenän män.

Enligt uppgift i betänkandet Hälften SOU 1996:56vore nog var ar-
betskraftsdeltagandet 1995 för kvinnor 80 och för 85procent män

Av dessaprocent. 56 kvinnornaprocent sysselsatta i offentligvar av
sektor och 44 arbetade i detprocent privata näringslivet. Motsvarande
siffror för männen 22är i offentlig sektorprocent och 78 i pri-procent

näringslivet.vata
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ökad internationalisering2.1.2 En

försäljninghar länge starkt beroende påSvensk industri varit exportav
med internationaliseringoch internationella kontakter. taktI störreen

förstärks svenskaglobaliserad ekonomi, det närings-och alltmeren
från Sverigeverka utomlands, ocksålivets behov kunna attatt menav

kravinternationell marknad. ställer påkunna verka på Detta t.ex.en
dygnetverksamhet runt.

konkur-medför möjligheter ochsvenska medlemskapet i EUDet nya
formförpliktelser, iinnebär naturligtvisrensvillkor. Det även avnya

handelområden betydelse för ochregler radinom avgemensamma en
medlemskapet World Trade Organi-svenska inäringsverksamhet. Det

kunna verkaförbättrade möjligheter påWTO innebärsation att
härkonkurrensförhållandenskärptavärldsmarknaden, ävenmen

hemma.

Arbetslivsutvecklingen2.2

lagstiftning2.2.1 Ny

lagstiftning.omfattande arbetsrättsliginfördes1970-taletUnder en
1976:580lagenarbetsrätten kanBeträffande den kollektiva nämnas

facklig1974:358arbetslivet och lagenmedbestämmande i omom
arbets-Vad gäller denarbetsplatsen.ställning påförtroendemans

enskilde arbetstagarenskyddet för denlagstiftningenrättsliga rörsom
arbets-anställningsskydd.l982:80 Delagenkan särskilt nämnas om

praxismed den arbetsrättsligatillsammansrättsliga lagarna som
innebäravgörandenArbetsdomstolensutvecklats i attsammantagna

påtagligtoch arbetstagare påmellan arbetsgivareförhållandena sättett
arbetstidsreglemade gällandesedan mångahar förändrats an-av nu

och arbets-fria val har begränsatsför arbetsgivarensUtrymmettogs.
utveckladesförstärkts. Vidaremotsvarande månställning har itagarnas

arbets-trädde1970-talet och 1977arbetarskyddslagstiftningen på
kraft.1977:1160 imiljölagen

Även sedangenomförts i lagarbetstidsförkortningallmäningenom
reformer betydelse ihar andraarbetstidslag, såårs allmänna1970 av

beslutSålundaoch 1980-talen.under 1970sammanhanget antagits togs
in-ledighetslagstiftningenden s.k.på 1970-talet;rad reformerom en
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fördes. kanHär föräldraledighets-nämnas och studieledighetsrefor-
Under 70-talet beslutades vidare den femte semesterveckanmema. om

och genomförandet den sjätte påbörjades tvåatt extraav genom semes-
terdagar kunde fr.0.m. semesterårettas 1991/92.ut De två da-extra

emellertid bort med verkan fullttogs semesteråret 1994/95.garna ut
Den allmänna pensionsåldern sänktes till 65 år 1976, med möjlighet till
förtida eller delpension från 60uttag års ålder. Våren 1994 riks-tog
dagen principbeslut riktlinjerna för detett pensionssystemet.om nya

2.2.2 Ny arbetsorganisation, särskilt hem- ochom
distansarbete

Ett flertal faktorer, bl.a. tekniska, ekonomiska och organisatoriska,
medför förändringar i hur företag väljer organisera arbetet. Kravenatt
på flexibla organisationslösningar ökar och organisationsmönsternya

fram. Just-in-time-modellenväxer exempel.är Vi nämnde i vårtett
delbetänkande SOU 1995:92 organisationsformer för huratt nya ar-
bete utförs bör studeras förslaginnan till ändrade arbetstidsregler pre-

Vi nämnde särskilt s.k. hem-senteras. och distansarbete.

Enligt den kartläggning förekomsten hem- och distansarbeteom av
utförts utredningens sekretariat se bilaga 6, råder tämligensom av en
och inte alltid enhetlig begreppsflorastor beträffande dessa arbets-

fonner. arbetstidslagensUr synvinkel emellertid det intressantaär i
vilken utsträckning arbetsgivaren faktiskt kan kontrollera hur arbetet
utförs. Arbetsgivaren vid straffansvar skyldigär tillse arbetstids-att
lagens efterlevnad. skallDet dock påpekas allt arbete sker iatt som
arbetstagarens hem undantaget arbetstidslagenär i dess nuvarande ly-
delse. vilkenI utsträckning distansarbeteövrigt undantaget beror påär
i vilken grad det möjligt för arbetsgivarenär kontrollera arbetetsatt
bedrivande.

börjaVi kan till med konstatera rad arbetenatt utförs i detatt en som
hemmet sker särskilt nyttjande teknik.utan Enligt TCO:segna av ny

beräkningar i Hemmet arbetsplats,rapporten 1995 arbetar 6som
den totala arbetskraften,procent motsvarande drygt 200 000av an-

ställda, regelbundet från bostaden. Ytterligare 23 det dågörprocent
och då. Det hemarbetet mycket ovanligtpermanenta är i svenskt ar-
betsliv, 44000 arbetar hela eller i hela arbetsveckan istort settca
hemmet. dessaAv delen yrkesgrupperär större alltid haft sittsom
arbete förlagt till hemmet. kanHär inom hemindu-nämnas grupper
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striell verksamhet inom offentlig service, dagbam-samt t.ex.grupper
vårdare. Enligt TCO-rapporten det något vanligare blandär män att
arbeta hemma bland kvinnor. Ca 30 arbetarän männenprocent av
hemma regelbundet eller då och då. Bland kvinnorna motsvarandeär
siffra 27 procent.

har emellertidDet också blivit vanligare med arbete på distans, före-
trädesvis i hemmet, utförs användande teknik; dato-som genom av ny

infonnations- och kommunikationsteknik studier-De senasterer, m.m.
Åtgärderredovisas i proposition 1995/96: 125 för bredda ochattna om

utveckla användningen informationsteknik IT-propositionen. Därav
konstateras andelen befolkningen med tillgång till dator i hem-att av

har frånstigit 3,4 1984 till 27,6 1995.met procent procent

beträffandeUtvecklingen datoranvändning arbeteti visar 1984att
Åranvände 24 dator i arbetet. siffran1995 51 Enprocent procent.var

halv miljon använder dator för helt eller delvis sköta sitt för-atten
värvsarbete från hemmet. allra flesta dessa arbetar emellertidDe av
mindre fjärdedel arbetstiden hemma. Ca 50 000 använderän en av
dock datorn för sköta det arbetesitt hemifrån och ytterli-att mesta av

lika sköter fjärdedel arbetesittnästan stor ängare en grupp mer en av
hemifrån Bilaga till1 IT-propositionen.

TEMO/Telia har kartlagt förekomsten distansarbete bland tjänste-av
Enligt undersökningarderas arbetar idag 25männen. närmare procent

eller miljoner500 000 2,1 tjänstemän i Sverige på distansänmer av
och den genomsnittliga arbetstiden utanför huvudarbetsplatsen elvaär
och halv vecka. dessatimme Av i genomsnitt två och halvären per en
timme övertidsarbete. den halva miljonen distansarbetareAv detär
dock endast hälften, eller 250 000, arbetar distans änca som mer
åtta timmar vecka. övertidsarbetet undantas krymper antalet tillOmper
drygt 150 000, arbetar på distans åtta timmar vecka.änsom mer per
Detta 7 tjänstemännen eller 4motsvarar procent procentca av ca av
den totala arbetskraften. 70 dessa distansarbetar från denprocent av

bostaden.egna

anställningsforrner2.2.3 Nya

Fler och fler arbetsgivare ställer krav på arbetskraften skall finnasatt
på plats då produktionenjust behöver den. Flexibilitet företagetsi or-

fyller delganisation behovet. söker flexibilitetMen ävenen av man
anställningsformer. Antalet arbetstagare med tidsbegränsadgenom an-
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ställning 468 000 år 1987. Mot slutet 1980-taletvar och i börjanav av
1990-talet sjönk antalet till lägst 395 000 1991. Därefter harsom
antalet stigit ånyo och 1995 antalet med tidsbegränsadvar personer
anställning 500000 SCB. Tidsbegränsadeca anställningar delas i
statistiken i vikariat, provtjänstgöring,upp feriearbete,grupperna
objektsanställning, "kallas vid behov", praktik, säsongsarbete och
övrigt. Vikariat den vanligasteär formen tidsbegränsade jobb, enligtav
SOU 1996:56 Hälften nog. Vidare enligtär uppgift ivore nämnda
betänkande andelen tidsbegränsat anställda i Sverige 14 blandprocent
kvinnorna och 9 blandprocent För kvinnormännen. har andelen ökat
sedan början 1990-talet och tenderar stiga. Förav att kurvanmän isteg
början lågkonjunkturen för sedan planaattav ut.

Här kan även nämnas 1993 förändradesatt lagstiftningen uthyrningom
arbetslcraft. Enligt kommittédirektivenav till utredningen konsek-om

avregleringen arbetsfönnedlingsmonopoletvenser av dir. 1996:58av
omfattade den svenska rekryterings- och uthymingsbranschen hösten
1995 knappt 1200 företag, 500 700 enmansföretag. Be-varav var-
dömningar vid handen 5 000 6 000att arbetarger i uthyr-personer-
ningsföretag i dag. Tillväxten mycket snabbär och det finns tydligen
internationell påverkan i branschens spridningssätt. Svenska företag
dominerar multinationellanumerärt, företag starka inbryt-görmen
ningar.

Sannolikt innebär de anställnings- och organisationsmönsternya som
fram påväxer arbetsmarknaden även ersättningsfonneratt kommernya

till användning. De anställningsfonner särskilt föranledssom attav en
viss arbetsuppgift skall utföras, såsom visst projekt, kanett naturligtvis

med lönersättas baseras på den arbetstid arbetstagarensom lagtsom
på uppgiften. Det torde dock ha blivit vanligarener med ersättningsfor-

baseras på kvalitativa grunder,mer dvs.som densnarare anställdeatt
får betalt för sin produkt och sin prestation för den tidän hansnarare
eller hon har lagt ned på uppgiften.

Ökat2.2.4 egenföretagande

Utvecklingen beträffande egenföretagande har sambandnäraett med
de anställningsformema. Enligt SCB/AKUnya antalet företagare,var
med eller anställda, årutan 1976 År380 000 justerad skattning. 1995

antalet 430 000. Enligt SOU 1996:56var antaletca är manliga företa-
gånger såtre antalet kvinnliga.stortgare Med undantag för detalj-som

handeln dominerar företagandetmännen inom flertalet näringsgre-
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handels- ochkvinnor finns inomdrivsflesta företagDe avsomnama.
utsträckning kvinnorhar vidare iserviceområdena. Män änstörre an-

nystartadebland deTjänstesektom dominerarföretag.ställda vid sina
År nystartadesamtligadenutgjorde 81företagen. 1994 procent av

1996:56till i SOUenkätundersökning hänvisasföretag. Enligt somen
till bli företagare,motivkvinnliga företagares nästansägs att ettattom

kombinerasjälv kunnanågotskapalika starkt motiv är attattsom
kom bestämmatredje platsbra Påfamilj och jobb på överattsätt.ett

liv.sitt eget

alla, idag,1995:76, ArbeteSOUuppgift delbetänkandeti ärEnligt
eller000,firmor, uppskattningsvis 21enskilda000totalt 200caav

härkomst.med utländskföretag12,5 ägsprocent, personeravsom

kompetenspå2.2.5 Krav större

ställs påde kravkapitel berörai dettaavslutningsvisskallVi nya som
vi-ungdomar gårAlltflerarbetstagarna.hoskompetensallt störreen

väljökande antalgynmasieutbildning ochtillgrundskolafråndare ett er
Även höjdpåkravenhögskola.ochuniversitetläsa påatt en

ochkontinuerligthöjsarbetslivetiför demutbildningsnivån ärsom
påarbetsgivarenriktadeofta fram kravhåll forsfackligtfrån mot

parallelltutveckling skerde anställda. Dennakompetensutveckling av
Ävenarbetslivet.ställs iallmäntkrav på kompetensmed de större som

och inne-arbetsuppgifter fåroch repetitiva ettenklaremånga mermer
Blandunder arbetslivet.före ellerutbildning, annatförutsätterhåll som

kräver dessutomorganisationsfonneroch attteknik sammanyany
yrkesverksamma liv.under sittflera gångerläraindivider måste nytt

utvecklingmedföratordekravenallmänt motDe större spe-meraen
blirsikt,pådärmed, åtminstonearbetskraftenochcialkompetens att

längrekommer intespecialiserad.och Det att"individualiserad"mer
enklaexaktmindremed ellermängd arbetstagarefinnas sammameren

Tillsam-arbetstagare.snabbt kan läras inarbetsuppgifter nyaavsom
egenföretagande,ökandeanställningsformer ochmed ettnyamans

ocharbetstidertraditionellaförförutsättningarnamedför detta att
ytterligare.förändraskommerarbetsorganisationforformer att
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3 Arbetstidsmått vissa statistiska-

uppgifter

Inledning

Innan vi diskuterar olika former arbetstidsförkortningar och utveck-av
lar kring tänkbara konsekvenser, bör beskrivningresonemangen en ges

in frågan i dess sammanhang.sättersom

Vi inleder därför detta kapitel med redovisa utvecklingen denatt av
genomsnittliga faktiska veckoarbetstiden för och kvinnor i Sveri-män

under år 3.1. Därefter vi till de faktiska arbetstidstalenge senare ser
år och redogör samtidigt för olika faktorer, lagstiftning ochutöverper

kollektivavtal, inverkar på arbetsutbudet, såsom skatte- och för-som
säkringssystem 3.2. Utvecklingen den faktiskt arbetade tiden iav
Sverige kan jämföras med utvecklingen sysselsättningsintensitetenav
under period, i sin står i relation till arbetslöshetstalentursamma som

Övertidsuttaget3.3. belyser vi inte särskilt i detta kapitel, hänvi-utan
till kapitel för4 utförlig diskussion redovisningsamtsar en en av

statistik. I avsnitt 3.4 jämför arbetstidervi mellan flertal OECD-ett
länder. Därvid faktorervi kan tänkas påverka resultaten.anger som

Vi har anledning osäkerheten ipoängtera statistiskaatt mätningar av
den redovisas i detta kapitel ochtyp vi understryker därför viktensom

tolka materialet med försiktighet.att storav

3.1 Faktiskt arbetad tid Veckaper

Vi konstaterade i kapitel 2 förändringar har beträf-att stora ägt rum
fande deltagande i arbetskraften. Förutom andelen och kvinnor imän
arbetskraften det intresse hur denär genomsnittliga faktiskaattav se
arbetstiden vecka och sysselsatt har utvecklats. På grundper av om-
läggningen statistiken 1993 det dock endastär möjligt följaattav ut-
vecklingen fram till och med 1992.

3 I6-1277
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skillnaden mellan kvinnor och första handdag gäller inte iI män
arbetskraftsdeltagande. och ingår arbetskraften flerta-Kvinnor i imän

ungefär lika hög grad. skiljer sig kvinnor ochlet kategorier i Däremot
arbetstidens längd, också det avseendet harvad gäller iåtmän men

skillnaderna minskat.

Nyberg uppdel-till kommittén bilaga lO AnitasinI görrapport en
olika kategorier. utformas medoch kvinnor i Dessaning män avse-av

År arbetade samtliga kategorierålder och antal barn. 1970ende på av
de arbetsti-veckan. Fädema hade längstaeller i40 timmarmän mer

detde kortaste. kvinnornade hade Förderna medan männenyngsta var
arbetstiderna och de kvin-de kortastemödrama hade yngstatvärtom;

veckoarbetstidkvinnokategorier hadelängsta. Samtligade ennorna
Även faktiskagenomsnittligafinns de längsta1992under 40 timmar.

och äldre harmanskategorier.veckoarbetstidema i De männenyngre
faktisk veckoarbetstid 40lägre genomsnittligemellertid 1992 änen

genomsnittligkvinnokategori uppvisarvecka. Ingentimmar enper
kvinnokategoristället har denveckoarbetstid timmar. lfaktisk 40över

veckoarbetstidfaktiska 1970längsta genomsnittligahade densom -
arbetsvecka 1970.kortare 199216-24 år än-

bland manskatego-omfattning har ökatarbetstidernasSpridningen i
Anitaminskat bland kvinnor. Ny-mellan och 1992,1970riema men

veckoarbetstidgenomsnittlig faktiskutvecklingen iberg redovisar
kanUtvecklingenperioden 1970 1992.underoch kvinnor,bland män -

indexjämställdhetsindex. Närgrunden till s.k.Nybergenligt utgöra ett
för respektivearbetstiden kvinnorgenomsnittligaden män100är är

arbetstidgenomsnittligakvinnornasunder 100lång, denlika ärär
till dettaställningtabell 3.1. Vi intese ärkortare männens tarän om

jämställdhet ellermått pårelevantett
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Tabell 3.1 Förändringen genomsnittlig faktisk veckoarbetstidav per
sysselsatt mellan 1970 och 1992, timmar, jämställdhetsindex
baserat på genomsnittlig faktisk veckoarbetstid sysselsatt.per

Förändring1970-1992 Jämstäl1dhetsindex*
K M 1970 1992

16-24 år -5,7 -4,1 94 89
25-44 år -0,2 -2,0 86 90
45-54 år 1,7 -2,2 75 83
55-64 år -0,1 -4,7 72 81
med små barn 1,2 -2,6 65 71
med barnstora 3,4 -2,1 67 78
Källa: SCB/AKU

l SCB:sarbetskraftsundersökningartillfrågas hur mångatimmar de arbetadepersonernaomunder vissvecka,dens.k.mätveckan.Ien mätningarnaingårsåvälhuvudsyssla bisyssla.som
"Med sysselsatt anställdaoch egenföretagare.Somavses sysselsatträknasäven ipersonerföljande åtgärder:beredskapsarbete,rekryteringsstöd,utbildningsvikariat,lönebidrag,offentligtskyddat arbete,anställdainom Samhall med Ävens.k.samt "starta-eget-bidrag".personer detarbete utförs studerandepåhelgerochsom underferier ingår.av

" Utvecklingeni genomsnittligfaktisk veckoarbetstidkanenligt Anita Nyberg grundenutgöratill s.k. jämställdhetsindex.ett När index 100är denär genomsnittligaarbetstidenför kvinnor
respektive lika lång,män den underär 100 kvinnornasär genomsnittligaarbetstidkortareänmännens.

3.2 Faktiskt arbetad tid årper

Ett visa arbetstidensannat sätt att utveckling tillär antalet fak-att se
tiskt arbetade timmar i genomsnitt år, s.k. faktisk årsarbetstid.per
Årsarbetstiden kan relateras till bl.a. anställda, sysselsatta eller be-
folkningen i bestämd ålder. I Statistiska Centralbyrånsen arbetskrafts-
undersökningar SCB/AKU vilka bl.a. faktisktmäter arbetad tid, till-
frågas hur många timmar de arbetadepersonerna underom vissen
vecka, den s.k. mätveckan. I mätningen ingår såväl huvudsyssla som
bisyssla. För beräkna den faktiskaatt årsarbetstiden multipliceras den
totala genomsnittliga faktiska veckoarbetstiden med antalet veckor
under året, dvs 52. Därefter divideras med det totala antaletsumman

anställda eller sysselsatta, dvs.personer anställda och företagare sam-
mantagna.

De olika ledighetsmöjligheter finns, såsom föräldra- och studie-som
ledighet påverkarsamt tillsammanssemester, med främst sjukfrånvaro
hur de faktiska årsarbetstidstalen Vidare påverkasut. årsarbetstidenser
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till omfatt-kapitel återkommer vioch övertid. 4helgdagar Iavav
övertid i Sverige.ningen av

arbetstidstalen påverkasmöjligt de faktiskadessutomDet attär att av
ellerarbetstidfall kopplas till viss minstaförmåner i vissasociala en

skattersamband mellanekonomisk finnsEnligt teoriinkomst. även ett
arbetsutbud.och

3.2.1 Semester

drygtfrånvaro 40orsaken tillvanligaste procentDen är semester, av
Under 1970-taletsemesterledighet.berodde påunder 1989frånvaron

infördessemesterveckafemteblandfrånvaronökade attannat p.g.a. en
Årkonstant.förblivitsemesterfrånvaron iDärefter har1978. stort sett

införandeetappvisprincipbeslutriksdagenfattade1990 ettett avom
underkundedagarnaförsta tvåsemestervecka. Desjätte tas uten

upphävtsdärefterPrincipbeslutet har1991/92.semesteråret sam-av
fr.o.m.bortsemesterdagamaskäl och de tvåhällsekonomiska togs

semesterda-de tvåborttagandetMöjligen har1994/95.semesteråret av
undersysselsattarbetadefaktiskt timmarantaletpåverkat pergarna

från timmarkraftiga ökningen 1585denskulle delarså vis1994. På av
förklaras.kunna1994till 1623 timmar1993

Sjukfrånvaro3.2.2

frånvaroorsakvanliglika semester,Sjukfrånvaro, nästanär somsom en
1990-taletsUnderfrånvaron.30försvarade 1989 procentnärmare av

medellångade korta ochdå ersätt-sjukfrånvaronhälft sjönkförsta
konjunk-enligt bilaga 10följerSjukfrånvaronminskade.ningsfallen

ochlågkonjunkturlåg frånvaro iväl, medtämligenturutvecklingen
flerafallet finns detVarför dettahögkonjunktur.hög frånvaro i är

påefterfråganfrånvarandetörs närteorier En är att varamanom.
hårdare iarbetskraftenhög.arbetskraft En är attär pressasannan

dettredjeföljd.fler sjukdagar En ärmed ärhögkonjunkturer, attsom
hög-få arbete isjukfrånvaromed högför attlättare enpersoner

frånvaron.genomsnittligadenvilket ökarkonjunktur,

utveckling. Attsjuktaletsslutsatsersäkradra någrasvårtDet är att om
förutomåren kan,under demarkantsjunkitsjukfrånvarotalen senaste

genomförtsförändringarpå debetydelse, berokonjunkturenst.ex. som
rad åtgär-vidtogs1990-taletbörjanIsjukförsäkringssystemet.i enav
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der i syfte få bättre kontrollatt sjukförsäkringskosmademaöveren och
för skapa effektivaatt försäkringar. Kompensationsnivånmer i sjuk-
försäkringen sänktes den 1 1991 från 90 till 65 för demars procent tre
första dagarna i varje sjukpenningperiod och till 80 för tid framprocent

den 90:e dagen.t.0.m. Lagen sjuklön trädde i kraft den l januariom
1992 varvid arbetsgivarna fick skyldighet ersättningatt underutgeen
de första 14 dagarna i varje sjukfall. Fr.o.m. den 1 april 1993 infördes

karensdag i sjukförsäkringen och för dag tvåen och fastställdestre
kompensationsnivån till 65 och fr.o.m. dag fyra tillprocent 80 procent.

Den första juli år sänktes kompensationsnivån från 80 tillsamma 70
för dem, deprocent 15 månaderna, harsenaste haft sjulcperiodersom

omfattande minst 365 dagar. Slutligen ändrades kompensationsnivån i
sjukpenningförsälcringen den 1 januari 1996 till 75 procent.

Tabell 3.2 .Sjukfrånvaro 1990-1995 sjulçfrånvarotimmar i procent av
vanligen arbetade timmar, frånvaron redovisas för anställda och
inkluderar frånvarointe för vård sjukt barn.av

Män Kvinnor Totalt
1990 4,7 6,8 5,6
1991 4,4 6,2 5,2
1992 3,6 5,5 4,5

1993 3,4 5,2 4,2
1994 3,0 4,5 3,7
1995 2,7 4,3 3,4
Källa: SCB/AKU

Som anställd räknas i följandeäven åtgärder:beredskapsarbete,rekryteringsstöd,personer
utbildningsvikariat,lönebidragoffentligt skyddatarbete anställdainom Samhall.samt

3.2.3 Ledighet med föräldrapenning
På tredje plats frånvaroorsaker kommer ledighet med föräldrapen-av
ning med knappt 15 frånvaron 1989.procent Det denna frånvaroärav

jämställdhetssynpunkt intressantär och skiljersom ur mest sig mest
mellan och kvinnor.män Från 1981 kan följavi antalet frånvarande
med föräldrapenning.

Kvinnors frånvaro med föräldrapenning inklusive tillfällig föräldra-
penning betydligt högreär än Av sysselsattamännens. kvinnor med
barn i åldern 0-6 år 18 frånvarande 1981.procent Denna andelvar steg
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1995.till 18sjunkasedanför procent1990-1991till 25 attprocent
drygt 21981,1,5förutveckling procentMotsvarande männen pro-var

ökadefrånvarandeAndelen1995.och 1,61990-1991 procentcent
förlängningenförklarasdelvisoch kanoch 1990mellan 1989 avav

Även faktorerandramånader.tillfrån 12 15föräldraförsäkringen spe-
slutetunderökadefödda barnAntaletnativiteten.minstintelar in, av

1990-talet.påminskaåterför1980-talet att

kvinnorna förhar ansvaretdettydligtvisarnedan ärTabell 3.3 att som
födelsevid barnsföräldrapenninggäller särskiltbam. Dettavården av

föräldrarförfrånvarontotaladenersättning. Avtjänstledighetoch utan
kandatadessaEnligtmödrar.flerellerår 950-6med barn procentär

vårdbarnensför änidag störrehävdas ettdet tarinte männenatt ansvar
1980-talet.i början av
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Tabell 3.3 Kvinnornas andel frånvarande med föräldrapenningav
FP, tillfällig föräldrapenning TFP och tjänstledighet utan ersätt-

UE.ning

År FP TFP UE Totalt
1981 95 65 92 91
1982 96 72 93 92
1983 96 73 94 92
1984 96 69 96 92
1985 96 71 97 92

1986 96 67 94 91
1987 97 67 93 92
1988 97 62 95 91
1989 96 62 94 91
1990 96 62 92 92

1991 95 65 91 91
1992 96 67 87 93
1993 96 67 92 92
1994 96 75 94 93
1995 95 69 96 92
Källa: SCB/AKU

3.2.4 Tröskelnivåer och deltidsarbete

För vissa rättigheter och förmåner tillämpas tröskelnivåer. Sociala
förmåner kopplas i vissa fallt.ex. till viss minsta arbetstid elleren
inkomst. Det gäller ersättning från arbetslöshetskassa, kontant arbets-
marknadsstöd KAS delpension.samt Här kan enligtnämnas AKUatt

antalet deltidsarbetande under fjärdevar kvartalet 1995 i genomsnitt
947 000 vilka 197 000 arbetade 1-19personer, timmarav i veckan.
Cirka 21 alla deltidsarbetandeprocent hade alltså s.k. kortav deltid.
Det totala antalet sysselsatta under Årperiod 3 964 000.var samma
1994 10 de anställdaprocent deltidsarbetande.var männenav Motsva-
rande siffra för kvinnor 43 procent.var

I kollektivavtalen på den svenska arbetsmarknaden gäller i stort sett
regler för hel- och deltidsanställda.samma Kollektivavtalen träffas

med inriktning på heltidsanställda, och i viss utsträckning utfonnas
särskilda regler för deltidsanställda. Principen emellertidär den att
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deltidsanställ-tillproportioniutgåranställningsförmånerochlöner
litenhardeltidsarbetetOmheltidsanställning.omfattningningens av

heltidsanställning,mindre 40avtal procenti vissa änomfattning, av
bestämmelser.avtalensfrån vissaundantasanställdekan den av

och skatterArbetsutbud3.2.5

arbetsut-ochskattermellansambandfinnsteoriekonomiskEnligt ett
lägreförbelägganförts attharundersökningarFlerabud. ensom

resultatenempiriskaarbetskraft. ärDeutbudetökarmarginalskatt av
SOUriktningpekar iresultatoch vissaentydigaemellertid inte annan

1992.Långtidsutredningen19,1992:

sänkningpåbl.a. berokanresultat attentydigaAvsaknaden avenav
arbetsutbudet.påeffektermotverkandemedför tvåmarginalskatten

förlängaincitamentskaparmarginalskatt attlägreSamtidigt ensom
med oför-ökarefter skattinkomstentillden i siglederarbetstiden att

arbetstaga-kommerinkomstförstärkningarbetsutbud. Denändrat som
fritid iöka sinväljerindividentillleda attvispå sådel kan atttillren

arbetaförstället att mer.

1987-1995Utvecklingen3.2.6

arbetsti-faktiskabeträffande denSverigeiutvecklingendå utHur ser
siffrorderedovisasoch 3.5tabell 3.4åren I angerde somden senaste

arbetade timmarfaktisktantalbeträffande1987-1995 perutvecklingen
anställda ochsysselsattMedanställd.respektivesysselsattochår avses

följande åtgär-iräknassysselsatt ävenSomegenföretagare. personer
löne-utbildningsvikariat,rekryteringsstöd,beredskapsarbete,der:

Samhallanställda inom samtarbete,skyddatoffentligt personerbidrag,
studerandeÄven utförsarbetedet"starta-eget-bidrag".med s.k. avsom

interedovisasföre 1987Utvecklingeningår.ferierunderochhelgerpå
uppdelningingentabell 3.5statistiken. Iiomläggning angesp.g.a.

SCB/AKU.iredovisassådan intenågonkönefter attg.a.p.

tillfrån 1987år harochsysselsattarbetade timmarfaktisktAntalet per
Ökningen för kvinnorstarkarebetydligtärmed 84 timmar.ökat1995

104periodenstuderadeÖkningen ärdenunderför kvinnorför män.än
Nivâernatimmar.69försifframotsvarande ärmännenmedantimmar,

påberotorde dettadelTilltabell 3.5.de ihögre stortabell 3.4 äni är
företa-därsysselsatt, ävenredovisastabell 3.4iantalet timmar peratt
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ingår. harFöretagare nämligen längre arbetstid deavsevärt ängare en
Ökningenanställda. för båda könen under perioden skiljer sig dock inte

Ökningenmellan mätningarna för sysselsatta ochnämnvärt anställda.
från 1987-1995 anställd motsvarade 81 timmar, jämföramätt attper
med ökningen sysselsatt under period uppgick till 84per som samma
timmar.

Tabell Faktiskt arbetade3.4 timmar sysselsatt" ochi genomsnitt per
år

Båda könen Män Kvinnor
.

1987 1546 1778 1295
1988 1555 1778 1315
1989 1563 1783 1325
1990 1563 1787 1320
1991 1562 1778 1329

1992 1573 1796 1336
1993 1585 1804 1355
1994 1623 1840 1394
1995 1630 1847 1399
Källa: SCB/AKU

SCB:s arbetskraftsundersökningartillfrågasl hur mångatimmar de arbetadepersonernaom
under vissvecka,dens.k.mätveckan. mätningarnaingårsåvälI huvudsyssla bisyssla.en som

"Med sysselsatt anställdaoch egenföretagare.Som sysselsatträknas iävenavses personer
följande åtgärder:beredskapsarbete,rekryteringsstöd,utbildningsvikariat,lönebidrag,offentligt

Ävenskyddat arbete,anställdainom Samhall med s.k. "starta-eget-bidrag". detsamtpersoner
arbete utförs studerandepåhelger ingår.ochunderferiersom av
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Tabell 3.5 Faktiskt arbetade timmar anställdi genomsnitt ochper
ar

Båda
1987 1475
1988 1484
1989 1487
1990 1491
1991 1496

1992 1506 A
1993 1516
1994 1552
1995 1556
Källa: SCB/AKU

I SCB:sarbetslcraltsundersökningartillfrågas hur mångatimmar de arbetadepersonernaom
under vissvecka,dens.k.mätveckan. mätningarnaingårsåvälI huvudsyssla bisyssla.en som

‘" Som anställd räknas åtgärder:i följande beredskapsarbete,rekryteringsstöd,även personer
utbildningsvikariat,lönebidrag,offentligt skyddatarbete anställdainom Samhall.samt

3.3 Sysselsättningsintensitet

Utvecklingen den faktiskt arbetade tiden i kan jämförasSverigeav
med utvecklingen sysselsättningsintensiteten under period.av samma
Med sysselsättningsintensitet här andelen sysselsatta be-menas av
folkningen åldrarnai 16-64 år. Med sysselsatt anställda ochavses
egenföretagare. Bland dessa ingår också följande åtgärder:ipersoner
beredskapsarbete, rekryteringsstöd, utbildningsvikariat, lönebidrag,
offentligt skyddat arbete, anställda Samhall medinom samt personer

Ävens.k. "starta-eget-bidrag". det arbete utförs studerande påsom av
helger och under ferier ingår.

Under perioden 1987-1995 sjönk sysselsättningsintensiteten från 81,4
till för kvinnor och72,2 Antalet sysselsattamänprocent sammantaget.
minskade med under550 000 perioden 1990 fram till årsskif-personer

1993/94. Under befannperiod sig Sveriges ekonomi låg-itet samma
konjunktur. Under dessa år ökade den arbetslösheten till föröppna en
Sverige ovanligt hög nivå, vilket förklaring till den minskadeär en
sysselsättningsintensiteten. Nedan följer uppgifter sysselsattaandelom
tabell 3.6 arbetslöshetsstatistik tabell 3.7 för båda könensamt samt
uppdelade för respektive kvinnor. tabell redovisar forI 3.8 vimän
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jämförelsens skull andel sysselsatta befolkningen i antal EU-ettav
länder.

Tabell Andel sysselsatta befolkningen3.6 åldrarna år.16-64iav

Båda könen Män Kvinnor
1987 81,4 83,6 79,2
1988 82,2 84,2 80,1
1989 82,9 85,1 80,7

1990 83,1 85,2 81,0
1991 81,0 82,7 79,3
1992 77,3 78,3 76,3

1993 72,6 73,0 72,1
1994 71,5 72,3 70,6
1995 72,2 73,5 70,8

SCB/AKUKälla:

egenföretagare.Med sysselsatt anställda och Som sysselsatträknas iävenavses personer
följande åtgärder: rekryteringsstöd,utbildningsvikariat,lönebidrag,offentligtberedskapsarbete,

Ävenskyddat anställdainom Samhall med s.k. "starta-eget-bidrag". detarbete, samtpersoner
på underferier ingår.arbete utförs studerande helgerochsom av
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öppetTabell Andel arbetslösa7 arbetskraften, I 98 1995i

Relativa arbetslöshetstal Procent
Båda könen Män Kvinnor

1987 2,1 2,1 2,1
1988 1,7 1,7 1,7
1989 1,4 1,51,5

1990 1,6 1,7 1,6
1991 3,0 3,3 2,6

4,21992 5,2 6,3

6,61993 8,2 9,7
8,0 9,1 6,71994

8,5 6,91995 7,7
SCB/AKUKälla:

sysselsatta befolkningen 15/1 6-64 år 1994Tabell Andel8 av

Land Procent
Danmark 72
Sverige 72
Storbritannien 68
Tyskland 65

Nederländerna 64
Portugal 63
Frankrike 59
Belgien 56

Grekland 54
Irland 53
Italien 5 1
Spanien 45
Källa: och beräkningarEU egna

och egenföretagare.Som sysselsatträknasi Sverige anställdaMed sysselsatt ävenavses
utbildningsvikariat,lönebidrag,beredskapsarbete,rekryteringsstöd,i följande åtgärder:personer

med s.k. "starta-eget-bidrag".inom Samhalloffentligt skyddat arbete,anställda samtpersoner
Även ferier ingår.utförs studerandepåhelgerochunderdetarbete avsom
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jämförelserInternationella3.4

ivadarbetarsvenskar göränibland debattenihävdas attDet manmer
mindre. Trotsarbetarhävdas vilika oftaUngefärländer.andra attvissa

jämförs.ländersällandet intepåståendenaolikade är somsamma
deiberäkningsgiundernaberoende påsvåra attJämförelser göraär att

varierar.olika länderna

genomförtvid SCBOlofssonhar AnitakommitténuppdragPå enav
arbetstidsmått.olikaavseendeOECD-ländermellan olikajämförelse

länder-olikadebakomliggerfaktorervilkadärvidharHon angett som
till bilaga ll.vihänvisarhelheti sinsiffror. För rapportennas

Studienarbetstider.länders17jämförelse gjortsstudien harI aven
visarResultatenoch Norge.USAEU-länder Japan,omfattar 14 samt

Arbetstidländer.längd olikaarbetstidens ijämföraisvårighetenpå att
del-ochhel-eller förheltidsanställdaförmedbörjatillkan mätasatt

mätningarmellanskiljakanVidaretidsanställda sammantagna. man
dvs.sysselsatta,gällermätningaranställda och an-somavsersom

intedessutomArbetstid ettärföretagareställda och sammantagna.
avtaladedendefinieraskanArbetstidbegrepp.entydigt t.ex. som

ellerveckaarbetstidenfaktiskadenellervanligadenarbetstiden, per

ar.

dock iliggerjämförelserinternationellavidproblemetDet största
jämförelservidblirSlutsatsenstatistik.ländernas attolikheter i man

före-olikheterbeaktandeoch iförsiktig att storatamåste ytterstvara
olikadeantalviredovisaravsnittdetta ettstatistiken. Iligger i av

arbetstid.mätasätten att

anställdaveckoarbetstid förVanlig3.4.1

statisti-arbetstid ivanligdefinierasländernajämfördadede flestaI av
tillfälligtillhänsynveckoarbetstidennormala tagenden utanken som

helgledighetersjukdom, etc.såsomarbetetfrån semester,frånvaro
Sverigeeller inte.Övertid erhållsersättningsärskildingår oavsett om

ellertidiövertiddådefinition ersättsfrån dennaavviker något som
arbetstiden.vanligadeninräknas iintepengar

tillfrågastid,arbetadvanligenbl.a.vilkaSCB/AKU, mäter perso-I
enligtskall arbetade överens-veckatimmarhur många pernerna om

bisyssla. Förhuvudsyssla attsåvälingårmätningenkommelse. I som
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beräkna den vanliga veckoarbetstiden divideras det totala antalet
timmar med det totala antalet anställda eller sysselsatta, dvs.personer
anställda och företagare sammantagna.

Flertalet de studerade länderna har kollektivavtalad arbetstidav påen
40 timmar vecka. Japan och Portugal har kollektivavtaladper en ar-
betstid överstiger 40 timmar, medan den kollektivavtalsregleradesom
arbetstiden i Belgien, Frankrike, Tyskland, Norge och Danmark un-
derstiger 40 timmar.

Veckoarbetstiden enligt kollektivavtal heltidsanställning. Iavser mer
hälften ländernaän i tabell 3.9 har de heltidsanställda vanligav en

arbetstid överstiger den längsta avtalade veckoarbetstiden. kanDetsom
förklaras del har oregleradatt arbetstid eller vanligenav en personer
arbetar övertid bisyssla ingår.ävensamt att I samtliga denästan av
studerade länderna har de heltidsanställda vanlig arbetstid på mellanen
38 och 41 timmar vecka. StorbritannienI arbetar de heltidsanställ-per
da betydligt längre dei flestaän övriga länderna. Sverige deär ett av
länder har flest vanligen arbetade timmar vad gäller heltidsan-som
ställda, ändå timmar färrenära i Storbritannien.tre än Se tabellmen
3.9.

I samtliga länder har de heltidsarbetande längre arbetstid demännen än
heltidsarbetande kvinnorna. Skillnaderna dock små i Nederländerna,är
Tyskland och Sverige. I Sverige arbetar de heltidsanställda männen
knappt timme längre vecka ände heltidsanställda kvinnorna,en per
medan skillnaden i Storbritannien fem timmar,är När det gällernära
deltidsanställning arbetar i vissa länder,männen medan kvinnornamer
arbetar i andra länder. Störst skillnadernaär i Danmark och Italien.mer
De danska kvinnorna arbetar sju timmar ItalienI detän männen. ärmer
däremot så arbetar sjuatt männen timmarnära kvinnorna.änmer

Den skillnaden i arbetstidstörsta mellan heltids- och deltidsanställda
finns i Storbritannien. Förutom heltidsarbetarna har den längstaatt
arbetstiden har deltidsarbetarna, likheti med finländarna, den kortaste.
I Italien förhållandet detär omvända, heltidsarbetandenära harnog en

de kortaste arbetstider-na medan deltidsarbetarna har den längsta.av
Mellan länderna varierar de deltidsanställdas arbetstider något änmer
arbetstidema för de heltidsanställda. I Italien arbetar de deltidsanställda
i genomsnitt sju timmar i Storbritannien. Efterän Italien har demer
deltidsanställda i Sverige den längsta arbetstiden.



uppgifterArbetstidsmått statistiska 791996:SOU 145 vissa-

vecka förarbetade timmarTabell Vanligen3.9 i genomsnitt per
deltidarbetar heltid 1994anställda som resp.

DeltidHeltid
KvinnorKvinnor SamtligaSamtliga MänMän
18,418,1 16,5Storbritannien 43,8 45,6 40,7

USA° 20,9 21,040,8 20,943 44,7
29,4 2139,7 23,2Portugal 41,9 43,6

21,839,1 23,8 26,2Grekland 40,8 41,8

23,840,2 23,3 20,141,0Sverige 40,7
18,4 20,7 17,741,2 39,5Spanien 40,6

18,437,8 18,9 2141,7Irland 40,1
23,2 23,8 23,138,8Frankrike 40,1 40,8

19,7 20,439,3 20,4Tyskland 39,9 40,1
20,721,240,6 37,9Luxemburg 39,8 ..
18,318,6 19,439,2Nederländerna 39,6 39,8

14,8 21,820,038,2Danmark 39,5 40,3

16,9 20,138,0 19,639,338,8Norge
30,6 23,136,3 24,938,6 39,8Italien
17,6 18,418,139,0 37,7Finland 38,4
22,9 21,321,637,0Belgien 38,4 39,1

uppgift saknasJapan
arbetskraftsundersölmingar.någraoch ländersResults1994EUKälla: LabourForceSurvey

olikheter i undersökningsmeto-ländernahelt jämförbaramellanUppgifterna inteAnm: är p.g.a.
derm.m.

° vecka.arbetadetimmarFaktiskt per

skallmånga veckadetillfrågas hur timmararbetskraftsundersökningarSCB:sl perpersonerom
bisyssla.ingårsåvälhuvudsysslamätningarnaöverenskommelse.larbetaenligt som

beredskapsarbete,rekryte-följande åtgärder:iräknasi SverigeSom anställd ävenpersoner
Samhall.anställdainomoffentligt skyddatarbeteutbildningsvikariat,lönebidrag,ringsstöd, samt
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3.4.2 Vanlig veckoarbetstid för sysselsatta

tabellI 3.10 redovisas den vanliga veckoarbetstiden för anställda och
företagare för sysselsatta. Med sysselsattsamt anställda ochavses
egenföretagare. Bland dessa ingår också i följande åtgärder:personer
beredskapsarbete, rekryteringsstöd, utbildningsvikariat, lönebidrag,
offentligt skyddat arbete, anställda inom Samhall medsamt personer

Ävens.k. "starta-eget-bidrag". det arbete utförs studerande påsom av
helger och under ferier ingår.

Den vanliga veckoarbetstiden för sysselsatta, dvs. anställda och företa-
varierar lcraftigt mellan de olika länderna. Greklandsammantaget,gare

har den längsta arbetstiden och Nederländerna den kortaste. GreklandI
den vanliga arbetstidenär 11 timmar längre i Nederländerna.nära än

Skillnader länder emellan har många orsaker förutom de avtaladeatt
Ärarbetstiderna något varierande. andelen företagareär hög bidrar

detta till öka den genomsnittliga arbetstiden då företagarna vanligt-att
vis har längre arbetstid de anställda. genomsnittligaavsevärt Denänen
arbetstiden påverkas också andelen deltidsanställda attav genom en
hög andel deltidsanställda bidrar till sänka genomsnittet. tabellSeatt
3.11. Ytterligare faktor påverkar längden på den genomsnittligaen som
arbetstiden andelen sysselsatta kvinnor respektive eftersomär män,

alla länderi lönearbetar kvinnorna.männen änmer
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samtligarespektive företagareanställdaTabell Andelen3.10 av
veck0arbetstid för de1994genomsnittlig vanligsysselsatta, samt

olika grupperna

Anställda FöretagareSysselsatta
ArbetstidArbetstid %Arbetstid %
48,64740,2Grekland 44,2 53
42,51943,481Japan° 43,2
47,42741,173Portugal 42,8
53,82337,777Irland 41,3

45,52774 39,340,8Spanien
51,11138,38939,7Luxemburg
44,12937,839,6 71Italien
39,9991 39,1USA° 39,2

48,337,4 148638,9Frankrike
47,936,8 158538,4Finland
45,91337,68738,5Storbritannien
48,21136,889Tyskland 38,0

47,31835,88237,9Belgien
44,21236,08836,9Sverige
50,41035,19036,6Danmark
42,51033,79034,5Norge

42,432,0 1288Nederländerna 33,3
arbetskraftsundersökningar.någraländers1994ochResultsForceSurveyKälla: Labour

undersökningsmeto-iolikhetermellan ländernajämförbarainte heltUppgifternaAnm: är p.g.a.
derm.m.

° veckatimmarFaktisktarbetade per

rekryte-beredskapsarbete,åtgärder:i följandei Sverigeanställdräknas" Som även personer
inom Samhall..anställdaskyddatarbeteoffentligtlönebidrag,utbildningsvikariat, samtringsstöd,

deveckamångatimmarhurtillfrågasarbetskraflsundersékningar‘ SCB:sI perompersonerna
bisyssla.ingårsåvälhuvudsysslamätningarnaöverenskommelse.larbetaenligtskall som
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Tabell 3.11 Andel deltidsarbetande anställda respektivemänav
kvinnor 1994

Båda könen Män Kvinnor
Nederländerna 36 16 65
Norge 27 9 47
Sverige 26 1 l 42
Storbritannien 24 6 44

Danmark 22 l l 35
USA 18 l l 26
Japan 19 10 33
Tyskland 16 3 33

Frankrike 15 5 28
Belgien l 5 3 3 l
Irland 12 6 22
Luxemburg 8 20

Finland 8 5 l 1
Spanien 7 2 15
Italien 6 2 12
Portugal 4 2 7

Grekland 4 3 6
Källa: LabourForceSurveysResults1994EU

Som anställd räknas i Sverige åtgärder:i följande beredskapsarbete,rekryte-även personer
ringsstöd,utbildningsvikariat,lönebidrag,offentligt skyddatarbete anställdainom Samhall.samt

3.4.3 Faktiskt arbetad tid vecka i genomsnittper

Med faktiskt arbetad tid vecka det genomsnittliga antaletper menas
timmar de anställda utfört vecka under de veckor de varitsom per som
på arbetet. SCB/AKU, vilka bl.a.I faktiskt arbetad tid, tillfrågasmäter

hur många detimmar arbetade under viss vecka, denpersonerna om en
s.k. mätveckan. Varje vecka under året viss andel de syssel-är en av

frånvarande från arbetet under hela mätveckan. faktiskaDetsatta
antalet arbetade veckatimmar kan relateras till det totalat.ex.per
antalet anställda. beräkningama faktiskI veckoarbetstid för samtligaav
anställda ingår således anställda inte arbetat underäven mät-som
veckan.
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arbetstidenfaktiskahar den längstaEnligt tabell 3.12 Japan per an-
detEU-ländernastuderade länderna.vecka de Avställd och ärav

arbetstiden ochfaktiskaGrekland har den längstaochPortugal som
gäller alltså idessa länderden kortaste. FörNederländerna stort sett

jämförveckaden vanliga arbetstidenrangordning för persomsamma
Även de ländernaför flertalet övrigatabell 3.10. överensstäm-ärav

detveckoarbetstidemade kortareSverige harmelsen god. nären av
för anställda.arbetstid genomsnittfaktisk igäller
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Tabell Genomsnittlig3.12 faktisk arbetad veckoarbetstid för samt-
liga anställda* 1994

Samtliga Män Kvinnor
Japan 42,8 46,4 37,1
Portugal 40,5 42,8 37,7
Grekland 39,6 40,8 37,6
USA 37,6

Frankrike 38,4 41,0 34,9
Luxemburg 38,2 40,4 34,4
Tyskland 37,7 40,8 33,4
Italien 37,6 39,4 34,4

Spanien 37,5 38,9 34,7
Irland 36,8 39,6 32,8
Belgien 36,2 39,1 31,9
Storbritannien 35,9 41,5 29,5

Danmark 34,4 36,7 31,5
Finland ° 32,0

.. ..
Sverige 31,3 35,4 27,6
Norge 30,5

Nederländerna 29,3 33,7 22,9
Källa: någraLabourForceSurveyResults1994EU och ländersarbetskraftsundersökningar.

jämförbaraAnm: Uppgifterna inte helt mellan länderna olikheter i undersökningsmeto-är p.g.a.
der Jämförelsermellan länderna tillhörde EU I994 ochövriga länder specielltsvåraärm.m. som

göra.att

° Arbetstiden enbarthuvudsysslan.avser

arbetskraftsundersökningartillfrågasl SCB:s hur mångatimmar veckadeskallpersonerom per
arbetaenligt överenskommelse.mätningarnaingårsåvälhuvudsysslaI bisyssla.som

Inkluderar frånvarandedem helaveckan.även ärsom

* Somanställdräknasi Sverige åtgärder:i följande beredskapsarbete,rekryte-ävenpersoner
ringsstöd,utbildningsvikariat,lönebidrag,offentligt skyddatarbete anställdainom Samhall.samt

3.4.4 Faktiskt arbetade timmar i år ochgenomsnitt per
anställd respektive i befolkningenperson

tidigare påverkas faktiskaSom vi den årsarbetstiden bl.a.nämnt av
såväl kortare längre frånvaro från arbetet i sin beroendeärtursom som
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forersättningsnivåerledighetslagar semester,t.ex.landetsb1.a. samtav
föräldraledighet.ochsjukdomstudier,

iarbetade timmarÅrsarbetstiden faktisktantaletanställda, dvs.for
högstländerna,redovisadeför de OECDanställdgenomsnitt är, avper

anställda iarbetar de3.13.tabell I Japanseioch lägst Norgei Japan
harSverigeår i Norge.cirka 500 timmar ängenomsnitt enpermer

lägre i Japanungefär 360 timmar änanställdårsarbetstid ärsomper
Även visarEU-ländema storNorge.högre i120 timmaroch än enca

anställdadeGrekland arbetaranställda.för Iårsarbetstidenspridning i
såNederländerna. Iår i gottfler timmar350 ängenomsnitti somper

under1994underårsarbetstiden lägre änstuderade ländersamtliga var
Grekland.ochStorbritannienSverige, USA,undantagetEnda1985. är

Storbri-och i USA,timmarmed 80årsarbetstidenökadeSverigeI ca
oförändrad.denGreklandochtannien var

arbetstidföretagarnasingårbefolkningenför ävenårsarbetstidenI
Årsarbetstidenanställd.årsarbetstidgällervadfalletvilket inte är per

sysselsattadeandelhursåledespåverkasbefolkningen storför avav
beroendegradhögemellertid iFramförallt denärföretagare. avärsom

sysselsatt.arbetsför ålderi ärbefolkningenandel ihur stor som
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Tabell 3.13 Faktiskt arbetade timmar i anställd och årgenomsnitt per

År År1985 1994
Källa OECD:
Japan° 2100 1900
USA 1750 1750
Finland 1710 1670
Sverige 1460 1540
Norge° 1460 1420

Källa EU:
Grekland 1800 1800
Portugal 1870 uppgift saknas
Irland 1820 1750
Spanien uppgift saknas 1740
Storbritannien 1680 1680

Italien 1710 1680
Frankrike 1700 1670
Belgien 1640 1600
Tyskland 1670 1590
Danmark 1590 1570
Nederländerna 1650 1450

Anm: Uppgifternafrån ochEU OECD kan inte jämföras. hellernte inom uppgif-ärgrupperna
heltjämförbara olikheter iterna undersökningsmetoder mellanländerna.p.g.a. m.m.

genomsnitt sysselsattper

SCB:sI arbetskraftsundersökningartillfrågas hur mångatimmar skallveckadepersonerom per
arbetaenligt överenskommelse.I mätningarnaingårsåvälhuvudsyssla bisyssla.som

"" Som anställdräknasi Sverige i följande åtgärder:även beredskapsarbete,rekryte-personer
ringsstöd,utbildningsvikariat,lönebidrag,offentligt skyddatarbete anställdainom Samhall.samt
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Tabell Faktiskt3.14 arbetade timmar be-i genomsnitt iper person
folkningen 15/1 år och år6- 74 andelen sysselsatta befolk-samt av

1994ningen

Arbetstid Antal sysselsatta i %
Källa OECD:
Japan 1240 66
USA 180l 66
Sverige 980 63
Finland 940 54
Norge 920 65

Källa EU:
Danmark 1080 65
Storbritannien 1060 61
Grekland 1000 48
Tyskland 960 57
Irland 950 49

Frankrike 920 52
Nederländerna 890 58
Belgien 49860
Italien 820 45
Spanien 730 40

uppgift saknasPortugal 58
Källa: OECDoch beräkningar.EU, egna

från jämföras. inom uppgif-Anm: Uppgifterna EU och OECD kan inte Inte heller ärgrupperna
heltjämförbara olikheteri undersökningsmetoder mellanländerna.terna p.g.a. m.m.

I SCB:sarbetskraftsundersökningartillfrågas hur mångatimmar veckadeskallpersonerom per
arbeta överenskommelse.mätningarnaingårsåvälhuvudsyssla bisyssla.enligt I som

Med sysselsatt i Sverige anställdaoch egenföretagare. sysselsatträknasSom ävenavses
i följandeåtgärder:beredskapsarbete,rekryteringsstöd,utbildningsvikariat,lönebidrag,personer

offentligt skyddat anställdainom Samhall med s.k. "starta-eget-bidrag".arbete, samtpersoner
Även det utförs studerandepåhelgerochunderferier ingår.arbetesom av

3.4.5 Avslutande kommentarer

de olika länderna skiljer samtidigtSättet redovisa statistik i sigatt
arbetstid entydigt begrepp och dessutom kan ochinte är mätasettsom

redovisas för olika vill därförVi gångännu poängteragrupper. en
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osäkerheten i statistiska mätningar den redovisats dettaitypav som
kapitel betona vikten tolka materialet med försiktighet.samt att storav

Utifrån det statistiska materialet vill vi ändå peka på följande:

den vanliga genomsnittliga veckoarbetstiden för dem arbetar0 som
heltid i Sverige högre flertaleti övriga studerade länder,är än
den genomsnittliga faktiska arbetstiden vecka och anställd är0 per
kortare flertaleti Sverige i studeradeövriga länder,än
den faktiska årsarbetstiden anställd kortare dei Sverige iär änI per
flesta länder,övriga
antalet faktiskt arbetade timmar i genomsnitt år och i0 per person
befolkningen, fler i Sverige flertaleti övriga studerade länder,är än
andelen deltidsarbetande och kvinnor högre i Sverige i demän är än0
flesta övriga länder.
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arbetstidpå kortareaspekterNågra4

Inledning

konsekven-långsiktigadeanalyseraskall vikommittédirektivenEnligt
enligtviharDäremotarbetstidsförkortningar.alternativaserna av

arbetstidsförkortning.förslagläggauppdragdirektiven inte i att enom

kapitelivihar,arbetstidsområdet nämntpåutredningartidigareI som
finns så-studerats. Detarbetstidsförkortningförmodellerolika en

arbetstidsförkortning. Engenomföraantal olikaledes sätt attett en
genomförasexempelviskanarbetstidsförkortninglagstadgad genom

formiarbetet,frånfrånvaroobetaldellerbetaldtillmöjligheterökade
föräldraledighet.utökadellerlängre semesterav

arbetstidenförkortamöjlighetlagstiftarenhar attVidare engenom
pågårnärvarande översynpensionsålder. Förrörligellersänkt aven

väljer vianledningen attdenochpensionssystemetallmännadet av
fördjuparViarbetstidsförkortning.formdennabehandla ossinte av

ledighetslagstiftningen.heller iinte

lagstadgadstudiefördjupadkapitel valtdetta görahar iVi att enaven
kollektivavtalsregleradearbetstidsförkortning, ävengenerell avmen

omfattningochinnehållförkortningensdärarbetstidsförkortningar,
viVidare kommerkollektivavtalen. stu-attavtalas ivadberor på som

arbetstids-formytterligareövertidsbegränsningdera avsom enen
förkortning.

kollektivavtallagstadgad ellergenerellalltframförDet genomär en
sysselsättnings-utifråndiskuteratsarbetstidsförkortningreglerad som

harövertidsuttagÄven tillmöjligheternabegränsningsynpunkt. aven
arbets-minskamöjlighetdiskuterats atttidemellertid på som ensenare

Sverigearbetslösheten iaktuelladenanledningMedlösheten. attav
utredaangelägetdetvifinner attproblem,överskuggandeutgör ett

dåocharbetstidsförkortningformerolikadessakonsekvenserna avav
sysselsättningen.avseende påmedfrämst
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Kapitlet disponerat enligt följande.är Vi redogör inledningsvis för den
historiska utvecklingen på arbetstidsområdet. dettaI avsnitt redovisas
lagstadgade arbetstidsförkortningar 4.l under 1900-talet, både formi

arbetstidslagar 4.1.1 och lagstiftningövrig betydelse förav av ar-
betstidens omfattning 4.1.2. I avsnitt avslutarnästa vi redogörelsen

lagar på arbetstidsområdet med beskrivning de delar iav en av nuva-
rande arbetstidslag berör arbetstidens omfattning 4.2.som

det följandeI avsnittet analyserar devi ekonomiska effekterna av en
arbetstidsförkortning sannolika konsekvenser för sysselsättningensamt
4.3. Detta dels med avseendegörs på effekter på verksamhetsnivå,
där vi redovisar vad ekonomisk harteori hur verksamhetensägaatt om
under olika förutsättningar påverkas kortare arbetstid 4.3.1,av en
dels med avseende på sysselsättningen på samhällsnivå 4.3.2.

Vi redogör för olika arbetstidsreforrneräven och modeller i Tyskland,
Danmark och Nederländerna 4.4. Kommittén har företagit studieresor
till Danmark, Tyskland oktober 1995 och Nederländerna juni 1996.
I Tyskland har kortare arbetstid kombinationi med ökad flexi-en en
bilitet arbetstidensi förläggning genomförts kollektivavtal. Igenom
Danmark pågår sedan 1 januari 1994 försöksverksamheten som ger
alla arbetstagare, arbetslösa, tilläven betald ledigheträtt undermen
högst år, orlov. Syftet så långtett möjligtär besätta de vika-att som
riat uppstår med arbetslösa. NederländernaI har arbetstagarenssom

förlänga eller förkortarätt arbetstiden efter individuellaatt behov
förstärkts i kollektivavtal.

Vi övergår sedan till diskutera arbetstidsregleringar kollektivavtalatt i
och den centrala roll arbetsmarknadens tradition harparter närsom av
det gäller arbetstidsfrågor 4.5 dettaI avsnitt redogör vi för olika
kollektivavtalsreglerade heltidsmått 4.5.1 för följandei avsnittatt
diskutera olika aspekter på de arbetstidsmönster på tidnya som senare

kollektivavtal genomförts vid flertal arbetsplatser i Sverigeettgenom
4.6. Ibland har dessa arbetstidsmönster genomförts försöks-nya som
verksamhet, ofta kombination kortare och flexiblasom en av mer ar-
betstider. Just ökad flexibilitet har varit önskemål från arbets-etten
givarsidan och förhandlingari flexibelt arbetstidsmönster harettom en
arbetstidsförkortning ofta blivit del i överenskommelse, iblanden en
kombinerat med ersättning.extra

I avsnitt 4.7 diskuterar vi lagstadgad övertidsbegränsning. Vien
kommer till skillnader iäven övertidsuttagatt beroende på kön ochse
ålder 4.7.3 eventuella sysselsättningseffektersamt sådan be-av en
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gränsning 4.7.5. Vi har valt i särskilt kapitel diskutera deltids-att ett
arbetslösheten 4.8. Förutom ekonomiska för ochargument emot en
arbetstidsförkortning kan det från välfärdsperspektiv finnas anled-ett
ning studera konsekvenserna arbetstidsförkortning 4.9. Viatt av en

därför särskilt hälso- 4.9.l och jämställdhetsaspekterresonerar om
4.9.2 arbetstidsförkortning. Kapitlet avslutas med sammanfat-av en

kommentarertande och slutsatser 4.10.

Lagstadgade arbetstidsförkortningar4.1 i

Sverige

följande avsnitt vi skillnad mellan de lagstadgade arbetstids-I gör en
förkortningar omfattar omfat-alla arbetstagare och de endastsom som

arbetstagare, småbarnsföräldrar. devissa Itar t.ex. rapportergrupper av
inkommit till kommittén förekommer begreppen generell arbets-som

tidsförkortning och selektiv arbetstidsförkortning. Innebörden dessaav
begrepp torde emellertid i praktiken skilja beroende påsig samman-
hanget och vi har därför valt inte använda dessa uttryckatt annatoss av

undantagsvis.än

Lagstiftning förkortad arbetstid4.1.1 om

lagstadgade arbetstiden har under 1900-talet förkortats vid olikaDen
inför-tillfällen. vittsyftande reglering på arbetstidens områdeEn mera

des års lag arbetstidens begränsning. Reformen1919 somgenom om
genomfördes innebar arbetstiden fastställdes till1920 48 timmar iatt

tilläts ochveckan. längsta dygnsarbetstiden bli nio timmarDen över-
för detidsarbetet reglerades. reformenMotiven värnaatt om an-var

ställdas fysiska hälsa de anställda fritid för hinnaattsamt att ge mer
familjeliv, bildning Syftet skapa rättvisasig åt ävenägna attm.m. var

mellan olika anställda, mellan arbetare och tjänstemän.t.ex.grupper av

Reformen utgjorde vidare utveck-i följa den internationellaett steg att
lingen innebar det vid denna tid genomfördes arbetstidsrefor-attsom

flertal länder. viktigt begränsa arbetstideni Det ansågs ävenett attmer
för åstadkomma lugn samhällsutveckling och undvika eventuelltatt en
missnöje bland arbetstagarna skulle kunna skapa oroligheter.som
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första arbetstidslagenDen gällde dock endast vissa verksamhetsområ-
den. arbetstagargrupper utanförFör arbetstidslagens tillämpningsom-
råde skedde successiv utveckling 48-timmarsveckan dels viamoten
kollektivavtal och andra överenskommelser, dels via fortsatt lagstift-

Årning. tillkom1936 lantarbetstidslagen begränsade lantarbetar-som
arbetstid till 52 timmar i veckan. emellertid förstDet 1948nas var som

48-timmarsprincipen genomfördes lag och korn gälla förattgenom
flertalet lantarbetare. anställdaFör inom detaljhandel lagreglerades
arbetstiden 1939 till 48 timmar veckan och omfattadesi 1948 alla
hotell-, och kaféanställda arbetstidslagrestaurang- av en gemensam
med maximalt veckoarbetstid. Ytterligare48 timmar lagstiftningsom
på arbetstidens område tillkom de olika sjöarbetstidslagarna,genom
den första och hembiträdeslagen1919, 1944.

det successiva införandet lagstiftning arbetstidsområdet,Trots påav
omfattades i mitten 1950-talet endast tredje förvärvsarbetandeav var

arbetstidslag. reglerades veckoarbetstiden förnågon Däremot storaav
delar arbetsmarknaden till normalt 48 timmar kollektivavtal.av genom
Vissa arbetstagare med arbetsuppgifter t.ex. under-tyngregrupper av
jordsarbetare, skiftarbetare och målare hadevissa tjänstemänsamt
kortare arbetstider.

Riksdagen beslöt sänkning arbetstiden med1957 successivatt en av en
Årskulle genomföras under börjantimme år år med 1958. 1960treper

blev således den lagstadgade veckoarbetstiden timmar. Motivet för45
förkortningen skilde sig väsentliga delar från det låg till grundi som
för tidigare lagstiftning. Riksdagsbeslutet innebar välfárdsökningatt en

fritid för högredenna gång skulle i form ökad i ställettas ut enav
folk-reallön arbetstiden skulle förkortas för förbättraän att attsnarare

hälsan eller arbetarskyddsskäl.av

Efter förslag från arbetstidskommitté beslutade riksdagen1963 års
den lagreglerade arbetstiden skulle förkortas med minuter1966 50 iatt

ordinarie arbetstiden skulle därmed i 42Dentre etapper. vara nere
timmar och den bakgrund det lag-30 minuter 1 januari 1969. Mot av
förslag förbereddes, träffade arbetsmarknadens redan i 1966partersom
års avtalsrörelse betydande omfattning deni avtal minskning avom

längd.ordinarie arbetstidens kollektivavtalsreglerade förkortning-Den
innebar den etappvis sänkning den ordinarie arbetstidenävenen en av

från till och den45 timmar 42 timmar 30 minuter l januari 1969.

Efter ytterligare förslag från arbetstidskommitté beslutade1963 årsett
riksdagen den ordinarie arbetstiden skulle sänkas till 40 tim-1970 att
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skullevälfárdsölcningdenna gångveckan. Motiveti även att envarmar
för högre reallön. Förkortningen motive-ökad fritid ställetiuttas som

skäl. be-hälsoskäl eller sociala Denvarkensåledes interades avav
ordinarieoch denskedde i två 1973förkortningenslutade steg var

också deReformen innebarveckoarbetstiden i 40 timmar. attnere
arbetstidslag imed allmänarbetstidslagamatidigare ersattes somen ny

Övertidsbegränsningen sänktesomfattade alla arbetstagare.settstort
högst timmarjourtid fick med 50till 150 timmar,från 200 tas ut per

Vecko-dygnsarbetstiden bort.begränsningenmånad och togsav
eller arbets-till arbetetsmed hänsyntillätsarbetstiden natur

fyra-genomsnittsberäknas underförhållandena i övrigt att en
till förmåndispositivarbetstidslagenallmännaveckorsperiod. Den var

central arbetstagar-eller godkäntsslutitsför kollektivavtal avsom
organisation.

arbetstidslag be-nuvarandedelarredogör för deviavsnitt 4.2I somav
omfattning.arbetstidensrör

arbetsti-förbetydelselagrefonnerAndra4.1.2 av

omfattningdens

refor-lagstadgadeandraveckoarbetstiden harförkortningarUtöver av
År1900-talet.genomförts underarbetstidenden totalaberörmer som

söckendagar årledigatill fyraarbetstagare minstfick alla1931 rätt per
1938semesterlagenförstaoch denarbetarskyddslagenenligt antogs
lag-två veckors Denfick tillarbetstagareoch innebar semester.rättatt

tillMotiveringenutökats.därefter successivtharstadgade semestern
ochfysiskbehövde ordentligarbetstagarnareform1938 års attvar

rättviselcravstarkalågtid varje år. Dessutomunder vissmental vila
mellan olika kate-arbetsförhållandenSkillnaderna irefonnen.bakom

År underungdomar 18erhöll1946anställda skulle jämnasgorier ut.av
veckorsmörlcmmsarbetareochnattarbetaregruvarbetare,år, vissa tre

arbeteradiologisktför de hadesamtidigt semesternsemester somsom
veckorsfortsatte medSemesterreformemaveckor.utökades till tresex
rättvise-tidigare1951. Motivetför alla arbetstagaresemester var som

standard formförbättrad ivaldeskäl också att ta utatt meravmanmen
fritid.

År standard-syftetill fyra veckor iförlängdes1963 att ta utsemestern
femtelön.stället för högre Denfritid iform längreförbättring i av

semesterlagengällandeoch med deninfördes isemesterveckan nu
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1978 och nyhet veckas tillätsatt under högstsemesteren var en sparas
fem år. Motivet till reformen utjämna skillnaderna mellan olikaattvar

levnadsvillkor i samhället, dvs. återigen rättviseskäl. Eftergruppers
förslag 1986 års semesterkommitté fattade riksdagen 1990 ettav
principbeslut etappvis införande sjätteett semestervecka. Deom av en
första dagarnatvå kunde under semesteråret 1991/92.tas Principbe-ut
slutet har därefter upphävts samhällsekonomiska skäl och de tvåav
semesterdagama bort från och med semesteråret 1994/95.togs

Andra reformer minskat den totala arbetstiden under 1900-taletsom
Århar förändringarnavarit pensionsåldem. 1914 infördes allmänav

folkpension och den lagstadgade pensionsåldem blev 67 år. all-Den
tilläggspensionen, infördesmänna ATP, 1960 efter dramatisken om-

röstning i riksdagen 1958. allmännaDen pensionsåldem sänktes 1976
till 65 år. sänkningen ansågs inte några samhällsekonomiskastörre
effekter eftersom pensionsåldem praktikeni redan sänkt för mångavar

avtal. Sänkningen den lagreglerade pensionsåldemävengenom av
betraktades därför främst nödvändig rättviseskäl för de arbets-som av

hadeinte kollektivavtalsreglerade pensionsförrnåner.tagare Isom sam-
band med l976 års reform blev det möjligt förtidagöraatt uttag av
ålderspension från 60 års ålder och uppskjuta till ålder.70 årsuttaget
Möjlighet till delpension från 60 år medgavs i lagen.även

det gällerNär ledighetslagstiftningen kan till föräldra-nämnas rätten
ledighet sedan 1970-talet harsuccessivt utökats. gällandeNusom
regler innebär arbetstagare har helt ledig för vårdatt rätt atten vara av
barn tills barnet har uppnått ålder och halvt år. Dessutomett etten av
har arbetstagaren förkorta arbetstiden till fjärdedelar ordi-rätt att tre av
narie arbetstid tills barnet har uppnått åtta års ålder eller avslutat det
första skolåret. finnsDärutöver alltid till ledighet under den tid dårätt
föräldrapenning utgår och förkortning arbetstiden till hälften ellerav

fjärdedelar då arbetstagaren uppbär halv eller fjärdedels föräldra-tre
penning.

Övriga ledighetslagar lagen 1974:981 arbetstagarens tillär rättom
ledighet för utbildning, lagen 1988:1465 ochersättning ledighetom
för närståendevård, lagen 1986:163 till ledighet för svensk-rättom
undervisning för invandrare, lagen 1979:1184 till ledighet förrättom

föreningsuppdragvissa inom skolan, lagen 1974:358samtm.m. om
facklig förtroendemans ställning arbetsplatsen.på Förtroendevaldas

till ledighet följer regeringsformenrätt och kommunallagenav
1991:900.
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börDet slutligen påpekas kollektivavtal innehåller förmånligaatt mer
bestämmelser arbetstid, pensionsvillkor och ledighe-t.ex. semester,om
ter.

års4.2 1982 arbetstidslag

arbetstidslagenDen gällande 1982:673 trädde i kraft den 1 januarinu
efter riksdagsbeslut1983 år tidigare. Många reglerna oför-ett av var

ändrade jämfört med års lag. ordinarie1970 Den arbetstiden fortfa-är
rande veckan, exklusive40 timmar i Någon begränsningraster. av
dygnsarbetstid finns lagen,inte i gäller enligt särskilda föreskriftermen
för bl.a. Jourtid får med högst 50 timmar undervägtransporter. tas ut

kalendennånad eller med högst 48 timmar under fyra veckoren om
verksamhetens kräver det. Den tid arbete utförs räknas docknatur som
inte jourtid.som

Övertidsreglema ändrades dock i väsentliga delar lag.1982 årsgenom
Övertid definieras i lagen arbetad tid eller kollek-ordinarieutöversom
tivavtalsbestämd arbetstid och jourtid eller arbetad tid frånavvikersom
lagens regler enligt dispens Arbetarskyddsstyrelsen. Vid beräkningav

övertid betraktas kompensationsledighet eller ledighetav annan som
förläggs till ordinarie arbetstid och jourtid fullgjord ordinariesom
arbetstid eller jourtid. Allmän övertid får med högst 50 timmartas ut
under kalendennånad eller högst timmar under fyra veckor.48en
Under kalenderår övertidstimmar maximala200 detärett uttaget.
Nödfallsövertid får vid eller olyckshändelse under tvånatur-tas ut
dygn. krävs ArbetarskyddsstyrelsensDärutöver tillstånd. deltids-För
anställda Far högst tid200 timmar i mertid, dvs. arbetad överskri-som
der fastställdaden i anställningsavtalet ordinarie arbetstiden, tas ut un-
der kalenderår.ett

Arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen tillsynsmyndigheterär
arbetstidslagstiftningen. Vid kollektivavtal bortfaller den offentligaav

tillsynen enligt arbetstidslagen. Tillsynen kvarstår emellertid enligt
arbetsmiljölagen. arbetstidslagensFör fullständiga innehåll hänvisar vi
till bilaga avsnitt finns redogörelse förI 5.2 lagens regleren även om
arbetstidens förläggning.

Sedan arbetstidsförkortningen har det således skett1970-1973 inte
några förändringar den lagstiftade ordinarie arbetstiden i Sverige.av
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andra reformer berör arbetstidenharDäremot nämntssom som genom-
förts sedan dess.

den Europeiska Unionen den harinträde i 1 januari 1995Sveriges
lagstiftningen. viktigmedfört rad förändringar i den svenska Enen

nationell lagstiftninganledning till harmoniseringen är strävan motav
innebär förkonkurrensförhållanden. Hannoniseringen Sverigesrättvisa

svenskEG-direktiven införlivasdel rad åtaganden, bl.a. skall ien
riksdagensdärför anledning redan här påpekalagstiftning. Vi har attatt

anledning arbets-ändringar arbetstidslagen med EG:sbeslut i avom
fr.o.m.innebära arbetstidsbegränsningtidsdirektiv i sig kommer att en

den november 1996.23

sysselsättningseffekterochEkonomiska4.3

arbetstidsförkortningav en

arbets-för den historiska utvecklingen påhar redogjortavsnitt viI 4.1
arbetstidsförkortningar harinnefattar detidsområdet, vilket bl.a. som

Arbetstidsförkortningar har idagseklet.genomförts under det senaste
allmänna debatten. Fram-plats i denaktualiserats och intaråter storen

medel kommaarbetsvecka diskuteratsför kortareallt har attettsomen
Vioch övrigaarbetslösheten i Sverige Europa.till med den högarätta

effekternasannolika ekonomiskaför deavsnitt redogöraskall i detta av
arbetstidsförkortning.en

effekterna på verksam-de förväntadeskall redovisaInledningsvis vi
eventuellabedömaförutsättning för kunnahetsnivå. Detta är atten

i detvilket kommersysselsättningseffekter samhällsnivå, vipå göraatt
deofta oklara. Enligtföljande Sambandenavsnittet. är rapporter som

tillsamhällsnivåeffekternaför detta kapitel berorunderlagutgör
Svå-rad faktorer.antagandenbetydande del på vilka görs om ensom

aktuella debattenspeglas också denentydiga resultat irigheten nåatt
arbetstidsförkortning, där vissasysselsättningseffektemakring av en

de positivamedan andra visar påde effekternaframhåller negativa
forskare påhar i uppdrag åthar Viresultat rapporterats. gettsom

tillgå.och finns Förredovisa den teori empiriområdet attatt som
Utifrån dettatill bilaga ochhelhet hänvisar vi 7i sinrapporterna
beaktasde faktorer måstematerial kommer vi beskriva samtatt som

kanarbetstidsförkortningtroliga konsekvensernavilka de av enmer
och främstteoretisktvill påpekatänkas Vi äratt resonemangetvara.
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gäller industriproduktionen, eftersom teoribildningen i första hand
utgår från denna.

4.3.1 Ekonomiska effekter på verksamhetsnivå

någraFör kunna dra slutsatser effekterna kortare arbetstidatt om av en
på sysselsättningen det viktigt först till vad händerär inomatt se som
den enskilda verksamheten, företag eller förvaltning.t.ex. ettsom en
Vi vill peka på i verksamhetervissa kan förutsättningarna ochäven att
därmed effekterna skilja sig mellan olika avdelningar i ochen samma
verksamhet. Fortsättningsvis kommer vi använda begreppetatt oss av
verksamhet för förenkla redovisningen.att

arbetstidsförkortningEn leder till rad olika förändringar i verksam-en
heten och enligt den nationalekonomiska teorin finns det antalett
faktorer vi måste hänsyn till för möjligt kunnata sägaattsom om om
verksamheten kommer nyanställa eller låta de redan anställ-att ärsom
da arbeta eller med oförändrad arbetskraft sänka produktionsnivån.mer

kortareDen arbetstiden påverkar framförkanske allt verksamhetens
kostnader och naturligtvis blir kostnaden med bibehållen må-större
nadslön för arbetstagaren, dvs med full lönekompensation, lönenän om
sänks proportion till arbetstidsförkortningen.i Ekonomisk teori gör
ofta skillnad mellan olika kostnader och det viktigttyper är atten av
påpeka arbetstidsförkortning troligtvis får olika effekter på såatt en
kallade fasta och rörliga kostnader. Vi kommer nedan förklara dessaatt
begrepp. Eftersom relationen mellan fasta och rörliga kostnader för-
ändras i och med förkortningen, kommer också kostnaden för nyrekry-
teringar påverkas. förändrade relationen mellanDen fasta ochatt
rörliga kostnader betydelse för verksamheten nyanställerär storav om
eller inte.

Även produktiviteten kan förändras vid arbetstidsförkortning.en
Effekterna förändrad produktivitet på verksamhetens sysselsätt-av en
ning emellertid oklar och kommer diskuteras nedan. Vidare detär att är
intressant till hur driftstidens längd påverkas. En antal studieratt se av
arbetstidsförkortningars inverkan på produktivitet och driftstid har
genomförts och vi kommer i de två sista avsnitten återkomma tillatt
dessa.

4 16-1277
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Teori lönekompensationom

En kortare arbetstid kan genomföras med eller lönekompensationutan
och efterfrågan på arbetskraft skiljer sig beroende vilket alternativav

väljs.som

Om arbetstagaren erhåller full lönekompensation kommer månadsin-
komsten inte förändras eftersom timlönen måste stiga för kom-att att

de färre antalet arbetade timmarna. Vid arbetstidsförkoit-pensera en
ning med lönekompensation ökar produktionskostnaderna direkt, vilket
kan leda till verksamheten minskar sin produktion och därmedatt
efterfrågan arbetskraft.på Som följd arbetstidsförkortningenen av
stiger arbetskraftskostnadema i förhållande till kapitalkostnadema och
motiverar på så verksamheten arbetskraft med kapitalsätt ersättaatt
där så möjligt.är

Verksamhetens agerande torde delvis bero på hur denintensivt använ-
der arbetskraft förhållandei till kapital arbetstidsförkortningnär en
med lönekompensation införs. De verksamheter använder sigsom av

relativt andel arbetskraft produktioneni har därförstor störreen an-
ledning försöka motverka ökningen sina produktionskostnaderatt av

i ökad utsträckning använda sig kapital produktionen.iattgenom av

Vid utebliven lönekompensation förblir arbetstagarens timlön oföränd-
rad, vilket sänkt månadsinkomst. Verksamhetens val mellan attger en

den tillgängligautnyttja arbetskraften intensivt eller nyrekryteramer
blir då beroende det tillägg måste betalas för utförd övertid iav som
relation till kostnaderna förknippade med nyanställningar. ökatEtt
övertidsuttag förutsätter givetvis personalen villig arbetaäratt att
övertid.

Förutsatt det finns tillgänglig arbetskraft skulle alltså kunnaatt man
arbetstidsförkortning lönekompensation leder tillanta att utanen

nyanställningar kostnaderna för nyrekrytering lägre de tilläggär änom
måste betalas för utförd övertid. Enligt de studier vi har tagitsom som

del leder dock kortare arbetstid till förändring relationeni mellanen en
fasta och rörliga kostnader. kostnader,Fasta såsom kostnader för
nyanställning, relationstiger i till rörliga kostnader. har betydelseDetta
för arbetsgivarens val mellan låta de arbetstagare redan äratt som
anställda arbeta övertid och nyanställa. Vi kommer nedanatt att reso-

kring förändringen fasta och rörliga kostnader.nera av
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Betydelsen fasta och rörliga kostnader vid minskad driftstidav

Om arbetstidsförkortning kombinerasinte med förändraden en pro-
duktionsprocess kommer troligen driftstiden minska. kortareDenatt
arbetstiden kan emellertid kombineras med införa eller utöka skif-att

dettatarbete. avsnitt studerar vi vad händer verksamheten detI i isom
fall där verksamheten harinte möjlighet på så förändra produk-visatt
tionsprocessen. kanDetta fallet inom de delar vårdent.ex. vara av som
har fast driftstid. avsnittet Arbetstidsförkortningar och driftstidIen ser
vi till fallet där arbetstidsförkortning kombineras med utökaden en
driftstid.

driftstidenOm minskar vid arbetstidsförkortning det troligtär atten
produktionen kommer minska. Vissa produktionskostnaderäven att
kostnadi enhet eller tjänst kommer då öka takt medimätt att attper

produktionsvolymen minskar. kostnader oftaDessa betecknas som
fasta kostnader. Exempel på sådana kostnader kostnader förär perso-

Ävennaladministration, personalomsättning och uppläming. kapital-
kostnader hör vanligtvis till denna kategori kostnader kortarepåsom
sikt svåra påverka.är att

Å andra finnssidan de kostnader producerad enhetinte påver-som per
kas ökadsig eller minskad produktionsvolym.nämnvärt vare av en
Sådana kostnader betecknas vanligen Lönekostnaderrörliga. är ettsom
exempel på sådana kostnader eftersom dessa i regel definieras per
timme.

Slutsatsen blir kortare arbetsdag leder till produktionenatt attom en
och driftstiden minskar, kommer kostnaden producerad enhet attper
öka arbetstidsförkortningen sker med lönekompensationoavsett om
eller Enligt sker kostnadsökninginte. denna beräk-resonemanget ovan
nad enhet följd kostnader enhetvissa förblirattper som en av per
oförändrade, medan andra kostnader enhet ökar.per

Konsekvensen detta bli arbetstidsförkortning inteattav resonemang en
behöver leda till verksamheten nyanställer förkortningenävenatt om
sker lönekompensation. Eftersom kostnaderna för nyrekrytering,utan

Vi har stigit jämförelse lönekostnader,i med bl.a.nämntsom ovan,
minskar verksamhetens motivation nyanställa. kan detta fallDet iatt

lönsamt för verksamheten i stället vid behov låta denattvara mer
arbetskraft redan finns arbetsplatsenpå arbeta eller avståattsom mer
från producera. den offentliga sektorn finns knappastInom möjlig-att
heten avstå från producera och deinom delar vården haratt att av som
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fmansieringsbehov i sambanddriftstid följaktligenfast uppstår etten
arbetskraft.med utökadkravet på en

arbetsprøduktivitetF ärändrin gar av

nyanställningmöjligheterna tillkringhar avsnittetVi i resoneratovan
produktionsvolym.medför mindrearbetstidsförkortningvid som enen

händer vivaddärför intressekanDet antar attatt som omsevara av
kortareefter det denförblir densammaproduktionsvolymen även att

arbetstiden införts.

verksamhe-händer itill vaddetta avsnittVi kommer iäven att somse
produk-förändrakanverksamheten inteförutsättningenunder attten

underdriftstidenkonstaterade viavsnittettionsprocessen. I attovan
följd denminskakommerförhållanden troligensådana att som en av

nyanställafrån möjlighetenhär bortserarbetstiden. Om vikortare att
övertid, kananställda arbetaredande arbetstagareeller låta äratt som

bibehålla produk-möjlighetproduktivitetsförbättring attvara enen
tionsnivån.

produktivitet kanökadleder tillarbetstidenförkortningEn ensomav
följdtilleffekten uppstårproduktionssänkandemotverka den avsom

produktivitet iförbättradblir dåFråganarbetstidsförkortningen. om en
nyanställningar.motverkarfrämjar ellersig

motverkarfulltinteproduktivitetsökningtyckaskan utDet att somen
leda tillarbetstid börkortareeffektenproduktionssänkandeden av en

relationenförändringenProblemetnyanställningar.behov är att avav
ökarproduktivitetenskerkostnaderfasta och rörligamellan oavsett om

dyraredärmed gjort detharArbetstidsförkortningen atteller inte.
uppstår påkostnadsökningardetillkommernyanställa. Dessutom som

kostnader för-övrigalönekompensationeventuellgrund samtav en
till bilagaförfattarnadriftstid. enligtminskad Detmedknippade ären

ochmellan fastaförhållandetförändrade rör-framför allt detkanske8
ökatskernyanställningarförhindrarkostnaderliga trots ettattsom

arbetskraft.behov av

för detkompenserarproduktivitetsökningendåVad händer änmerom
arbetstids-arbetstidkortare Enföljerproduktionsbortfall ensom av

för verksamhetenunderlättarproduktivitetenökarförkortning attsom
medför. På såförkortningenenhetökade kostnadden somperparera

förväl kompenserarförbättrad produktivitetskulle änsätt mersomen
verksamhetenlättare fördetkostnadseffektema attde negativa göra
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nyanställa. ökadEn produktivitet medför dock två motverkande effek-
på sysselsättningen. Samtidigt kraftig produktivitetsökningter som en

underlättar för verksamheten anställa, minskar behovet nyrekry-att av
teringar. ökadeDen produktiviteten kan i sig leda till verksamhetenatt
kan behålla produktionsnivåsin verksamheten nyanstäl-inteäven om
ler. vill dockVi påpeka inga nyanställningar sker kanävenatt om en
ökad produktivitet förbättra verksamhetens kostnadssituation och på så
vis säkra arbetstillfällen.

heltDet inte enkelt på verksamhetsnivå förutspåär attsom synes
sysselsättningseffektema arbetstidsförkortning. förbättradEnav en
produktivitet och ökad driftstid har emellertid betydelse förstoren
kostnaden for produktion och möjligheten utnyttja investeringar iatt
exempelvis maskiner. Vad då studier erfarenhetoch hursäger oss om
produktiviteten driftstidenoch på samhällsnivå har påverkats tidiga-av

arbetstidsförkoitningar kunna belysa frågaFör denna har viattre
uppdragit författarna i bilaga redogöra för de studier finns8 att som
på området.

Studier arbetstidsfärkortningar och produktivitetom

svenska studier genomförtsDe under beträffande effek-årsom senare
på produktiviteten arbetstidsförkortning motstridigaten av en ger

Åbergresultat. 1986 förekommitvisar det produktivitetsför-vissaatt
bättringar under och 1970-talet. från1960- intressant resultatEtt annat
Åbergs studie produktivitetsvinsterna verkar minska tiden.är att över

ochAnxo Bigsten 1989 och ochAnxo Sterner 1991 visar att en
allmän arbetstidsförkortning inte skulle påverka arbetspro-nämnvärt

Åduktiviteten. andra sidan resultat frånvisar Skedinger 1994 att
arbetsproduktiviteten skulle öka med för0,7 varjeprocent procent som

förkortas.arbetstiden olika resultat kan bero Skedinger tillDessa på att
skillnad från fångaroch Sterner inte driftstiderAnxo variationer i i sina
modeller.

Över lag har de genomförda empiriska studierna reduktionvisat att en
arbetstiden medför genomgående sänkning produktionen. Denav en av

kortare arbetstiden kan öka produktiviteten det verkar dockmen som
arbetstidsförkortning får effekt på produktiviteten längreatt störsten

arbetsdagen utgångsläget.i Ju arbetstiden förkortas, destoär mer
detsvårare tycks motverka förkortningens effekter produk-påattvara

tionen ökad produktivitet. mycket produktiviteten kanHurgenom
tänkas öka beror på arbetets karaktär. vissa verksamheter,Inomäven
främst tjänstesektom,inom rationaliseringsmöjlighetema begränsa-är
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de. Effektiviteten har redan höjts så kortare arbetstidatt tro-pass en
ligtvis inte helt skulle kunna kompenseras ytterligare effektivi-av en
sering.

Studier arbetstidsfärkortningar och driftstidom

Vi har hittills endast till de fall där det verksamheten intesett antas att
kan ändra på produktionsprocessen. arbetstidsförkortningEn kan
emellertid medföra förlängning driftstiden användningen av genom
eller utvidgning skiftarbete. Driftstidens längd således delvisärav
oberoende den enskilda arbetstagarens arbetstid.av

förändringEn sådan produktionsprocessen kan leda till kostna-attav
derna enhet eller tjänst inte ökar, eller minskar, arbets-vidt.0.m.per
tidsförkortningen ingen produktivitetsölcning sker. kravVissatrots att
ställs emellertid på omstruktureringen. kostnadernaFörutom foratt
omstruktureringen fårinte bli för betungande, måste organisationen i
övrigt flexibel på alla nivåer. Därutöver måste givetvis ävenvara
arbetstagarna villiga arbeta på verksamhetens synpunktatt ettvara ur

flexibelt sätt.mer

Utvecklingen driftstiden inom den svenska industrin visar ävenattav
den faktiska arbetstiden minskade under 1970- och l980-talen, harom

driftstiden, med undantag för vissa kortsiktiga legatvariationer, på i
nivå under perioden. Under 1990-talet har däremotstort sett samma

både den genomsnittliga faktiska arbetstiden och driftstiden ökat starkt.

Svenska industriföretag har således kunnat behålla driftstidsamma
den genomsnittliga faktiska arbetstiden anställdäven har mins-om per

kat. Huvudförklaringen till detta enligt författarna bilagai 8är att
användningen Skiftarbete, främst tvåskiftsarbete, har ökat inomav
industrin.

deI utförts på kommitténs uppdrag finns ingen statistikrapporter som
utvecklingen driftstiden inom den offentligaöver sektorn. Inteav

heller redovisas utvecklingen inom änstesektom i stort.

4.3.2 Arbetstidsförkortning och sysselsättning

Motiven för arbetstidsförkortningar har tidigarevi i avsnittnämntsom
4.1 skiftat tiden. tidiga förkortningarnaDe motiverades främstöver av
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hälso- och skyddsskäl samtidigt arbetstagarnas till ledigheträttsom
och vila betonades. Efter hand blev motiven alltmer välfardsbetonade
på så ökad produktivitet skulle fritid ochi intesätt att tas uten mer
bara högre lön.i ofta rättviseskälDessutom såsom utjämnaattangavs
skillnader arbetsförhållandeni mellan arbetare och Vidaretjänstemän.
har framhållits jämställdhetsmotiv formi jämnare fördelningen av
mellan kvinnor och lönearbete och hemarbete, framför alltmän av
sedan början på 70-talet. Från tid och därefter under följandesamma
lågkonjunkturer har arbetstidsförkortning förespråkats utifrånäven en
sysselsättningsmotiv. detta avsnitt studerar vi möjliga sysselsätt-I
ningseffekter samhällsnivå.på

den svenska och internationella debatten finns förespråkare förI många
arbetstidsförkortning medel arbetslösheten.bekämpa Enett atten som

kortare arbetstid arbetsmarknadspolitiskadå bland andraettses vara
instrument för öka sysselsättningen. att diskutera förkortadFöratt en
arbetstid och dess effekter på sysselsättningen det nödvändigtär att
skilja generella refonner. följande vipå och selektiva avsnittI avser

arbetstidsförkortning lagstadgad minskningmed begreppet generell en
den ordinarie arbetstiden. innebär alla arbetstaga-Detta i principattav

reformen. Vad beträffar generell förkortningberörs genomre av en
teoretisk möjlighet.kollektivavtal, torde detta endast representera en

arbetsmark-skulle nämligen förutsätta princip samtligaDen iatt
generellträffar avtal med liktydigt innehåll.nadsparter samtidigt En

syssel-reform utgångspunkten för belysa effekterna påmåste attvara
selektiv arbetstidsförkortningsättningen på samhällsnivå. Med en

arbetstiden för speciella kate-lagstadgad minskning vissaavses en av
uppfyller krav.gorier arbetstagare eller arbetstagare vissasomav

arbetsta-kortare arbetstid för eller mindreFrågan större grupper avom
mellanemellertid regel fråga i avtalsförhandlingamaiär ar-gare en

arbetstidbetsmarknadens Kollektivavtalslösningar kortareparter. om
likställas med selektiv arbets-för kategorier arbetstagare kanvissa en

tidsförkortning.

Teoretiska antaganden

arbetstidsförkortningssamhällsekonomisk analysFör göraatt en av en
sysselsättningseffekter effekter, s.k.räcker det inte med utgå från deatt
mikroeffekter, kan kortare arbetsdag enskildiakttagas isom av en en
bransch eller i enskild verksamhet. har endast liten inver-Dessa enen

produktiviteten ochkan på den totala samhällsekonomin. Hur t.ex.
driftstiden arbetstid beror dessutom hög gradpåverkas kortare iav en
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på verksamhet och produktion. Effekterna arbetstidsför-typen av av en
kortning skiljer därför betydande grad mellansig i olika verksamheter.

stället analysen genomföras samhällsperspektiv, s.k.I måste ett ettur
makroperspektiv. innebär vanligtvis studerar effekternaDet att man av

arbetstidsförkortning den efterfrågan kost-på totala i samhället samten
nadsläget. bör tilläggas utifrån makroekonomisktDet ävenatt ettman

kan mikroeffekter, vilket innebär undersö-perspektiv studera att man
ker driftstider produktivitet påverkas kortarehur exempelvis och av

redan kring hur produktivite-arbetstid. Vi har i avsnitt 4.3.1 resonerat
arbetstid påoch driftstiden kan tänkas påverkas kortareten av en

för sysselsätt-verksamhetsnivå, dessa faktorers betydelsep.g.a.men
samhällsnivå kommer i detta avsnitt återkommaningen på vi även att

till kring driftstiden.diskussionen

utifrån modeller analysera resultat arbetstids-teoretiskaFör att av en
vissaförkortnings inverkan på sysselsättningen krävs göratt man

Viktiga antaganden för påantaganden avseende rad faktorer. atten
arbetstidsförkortning har påteoretisk vilka verkningarväg avgöra en

föränd-och driftstidensförutom produktivitetenssysselsättningen är
olika sekto-graden konkurrens iring, graden lönekompensation, avav

arbetsmarlma-övertidens förändring,produktionsprocess,typrer, av
viktigt beaktadens lönebildningen.funktionssätt Det är även attsamt

arbetstidsförkortning ochtidsperspektivet,konjunkturlägets roll, typ av
eller rörligantagandet fastockså växelkursregimen, dvs.i viss mån om

växelkurs.

antaganden analyserainfallsvinkeln utifrån vissaDen vanliga är att
kostnadslägetarbetstid efterfrågan ochkonsekvenserna förkortad påav

för ska kunna någoteftersom dessa faktorer viktiga sägaär att omman
medellångkan gälla för kort,hur sysselsättningen påverkas. Analysen

förkor-effekternaeller sikt. nämligen inte säkertlång Det är att av en
medellång ochlika olika sikt. Påtad arbetstid på sysselsättningen påär

forbeakta konsekvensernalång sikt måste också i analysen exem-man
pelvis och lönsamhetsutvecklingen.investerings-

frånklassificeras ekonomi medSverige brukar liten, öppen ensom en
utländskfrånutlandet konkurrensutsatt sektor K-sektom och en

dockkonkurrens skyddad sektor S-sektom. innebär inte S-Det att
den skyddade sek-sektorn för inhemsk konkurrens.inte Inomutsätts

ochför del produktionen iden offentliga sektornstårtorn storen av
för varandra.bland används begreppen som synonymer
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Även det innebär generalisering brukar det ekonomiski littera-om en
produktionsprocessen medani K-sektom kapitalintensivärtur antas att

den i S-sektom arbetsintensiv. vanlig distinktionEn ärantas vara
därför skilja sysselsättningseffekter dessa sektorer. Distink-på i tvåatt

betydelse eftersom det nödvändigtvis fakto-tionen inte ärär av samma
förklarar efterfrågan arbetskraft konkurrensutsatt sektorpå irer som en

internationell konkurrens skyddad sektor.och i frånen

kostnadshöjning-bilaga det risk ekonomiEnligt 7 i öppenär attstor en
påverkar arbetskraftsefterfrågan beror pånegativt. Det att ut-enar

framför den konkurrensutsatta delenlandsberoende ekonomi och allt
förändringar kostnadsläget förekonomin särskilt känslig för iär attav

konkurrenskraften omvärlden. innebärupprätthålla Det attgentemot
arbetstidsförkortning leder till ökade produktionskostnader ärom en

K-sektomdet därför troligt efterfrågan arbetskraft minskar ipåatt mer
i S-sektorn.än

effekter sysselsättningen och arbets-Studier makroekonomiska påav
arbetstidsförkortningenvanligen analys hurlösheten innebär en av

Effekterna in-efterfrågan och kostnadsläget utbudet. påpåverkar
till del graden lönekom-hemsk efterfrågan beror exempelvis stor av av

genomförs lönekompen-arbetstidsförkortningpensation. En utansom
tilltotala inkomst och leder på så visminskar arbetstagarnassation en

blir minskadefterfrågan och Följdenlägre total på tjänster. envaror
eftersom dennaarbetskraft den skyddade sektornefterfrågan på inom

inhemska marknaden.efterfrågan på denberoendeär av

minskadsektorn påverkas denna inteVad gäller den offentliga av en
finansierasunder förutsättning tjänsternainhemsk efterfrågan att av

förhöja skatternastället uppkommer behovsamhället. I attattett av
finansieraskall kunnakompensera det lägre skatteunderlaget, om man

denna sektorsproduktionsvolym. kan då begränsaoförändrad Dettaen
efterfråganpåverkas inhemskefterfrågan arbetskraft. Vidarepå nega-

lönekompen-reformen genomförs medtivt ökat skatteuttag. Omettav
påverkas utbu-efterfrågan lika negativt.påverkas inte Däremotsation

kostnaderna uppstårdet förändrade kostnadsläget. högredet Deav
minskad driftstid beroende pålönekostnader och vidhögre enp.g.a.

de fasta och rörliga kostnaderna.den tidigare nämnda förändringen av
direktakostnadsläget kan betraktasEffekterna efterfrågan ochvia som

produktiviteten.effekter. hör också effekter påHit

upphov till kaneffekter olika antagandende direktaFörutom gersom
arbetstidsförkort-det finnas effekter. kanockså indirekta Det vara en
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nings effekter på lönebildningen, vilket kan återverkningar påge
sysselsättningen.

effekterna arbetstids-svårt renodla på sysselsättningenDet är att av en
Förkortning utifrån specifikt för finns därmedvarje antagande sig. Det

analys minskning arbetstidenmånga möjliga aspekter en av en avsom
kan utifrån. teoretiska grunder vilka sysselsätt-Att på avgöragöras
ningseffekter erhålls således fråga vilka antagandenär mansom en om

finnsemellertid kan konstatera från forskningen detviDet ärgör. att
för arbetstidsförkortningnågra grundläggande förutsättningar att en

effekter sysselsättningen.skall ha möjlighet positiva på För detatt ge
lagstadgadeförsta den faktiska arbetstiden minska denmåste när

driftstidenförkortas. viktig förutsättningarbetstiden En är attannan
arbetskraften rörlig och utbytbarminskar. krävs ocksåinte Det äratt

flaskhalsproblem arbetsmarknaden. tabell 4.1för undvika s.k. på Iatt
de förutsättningar enligtför översiktens skullnedan redovisas som

oföränd-för respektivesannolikhet positivateori och empiri störstger
generell arbetstidsför-sysselsättningseffekterrade eller negativa enav

ochtabellen generaliseringkortning. Vi vill påpeka utgöratt en grov
därförkomplexiteten kompletterarförenkling. något belysa viFör att

kring förutsättningarna.tabellen med diskussionen

sannolikhet förTabell 4.1 Förutsättningar positivastörst re-som ger
generellsysselsättningseffekteroförändrade ellerspektive negativa av en

arbetstidsförkortning

för oför-för sannolikhetsannolikhet positiva StörstStörst
syssel-ändrade eller negativasysselsättningseffelder:

sättningseffekter:

LågkonjunkturHögkonjunktur
Kapitalintensiv produktionArbetsintensiv produktion
Konkurrensutsatt sektorSkyddad sektor
Övertiden ökarBegränsad övertid

Ökad Strukturomvandlingsproblemdriftstid
arbetskraftarbetskraft HeterogenHomogen

rörlighet arbetskraftarbetskraft LågRörlig av
hög arbetslöshetarbetslöshet Region medRegion med låg

Källa: 1996.FIEF,
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Hägkonjunktur lågkonjunkturrespektive

Högkonjunktur

Om arbetstidsforkortning genomförs lönekompensation kom-en utan
månadsinkomsten sänkas iatt proportion arbetstiden,mer samma som

vilket får dämpande effekt på inhemsk efterfrågan på ochen varor
tjänster. Härigenom minskar efterfrågan på arbetskraft inom den skyd-
dade sektom. Detta kan efterfråganmotverkas ökad på arbets-av en
kraft i den konkurrensutsatta sektorn efterfrågan från utlandet ärom
tillräckligt hög vilket den kan tänkas under högkonjunktur. Detvara
skulle då kunna dämpa de negativa sysselsättningseffekterna i S-
sektorn eller positiva sådana, beroende hur stark den utländskage av
efterfrågan Nettoresultatetär. på sysselsättningen arbetstids-av en
förkortning lönekompensation under högkonjunkturutan blir således
oklart.

Om arbetstidsförkortning genomförs med full lönekompensationen
under högkonjunktur kan efterfrågan öka till följd de höjda timlö-av

sysselsättningen kan då förväntas öka i S-sektom, under förut-nema.
Åsättning det finns lämplig arbetskraftatt tillgå. andra sidan kanatt en

efterfrågestimulans under högkonjunktur leda till överhettning av
ekonomin, Vilket vid fast växelkurs medför ökad inflation ochen
bytesbalansproblem. Detta kan i sin medföra den ekonomiskatur att
politiken åtstramas för klara extembalansen, vilket dåatt riskerar att
minska sysselsättningen. Vid rörlig växelkurs blir denna motverkande

Äveneffekt något mindre. med lönekompensation högkonjunkturi
verkar således effekterna i riktning, det enligtmotsatt bila-ärmen

7 rimligt de positiva sysselsättningseffekternaatt anta attga överväger.

Lågkonjunktur

Om arbetstidsförkortningen lönekompensation genomförsutan under
lågkonjunktur finns det vanligen överskott på arbetskraft i verksamhe-

kortareEn arbetstidten. innebär då verksamheten minskar sinatt
överkapacitet och därigenom sänks arbetslcraftskostnaderna. denFör
konkurrensutsatta sektorn blir det stimulerande effekt ökaren som
efterfrågan på denna sektors och tjänster. Då alla anställda ärvaror
fullt sysselsatta stiger därför efterfrågan på arbetskraft inom K-sektorn.
Å andra sidan timlönenmedför den konstanta inhemsk efterfråganatt
minskar, vilket får negativa effekter på arbetskraftsefterfrågan i S-
sektorn. sysselsättningen kan således förväntas öka i K-sektom, medan
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nettoeffekten på sysselsätt-den blir lägre S-sektom. innebäri Det att
lågkonjunktur oklar.arbetstidsförkortning underningen ärävenav en

med full lönekompensa-under lågkonjunkturarbetstidsförkortningEn
följdefterfrågestimulans tillfrämst innebäraförst ochtion kan aven

arbetskraft S-sektorn.ökad efterfrågan på itimlön och därmedhögre
effekt,kostnadshöjandetillde höjda timlönernaSamtidigt bidrar en

riskerarK-sektorn.arbetskraftsefterfrågan i Dettavilket medför lägre
Nettoresultatet påytterligare.förvärra konjunkturlägetsåledes att

ochlågkonjunkturarbetstidsförkortning undersysselsättningen av en
blir därför oklart.höjd timlön

och sektorproduktiondriftstid,Betydelsen typ avav

lönekompensationArbetstidsförkortning utan

driftsti-ekonomiska litteraturenoftast denmed iTill börja attantasatt
produktionskostna-arbetstidsförkortning. Då stigervidden minskar en

blir4.3.lK0nsekvensenbeskrev avsnittvi idema på det attsätt som
möjligt i produktionspro-arbetskraft långt detmed såkapital ärersätts

arbetskraft ianvändabilligaredet relativteftersom är attsettnucessen
produk-arbetsintensivtill kapital.förhållande Juproduktionen i mer

ellerfler nyanställningarblir substitutionendesto högretionen är,
undvikaproduktionkan sådanoch destoövertidstimmar attmer

således förvänta sigkankapitalkostnadema.ökade Mandrabbas deav
arbetsintensivarbetskraftsefterfrågan inomverkningar påpositiva

fasta arbets-skyddade sektorn.eller den Närvaronproduktion i av
syssel-effekten påpositivainnebära denkraftskostnader kan dock att

redovisade iviuteblir. Såsomproduktionvid arbetsintensivsättningen
kostnader ringadessapåsåledes resultatetbygger äravsnitt 4.3.1 att av

möjlighetenkapitalintensivdäremotproduktionenbetydelse. Om ärär
produk-ökadeoch dearbetskraftkapital medmindre ersättaatt

och sålundaproduktionendärför minskatenderartionskostnadema att
sektom.arbetskraft i den konkurrensutsattaefterfrågan på

föränd-produktionskostnadensblirförblir oförändraddriftstidenOm
påberorarbetsintensitet. Detproduktionsprocessensberoendering av

arbetsintensivhögrearbetskraftskostnadema,fastade äratt mersom
de totalaförhållande tillbetydelse ifårproduktionsprocessen störreär,

därförfinns detproduktionVid arbetsintensivproduktionskostnadema.
efterfrågandämpavilket kanproduktionskostnadema stiger,förrisk att

arbetstidsför-behöverkapitalintensiv produktionarbetskraft.på För en
produktionskostnademaförändradetta fall inte nämnvärtkortning i
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oförändrad ellerdärför förbliarbetslcraftsefterfrågan kanoch t.0.m.
öka.

arbetstidsförkortning innebärviddriftstidenökningEn att pro-enav
anläggningamasomstruktureras såmåsteduktionsprocessen att

kan vireduceras.samtidigt arbetstiden Detdriftstid ökar somsom
skift. Positivaöka antaletexempelvis sketidigare attnämnt genom

ocharbetsintensivbådesysselsättningseffekter kan då uppstå inom
förlängsdriftstidendåförklaraskapitalintensiv produktion. Det attav

kapitalkostnadenoch således minskarkapitalet utnyttjaskan permer
använda ibilligarerelativtKapital blir dåproducerad enhet. attsett

arbetskraft.tillförhållandeproduktionen i

kapital produktionsproces-iblir arbeteFöljden detta ersättsatt avav
produktionspro-kan fortgå så längesubstitutionseffektDenna somsen.

produktionkapitalintensivtillåter. attDet pro-genomgynnarcessen
arbetskraft-effekt påvilket har positivsänks,duktionskosmadema en

allmöjligtdet inteförutsätter ersättasefterfrågan om är attattman
arbetsintensivaSamtidigtarbetskraft med kapital. även pro-gynnas

minskar.produktionskostnaderderaseftersomduktionsprocesser, även
produceradkapitalkostnadenminskningenOm attantar peravman

vidarbetskrafiskostnademade fastaökningenenhet blir större än enav
arbetsintensivsysselsättningseffelctema inomkanarbetstidsförkortning

sysselsätlningseffekterpositivaproduktion också bli positiva. Förutom
positi-driftstid också haökadmedförarbetstidsförkortningkan somen

samhällsekonomiskainnebära lägreeffekter på tillväxten samtva
arbetslösheten.kostnader för

lönekompensationArbetstidsförkortning med

arbetstidsför-på sysselsättningenverkningarstuderarOm av enman
produktions-drifistid,tillmed hänsynlönekompensationkortning med

timlön.fallet konstantsnarlikt det vidresultatetsektor bliroch avprocess
Skillnaden berorstyrka.olikariktningEffekterna går i ärmen avsamma

produktionskostnadema.höjerlönekompensationenpå att

Övertid

arbetstidsförkortningkonstateratavsnitt 4.3.1har tidigare iVi att en
skerförkortningennyanställningarleda till utanbehöverinte även om

viför nyrekrytering,kostnadernaEftersomlönekompensation. som
ökadelönekostnadermed bl.a.jämförelsehar stigit inämnt gesovan,

Huruvidastället för sysselsättningen.övertiden itill ökaincitament att
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övertidsuttaget eller sysselsättningen ökar blir beroende det tilläggav
måste betalas för utförd övertid i relation till kostnaderna förknip-som

pade med nyanställningar. En arbetstidsförkortnings sysselsättnings-
effekter beror hur övertidenäven regleras i lag och avtal. Förav en
utförligare diskussion kring betydelsen övertidens förändring hänvi-av

tillvi avsnitt 4.7.sar

Homogen och rörlig arbetskraft

Ytterligare antagande har medett arbetsmarknadens funktions-göraatt
dvs. arbetsmarknadenssätt, förmåga sig till utifrån komman-att anpassa

de störningar. En generell arbetstidsförkorming skulle kunna uppfattas
sådan stöming och effekterna på sysselsättningen såledessom ären

beroende hur arbetsmarknaden fLmgerar. Viktiga faktorer för arbets-av
marknadens funktionssätt arbetskraftens homogenitetär och rörlighet.

Frågan arbetskraftens homogenitet handlar dess utbytbarhet, dvs.om om
det finns tillräckligt med arbetssökande med utbildning ochrättom

erfarenhet för de lediga arbetstillfällen förmodas uppkomma tillsom
följd arbetstidsforkormingen. Om arbetskraften däremot heterogenärav
kan det uppstå brist på vissa yrkeskategorier, s.k. flaskhalsar. kanDetta

dämpande effekter på produktionen många anställda beroendeärom
dessa nyckelpersoner finns på plats för kunnaatt utföra sina arbe-attav

arbetstidsförkortningEn lederten. till utbudet dessa yrkeska-attsom av
tegorier minskar skulle alltså förvåna eventuella redan existerande
flaskhalsproblem. Det viktigtär i situationer medatt ävennotera att
överskott arbetskraft, fallet under lågkonjunktur, kan detärav som en
finnas vissa branscher eller regioner har efterfrågeöverskott påsom
arbetskraft. kanDet således existera flaskhalsproblem vid alla konjunk-
turlägen.

När det gäller rörlighet arbetskraftens benägenhet geografisktattavses
eller yrkesmässigt förflytta sig till de eller yrken där efterfråganorter stor
på arbetskraft råder. Om rörligheten låg vid arbetstidsförkortningär en
finns det risk för flaskhalsproblemen förvärras. Regionalaatt obalanser
kan då uppstå, förutsatt ökad arbetskraftsefterfrågan inte skulleatt en

så fördelad ingen arbetskraftsomflyttning krävs.attvara

Regionens betydelse

Nära lcnuten till frågan arbetskraftens rörlighet skillnader arbets-iärom
löshet mellan olika regioner. Den empiriska forskning vi har tagitsom
del studerar frågan utifrån svenskt regionalt perspektiv. generellett Enav
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arbetstidsförkortning skulle ha sannolikhet positiv effektstörst att ge en
på sysselsättningen i de därregioner arbetslösheten lägst. Minst effek-är

skulle reformen i de områden där arbetslösheten högst. Enter ärge
arbetstidsförkortning skulle för lyckas därför kräva rörlighetenatt att
ökar. Om så inte sker riskerar regionala obalanser på arbetsmarknaden att
förstärkas.

Teoretiska och empiriska resultat

teoretiska och forskningDen empiriska finns angående sambandetsom
mellan arbetstidsförkorming och sysselsättning skiljer sig beträffan-
de resultaten. faktum utfalletDet alltid beror på vilka ekonomiskaatt

harantaganden gjorts kan dock till del förklara avsaknadenstorsom av
entydiga resultat. de teoretiska studier redovisasAv i bilaga 7som
erhåller endast studier1 14 positiva sysselsättningseffekterav av en
arbetstidsförkortning, medan de empiriska resultaten skiftande.är mer

flera europeiska länderI där arbetstidsförkortningar har genomförts
visar resultaten effekterna på sysselsättningen har varit positiva,att

ofta lägre förväntat, Belgiens,i Frankrikes, Nederländer-än t.ex.men
och Tysklands fall. Man måste dock medveten mät-attnas vara om

ningen sysselsättningseffekter arbetstidsförkortning för-ärav av en
knippad med många problem. effektDet svårt påär avgöraatt om en
sysselsättningen härrör från arbetstidsförkortning och fråninteen
någon förändring i ekonomin. uppskattning-Dessutom varierarannan

beroende på exempelvis arbetstagar- eller arbetsgivarpartemaarna om
bedömer effekterna. Vidare många .utvärderingar koncentrerade tillär
kortsiktiga effekter och till de långsiktiga.inte

Avslutande kommentarer

tabell framgår sysselsättningseffekterAv 4.l positiva generellatt av en
arbetstidsförkortning under förhållandensådana arbetsmark-är störst när
nadsläget exempelvis under högkonjmilcturär mest gynnsamt,som en
eller i regioner med låg arbetslöshet. Samtidigt ställs det krav på stor
utbytbarhet och hög rörlighet hos arbetskraften för arbetstidsför-att en
kortning skall ha positiva effekter sysselsättningen. dessapå Om krav
skulle uppfyllda detta utmärkande för mycket flexibel eko-ärvara en
nomi. Frågan arbetslösheten sådani ekonomi någotär utgör störreom en
problem.

teoretiska studiernaDe visar i det entydigt effek-på negativanärmaste
arbetstidsförkortning, medan de empiriska skiftande.ter ärav en mer

Vi kan således inte direkt från forskningsresultaten dra slutsatsen att en
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arbetstidsforkortning leder till ökad sysselsättning. Enligt författaren
till bilaga torde det bedörrmingsfråga i vilken grad den7 vara en om
svenska arbetsmarknaden och ekonomin kan uppfyllai övrigt nödvän-

förutsättningar.diga

erfarenheterNågra europeiska kortare4.4 av

arbetstid

arbetstidsförkortningarOlika former har under år genomförtsav senare
Ävenantal europeiska länder. flexiblare arbetstidsmönster hari ett

förändringar i lag och avtal. Skälen till arbetstids-möjliggjorts genom
mellan länderna, under harförkortningarna varierar årmen senare

fått alltsysselsättningsaspekten störreett utrymme.

Tyskland

stadgar dagligt 8tyska arbetstidslagen maximum timmarsDen ett om
kan genomsnittsberäknasarbetstid med vissa begränsningar översom

dock dispositiv till förmån för kollektivavtalperiod.viss Lagen ären
avtalsom-frångåtts rad avtalsområden. fleraoch har på Inom storaen

vecka. Vissagäller arbetstiden i genomsnitt 35 timmarråden äratt per
Arbets-förkortat arbetstiden ytterligare.företag, Volkswagen, hart.ex.

kombinerats med form flexibili-tidsförkortningarna har ofta någon av
exempel den tyska metallindustrin,arbetstidens förläggning.i Ett ärtet

kollektivavtalsreglerade arbetstidsförkortningar har kombineratsdär
har veckoarbetstidenarbetstidsflexibilitet. metallindustrinmed Inom

sänkts sedan från 40 till 35 timmar 1995.successivt 1984

arbetstagarsidan form Metall 1984 framställde kravet på 35Då i IGav
övertidsarbetet.arbetsvecka krävdes också begränsningtimmars en av

det utfördaArbetstagarsidan uttalade samtidigt önskemål attett om
skulle fritid i stället för i Arbetsgi-övertidsarbetet itas ut pengar.mer

till förtids-varsidan, dvs. Gesamtmetall, såg hellre ökad möjligheten
flexibla arbetstider deltidsarbetepensionering, änsamt mer enmer

arbetsmark-förkortad arbetsvecka. Avtalet träffades efter storensom
ochnadskonflikt, innebar veckoarbetstiden sänktes till timmar38,5att

utgick löne-ökad möjlighet till flexibla arbetstider. övrigt vissIen
kompensation vid förkortningen.

sänktesavtalsförhandlingama den tyska metallbranschen 1987Vid i
medefter konflikt till veckan, denna gångarbetstiden 37 timmar i även
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skedde två tillFörkortningen i 37,5viss lönekompensation. etapper;
ytterligareapril Efteroch till timmar 1989.april 1988 37 1timmar 1 en

kortare arbetstidavtalsuppgörelse ikonflikt resulterade 1990 års ge-
veckoarbetstiden i 36april skullenomfört 1993i två 1steg. nerevara

skulle ske medFörkortningenoch oktober 1995 i 35 timmar.timmar 1
till avtalet ochGesamtmetall negativafull lönekompensation. var

ned. ställetnormalarbetstid skulle Iförordade hellre begreppet tonasatt
ochmellan 40 35 timmar.veckoarbetstidsspann påförespråkades ett

flexibla arbetstidersåledes krävtsedan 1984Arbetsgivarsidan har mer
arbetstagarsidan kräver.arbetstidkortareutbyte deni mot som

ökadmedarbetstidsförkortningen kombineratsfaktumDet att en
organisationenbeträffanderad konsekvenserhar fåttflexibilitet aven

innebärarbetstidendifferentieringindividuellarbetstiden. En enav
arbetstidenförlängaarbetstagarenenskildemöjlighet för den attstörre

genomsnittlig arbets-förberäkningsperiodenden längresamtidigt som
säsongsvariationer. Imånatliga ochverksamhetentid tillåter mötaatt

förvillkorende exaktautformasdecentraliseringmed ökadoch en
förhandlingarförläggningoch dessarbetstidenminskningen genomav

lokal nivå.på

till tim-från 37arbetstidsförkortningen 40Sysselsättningseffekter av
mellanpåarbetsgivarsidan pekaruppskattadevecka attavmar per

Arbetstagarsidanarbetstillfällen skapades.och 54 00036 000 nya
skapade mellanellerräddadeförkortningendäremotuppskattade att
motsvarighetentyskaEnligt denarbetstillfällen.och 194 000189 000

har det1983-1992periodenunderberäkningarvisartill AMS, IAB, att
miljonoch ungefärarbetstillfällenmiljonerskapats drygt tre avennya

arbetstidsför-genomfördaföljddessa uppkommitha en avsomanses
branscher.kortningar olikainom

Danmark

förlägg-längd ocharbetstidenslagstiftningDanmark finns ingenI om
centralt avtalatharhuvudorganisationerArbetsmarknadensning. om

tillbakaSedan årskall 37 timmar.veckoarbetstiden ettatt parvara
Modellenolika syften.tjänstledighet iförsöksverksamhet medfinns en

minskaolika medelsvenska debattenplats denockså i attintar omen
Även uppmärk-sopåkarmodellen har vissden s.k.arbetslösheten. rönt

samhet Sverige.i
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"Orlov eller arbetsbyte

Den danska modellen med sabbatsår arbetsmarknadspolitiskär en
åtgärd formi tjänstledighet, riktar sig till sysselsatta löntagareav som

25 år vilka berättigadeöver till frånär ersättning arbetslöshetskassan.
Tjänstledigheten kan beviljas arbetslösa.även Den tjänstledige måste
vid för tjänstledigheten och under helastarten perioden anslutenvara
till statligt godkänd arbetslöshetskassa. Den vill tjänstledigttaen som
måste ha varit sysselsatt på arbetsmarknaden i minst år. Tjänstle-tre
digheten överenskoms mellan arbetstagaren och arbetsgivaren och kan

till år. Det statliga bidraget till denett tjänstledige förutgörvara upp
fullt försäkrade till 70 frånersättningen arbetslöshets-procentupp av
kassan fr.o.m. den aprill 1997 60 procent. Tjänstledigheten i sam-
band med sabbatsår försöksverksamhet löperär i 1999.uten som mars
Syftet bl.a. så långt möjligt tillsättaär de ledigaatt tjänsterna med
arbetslösa. danskaDet försöket således formär arbets-en annan av
tidsförkortning den tyska, nämligen arbetstidenän i yrkes-att ettses
livsperspektiv.

Möjligheten till tjänstledighet har från januaril 1994 till april 1996
utnyttjats omkring 311000 Merparten dessa, cirkaav personer. av
195 000, använde ledigheten till studier och bamtillsyn. Av de som
använde ledigheten till studier 60 arbetslösa och 2/3 kvin-procentvar

Den de använde ledigheten till bamtillsynstora merpartennor. av som
kvinnor, cirka 90 deär Av använde ledigheten till barn-procent. som

tillsyn 44 arbetslösa. Orlov evaluering af orlovsordning-procentvar -
1996eme,

Sopåkarmodellen

ÅrhusI inleddes lokalt1994 försök med arbetsdelning. Tre heltids-ett
anställda möjlighet dela sina arbeten med arbetslös. Syste-attgavs en

fungerade på så de lönerna slogsmet ihop med densätt arbetslö-att tre
A-kasseersättning. De inkomsterna delades därefter ises gemensamma

fyra lika delar. Uppdelningen dessa fyra hel inkomst,nästangav en
ledigt fjärde vecka. Modellen skapadesamt inte arbetstillfäl-var nya

len, bjöd in människor stod arbete till delaktighet iutanmen som
arbetslivet. Försöken avslutades i.o.m. årsskiftet 1995/96 då den dans-
ka regeringen genomförde åtstramning gällande bestämmelserna fören
tjänstledighet med betalning. reglernaDe innebar det inteattnya
längre möjligt tjänstledighet förkortare tidatt ta ut än trettonvar
sammanhängande veckor.
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Nederländerna

Nederländerna finnsl samarbetsorgan för arbetsgivar-ett gemensamt
och arbetstagarorganisationer; Stichting de Arbeit. Denna organi-van
sation utformar b1.a. rekommendationer till arbetsmarknadens parter
angående innehållet kollektivavtal.i september publiceradeI 1993
organisationen sådan rekommendation syftetmed öka förutsätt-atten
ningarna för deltidsarbete skapa ökad flexibilitet i arbetstidenssamt en
förläggning och omfattning.

Genom på lokal nivå genomföra olika arbetsdelning, bero-att typer av
ende på den faktiska olika sektorer och branscher,situationen i hoppas

förutsättningarna för högre sysselsättning ökar. Samtidigtattman en
skulle flexibiliteten företaget förbättras.inom Möjligheter bör åtges
individen både förlänga och förkorta sin arbetstid beroende påatt

Överarbetstagarens behov. livscykeln det troligt dessa behovär att
skiftar och följaktligen bör arbetstagaren möjlighet påverka sinattges

Stichting de Arbeitarbetstid. till positivparternavan uppmanar en
inställning till förändring eftersomdenna både verksamheten och

flexibilitet,arbetstagaren ökad under förutsättning attgynnas av en en
mellanbalans önskemålen kan uppnås. På kort sikt kan dessarätt

rekommendationer uppfyllas öka möjligheterna till deltids-attgenom
arbete. Under de tiotals har deltidsarbetet ökad betydligtåren isenaste
Nederländerna och internationellt perspektiv andelen deltids-i ärett nu

mycket hög.arbetande

rekommenderar arbetsmarknadensStichting de Arbeit vidare attvan
inför kollektivavtalenregler i medger arbetstagarens rätt attparter som

utsträckning möjligt få önskemål arbetstideri så sittstor som om
gäller förändring.tillgodosett, sig det tillfällig eller permanentvare en

4.5 Arbetstidsregleringar i kollektivavtal

kan till börja konstatera arbetstidsförhållandena denVi med påatt att
svenska arbetsmarknaden till delar bestäms kollektivavtal,stora genom

bestämmelser arbetstid Varierande grad avviker från arbets-ivars om
tidslagens från arbetstidslagenregler. Avvikelser tidigareär som

förmån för kollekti-möjliga lagen dispositiv tillnämnts ärattgenom
vavtal eller godkänts central arbetstagarorganisation.slutitssom av

reglerad de olika kollektivavtalen regelDen arbetstid iär ärsom som
betydligt följer Undantagsviskortare vad arbetstidslagen.än avsom
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förekommer längre arbetstid vad följer arbetstidslagen.än Somsom av
vi tidigare påpekade det först 1970 års arbetstidslagvar genom som
lagstiftningen kom omfatta del arbetsmarknaden.att störreen av

Arbetsmarknadens förfogar således arbetstidslagen. Lagstif-parter över
har lagenangivit i disponera arbetstidslagentaren till-rättenatt att

kommer den centrala arbetstagarorganisationen. vissa fall tillkommerI
denna den lokala arbetstagarorganisationen.rätt även De avvikelser
från arbetstidslagen får lokala avtal dock begrän-göras ärsom genom
sade i tid. kan gälla högstDe månad från avtalets ingående. Deen
centrala arbetstagarorganisationema överför ofta kollektivavtalgenom
sin till de lokala arbetstagarorganisationema. fackligarätt De organi-
sationerna kan vidare intern befogenhetsfördelning i prakti-genom en
ken den lokala fackliga organisationen ställning denge en som ger en

fungera central facklig organisation vad rättigheterrätt att som avser
enligt arbetstidslagen.

Arbetstiden de viktigaste frågorna för arbetsmarknadensär parteren av
reglera kollektivavtal.i Skälen till detta den starka och långaatt är

tradition kollektivavtal finns inom området frågomassamtav som
principiella och materiella betydelse. Till de principiella hör naturligt-

hälso-vis och skyddsaspektema, frågor arbetsorganisa-ävenmen om
tion, kompetensutveckling, jämställdhet och rättvisa hör medsamman
arbetstidsfrågor. Till de materiella hör kopplingen till lön och ersätt-
ning lönebildningen. Som förersättning viss förläggningsamt en av
eller längd arbetstidenpå och arbetspassen, förekommer kollektivav-i
tal lång rad olika ersättningar och kompensation på sätt,annat t.ex.en
kompensationsledighet eller sänkt arbetstid.

Förhandlingar och överenskommelser på detta område oftautgör en
helhet olika komponenter bl.a. lön, lönesystem, särskildaärvars er-
sättningar, och andra ledighetsförmåner, pensionsvillkorsemester samt
arbetstidens längd och förläggning. Kollektivavtalen förändras fortlö-
pande och det kan svårt och kanske meningslöst plockaär att utvara
och analysera del anställningsvillkoren samtidigtattutanen av se
helheten och hur de tillkommit. delar anställningsvillkorenAtt av
tillkommit efter arbetsmarknadskonflikter svårigheternaökar till
jämförelser och bedömningar.

möjligheterGenom till avvikelser från lagen således arbetstidsfrågorär
betydelse för arbetsmarknadens både centralpå och lokalstor parterav

nivå. Vi skall i avsnitt 4.4.1 studera arbetstidens reglering inärmare
centrala kollektivavtalsbestämmelser, för i avsnitt 4.5 exempelatt ge
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kollektivavtal genomföralokal nivåmöjligheten påvad att genom
arbetsplatser.medfört på olikahararbetstidsmönsternya

heltidsmåttKollektivavtalsreglerade4.5.1

kollektivavtal. Vireglerade iheltidsmåttexempel påfinns mångaDet
anledningfinns till börjanexempel. Detnedan några attskall enange

hurlagen ochveckoarbetstiden iskillnad mellan hurpåpeka angesen
veckoar-arbetstidslagenMedankollektivavtal.definierasden i anger

arbetstidkollektivavtalenbrukarbetstiden till 40 timmar peravse
UtredningengjordesEnligt de beräkningarhelgfri vecka. omavsom

1992:27SOUarbetstid ochförflexibla regler motsva-semestermer
genomsnittinfaller under året ihelgdagaroch rörligade fasta somrar

veckordrygt 52åretsläggsde 80 timmarnaOm över80 timmar. ut
till 38och minuter,timme 30veckoarbetstiden med lförkortas caca

infal-tillhänsynenbartarbetstidslagenEnligt30 minuter.timmar tas
vidledighetenövertidberäkningvidhelgdagar attlande genomav

respektivearbetstidordinariefullgjordlikställs medövertidsberälcning
jourtid.

ordinarieveckahelgfritimmarhar 40Kollektivavtal sompersom
ocharbetstid på 38 timmaregentlig ordinariesåledesarbetstid har en

vecka.genomsnittminuter i30 per

ordinariedenoch landstingkommuneranställda inomFör ar-anges
40 timmari genomsnittanställdabetstiden för merparten persom

till antingenarbetstid förlagdmedanställda ävenhelgfri vecka. För
beräknad påarbetstiden sätt.helgdaghelgdag eller ett annatoch ärsön-

arbetstids-med dennabarnmorskorochsjuksköterskorharT.ex.
och minuter15genomsnitt 38 timmararbetstid på iförläggning peren

Svenskaomfattaslandstingvårdpersonal inomvecka. För t.ex. avsom
arbetstidenkollektivavtalKommunalkommunalarbetareförbundets är

vecka. Dettimmargenomsnitt 37förkortad till isedan 1989 senareper
Kommunal förmedöverenskommelserlokalaoftagäller också genom

arbetstids-ocharbetsuppgifterliknandemedkommuneranställda inom
förläggning.

skillnad kollekti-iuppmärksamma denhärintressekanDet attvara av
sjuksköterskorbl.a.mellanföreliggerarbetstidvavtalsreglerad som

arbetar inomtvåundersköterskor. Dessaoch t.ex. sammagrupper
kollektiv-sjuksköterskomasvid sida,ofta sidaverksamhet, men
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avtalsreglerade arbetstid överstiger undersköterskomas med timmeen
och kvart. Det torde så medan undersköterskomaatten i avtals-vara
förhandlingar valde driva krav på förkortadatt arbetstid, prioritera-en
de sjuksköterskorna högre lön framför lägre arbetstid. En lilcnan-en en
de prioritering gjordes i 1995 års avtalsförhandlingar där bl.a. sjukskö-
terskomas pensionsålder höjdes till 65 år för möjliggöra ökatatt ett
löneutrymme. Det kan tilläggas vid de centrala förhandlingarnaatt
1988 valdes olika lösningar för de kollektivavtal Kommunalsom
träffade med Landstingsförbundet och Kommunförbundet. Medan de
förra valde centralt kollektivavtalatt ett gäller samtligagenom som
landsting fastställa arbetstidsförkortning för samtliga berörda arbets-en

träffade Kommunförbundettagare, centralt kollektivavtal därett ett
löneutrymme lokalaDe fick bestämmaparterna rätt påangavs. att
vilket detta löneutrymmesätt skulle användas, arbetstids-t.ex. som en
förkortning för vissa arbetstagare.

läkareFör gäller de kan ha individuelltatt fastställd arbetstid, s.k.en
särskild arbetstid, den arbetstidutöver följer de allmännasom av
arbetstidsreglerna i kollektivavtalet. Någon begränsning hur mångaav
timmar kan ingå i den särskilda arbetstiden finns inte i avtalet.som

heltidsanställdaFör brandmän och personal inom den kommuna-annan
räddningstjänsten, finns olika arbetstidsbestämmelser. Antingen är

tjänstgöringstiden 42 timmar i genomsnitt vecka i delat dygnper om
två tjänstgöringspass måltidsraster eller 48utan timmar i genomsnitt

vecka dygnstjänsti 24 timmar pass. Angivna tjänstgörings-per per
mått är sammanvägning ordinarie arbetstid och jourtid. Denen av
effektiva tjänstgöringstiden får överstiga 10 respektive 12 timmar

tjänstgöringspass.per

För kommunanställdamerpart personliga assistenter och anhö-en av
rigvårdare den ordinarie arbetstidenär för heltidsanställd fastställden
till i genomsnitt 40 timmar vecka. Innefattar arbetet tillsyn barnper av
eller inte kan Vård sig självta och arbetstagarenvuxen som om som
lever hushållsgemenskapi med, får den ordinarie arbetstiden tilluppgå
i genomsnitt 52 timmar vecka. Arbetstagaren härutöver skyldigärper

tjänstgöra arbetsgivarenatt finner särskilda skäl härtill.om

Avtalet mellan Metall och Verkstadsföreningen fastställer arbetstiden
till 40 timmar helgfri vecka i genomsnitt år. Vid Skiftarbeteper ärper
heltidsmåttet mellan 34 timmar och 38 timmar vecka. Avtaletper
innehåller arbetstidsförkortningäven med 12 minuter veckaen per
under 1995 och ytterligare 12 minuter under 1996, förutom för de som
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arbetar skift. Avtalet innebär skyldighetingen förändra arbetstids-att
scheman, ställeti läggs tiden ihop till kompensationsledighet som
läggs efter överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsledning.ut

Liknande avtal finns mellan exempelvis Industrifacket och Almega
Industri och Kemiförbundet för anställda inom explosivämnes-
industrin. ordinarie arbetstidenDen i genomsnitt 40 timmarär per
helgfri vecka eller Vid kontinuerligt2012 timmar år. treskiftsarbe-per

dvs. då arbete pågår uppehåll, arbetstiden i genomsnitt 1768te, ärutan
timmar år. Vid kontinuerligt tvåskiftsarbete vid intermittentsamtper
två- och treskiftsarbete arbetstiden i genomsnitt 38 timmarär per
helgfri vecka.

Anställda inom berörs sedanPosten SEKOs avtalsområde harsom av
1995 arbetstid på och helgfri vecka.39 timmar 30 minuteren per
Statsanstållda med kontorsarbete har arbetstid på och39 timmar 45en
minuter helgfri vecka. anställda inom försäkringsbranschenFör ärper
arbetstiden och helgfri Vidare38 timmar 45 minuter vecka. ärper
heltidsmåttet Banktjänstemannaförbundetsi avtal 38 timmar och 30

helgfri vecka och enligt förbundsminuter Försäkringsanställdasper
avtal timmar och 45 minuter.39

Mellan Svenska Kommunförbundet och lärarförbunden har tecknats ett
avtal innebär för lärare huvudsakligen undervisar denatt ärsom som
reglerade arbetstiden 1360 timmar, skall förläggas till de 194som
dagar då läraren tjänstgöringsskyldig. Eftersom lärareär sammantaget
har årsarbetstid andra anställda resterande arbetstid s.k.ärsamma som
förtroendearbetstid. således exempel arbetstid medDetta påär ett

begränsningsperiodverksamhetsår årsarbetstid.som -

Avslutningsvis kan tillägga endast har del kollekti-vi vi tagitatt ettav
vavtal dår arbetstiden med arbetstidslagens bestäm-överensstämmer
melser timmar veckan och anställningsvillkor40 i PAN 95 Lönom
för personlig assistent och anhörigvårdare. avvikelser från arbets-De
tidslagen förekommer kollektivavtalen innebär främst arbets-i attsom
tiden kollektivavtali regleras helgfri vecka, vilket innebär enper
faktisk arbetstid på och vecka.38 timmar 30 minuter i genomsnitt per
Kollektivavtalen innehåller också arbetstiden bestämd tilläratt ett
mindre antal 40 timmar.än
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4.6 arbetstidsmönsterNya

Vi skall i detta avsnitt kortfattad beskrivning de erfarenheterge en av
gjorts vid de svenska arbetsplatser där arbetstiden kollekti-som genom

vavtal har förkortats och där flexibilitet i förläggningenstörreen av
arbetstiden har genomförts. Förändringen i arbetstidens längd har
ibland genomförts formi försöksverksamhet och har på fleraav ar-
betsplatser kombinerats med eller förutsatt ökad flexibilitet för-ien
läggningen arbetstiden.av

kommerVi inledningsvis utifrån verksamhetens och individensatt
behov diskutera bakgrunden till den kortare arbetstiden och den ökade
flexibiliteten eller, vid många arbetsplatser fallet, kombinatio-ärsom

de två möjligheterna. tillMotiven förändrade arbetstidsmönsternen av
skiljer sig ofta beroende på verksamhet. Därutöver finnstypen av
skillnader i arbetsmarknadsparternas motiv. Vi kommer därför att
särskilt studera vilka faktorer har föranlett förändringen arbets-isom
tidsmönster. Enligt kommittédirektiven skall redovisavi resultaten av
de svenska försök med arbetstidsförkortning och flexibel arbetstid som
har genomförts under tid och då särskilt studera de aspektersenare som
enligt direktiven skall belysas.

flertalEtt företag och organisationer planerar eller har inlett olika
försök med arbetstidens längd och förläggning. Försöksverksamheten

emellertid ganska och enligt denär bilaga 9 bl.a.rapportny som
redovisar utvärderingar vid olika försöksverksamheter, de fåtalger
formella utvärderingar genomförts inga entydiga beskedsom om
resultaten. kommerVi dock i möjliga mån enligheti medstörsta att
våra kommittédirektiv analysera effekterna på produktionen, produk-
tiviteten, sysselsättningen, jämlikheten, konkurrenskraften, arbetets
organisation och välfärden. Som underlag för vår analys har vi även
information från arbetsmarknadsparterna erfarenheter från vårasamt
arbetsplatsbesök och vår seminarieserie.

4.6.1 Bakgrund

Verksamhetens behov

Vi har kapiteli redogjort för2 vissa utvecklingsdrag i samhälle och
arbetsliv utveckling år. Som där, bidrar rad faktorernämntssenare en
till skapa förutsättningar för ekonomin och det ständigt föränd-att nya
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arbetslivet för människor ofta omtumlande.rade många Somär exem-
pel kan den tekniska utvecklingen kontinuerligt möjliggörnämnas som

producera. maskiner och anläggningarStora investeringar isätt attnya
produktion tillverkningsin-lett till alltmer kapitalintensiv inomhar en

förändrats därefter.dustrin och verksamhetens behov har följaktligen
ställs allt högre krav påtillverkningen skall lönsam i dagFör att vara

för verk-effektivt utnyttjande dessa investeringar, vilket mångaett av
drifts- och öppettider.samheter längremotiverar

allt kapitalintensiv produktion,Parallellt med utvecklingen mot en mer
änstesektor.framväxten betydande Detkan vi iakttaäven av en

stundlagras måste produceras ifaktum tjänster inte kan utanatt samma
kombination med anpassningen till kundernasde efterfrågas isom

ökaddrift- öppettider liksom krav påbehov, innebär ofta längre och en
verksamheten.flexibilitet inom

behovIndividens

lika mångafler kvinnor.1970-talet lönearbetar allt NästanSedan
skallochförvärvsarbetade kvinnor1995. Förkvinnor mänmän attsom

ochför hushållkombinera förvärvsarbete ochha möjlighet att ansvar
ökad flexibilitet.individen allt högre krav påbarn, ställer ennu

från huvudsakligenunder 1900-talet utvecklatsSverige har ettatt vara
ekonomiskamodernt industrisamhälle.jordbrukarsamhälle till Denett

mycket hög och de kontinuer-under långa perioder varittillväxten har
till godo har delvis tagitskommit individenvälfärdsölcningarliga som

klimatekonomiskafritid. de årensform ökadi Trots attut senareav en
möjlighe-och på så vis reduceratbetydligt mindrehar varit gynnsamt

arbetstid, hargenerellt kortarevälfárdsölcningar formtill iterna av en
verksamhetenönskan från såvälsamhällsutvecklingen lett till somen

fall kortare arbetstid.flexiblare och i vissaindividen om en

Även undergenomförtsgenerella arbetstidsförkortningar haringaom
det möjligtarbetstidslagens dispositiva gjortharår attnatursenare

ocharbetstidens längddet lokala planetträffa kollektivavtal på om
arbetstagar-avtalet godkänns centralförläggning, förutsatt att av

kollektivavtal träffasför gällandeorganisation. Inom ävenramen
exempelvisoch arbetstagareavtal mellan arbetsgivareenskilda om

lokala planet tagithar således på detarbetstid. Utvecklingenoreglerad
inledningsvisförsöksverksamheter och vi kommeruttryck radsig i en

försöksverksamhetenföranlett inomstudera de motivnärmareatt som
har inlettspåpeka de försökoffentlig sektor. Vi villoch privat att som
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eller skall påbörjas inom den offentliga sektorn ofta har initierats
eller till följd politiska beslut.genom av

Även miljöaspekter skulle ökad flexibilitet kunna leda till positi-ur en
effekter, bl.a. arbete på distans vissa dagar i veckan. Flexib-va genom

lare arbetstider skulle kunna leda tilläven minskad trafik viden rus-
ningstider.

4.6.2 Offentlig sektor

Motiv inom den offentliga sektorn

Arbetsmiljön har självklar inverkan på arbetstagarens välbefinnandeen
och motivation arbeta och har på så vis betydelse föratt verksam-även
hetens produktion. Det givetvis svårt pekaär vissa specifikaatt ut
sektorer där arbetet särskilt betungande, i den offentligaär sektornmen
har arbetsmiljön inom sjukvården,rör äldreomsorgenargument som

inom tandvården lett till antal försöksamt med förkortad arbets-att ett
tid har inletts. En andel de anställda på dessa arbetsplatserstor ärav
kvinnor och arbetet ofta fysiskt och psykisktär Konsekvensernatungt.
blir ökat antal arbetsskador och högre sjukfrånvaro,ett framför allt ien
form antal långtidssjukskrivningar.större Ytterligareett problem förav
verksamheten uppstår då personalomsättningen ökar.

försöksverksamheterDe har studeratvi visar också det främstaattsom
motivet till förkortad arbetstid inom offentlig sektor motverkaär att
psykisk och fysisk belastning i arbetet. I Kiruna kommun målsätt-var
ningen just minskad arbetsbelastning för deatt anställdagenom en
inom hemtjänsten kunna personalförsörjningen. På Södertäljetrygga
sjukhus avsikten använda den förkortade arbetstiden för frisk-attvar
vård och personalutveckling. Förutom problemet med personalförsörj-
ning motiverades arbetstidsförkortning vid psykogeriatriska klini-en
ken i Karlskrona kostnadsskäl eftersom långtidssjukfrånvaron härav
utgjorde betydande kostnad.en

Vid tandvårdscentralen i Sätila försöket införa 30-attses en
timmarsvecka med bibehållna löneförmåner möjlighet till ökadsom en
jämställdhet. Klinikchefen kvinnor under lång tid har arbetatattmenar
deltid för få tiden räcka till både löne- och hemarbete,att medanatt

främst traditionella skäl har fortsattmännen arbeta heltid. För-attav
valtningsledningen de deltidsarbetande kvinnorna skulleattanser
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kunna stärka sin position i familjen den inkomstförstärkninggenom
följer arbetstidsförkortning. Vidare finns "en tankesom av en attom

dagens inforinationssamhälle kräver tid individen för hängaattmer av
med i utvecklingen.

Vi kan konstatera kostnadsbesparandeäven syften ofta liggeratt till
förgrund de flexibla arbetstidsmodeller har införts. Vid exempel-som

vis Ljungby lasarett minskad överlappning de olikases en av passen
flexibelt användaett personalensätt samtidigt kostna-attsom mer som

derna kan minskas. Inom sjukvården pågår generellt förändringsar-ett
bete i syfte hitta arbetstidslösningar så verksamhetensatt behov påatt
bästa kan tillgodoses.sätt Den traditionella arbetstidsmodellen har
förändrats i riktning bort från i vissa avseenden rigid schemalägg-en
ning. flexibelEn arbetstid har enligt Spri Spri och Landstingsförbun-
det 1995 idag införts på så många vårdkliniker landetirunt attom
den räknas del vårdens arbetstidsmodeller.som en av nya

förbättradEn förservice patienterna ökade öppettider enligtärgenom
motiven till arbetstidsförkortningen för tandvårdskliniken i Mullsjö en
förutsättning för kliniken behålla vårdvolymen. Förlängda öppetti-att
der i sin lokalbehovet minskar.gör delegeratEtt arbetssätt därtur att
tandsköterskoma många de traditionella tandläkaruppgif-övertar av

tandläkartiden kan minskas ochgör arbetssättet effektiviseras.tema att
Rationaliseringama och förändringarna kombinationi med minska-en
de efterfrågan på vård bakgrunden till förslaget ändringutgör iom en
arbetstidema på kliniken Mullsjö.i Här torde det alltså effektivi-vara
seringama i sig i kombination med den minskade efterfrågan harsom
lett till minskat personalbehov. Arbetstidsforkortningenett till 35
timmar vecka med full lönekompensation här alternativettper ses som
till personal.sägaatt upp

Förutom önskan minska arbetsbelastningen för de anställda,atten
fanns vid arbetstidsreformenäven i kommunKiruna sysselsätt-ett
ningsmotiv. Vid tiden för införandet den kortare arbetsdagen för deav
heltidsanställda utgjorde utbredd deltidsarbetslöshet allvarligtetten
problem. Samtidigt heltidsmåttet kollektivavtal sänktes försom genom
de heltidsanställda, erbjöds därför de deltidsarbetande så önskadesom

förlänga sin arbetstid till högst timmaratt dag, vilket motsvararsex per
det heltidsmåttet.nya
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Resultat inom den offentliga sektorn

Välfården

Vi kan till börja med konstatera de resultat redovisas i deatt att som
fåtal genomförts, syftetutvärderingar till del beror på medstorsom

försöksverksamheten. offentligaden enskilda den sektornInom var
problemen före införandet den kortare arbetsdagen till betydandeav

arbetsmiljön. förkortad arbetstid har de anställ-del relaterade till En ur
möjlighetdas synpunkt vid många arbetsplatserna attsetts som enav

för personalen och på förbättra arbetstagar-minska belastningen så vis
för utvärderingaroch välbefinnande. Utgångspunkten dehälsa somnas

beträffarföljaktligen till resultaten vad justhar genomförts är att se
kortare arbetsdagendessa aspekter. Vid flertal arbetsplatser har denett

dethälsoeffekter. Generellt verkarockså medfört rad positiva somen
ökadhar lett till trivselinförandet det arbetstidsmönstret enom av nya

har enligt uppgifter bilaga 9hos personalen. Kiruna kommun iI även
förlängd arbetstid resulterat varaktigt lägreoförändrad eller i enen

sjukfrånvaro, färre arbetsskador och lägre personalomsättning.en

kostnader och produktivitetArbetsorganisation,

synpunkt flexibelt arbetstidsmönsterUtifrån verksamhetens har ett mer
verksamhetenframför syftat till minska kostnader ochallt göraatt mer

vid polisen iförändrad arbetet har Farstaeffektiv. organisationEn av
planeringsförmåga har ökat.kraven på chefemas Sam-lett tilläven att

för allmänheten uppnåttsbättre servicetidigt har attäven genomen
förläggningen arbetstiden. Organisa-verksamhetsbehoven styr avnu

och kommu-förändrats det ansvarsfördelningenhar vidare itionen att
har blivit tydligare.nikationen mellan chef och medarbetare

finansieringeninföra arbetstidsmönster harVid beslut ävenattom nya
till effek-för diskussion samband med möjligheternavarit föremål i en

gällerFramför allt detoch mindre kostsam organisation.tivare när
hararbetstidsförkortning med lönekompensationinförandet av en

för försöks-förutsättningbehovet särskilda anslag aktualiserats. Enav
arbetsplatser projektet sker inomverksamheten har vid vissa varit att

detdockden befintliga budgeten. Förhoppningen har varit att nya
effekter formarbetstidsmönstret skall föra med sig positiva i av en

deproduktivitet och verksamheten därigenom kanökad uppvägaatt
särskiltföljer arbetstidsförkortning och dåkostnadsökningar som av en

genomförs med full lönekompensation. Birgitta Olsson viddenom
arbetstidsför-merkostnadema förStockholms universitet attmenar
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kortningen kommun, framför allti Kiruna ökade löne-utgörssom av
kostnader, understiger de kostnadsbesparingar förvaltningen beräknas

eftersom sjukfrånvaron kraftigt minskat och antalet arbetsskadorgöra
blivit färre.

arbetstidsförkortningen vid psykogeriatriska klinikensamband med iI
Karlskrona genomfördes samhällsekonomisk utvärderingen aven
projektet. Utvärderingen hänsyn till effekterna för alla inblandadetar

arbetslöshetskassan,landstinget, försäkringskassan, staten,parter:
från resultatetkommunerna, de anställda och patienterna. Till skillnad i

utredarna tillKiruna kommun ansågs enligt övergång timmarsen sex
fall ekonomiskt försvarbart med hänsyn till dearbetsdag detta intei

kostnadsförändringar reformen inneburit för de inblandade parter-som
na.

upphörde påFörsöket vid psykogeriatriska kliniken i Karlskrona 1995
kostnadslägettill det högregrund höga kostnader. Orsaken varav

räknat medframför de planerade besparingar Landstingetallt att som
föruteblev. totala resultateteffekt lägre sjukfrånvaro Detsom en av en

med sjunkan-blev visserligen tillfredsställandeinledningsåret 1994 en
månader brötsEfter projektet pågått underde sjukfrånvaro. det att sex

till nivåDärefter sjukfrånvaron under 1995emellertid trenden. steg en
före projektets början.redan höga nivån åröverskred den ettsom

arbetstidsför-effektivisera verksamheten vid införandetGenom att av
lokaler, harbättre utnyttjandekortningen, bland annat ett avgenom

ÅmålTandpolikliniken ivid Tandvårdscentralen i Sätila och trotsman
förlängda öppettider och på så visden förkortade arbetstiden uppnått

de längretillgängligheten för patienter. Samtidigt kanökat genom
bättre.öppettiderna den tekniska utrustningen utnyttjas

antal överlap-arbetsdagen ofta uppbyggd kringsjukvårdenInom är ett
omfattningen överlappningsti-pande minskaDet är att avpass. genom

vid Tandvårdscentralen idema vid bl.a. Södertälje sjukhus ävenmen
Åmål har underlättats ocheffektivisering organisationen enavsom en

rationalisering tordeproduktivitetsökning möjliggjorts. Denna typ av
flertalgenomförbar alla delar vården.dock inom Ettinte avvara

verksamheten,landsting har sedan antal år tillbaka effektiviseratett
syfte minska kostna-bl.a. minska överlappningstiderna, i attattgenom

dännedmöjligheten till ytterligare sådan rationaliseringder och är
liten.
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Vid de arbetsplatser har infört med friare arbetstidsför-ett systemsom
läggning minskat övertidsuttag kanske det generella resulta-är ett mest

har infört flexibelt förSCB på effektivttet. sättett system att ett mer
kunna följa variationer i statistikleverenser. arbetstidsmönstretDet nya

Ävenhar resulterat i minskat övertidsuttag med 30 vidett procent.ca.
andra arbetsplatser friaremed arbetstidsförläggning har övertiden
minskat. Vid Polisen i halverades kostnaden förFarsta övertiden och

försöksverksamhetenvid vid Edsbyn har mycketvägstationen i positi-
resultat uppnåtts. Vid jämförelse mellan vägstationema i Edsbynva en

och motsvarande enhet i Bollnäs framkom Bollnäs hade 1800att
medantimmar i övertid Edsbyn inte hade någon övertid alls. Kost-

nadsbesparingar förknippade med minskad övertid har åstad-ävenen
kommits vid Yrkesinspektionen Göteborgsdistrilçtet och vidi Kvin-
nokliniken i Lund.

Sysselsättning och jämställdhet

utgjorde utbredd deltidsar-Kiruna kommun tidigareI nämntssom en
betslöshet allvarligt problem. deltidsarbetslösa totalt30 deFörett av

omfattades försöket, arbetstidsrefor-224 vårdbiträden innebarsom av
möjlighet arbetstid, motsvarande det heltids-iattmen en upp nya

dag. har reformen medförtmåttet på timmar På så vis i Kirunasex per
försöksverk-sysselsättningseffekter. Vid bedömningpositiva aven

samtidigt harhar emellertid konstaterats kommunensamheten att
arbetsledartjänster.fem vårdbiträdestjänster och två Urin ettsparat

reformen således medfört positivasysselsättningsperspektiv torde ha
arbetsplatsen ocheffekter för del de redan arbetade påen av som

nyanställ-arbetstid, knappast effekter påönskade gå i någraupp men
ningar.

arbetstidsreformen ide sysselsättningseffekter följdeFörutom som av
sysselsättningseffekterMullsjö enligt vetskapKiruna och har vår inga

dokumenterats. vi tidigare påpekade beror dock redovisningenSom av
försöksverksamheten.resultaten till del på syftet med den enskildastor

fall utvärderatsSamtidigt har försöksverksamheten endast i enstaka
formellt och vid arbetsplatser har försöksverksamhetenvissa ännu
påbörjats.

Stockholms stadjämställdhetsperspektiv pekar polismyndigheten iUr
den fördel det för deltidsarbetande innebär till följd denpå att avsom

från tillökade flexibiliteten arbetstidens förläggning kunna deltidi
deltids-heltid. Därmed kan de kvinnliga poliserna, till del ärstorsom

ökade karriärmöj-arbetande, få tillgång till kompetensutveckling och
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ligheter. Vidare de kvinnliga poliserna de möjlighetenattmenar genom
arbeta heltid känner delaktighetatt och destörre det positivten anser
inga särskilda hänsyn längre måste till dematt deltidsarbetet.tas p. g.a.

Möjlighet till inflytande

Möjligheten själv kunna påverka sin arbetssituationatt torde spela en
betydande roll för hälsa och välbefinnande. Individens självrätt att
påverka sin arbetstid har enligt det material vi har deltagit intesom av
särskilt uppmärksammats i utvärderingarna. Ett undantag detutgör
erbjudande de anställda inom Växjö kommun har tagit ställningsom
till. Enligt idé kommunstyrelsens förhandlingsutskott i åren som

skulle den enskilde inför kommande löneförhandligarpresenterat,
erbjudas val mellan kortare arbetstid eller höjd lön.ett Det inteär
aktuellt sänka sin lön enbart avstå från löneökning.att utan att en
Möjligheter finns till kombinationer löneökning och arbetstidsför-av
kortning. deAv anställda5 500 inom Växjö kommun har 125 personer
valt kortare arbetstid framför höjd lön. dessaAv 125 kvin-75ären en

cirka 50 lärare och drygt 90 heltidsanställda.procent procentnor,
Uppgifterna framgår Växjö kommuns från augusti 1996.rapportav
Detta exempel torde således undantag, eftersom det vidutgöra ett
övriga studerade försöksverksamheter funnitsinte har något val för de
heltidsanställda. Vid de övriga arbetstidsförkortningar harsom genom-
förts har samtliga berörda heltidsanställda fått sänkning sinen av
arbetstid.

4.6.3 Privat sektor

Motiv inom den privata sektorn

Inom den privata sektorn har endast fåtal företag infört kortareett en
arbetsdag. Liksom den offentligai sektorn finns behovet ökadav en
driftstid i syfte öka lönsamheten. Vi diskuterade i avsnitt 4.3att ovan
betydelsen så långt möjligt utnyttja de investeringarattav som som
företaget gjort i bl.a. maskinpark. Vid i NyköpingAWJ och Mekano-
tjänst i Järvsjö har kombination förkortad arbetstid och arbete ien av
skift genomförts syftei förlängajust driftstiden och därigenom ökaatt
lönsamheten. Vid Mekanotjänst i infördesJärvsjö kombinationen av
Skiftarbete och arbetstidsförkortning i syfte behålla vissäven att en
produktionsnivå. Vid SKF i Göteborg motivet till arbetstidsför-var en
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haför kunnacentrallagretöka servicen påinledningsviskortning attatt
arbetsdagenden kortareVidare ansågsdygnetutleveranser runt. ge

arbetetvid sidananställda utvecklasför demöjligheter attstörre av
familjelivet.lättare klarasamt att av

denarbetstidsmönster i privataharoffentliga sektorndenLiksom i nya
Efter-öka sysselsättningen.syftehand införts iförstasektorn inte i att

produceralängre gårverksamhetsområden intemångadet inom attsom
efterfrågan kanioch svängningarkonkurrensgrundför lager på nyaav

vikande order-företaget vidmöjligt fördetarbetstidsmönster attgöra
verksam-därför ofta både iliggeruppsägningar. Detförhindraingång

efter variationerarbetstidenpersonalens intressehetens och att anpassa
arbetstidsför-densådan strategiexempel på ärefterfrågan. Etti en

förGimoverken 750genomförde vidSandvik Coromantkortning som
tilluppkommithaarbetsbristen ansågsanställda. Anledningen attvar

ellerrationaliseringarföljdoch intelågkonjunkturföljd en avsomav
möjlighetsågsarbetstidsmönstretstrukturomvandling. Det ensomnya

utvecklingendel iochföretaget ettpersonalen i motbehålla äratt en
delbetydandetillpersonalplanering. Detför ärökat intresseallmänt

till dettalettharproduktionenkunskapsintensivaalltmerden som
Även arbets-syftet medOskarshamnvid Scania iökade intresse. var

företaget. Detkompetens inomvärdefullbehållatidsförkortningen att
flexibelt arbets-planerarföretagexempel pårad andra ettfinns somen

efter-iefter variationerverksamhetensyftetidsmönster i att anpassa
Danisco SugarFood,ProcordiaOvako Steel,orderingång:ochfrågan

AB.Husqvarnasamt

ochanställa ochför företagen sägakostsamtdessutom attDet är upp
dels förarbetstidsförkortninggenomfördes attcentrallagervid SKFs en

perioderunderföretagetdels förkostnader,dessaundvika att an-av
finnsbehovmarknadsandelar. Då attuppsägningarochställning tappar

utbild-ökadeställetföretag i inflertalproduktionenminska sätter ett
Gimo.Sandvik ioch CoromantSKFningsinsatser, t.ex.

starktlikaintehälsomotivetfått,vi haruppgifterde ärEnligt som
flertal före-offentliga. Ettdensektorn iden privatauttalat inom som

Åre, flexibeltemellertidhoppasLundhags idäribland ettatt ar-tag,
inflytande sinfårindividen överdär störrebetstidsmönster ett egen

bl.a.formeffekter irad positivamedföraarbetstid kommer att enaven
sjukfrånvaro.lägre
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sektornResultat inom den privata

försöksverksamheter endast påsektorn mångaden privataInom ettär
försöksverksamheter har inletts,vid deplaneringsstadium och ärsom

därförslutförd. kommerViformella utvärderingenden attännu
denresultat inom priva-under rubrikenresultatbeslcrivningenbegränsa

dock speci-kommereffekter Vitill desektorn attrapporterats.ta som
genomförts vid SKFsarbetstidsmodellerför deellt redogöra som

tillämpasarbetsplatserSkandiabanken. Vid dessavidcentrallager samt
i formför obekväm arbetstid utgårersättningarbetstidsmodeller där av

stället för kontant ersättning.arbetstidsförkortning ien

konkurrensfördelarochProduktion

arbetstidsmönster.resultatuppnådde godaflertal företagEtt nyaav
arbetstidsförläggningenfick denGimoverkenvidBland annat ennya

inteunder lågkonjunkturen 1992Eftersomeffekter.rad positiva man
konjunk-plats dåarbetskraften påpersonal, fannsnågonhade friställt

medproduktionenomgående ökaföretagetDärmed kundevände.turen
konkurrensfördel. Vidareuppnåoch på så vistill 4030 procent en

omskolningmedkostnader förknippadeundvikaföretagetkunde
uppgifter iföretaget. Enligtstannade kvar iarbetskraftenattgenom

arbetstidsmönstretinförandet dettackbilaga finns i dag9 av nyavare
falletvaritGimoverken vadanställda vidcirka fler150 än annarssom

undvikasOskarshamn kunde uppsägningarVid Scania ipå företaget.
under 1994företagets orderingångunder till Då1992 1993.åren steg,

kundehärföretaget ochfanns kvar inom uppsäg-kompetensen även
konkurrensfördelar kundebetydandesamtidigtningar undvikas som

uppnås.

Resultat vid A WJ

har infört arbets-sektornföretag den privatade få inomEtt ensomav
förArbetstiden förkortades tolv årNyköping.itidsförkortning AWJär

på företaget.dag för tryckare Itill timmarfrån åttasedan per sexsex
införandet den kortareskift sedanverksamheten itryckeriet bedrivs av
från till tolv timmar.driftstiden förlängts åttahararbetstiden. På så sätt

vilket innebärplus skiftersättning,betalt för sju timmarTryckama har
skulle de arbetatmycket de ha gjortungefär likade tjänaratt omsom

företagsekonomiskt lönsammodelldennaAWJåtta timmar. För är
ökad produktivitetkunnat uppnåföretaget hareftersom attgenomen

ökat.arbetenhar genomströmningenskiftgång. Exempelvisinföra av

S 16-1277
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Raster sker i form naturliga avbrott vilket också påverkarnu av pro-
duktiviteten i positiv riktning.

Vi resonerade i avsnitt 4.3.1 kring huruvida ökad produktiviteten
medför behov nyanställningar eller inte. Som vi tidigare nämndeav
dämpar produktivitetsökning verksamhetens kostnader för lägreen en
driftstid och ökar därmed möjligheterna till ökad sysselsättning. Sam-
tidigt minskar emellertid behovet nyrekryteringar. AWJ har ökatav
personalstyrkan med 30 de två åren,procent företagetssenaste men
VD Hans Molander inte det kan tillskrivas arbetstidsförkort-attanser
ningen i stället ökning efterfråganutan på den utbildning företa-en av

bedriver för arbetslösa.get Vi konstaterar det finns behovatt ett av
ytterligare empirisk forskning gällande sambandet mellan produktivi-
tetsökningar och sysselsättning.

Arbetstidsmodeller vid Centrallagret vid SKF och Skandiabanken

På centrallagret vid SKF i Göteborg pågår försök med förkortadett
arbetstid för kontinuerligt skiftarbete. Arbetstiden för den här typen av
femskift normalt 36 timmarär i veckan till skillnad från 40-
timmarsveckan gäller för de med ordinarie dagarbetstid. Utöversom
förkortningen till 36 timmarna utgår normalt ekonomisk ersättning för
obekväm arbetstid. ochI med den arbetstidsmodellen har ersätt-nya
ningssystemet påtagligt förändrats. Försöket innebär den ekonomis-att
ka ersättningen helt byts ytterligare arbetstidsförkortningut tillmot en
30 timmar vecka. De anställda arbetar i snitt längre åtta timmaränper

arbetspass, vilket 13 arbetsdagar månad normalt 20.motper ger per
Försöket pågår under 1996 och vid årsskiftet skallresten utvär-av en
dering genomföras. Denna skall till effekterna verksamhetssyn-se ur
punkt, till hur de anställda haräven upplevt försöksverksamheten.men

Skandiabanken telefonbank förär tillgodose kundernasatten som
behov har långa öppettider, 06.00-24.00. bankensAv 64 anställda
berörs 24 arbetstid på kvällar och helger. Arbetstidsmodel-personer av
len går på dessa 24 arbetar 22 timmarut att i snitt veckapersoner per
och betalas motsvarande 88 heltidslön. hellerInte härprocent av en
erhålls förersättning arbete på kvällar och helger i ekonomisk form

arbetstidsförkortning.utan som en
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4.6.4 Avslutande kommentarer

harVi i detta avsnitt studerat olika aspekter kring den försöksverksam-
het med arbetstidsmönster har påbörjats eller kommer attnya som
inledas på rad olika arbetsplatser i Sverige. Motiv och resultat haren
granskats i de fall där formella utvärderingar har funnits tillgängliga.
Vi vill emellertid avslutningsvis lyfta fram del de aspekteren av som

behandlasinte dei utvärderingar har genomförts.som

Vi har med tanke på kommittédirektiven haft särskild anledning att
granska sysselsättningseffekterna vid de olika arbetsplatserna samt att

till vilka slutsatser kan dras utifrån resultaten. Enligt detse mate-som
rial vi har tagit del har motivet endast i fall varit skapaett attsom av
nyanställningar. Vid försöksverksamheten i Stockholms stad skall
nämligen i utvärderingar hänsyn till arbetstillfällen möjlig-tas om nya
gjorts. harDäremot syftet på vissa arbetsplatser varit minska del-att
tidsarbetslösheten möjligheten till de deltidsanställdaatt attgenom ge
förlänga sin arbetstid. Resultaten verkar genomgående positiva ivara
det de förut deltidsarbetslösa förlängaatt sin arbetstid harattgenom
fått del ytterligare inkomstförstärlcning den de erhållitutöverav en

heltidsmåttet sänkts. börDet påpekas arbetstidsförkort-att attgenom
ningarna har genomförts inom små enheter, exempelvis avdelningen
på sjukhus, och därmed berört endast fåtal anställda.ett Arbetskraf-ett

inom dessa enhetersmå har också varit mycket homogen ochten på så
utbytbar.vis Ett exempel hemtjänsten i Kiruna kommun därär samtli-

berörs reformen vårdbiträden. En ytterligare aspektär är attga som av
de deltidsarbetslösa arbetstagarna redan på plats och därför inteär
behöver flytta för tillgängligasig för anställning.göra förut-Dessaatt
sättningar torde starka begränsningar och försvårarutgöra därmed
möjligheterna till generalisera sysselsättningseffekter dennaatt artav
till samhällsnivå.

Möjligheten för de deltidsanställda förlänga arbetstidsin lederatt oss
också frågantill vad betrakta arbetstidsförkortning.är attsom som en
Den så kallade arbetstidsförkortningen i Kiruna kommun innebar i
praktiken 57 ökade arbetstid,sin medan reformen föratt 144personer

innebar oförändrad arbetstid. Endast 23 vårdbiträdenpersoner en
minskade arbetstid,sin vilket medförde den faktiskt arbetade tidenatt
inom hemtjänsten ökade. villVi därför peka på vikten skiljaattav
mellan faktisk och avtalad arbetstid. Heltidsmåttet sänktes visserligen
från åtta till timmar dag, för 90 denännare procentsex per men av
anställda innebar arbetstidsförkortningen i Kiruna kommun förlängden
eller oförändrad arbetstid.
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Med anledning det faktiska utfallet i Kiruna kommun vill härviav
framhålla vikten kritisk granskning sambandet mellan hälsaav en av

Äroch arbetstid. det förkortad arbetsdag har fått positivaen som
effekter de anställdas hälsa och välbefinnande, eller det ställetpå iär

förlängd arbetstid medfört hälsoeffekter Kanskepositiva ären som
sambanden betydligt komplicerade så. troligt hälsaDetän är attmer
och välbefinnande påverkas antal faktorer. harFör mångastortav en

heltidsarbetande.det säkert positivt värde betraktas Försö-ett att som
ket med förkortad arbetstid vid psykogeriatriska kliniken Karls-ien
krona betydande roll. Enligt detyder på andra aspekter spelaratt en

sjukfrånvaron vid klinikenuppgifter vi har tagit del minskadeavsom
diskussionenredan under första kvartalet 1994 den internanär om
arbetstidsförkort-försöket alltså redan innanintensiv,mestvar som

underinförts. har redovisat ökade sjukfrånvaronSom vi redanningen
tyder på arbetsta-perioden med kortare arbetstid. Uppgiften attsnarare

arbetssituationen ochfick känslan ha inflytande sinöverattgarna av
effekter. dessa motstridigamedförde positiva Videt i sig attatt anser

genomfördaavsaknaden formelltuppgifter kombination medi av
vetenskaplig granskningutvärderingar, aktualiserar behovet avav en

försöksverksamheter pågår.de som

har har de deltidsan-arbetstidsförkoxtningar vi studeratVid de som
fall har derasbehandlats olika I vissaställda på i princip sätt.tre ar-

ordinarie heltidsmåt-till sänkningen detbetstid minskat proportioni av
andelmedfört deras sysselsättningsgrad,vilket har mättatttet, avsom

fall har arbetsti-oförändrad. andraheltidsanställd, varit Imotsvarande
derasoförändrad vilket inneburitför de deltidsanställda varitden att

arbetstidsmåttet för denVid sänkningsysselsättningsgrad ökat. en av
syssel-deltidsanställdastill ökar denheltidsanställde från 8 6 timmar

månadsavlönadsådant fall medsättningsgrad 33 Eni procent.ett som
lönhar heltidsmåttet 8 timmardagarbetar 4 timmar är somenper om

heltidsmåttetheltidsanställd och 66,750 ärprocentär procent omav en
på grundtredje typfallet innebär de timmar6 timmar. Det att avsom

heltidsanställda och deltidsan-bortfaller förarbetstidsförkortningen
fördelas de redan deltidsan-sysselsättningsgrad påställda med hög

fritid och högre lönför individen välja mellan ökadställda. Rätten att
eftersomförekomma det falletpraktiken endast itorde i parter-senare

förskall påverka arbetstidenhur sänkt heltidsmåttavtal reglerari ettna
deltidsanställda.de

ellerförkortad arbetstid pågårförsöksverksamheter medflertalEtt
haroffentliga sektorn. den privata sektorninledas den Inomskall inom
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påbörjats.med kortare arbetsdagdäremot endast fåtal försökett en
bl vadoch offentlig sektor betydande,Skillnaderna mellan privat är a

del beträffandekonkurrensförhållanden, till vissgäller ävenmen
respektive sektor.andelen kvinnor och inom Detfördelningen mänav

försöksverksamhet sektorernaresultaten inomkan uteslutasinte att av
kvinnors arbetssituation,avseende på ochskulle skilja sig med mäns

utfallet.uttala sigavsaknad det idag svårtempirii är att omavmen

Övertiden Sverigei4.7

Bakgrund4.7.1

långsiktigaanalysera dekommittédirektiven skall vimedenlighetI
allmändärarbetstidsförkortningar,alternativakonsekvenserna enav

genomsnittligaförkorta dentänkbartarbetstidsförkortning sättär attett
övertidsarbetetlagstadgad begränsningfaktiska arbetstiden. En av

påverka denunder förutsättningarmöjlighet vissautgör atten annan
avsnittskall i dettaarbetstiden. Vifaktiska närmaregenomsnittliga

skallVidareövertidsbegränsning.möjliga effekternastudera de enav
arbets-med tanke påtänkas blipraktiken kaneffekten itill vadvi se

arbetstidsfrå-överenskommelserträffamarknadspartemas rätt att om
övertidsuttag ändäribland komma störreöverens etträtten att omgor,

sannolikt inverkanharlagens 200 timmar. Dennavad följer rättavsom
harVidare viövertidsgränsen.sänkningregleradeffekternapå avav en

avtal,lag ochövertidsregleringen inuvarandeden ut-valt belysaatt
medövertidsarbeteskillnader itidvecklingen under samt avse-senare

ålder.kön ochsamhällssektor,ende på

övertidsut-begränsningarbetsdelningåstadkommaAtt avgenom enen
grundpåtid, inte minstuppmärksammats påsärskilthartaget senare

tidföretag ibland svenskaövertidsuttagetkraftigt ökadedet en somav
Ökningen med högkon-främstförknippasarbetslöshet.präglas högav

Övertidsuttaget det underdock högrejunkturen 1994-95. änär var
och l980-talet.påhögkonjunkturår 1970-liknande

antalet övertidstimmarutvecklingenredovisastabell och 4.3I 4.2 av
arbetskraftsunder-arbetade timmar. SCBsandel antalet faktisktsom av

motsvaradeövertidsarbetet hela ekonominiAKU visarsökningar att
i 2,3arbetstidsvolymen 1992,den faktiska1,8 procent var uppeav
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Övertidsvoly-två år och motsvarade 2,2 1995.procent procentsenare
den offentligainom sektorn uppgick till 1,4 och1994procentmen var

dubbelt hög blandså privat anställda, 2,8 Vadår.procent, samma
gäller antalet utförda övertidstimmar har enligt bilaga 8per person
endast marginell ökning förekommit och huvudförklaringen till deten
ökade övertidsarbetet under 1990-talet fler anställda arbetadeär att
övertid ochåren 1994 1995 de två åren dessförinnan. Uppgifterna iän
tabell där utvecklingen under första4.3 halvåret och redovi-1995 1996

på oförändratvisar i övertidsuttag inom offentlig ochett stortsas,
privat sektor.

Tabell Andel övertid faktiskt4.2 arbetade anställda,timmar,av pro-
cent

1992 1993 1994 1995
Offentlig sektor 1,4 1,41,3 1,2

sektorPrivat 2,4 2,82,2 2,7
Totalt 2,21,8 1,9 2,3

Källa: och beräkningarSCB egna

Tabell Andel övertid faktiskt arbetade anställda,4.3 timmar,av pro-
cent

1995 1996
lzakv 2:akv lrakv 2:akv

Offentlig sektor 1,4 1,11,0 1,3
Privat sektor 2,7 2,0 2,7 2,0
Totalt 2,2 2,2 1,71,7

Källa: och beräkningarSCB egna

Övertidsarbete således enligt statistiken vanligare inom den privataär
Årsektorn offentliga.den 1994 arbetade enligt uppgift knappt 13än

privat anställda övertid medan drygt 6 arbetsta-procent procentav av
den offentliga sektorn utförde övertidsarbete.inomgarna

Uppgifter övertidsuttagets ökningstal och volym bör tolkas medom
försiktighet eftersom andra faktorer spelarinte lätt låter sig mätassom

finns tillroll. det registrerade och betalda övertidsarbetetUtöveren
exempel det övertidsuttag i bilaga beskrivs det dolda8 över-som som
tidsuttaget och i vissa fall troligtvis betydande del detutgörsom en av
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totala övertidsarbetet. Statistik från HUS Hushållens ekonomiska
levnadsförhållanden, Göteborgs universitet visar ungefär 15att pro-

det totala övertidsarbetet utförscent särskild ersättning.utanav

Utvecklingen under de decennierna pekar på företagentre senaste iatt
allt utsträckning valtstörre i sin produktionatt möta topparna genom

högre övertidsarbete. Industrinsett uttag användning övertid harav av
också ökat under lågkonjunkturer. kanDetta enligt författarna till
bilaga tolkas8 företagen har behov övertidsarbeteatt även närsom av
efterfrågan på deras produktion minimal, dvs. detär finnsatt ett
övertidsgolv" den lägsta möjliga övertid företa-motsvararsom som

kan tänka sig under viss period.att ta utgen en

Övertidsreglering4.7.2 lag

Enligt arbetstidslagen övertid den arbetstidär överstiger densom
ordinarie arbetstiden. Lagen skiljer mellan övertidskategorier:tre
allmän övertid, ytterligare övertid och nödfallsövertid. Allmän övertid
kan det finns särskilt behov ökadtas när arbetstid.ut färDen inteav
överskrida 48 timmar under tid fyra veckor eller 50 timmar underen av

kalendennånad. högstaDet 200 timmar under kalen-äruttageten ett
derår. Enligt lagen kan ytterligare övertid förhandlas fram genom
antingen centrala eller lokala kollektivavtal. Frågan ytterligareom
övertidstimmar kan enligt nuvarande arbetstidslag begränsningutan
regleras kollektivavtal.i Från och med den 23 november 1996 gäller
emellertid begränsning EG-direktivets 48-timmarsregel samten p.g.a.

viloregler. de fallI förhandlingspartema inte kan komma överensnya
finns möjligheten söka dispens hos Arbetarskyddsstyrelsenatt om
högst 150 timmars ytterligare övertid under kalenderår. Denett nyss
nämnda begränsningen EG-direktivet gäller dessa dispen-ävenp.g.a.

Under 1990-talet har dock endast fåtal ärenden inkommit,ettser.
motsvarande i genomsnitt fem till tio ärenden år sammanlagtper som
berört mellan tio och tjugo anställda. Slutligen får övertid i dentas ut
utsträckning arbetsförhållandena kräver vid naturkatastrof ellersom en
olyckshändelse. Tillstånd måste dock sökas från Arbetarskyddsstyrel-

för längre nödfallsövertid två dygn från arbetets början.änsen
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och ålderSkillnader i övertidsarbete efter kön4.7.3

Övertidsarbete undersökningar klart mansdominerat. Drygtenligtär
bilaga Underkvinnor arbetar övertid 8.dubbelt så många män som

ochförekomsten övertid hos bådeökadeperioden 1992-1995 mänav
under perioden medarbetar övertidkvinnor. Andelen tremän stegsom

Andelentill 14 1995.procentenheter, från 1992ll procentprocent
period medövertid underarbetarkvinnor procent-steg samma ensom

anställ-samtliga kvinnor medenhet, vilket innebär 6,5att procent av
figurunder Uppgifterna redovisas i 4.1arbetade övertid 1995.ning

övertid. arbetadeår arbetar 1995i åldern 16-24nedan. Unga mestmän
övertid vecka mellanhalv längrede genomsnitt timmei än mänperen

övertid mellan och 64längre 55år och timmars25 och 54 1,5 än män
torde främst bero på detmellan och kvinnorSkillnaden utfallår. i män

offentliga sektorn i dendenandelen kvinnor ifaktum änär störreatt
jämför skill-förhållandet. videt Omgällerprivata. För män motsatta

knapptsektor 6offentlig och privatövertidsuttag mellannaden i
meddenna välprocentrespektive drygt 13 överensstämmerprocent

och 6,5mellan kvinnorövertidsarbeteskillnaden i män procent re-
spektive procent.14

Figur 4.1
antalet anställdaarbetade övertidoch kvinnorAndel män avsom

1992-1995. Procent

Divinnorl
I MänJ

2

0 1995199419931992
Källa: SCB/AKU

förekommandeövertidsarbete minstbåde kvinnor ochHos män är
År åldern 25-34iäldre arbetstagarna. 1995bland de män mestvar

övertidsarbeteövertid medan hos kvinnorarbetabenägna att sam-var
högkonjunkturenUnderåldersgruppen 35-44 år.vanligast iårma
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ökade1994-95 övertiden betydligt hos de arbetstagarna, från 8yngsta
till knappt hos mellan13 och och från16 24 år till5,9 7mänprocent

hos kvinnor åldersgrupp.iprocent samma

Figur 4.2. Andel anställda och kvinnormän i olika
åldersgrupper, med längre arbetsvecka än 34
timmar, arbetade övertid och mertid 1995.som

2% 7%
9%

Källa: SCB/AKU

Studie övertidsarbete4.7.4 av

undersökning genomförtsBilaga innehåller statistisk Sveinn8 som aven
och i syfte karaktärisera deAgnarsson Dominique Anxo närmareatt

övertid. undersökningen söker författarnaarbetstagare arbetar Isom
kartlägga de faktorer inverkar på individens val arbetanågra attav som
övertid och antalet övertidstimmar med utgångspunkt data från årsi 1993
HUS-undersökning Hushållens ekonomiska levnadsförhållanden,
Göteborgs universitet. modellen ingår referensgrupp, vilkenI moten

bestårskillnader i antal faktorer registreras. Referensgruppenett av
kvinnor i åldersgruppen 35-44 år. kvinnor har genomgått grundsko-Dessa

modellenleutbildning och arbetar industrin. resultatinom De som ger
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visar därför bland hur andra åldersgrupper, utbildning ochannat annan
arbete inom övriga branscher påverkar valet arbeta övertid antaletatt samt
övertidstimmar individen arbetar. Vissa resultaten signifikanta,ärsom av
dvs. det går med säkerhetviss påvisa skillnad, antingen positiv elleratt en

jämförtnegativ, med referensgruppen. Bland de faktorer enligtsom
utfallet torde inverka på arbetstagarens val arbeta övertid finns kön,att
ålder, medborgarskap, branschtillhörighet timlön.samt

Resultaten visar arbetar något övertid kvinnor. Dessutommänatt änmer
går det med ganska säkerhet övertidsuttaget varierar mel-sägastor att att
lan olika åldersgrupper. Jämfört med den åldersgrupp på år35-44 som

referensgiuppen, arbetar enligt undersökningen löntagare mellanutgör 25
och längre34 år övertid medan de den äldsta åldersgruppen,i år55 och
äldre, färrearbetar övertidstimmar. Utfallen bekräftar AKU-undersök-

övertidsarbeteningarna vanligast bland mellan och25 44 år.är mänatt
Däremot kan det inte med säkerhet påvisas civilståndsig elleratt vare
antalet barn hushålleti påverkar arbetstagaren i valet övertidsarbeta.att
Resultatet visar emellertid på samband båda fallen,negativt i vilketett
pekar på de arbetstagare samboende och har barn arbetaräratt som
kortare övertid.

verksamAtt inom bransch utbildning, sjukvård, rekreationvara en som
och minskar enligtreparationer denna statistiska undersökning sannolikt

industrin.övertidsuttaget jämfört med Anställda inom byggnadsindustri,
handel, hotell och utför troligtvis också mindre övertidsarbeterestaurant

Ävenarbetstagare inom industrin. medborgarskap torde spela roll iän en
sammanhanget och resultaten tyder på invandrare arbetar övertidatt mer

svenskar. kontanta övertidsersättningen, timlönen, spelarDenän storen
roll i valet arbeta övertid. Resultatet tyder höjningpå timlönenatt att en av
med dvs.i proportion ökar övertidsarbetet,nästanprocenten samma
utbudet övertidsarbete ökar timlönen höjs.närav

4.7.5 Sysselsättningseffekter begränsningav en av
övertidsarbete

diskussionen lagstiftadI begränsning övertidsuttaget detärom en av
funderaintresse hur ändring det lagstiftade övertidsut-överattav en av

skulle påverka den faktiska övertidsvolymen och därigenomrymmet
sysselsättningen. viktigtDet hänsyn till vilka konsekven-är även att ta

förblir produktion och produktivitet till arbetsmark-attsamtserna se
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nadens funktionssätt. Dessa faktorer kan i sin påverka utvecklingentur
på arbetsmarknaden och möjligheterna till ökad sysselsättning.en

Konsekvenser den dispøsitiva lagstiftningenav

Eftersom arbetstidslagen dispositiv kanär arbetsmarknadens parter
träffa avtal övertidsgräns skiljer sig från den iom en som som anges
lagen. Alltså kan både lägre och högre fastställas.gränser framgårDet
dock bilaga 8 skillnaden i praktikenatt relativt liten.är Det troligtav är

bestämmelserna flertaletiatt kollektivavtal med,överensstämmer och i
vissa fall underskrider, arbetstidslagens bestämmelse allmänattom
övertid anställd inte får överskrida 200 timmar år.per per

Under förutsättning lagen dispositiv finnsatt är emellertid, som nyss
möjlighetennämnts, arbetsgivaren kan kommaatt med arbets-överens

högretagarna övertidsuttagett vadän i lagen. Därutöverom som anges
kan verksamhetens övertidsuttag utvidgas kollektivavtal ut-om ger

för s.k. kvittning. Detta innebär arbetstagarenrymme att tar utom
övertidsersättningen fonni kompensationsledighet i stället förav
kontant ersättning, kan denne arbeta fler övertidstimmar år vadänper

i lag eller kollektivavtal. Slutligen har arbetsgivare ochsom anges
arbetstagare möjlighet träffa avtal kompensationatt i formattom ge av

höjd månadslön i stället för särskild övertidsersättning. Detta skeren
vissa kollektivavtal innehålleratt klausul avtaletsgenom atten om

övertidsbegränsningar inte gäller vissa högavlönade och arbetstagare
med okontrollerbar arbetstid. Enligt många avtal möjligt förär även
andra arbetstagare lösa in övertidsersättningenatt högret.ex.genom
månadslön.

Förekomsten dessa möjligheter tillämpatre lagen förfat-att görav att
till bilaga har8 anledningtarna den faktiska minskningenatt tro att av

övertidsarbetet inte skulle bli proportionell den lagstiftade sänk-mot
ningen övertidsgränsen.av

Övertid och sysselsättning

Liksom frågani lagstiftad generell arbetstidsförkortning lederom en
till positiva sysselsättningseffekter, går åsikterna isär i diskussio-även

övertidsbegränsnings möjlighet skapa ökad sysselsätt-nen om atten
ning.

Förslag till övertidsbegränsning har lagts fram i antal riksdagsmo-ett
tioner under tid. Förespråkama det i nuvarande lägeattsenare menar
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genomföramed hög arbetslöshet motiverat begränsningär att en av
till bättreövertidsuttaget och sådan begränsning bör ledaatt en en

det ordinarie arbetet. det sigplanering Vissa rörattmenar om enav
fördelningspolitisk fråga, där det gäller fördela arbete från dematt som

arbetslösa ellerutsträckning arbetar övertid till demi allt ärstörre som
begränsning skulle enligt förespråkamadeltidsarbetande. En gynna

arbetstid.önskar öka ordinarie Ideltidsarbetande kvinnor sinsom
arbetsgivaravgift för arbetstid gällandemed höjdkombination överen

starka incitamentövertidsbegränsning därutövertak borde attgeen
begränsningtillomvandla övertid tjänster. Dessutom är en avnya

arbetsmiljöfråga, där förespråkamaförövertidsuttaget vissa menaren
ochförhöjd risk för arbetsskadorövertidsuttagetdet utgörstoraatt en

utbrändhet.

Å lagstiftad begränsningde sigandra sidan finns det motsätter ensom
ekonomiska förut-pekar deoch bland påövertiden annat attsomav

begränsning skulle någratalar för sådanintesättningarna att en
utbytbarheten mellansysselsättningseffekter. Bl.a.positiva anses

skulle ytterligareför Exempelvisföretag låg.sektorer och även envara
inomindustrin kvinnornaövertiden inom intebegränsning gynnaav

utforrnandet eko-Svårigheter ligger ioffentliga sektorn.den även av
utformatekniskt incitamen-både det gällernomiska incitament, när att

börekonomiska antagandenpraktiken. Vilkagenomförandet iochten
övertidsbe-effektendet gällerbeaktandedå i utrönanär atttas enav

gränsning

grundläggande förutsättningardenågrabilaga redovisas8I somav
Tilluppnås.effekt skall kunnauppfyllda positivmåste attom envara

produk-bibehållavilligtföretagetbörja med måste att sammavara
åstad-förövertidsbegränsningeninförandetföretionsnivå attavsom
fallet.självklart så blirökad sysselsättning. intekomma Det är atten

förorder. kostnadernatacka till Omexempelvis nejkanFöretaget en
företaget stället väljerdet möjligt inyanställa för höga är attäratt en

möjlighe-finns fallproduktion. i vissamed minskad Därutöverstrategi
minskningenmotverkarationaliseringarför företaget attten avgenom
minska behovetvilket också skulleövertidsutrymmet,det tillgängliga

nyanställningar.av

begräns-produktionen förblir densamma innanOm antar att somman
för nyanställagenomfördes, kostnadernaövertidningen ärattattav

företagettill rationaliseringar inommöjligheternarimliga ärattsamt
goda.nyanställningar relativtförbegränsade borde förutsättningar vara

be-tillräckligt förföretaget frågadock ikravEtt attär stortär att en
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övertiden så många timmargränsning sammantaget motsvarar attav
företag kan övertidsbegräns-den till nyanställning. På småleder enen

svårigheter.därmed medföra särskildaning

emellertid.med arbetskraftens utbytbarhet kvarstår FörProblemet att
arbetar övertid kannyanställningar krävs de arbetstagareskapa att som

Vidarekvalificerade arbetslösa måstelika ännuersättas personer. enav
uppfylld.arbetskraftens rörlighetgäller Förförutsättning attvarasom

skulle kunna uppstå måste arbetstaga-arbetstillfällenpå deta somvara
anställningen uppstår påden aktuellavillig flyttaatt annanomren vara

beskriv-bilaga detorde enligt vad i 8Sammantaget sägsort. ovansom
för möjlighetenstarka begränsningarförutsättningarna attutgörana

lagstadgad övertidsbegränsning.nyanställningar vidskapa en

arbetsutbudet.konsekvenser förtordeövertidsbegränsningEn även
Även faktorernämndasker beroende pånyanställning inte ovanom

arbetstid och gåkan ökade deltidsarbetande sinfinns möjligheten att
dvs.kravet på homogenitet,deltid. tordetill heltid eller längre Härupp

eftersomavgörande betydelsehautbytbarhet rörlighet intesamt samma
arbetsplatsen.redan befinner sig påden deltidsarbetande

Deltidsarbetslöshet4.8

eventuella positivaoch dessarbetstidsförkortningdiskussionenVid om
hand nyanställning-första påtänker ieffekter på sysselsättningen man

innefattakan emellertid ocksåsysselsättningseffektpositivEn attar.
önskardeltidssysselsattaminskar, dvs.deltidsarbetslösheten att som

deltidsarbetslöshetensåledes reduceraarbetstid. kankan utöka Mansin
Årnyanställningar. 1995observerar någrai övrigt inteäven om man

andelen samtliga arbetslösa 25deltidsarbetslösautgjorde procent.av
Huruvidakvinnor.årdeltidsarbetslösa 78deAv procent envar samma

deltidsarbetslös-bidra till minskaarbetstidsförkortning kangenerell att
arbetstidsförkortningforskningspecifikt inomheten behandlas inte om

arbetstidsför-effekternadel tordeTilloch sysselsättning. stor av en
arbetsplat-hur den enskildadeltidsarbetslösheten bero påkortning på

deltidsanställdafor dedet skapaspåverkas, dvs attett utrymmeomsen
förplats talarfaktum de redan påförlänga arbetstid.sin Det äratt en

arbetskraften på arbets-samtidigt krävs detmöjlighet,sådan attmen
åstadkommasökad utbytbarhet kan bl.a.platsen utbytbar. Enär genom

kompetensutveckling.möjligheter tillökadearbetsgivarenatt ger
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Det finns exempel på selektiva arbetstidsförkortningar i Sverige där
har konstaterat deltidsarbetslöshetenatt harman minskat och ävenatt

andra deltidsarbetande har kunnat öka sin arbetstid. Det gäller främst
vid arbetstidsförkortningar har införts vid hemtjänsten i Kirunasom
kommun och vid psykogeriatriska kliniken i Karlskrona. bieffektEn är
dock lönekostnadema haratt stigit i samband med försöken till följd av

de deltidsanställda har fullatt lönekompensation for det sänkta hel-
tidsmåttet. Detta har i kombination med oförändrad sjukfrånvaroen
ökat belastningen landstingens budget och till följd detta harav av
exempelvis arbetstidsförkortningen vid psykogeriatriska kliniken i
Karlskrona upphört kostnadsskäl.av

En arbetstidsförkortning inte har några positiva sysselsättningsef-som
fekter i form nyanställningar bidrar till minska deltidsar-av attmen
betslösheten skulle kunna medverka till minska samhällets kostna-att
der för arbetslösheten och därmed påfrestningarna på socialförsäk-
ringssystemet. Möjligheten till arbetslöshetsersättningatt vid del-
tidsarbetslöshet inskränktes dock från och med den 1 januari 1996.
Ändringen innebär möjligheten uppbäraatt utfyllnadsersättningatt
jämsides med tillsvidareanställning på deltid begränsats. Deltidsar-en
betslösheten dock inte enbartutgör samhällsekonomiskt problem.ett
Den privatekonomiska aspekten innebär krav ställs på samhäl-att stora
let finna lämpliga åtgärder.att

4.9 Välfärdsaspekter på arbetstidsförkort-en

ning

Vi har i avsnitt 4.3.2 konstaterat medan de empiriska studiernaatt ger
skiftande resultat, detett inte möjligtär utifrån existerandemer att

teoretisk forskning sambandet mellan arbetstidsförkortning ochom
sysselsättning förorda generell arbetstidsförkortning. Det kan emel-en
lertid finnas andra välfärdsgrundade motiv till införa kortareattmer en
arbetstid, inte minst med tanke på hushållens sammanlagda hem-att
och lönearbete har ökat. Motiv såsom ökad fritid och jämställdhet ären
viktiga delar höjd livskvaliteten för de anställda och i sigav en som
skulle kunna motivera arbetstidsförkortning. Människan behöveren
fysisk och mental vila för ha tid utveckla sinaatt personligaatt intres-

sig i familjelivet, utbilda sig, delta i kulturellt liv ochsen, iengagera
samhällsaktiviteter. Detta kan lättare möjliggöras kortaregenom ar-
betstid, vilket således kan eftersträvansvärtantas målett förvara
många anställda.
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4.9.1 Arbetstidens längd och hälsa: vilka samban-är

den

Vi har tidigare i avsnitt 4.1.1 veckoarbetstidennämnt 1919att genom
års arbetstidslag begränsades till 48 timmar. tillMotiven lagstiftningen

framför allt hänsyn till arbetstagarens hälsa och sociala behov. Ivar
efterföljande arbetstidslagar har hälsoaspekten inte på sättsamma
betonats. stället harI arbetstidsreformer främst motiverats med eko-
nomiska och sociala motiv samtidigt skyddsaspekter allt högreisom
grad har tillgodosetts arbetarskydds- och arbetsmiljölagstift-genom
ning.

Kortare arbetstid

ÅkerstedtVi har uppdragit professor Torbjörnåt vid Statens institut för
psykosocial miljömedicin sammanställning studieratt genom en av
peka på eventuella samband mellan arbetstidens längd och hälsa. Ett

antal studier beträffande effekterna Skiftarbete har genomförts,stort av
bl.a. resultatenvisar på sociala Skiftarbete,störningar framför alltav

det gäller kvinnor. Troligtvis drabbas kvinnor dettai avseendenär
hårdare deras för familjen. övrigt finnsIän män störrep.g.a. ansvar
mycket forskningsresultatfå med systematisk jämförelse mellan män
och kvinnor.

Enligt uppgifter bilaga hari 12 få studier genomförts hälsaytterst av
förkortadoch arbetstid och de forskningsresultat finns inteärsom

entydiga och ofta dålig kvalitet. Det tycks heller inte finnas någraav
resultat uttryckligen visar på hälsoeffekternegativa långasom av
arbetspass, falli varje inte i med bra arbetsförhållanden ochgrupper
under förutsättning tillräcklig tid för återhämtning harViatt ges.
tidigare redovisat några de resultat framkommit i samband medav som
försöksverksamheten vid olika arbetsplatser i Sverige, där studier av
arbetstidsförkortningar vården harinom visat mycket positiv in-en
ställning bland de anställda. utvärderingar har genomförtsDe som
visar emellertid inga entydiga effekter på frånvaro eller andra hälsova-
riabler. bedömningenI dessa försöksverksamheter måste dessutomav
beaktas de anställda fått full lönekompensation och falli vissaatt en
utökad arbetstid. Vidare har vi redan i avsnitt 4.6.4 kunnat konstatera
svårigheten i isolera effekten kortare arbetstid på hälsan.att av en
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Inflytande arbetstidenöver

Vi nämnde i avsnitt 4.6.4 i samband med diskussionen kring försöks-
verksamheten betydelsenäven arbetstagarens inflytande sinöverav
arbetssituation. Enligt den forskning i bilaga fram-presenterassom
går det på de arbetsplatser där personalensatt kunskaper och erfarenhe-

utnyttjas och erkänns viktigater tillgångar, ökar både effektivite-som
och trivseln. Detta stöds den forskningten kartlagts på kommit-av som

téns uppdrag. Studierna visar den enskilda faktorn bakomatt största en
positiv inställning till arbetstiden graden upplevtär inflytande.av
Inställningen till arbetstiden enligt dessa studier denär faktor harsom
den kopplingen tillnärmaste inställningen till arbetssituationen i sin
helhet.

4.9.2 Jämställdhetsaspekter

Vi nämnde i inledningen till detta kapitel kortare arbetsdagatt en
skulle kunna bidra till ökad jämställdhet. debattenI hävdas bl.a. att

skullemännen för hemarbetetta större deett minskar denansvar om
tid de förvärvsarbete, dvs. lönearbetstid.ägnar kortareEn arbetsdag
skulle öka förutsättningarna föräven kvinnor i utsträckningatt större
arbeta heltid. dagI lönearbetar vanligtvis heltid medan kvinnormän
oftare arbetar deltid. Enligt förespråkama för arbetstidsförkortningen
skulle rad positiva effekter kunna uppnås, förutom männenatten
skulle för hemarbetet.större Kvinnorta ett och skulle blirmänansvar

jämspelta på arbetsmarknaden samtidigt kvinnorna möj-mer som ges
lighet i utsträckning bli ekonomiskt oberoende.att större

förutsättningEn torde emellertid arbetstidsförkortningattvara en
också leder till arbetstiden för heltidsarbetandeatt minskar,män men

de deltidsarbetandeäven kvinnorna inteatt samtidigt sänker sin ar-
betstid. Den lagstadgade arbetstidsförkortningensenaste generellav
karaktär trädde i kraft 1973. Enligt uppgifter bilagai påverkadeslO

Ävenlönearbetstid högimännens grad denna sänkning. kvinnorsav
lönearbetstid sänktes, dels resultat arbetstidsförkortningen,ettsom av
dels resultat andelen deltidsarbetandeett ökade.att Sett översom av
tiden verkar det också kvinnors och medelarbetstid följermänssom om
varandra. Ett skäl till detta skulle kunna det finns sambandatt ettvara
mellan heltidsarbetstiden och deltidsarbetstiden. Detta torde så falli
innebära arbetstidsförkortning för de heltidsanställdaatt lederävenen
till arbetstidsförkortning för de deltidsanställda. Anita Nybergen
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påtalar sin till kommittén förutsättning föri deltidsar-rapport att atten
betande kvinnor verkligen skall kunna öka sina lönearbetstider och på
så få möjlighet försörja själva,sig eventuell kopp-sätt äratt atten en
ling mellan heltids- och deltidsarbete upphävs.

lagstadgad arbetstidsförkortning sänkning denEn avlönadeavser en av
arbetstiden. emellertid endast ungefär hälften denDenna tidutgör av

totalt arbete. hemarbeteåt Resten åt därägnas ägnas merpartensom
utförs kvinnor. Enligt bilaga står kvinnor för cirka 6010 procentav av
det oavlönade arbetet och det avlönade.40 procent av

den tid hemarbete. demängd faktorer påverkar åt EnEn ägnassom av
faktorerna dock omfattningen lönearbetet.viktigare Kvinnorär av som

lönearbetar heltid, använder mindre tid till hemarbete andra kvinnor.än
tycks det någon skillnad mellan kvinnor del-Däremot inte somvara

lönearbetar. förefaller ocksåtidsarbetar och kvinnor inte Detsom som
lönearbetstid någon tid tillmed kortare i månmän ägnar merom

behöver det betydahemarbete andra inteDäremot männensän män. att
till lönearbetehemarbetstid ökar kvinnor tid ochägnaratt merp.g.a.

tyder detta sambandmindre till hemarbete. finns studier påDet attsom
hemarbetstid densamma,finns, de flesta studier visar mäns ärattmen

alls.lönearbetar heltid eller lönearbetar Detkvinnan inteoavsett om
och hemarbete förfinnas samband mellan löne-tycks emellertid ett

hemarbete.lönearbete, desto mindresåväl kvinnor män mersom -
all denna tidminskning lönearbetstiden innebär däremot inteEn attav

fritidsaktiviteter, bl.a.till hemarbete. TV-används Merparten ägnas
tittande och vila.sömnsamt

således ha effekt på hemarbetsti-omfattning torde vissLönearbetets en
också andra faktorer spelarhar dock anledningden. Vi att tro att en

efterfråganförändringar påroll. Framför allt verkar det isom om
arbetsuppgifter påverkar kvinnor ochmanliga respektive kvinnliga

kvinnors hemarbetstid sedanhemarbetstid. Enligt bilaga l0 harmäns
för heltidsarbetandemöjligtvis med undantag50-talet minskat något,

däremot ökat.kvinnor. tid hemarbete harDen männen ägnarsom
emellertid automatisktökning medför inteDenna männen övertaratt

kvinnors löne-arbetsuppgifter betraktas kvinnliga, även omsom som
tid vadförlängs. sannolikt dearbetstid Det ägnarär att mersnarare

Efterfrågan tjänste-betraktas manliga sysslor. på männenssom som
har också ökat iunderhåll och reparationerproduktion i hushållet - -

därförvilla, bil och båt.takt med allt fler har Det ärsommarstuga,att
har ökat.underhåll och reparationernaturligt den tid ägnasatt som
lönearbe-tillskrivas ökatminskade tidsanvändning kanKvinnornas ett
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också vissate, arbetsuppgifteratt såsom sömnad,men matlagning och
disk inte längre efterfrågas i utsträckning. I vissa fall har kra-samma

sänkts, vilket sannolikt gäller städning.ven

faktumDet kvinnorna fortfarandeatt utför hemarbetet imerparten av
kombination med den manliga arbeta heltid detatt svårt förgörnormen
kvinnor på lika villkor konkurreraatt med på arbetsmarknaden.män
För kvinnor och skallatt kunna deltamän på jämställda villkor både i
familj och på arbetsmarknaden, måste arbetslivet förändras.en

Kortare arbetstid för de heltidsanställda skulle framför allt minska
lönearbetstidmännens och därmed öka deras möjligheter tid åtägnaatt

hushållsarbete och utveckla relationeratt tillnära sina bam. Det skulle
också öka kvinnors möjligheter arbeta heltid. Enatt andel kvin-större

skulle därmed kunna försörja sig på sin lön och på sånor vis vara
ekonomiskt oberoende Kvinnor torde också få starkareav mannen. en
anknytning till arbetsmarknaden, chansen till intern utbildning och
befordran skulle öka löneutvecklingen förbättras.samt Därmed skulle

ersättningenäven vid arbetslöshet, sjukdom och pensionering öka.

En sådan utveckling kräver dock enligt författaren till bilaga 10 att
kvinnor och homogenmän arbetskraft,utgör dvs. kvinnor ochatt män
kan flytta fritt mellan olika arbetsuppgifter såväl på arbetsmarknaden

hushållet.i Så inte fallet, åtminstoneär inte på kort sikt. ochsom Män
kvinnor finns i hög grad i på skilda arbetsmarknader och hemar-även
betet fördelat efterär kön. En förkortning nonnarbetstiden ochav mer
likartade arbetstider inom de områden domineras kvinnorsom av
respektive skulle möjligtvismän det lättare för kvinnorgöra och män

sig mellan olikaröra delaratt arbetsmarknaden. sådanEn långtgå-av
ende förändring torde dock endast möjlig på lång sikt.vara

4.10 Sammanfattande slutsatser

dettaI kapitel har vi inledningsvis redovisat den historiska utveckling-
svensk lagstiftning på arbetstidsområdet. Vi har konstateraten av även

det inte ligger i vårtatt uppdrag lägga förslag arbetstidsför-att om en
kortning. Vidare har vi kring de ekonomiska effekternaresonerat av en
kortare arbetstid på verksamhetsnivå till deäven eventuellasamt sett
sysselsättningseffektema på samhällsnivå generell arbetstidsför-av en
kortning.
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Det inte möjligt utifrån teoretisk forskningär sambandetatt mellanom
arbetstidsförkortning och sysselsättning förorda generell arbetstids-en
förkortning syftei öka sysselsättningen. De empiriska resultatenatt är
däremot skiftande och i många europeiska länder där arbetstids-mer
förkortningar har genomförts visar resultaten effekterna på syssel-att
sättningen flera falli har varit positiva, lägre förväntat. Viän änom
kan därför inte utesluta förkortad arbetstid skulle kunnaatt etten ge
bidrag till minska arbetslösheten.att

Många människor arbetstidsförkortning angelägenser en som en
reform. Betydande välfärdsvinster skulle kunna uppnås, liksom en
ökad fritid, för familj och Förutsättningarutrymme vännermer m.m.
för bättre samhälle skulle på så kunna skapas.ett sätt

harVi konstaterat arbetstidsförhållandena på denäven svenskaatt
arbetsmarknaden till mycket del bestäms kollektivavtal.stor genom
Lagstiftaren har bestämt disponera arbetstiden tillkommerrättenatt att
arbetsmarknadens och arbetstidsfrågor, del departer att som en av
totala anställningsvillkoren tradition vilar påär ettav ansvar som
arbetsrnarlmadspartema. Möjligheten för under vissaparterna att
förutsättningar avtala arbetstiden också på lokal har medförtnivåom

arbetstidsmönster har införts på flertal arbetsplatser, bådeatt ettnya
kortare och flexibel arbetstid. Vi har rapporter,som en en mer genom

seminarieserier och arbetsplatsbesök studerat motiven till arbets-nya
tidsmönster och möjlighet har resultaten.när ävengetts,

Motiven till olika försöksverksamheter och avtalsbestämmelser skiljer
sig radikalt mellan olika verksamheter och avtal, till del beroendestor
på verksamhet deoch anställdas behov. verksamhetssyn-Urtypen av
punkt förklaras valet arbetstidsmodell till betydande del attav av
organisationen ställer olika krav beroende på produktion,typen av

Ävensektor, bransch arbetstagarnas behov frånskiljer sig verk-m.m.
samhet till verksamhet. kanMotiven ökad jim-strävan motvara en
ställdhet, förbättrad trivsel och hälsa eller kanske främst, ökatetten
inflytande sin arbetssituation. Arbetstagarens behov kanöver även
variera tiden beroende på i vilken fas liveti befinner Vidöver sig.man
vissa arbetsplatser inslag kompetensutveckling del detär av en av nya
arbetstidsmönstret. ökad kompetensEn förbättrar arbetstagarens möj-
ligheter arbetsmarknadenpå och också förutsättning förutgör en en
ökad rörlighet på arbetsplatsen. Vid ökat behov arbetskraft kanett av
detta leda till högre sysselsättningsgrad för arbetstagaren, kanskeen en
möjlighet utöka deltidstjänst till heltidstjänst.att en en
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Det mycket komplex bildär framträder. Vid varje enskilden som
avtalsförhandling omfattningen och förläggningenär arbetstidenav
endast del överenskommelsen. Olika delar läggs ihop och ingår ien av

helhet till betydande del unik för viss branschär eller vissen som en
verksamhet. Vi kommer därför till slutsatsen kollektiva förkort-att
ningar arbetstiden främst bör fråga för arbetsmarknadensav vara en

Vi det kan finnas skäl för arbetstidenparter. allmäntatt sänksattmenar
inom för balanserad löneutveckling. I avsnitt 7.2.4 återkom-ramen en

tillvi arbetsmarknadsparternas de skäl talar församtmer ansvar som
sänkning arbetstiden.en av

Enligt kommittédirektiven skall vi analysera såväl teoretiska som
empiriska effekter arbetstidsförkortning. Vid de arbetsplatser därav en

kortare arbetstid har införts har dock effekterna endast i fåtal falletten
utvärderats. Direktivens frågeställningar besvaras sällan i de utvärde-
ringar har genomförts och dessa därmed bristfälligtutgör ettsom
underlag. Därtill kommer försöksverksamheten mycketatt ännu är
begränsad. med ledningAtt de olika försöken och tillgängligaav
forskningsresultat söka på direktivens frågeställningarsvaren om
empiriska resultat därför inte möjligt. flertal frågorär Ett kvarstår
beträffande effekterna kortare arbetstid på produktionen,av en pro-
duktiviteten, sysselsättningen, konkurrenskraften, arbetets organisation
och välfärden.

Vi konstaterar Rådet för Arbetslivsforskning beviljar finansieringatt
forskning inom området. Bl.a. pågår forskningsprojekt medav an-

knytning till arbetstid och arbetsorganisation på Arbetslivsinstitutet.
Vidare visar de inkommit till kommittén och redo-rapporter som som
visas formi bilagor det finns kunskaper inom området,att attav men
ytterligare forskning önskvärd. föreslårVi därför statliga medelär att
inriktas tvärvetenskaplig granskning dessa frågor inommot en av

för tillgängliga forskningsresurser. föreslårVi också att statenramen
stimulerar till ytterligare försök med kortare arbetstider på verksam-
hetsnivå och då erbjuder aktivt stöd från forskare under försökspe-ett
rioden. Betydande fördelar i utvärderingsarbetet uppnås attgenom
forskarna deltar försökensunder gång. utvärderingamaI dessa börav
beaktas effekterna företagsvisa eller branschvisa arbetstidsför-om av
kortningar kan underlag för förhandlingarutgöra arbets-parternas om
tidsförkortning eller framtida beslut generell arbetstidsför-ett om en
kortning.

I avsnittet 4.7 diskuterade vi de höga övertidsuttagen i Sverige under
år. Enligt gällande lag övertiden den enda möjlighetenär attsenare
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arbetstid kunna behov arbets-variationer i möta störreettgenom av
det konjunkturläge alltidkraft. Enligt uppgifter i bilaga 8 torde oavsett

övertidsuttag för kunna tillfälligamöjlighet till visstkrävas mötaatten
uppkommande efterfrågan. variationeroch snabbt variationer i Utöver

har emellertid trendmässig ökning skettberor på konjunkturen, ensom
resultat antal människorår.under Detta är störreett att ettavsenare

övertid.arbetar

arbetslösheten detbakgrund den höga i SverigeMot är störstaavav
för öka förut-verksamhetenså möjligt, organiseravikt attnär äratt,

förlängaför deltidsarbetandeför nyanställningar ochsättningarna att
deltidsarbetslösheten också jim-minskasin arbetstid. Att är storen

kvinnor.deltidsarbetandeställdhetsfråga, då andel de just ärstor aven
fårövertidsuttag hämmadärför orimligt högt inteVi att ettanser

ellerform nyanställningarökad sysselsättning imöjligheterna till aven
resultat vidsysselsättningsgrad för deltidsanställda. intressanthöjd Ett

arbets-genomfört ökad flexibilitet iarbetsplatser harde olika ensom
övertidsuttag. Vigenerella minskningendentidsförläggningen, är av

flexibilitet arbets-utveckla vad ökad ikapitel och 7kommer i 5 att en
lagstift-förfå för konsekvenseromfattning kantidsförläggning och

de arbetstidsmo-kan konstateraövertidsuttag. Viningen även attom
arbetstiden utgår iför förläggningvissdeller där ersättningen aven

kunnabordestället för kontant ersättningförkortad arbetstid iform av
sysselsättning.för ökadförutsättningarbättre enge

mellan kortare arbets-kring sambandethar avsnitt 4.9.2Vi i resonerat
forskningsresultaten drautifrånmöjligttid och hälsa. inteDet är att

genomförtsstudier haravseende.slutsatser i detta Ytterstnågra av
finnsforskningsresultatarbetstid och dehälsa förkortad äroch som

arbetstidsförkortningotillräcklig kvalitet.ofta Enentydiga ochinte av
jämställdhetenvälfärden, bl.a.påverka andra delardock tänkaskan av

heltidför kvinnor arbetaFörutsättningarnaoch kvinnor.mellan attmän
försörjaandel kvinnor kunna sigskulleoch därmedtorde öka störreen

tillstarkare anknytningfåskulle kvinnorpå sin lön. På så vis även en
löneutveckling,möjligheter till bättrearbetsmarknaden ökadesamt en

ersättningen vidDärmed skulleutbildning och befordran.intern även
och kvinnor finnsöka.arbetslöshet, sjukdom och pensioneringen Män

betydligtAndelen kvinnorolika arbetsmarknader.dock på störreär
utsträckningbetydandeoffentliga sektorn, medan iinom den männen

arbetstid denminskad inomden sektorn. Enarbetar inom privata
nödvändigt-mansdominerade yrken, betyder intesektorn medprivata

utöka arbetstid.förutsättningar för kvinnor sinvis ökade att



.‘‘a:;.:4:¢‘.~fa.~;ei%i.f.sev:a
..-..... sm,m... Ha..,~.ln . . ,.,,.....,.....,. M1-..www ,., Q.,un d MEN,W,mW , v,u., , s ,H

"

.W ät ä
is-e;e;%§5m:%ia$éiz§;fVi."i - ‘ ‘L -v

i en...a
:izámxâráiârü may my.mysakw;wp

gizgiiiifim min£~:‘2$zaft1i23§u §3 :än‘xii .m3v
way;izgmgysáagabimssbLansL

er.,

mm~3fizdi§I§i§§i%~gg.im1§a33:mami hä;x V ‘ " ":fan ;g;i5’t,2133i%§" agå v
å

,.%tfiwWfi***?

ééfiiltsiififlaaiw .mäbgmiadm mb. mm
mvnq.aha

T :‘vV-Vaavgaéétgt’



SOU 1996:145 151

Flexibel arbetstid5 och hurnär, var-

Inledning

Enligt kommittédirektiven skall vi undersöka vilket flexiblapå sätt
arbetstidsregler införaskan i svensk lagstiftning. detta kapitel redogörI

för antal beträffandevi överväganden begreppet "flexibilitet" iett
arbetstidssammanhang. Som kapitlets rubrik antyder för Vi även ett

angående flexibilitet i något vidare Flexibilitetmening.resonemang en
i arbetslivet handlar inte endast arbetstid. kommer därförVi attom
föra andra flexibilitet,in arbetsorganisatoriska aspekter påäven t.ex.
arbete hemmet eller på distans och därmed knyta till vår redovis-i an
ning i kapitel

Vi direktivets uppdrag denna del har undersökauppfattar i så viatt att
hur lagstiftningen kan skapa förutsättningar förändringar i störreen
flexibilitet förändringarnaarbetstidshänseende arbetslivet vilkai i samt
skulle kunna Konkreta förslag till förändringar återkommer vivara.
dock till i kapitel

följande. inleder med diskuteraKapitel disponerat enligt Vi5 är att
Därefter följerbegreppet "flexibilitet" i arbetstidshänseende 5.1. ett

vilket redogör för vilka de möjliga bristerna nuvarandeavsnitt i vi iär
enskilde arbets-lagstiftning, både verksamhetssynpunkt och denurur

synpunkt har försökt bilda uppfattning5.2. Vitagarens oss en om
vilka arbetstidsmodeller finns på arbetsmarknaden vilkasamt omsom
behoven möjligheter till anpassningar och variationer 5.3.är av
Därefter förändringar lagstiftningens syftendiskuterar vi vad gäller
5.4. följandeVi konstaterar i därpå avsnitt det inte endast äratt

flexibilitet föranledaöverväganden kan tämligenattom som genom-
gripande förändringar bör lagstiftningen 5.5. Sedan diskuterarigöras
vi jämställdhetsaspekten samband med flexibel arbetstid 5.6.i Av-
slutningsvis antal sammanfattande ochvi kommentarerett ut-anger

förgångspunkter den fortsatta diskussionen 5.7.
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5.1 Vad innebär flexibilitet i arbetstidshänse-
ende

Bestämmelser arbetstid får återverkningar mängd olika sätt.om en
Som konsumenter påverkas vi arbetstidema inom t.ex. transportvä-av
sendet, handeln och restaurangbranschen. påverkasVi arbetstidernaav

övervägandenför de offentliganställda inom vård och omsorg, osv. om
arbetstid kan vidare utifrån andra utgångspunkter arbets-göras än
givar/arbetstagarförhållandet. Vad gäller transportnäringen måste be-
stämmelserna tillgodose trafiksäkerheten. Säkerhetsaspekteräven gör
sig tydligt gällande andrai verksamheter, såsom vid kämlqaft-även
verk. Vår analys hur flexibilitet i arbetstidshänseende kanstörreom
uppnås kommer emellertid endast behandla förhållandet mellan arbets-

och hans eller hennes arbetsgivare. deras tänkbaraDettagaren är
önskemål och behov vi måste försöka Det också derasutröna. ärsom
möjligen oförenliga eller åtminstone svårförenliga önskemål och behov

måste balanseras.som

Diskussionen arbetstid och flexibilitet har tidigare främst tagit sinom
utgångspunkt i arbetsgivarens behov. fortsättningenI väljer talavi att

verksamhetens behov. Sedan flertalet år har olika former model-om av
ler för arbetstidemas förläggning utarbetats och kommit till använd-
ning. förlägga arbetstagarnasAtt arbetstider enligt olika skiftsystem är

vanligt form föranvänd kunna förlänga driftstider och därmedatten
förbättra kapitalutnyttjandet. Turlistoma och schemaförläggningen

sjukvårdssektominom andra exempel på arbetstidsmodeller förärt.ex.
verksamhetens krav. Arbetstidsflexibilitet verksamhetssyn-mötaatt ur

punkt torde innebära möjlighet använda och förlägga arbetstidenatten
denså rationella kostnadseffektiva produktionen kanatt mest - -

bedrivas.

Vad kan då arbetstidsflexibilitet arbetstagarens synpunktanses vara ur
börFörst naturligtvis arbetstagaren har uppenbartsägas ävenatt ett

intresse verksamheten kan bedrivas på rationellt Defini-att sätt.ettav
tionen flexibilitet arbetstagarens synpunkt torde emellertidav ur vara

han eller hon har inflytande eller möjlighet påverka sinaatt ett att
arbetstidsförhållanden. Självbestämmande och yrkesmässigt äransvar

Ävendelar god arbetsmiljö enligt 2 kap. arbetsmiljölagen.iav en
litet känt effekterna på säkerhet och hälsa har dessutomärom om

självvalda arbetstider mycket positivt värde för arbetstagarna, enligtett
ÅkerstedtsTorbjörn till kommittén.rapport
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både verksamhets- och arbetstagarsynpunkt kan det vidareUr vara
lämpligt anlägga både kortare och längre tidsperspektiv. Detatt ett ett
kortare perspektivet den dagliga arbetstiden eller arbetstidenär per
vecka och månad. verksamhetssynpunkt handlar det snabbtUr attom

ställa produktionen för uppkommande behov,kunna mötaatt ettom
metoder. snabbt kunna ställatillverkning enligt just-in-time Attt.ex.

offentlig tjänsteproduktion,har alltid varit del inomt.ex.avom en
snabbt rycka olikavården där anställda måste beredda in iattvara

arbetstagarsynpunkt handlar diskussionen angående detsituationer. Ur
få möjlighet omfattningkortare tidsperspektivet i störreatt attom en

dagliga arbetstid, eller arbetstiden vecka ellerkunna disponera sin per
månad.

verksamhetssynpunkt kunnatidsperspektivet skullelängreDet varaur
konjunkturcykler, kunnaochsäsongsvariationer attt.ex. anpassa ar-

konjunkturenefterfrågevariationer beror påbetstidsuttagen till omsom
synpunkt kan det längre tidspers-hög eller låg. arbetstagarensUrär

yrkesliv.eller hela hans eller hennes Omdelarpektivet stora avvara
under yrkeslivet finns anled-behov och förmåga varierarmänniskors

arbetstidstlexibilitet detta perspektiv.fundera Detning på ävenatt ur
aktualiserasdet längre tidsperspektivetskall dock konstateras iatt

bestämmelserarbetstidsbestämmelser. Sålunda börbaraänannat om
ledigheter beaktas.ochsemestert.ex.

beskrivningövergår vi tillEfter dessa inledande en avresonemang
utifrån vadarbetstidslagstiftningnuvarande nämnts omsom nyss

flexibilitet.

vilkanuvarande lagstiftningFlexibilitet i5.2 -
bristernaär

Även har förskjutits, har motiventyngdpunktema med tiden någotom
likartade allt sedan denlagstiftning arbetstidsområdet varitför på

den förstatidigare träddeförsta arbetstidslagen Som nämntsantogs.
socialpolitiska skäl,och motiveradesarbetstidslagen i kraft 1920 av

rimlig fritid ochtillförsäkra arbetstagarnanödvändighetendvs. att en
och hälsaarbetstagarnas säkerhetmotivenvila. De övriga samtvar

och hälsaregler ökad säkerhettakt medrättvisesynpunkter. I att om
skydds-fram börjadearbetsmiljö och arbetarskyddbeträffande växte
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och hälsomotiven beträffande arbetstidens längd nedtonas. Enatt ny
arbetarskyddslag trädde i kraft 1949. Arbetarskyddslagen och därefter
arbetsmiljölagen innehöll regler bl.a. arbetstiden förläggning. Moti-om

för reglerna i arbetarskyddslagen naturligtvis främst arbetsta-ven var
säkerhet och hälsa.garnas

År 1957 infördes i arbetstidslagen viss dispositivitet till förmån för
kollektivavtal hade slutits eller godkänts central arbetstagaror-som av
ganisation. Inför 1970 års allmänna arbetstidslag framhölls disposi-att
tiviteten borde utökas, starkt för så skeddeett argument att attvar
tillämpningsområdet skulle vidare. Detta innebar kravgöras på möjlig-
heter avvikelser. lagförarbetenaIgöra tillatt 1970 års allmänna ar-
betstidslag prop. 1970:5 102 uttalade vidare departementschefen atts.
lagstiftningens grundläggande uppgift de börattvar ange normer som
gälla frågai den tid arbetstagarna får användas till arbete. Normer-om

skulle värde inte minst underlag för arbetsmarknadspar-na vara av som
diskussioner arbetstid. Vid dennaternas tid och fram till det attom

1982 års arbetstidslag trädde krafti fanns alltså regler arbetstidensom
förläggning arbetarskydds-i och därefter arbetsmiljölagen. lagförar-I
betena till den lagen prop. 1976/77:149 301-302 uttaladesenare s.
departementschefen det otvivelaktigt fanns vissa skyddsaspekteratt att
beakta i arbetstidssammanhang och dessa borde liksom dittillsatt
föranleda vissa begränsningar friheteni fördela arbetstiden.att

Reglerna arbetstidens förläggning flyttades från arbetsmiljö-överom
lagen till arbetstidslagen 1982. frånLagen 1982, den gällan-ärsom nu
de arbetstidslagen, innehåller därmed regler arbetstidens längdom
ordinarie arbetstid, jourtid, allmän och särskild övertid, nödfallsöver-
tid och mertid, vissa bestämmelser betydelse för arbetstidensav
förläggning nattvila, måltidsuppehåll, veckovila,rast, samtpaus,
föreskrifter arbetsgivarens skyldighet informera, föra anteck-attom
ningar Dessutom innehåller lagen bestämmelser Arbe-m.m. om
tarskyddsverkets dispensförfarande tillsyns- och ansvarsbestäm-samt
melser. Den 23 november 1996 träder vissa förändringar lagen iav
kraft, vilka föranledda EG:s arbetstidsdirektiv.är Förändringarnaav
innebär främst dispositiviteten till förmån för kollektivavtalatt i fort-
sättningen begränsas EG-direktivets regler. Det kommerav samma
gälla för de dispenser meddelas Arbetarskyddsstyrelsen. Vårsom av
framställning nedan sin utgångspunkt i de gällande bestämmel-tar nu

i arbetstidslagen.serna

skyddslagstiftning.Arbetstidslagen i huvudsak offentligrättsligär en
Lagens bestämmelser vänder främstsig till arbetsgivaren och efterlev-
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naden tillses Arbetarskyddsverket. Ytterst lagenav sanktionerad,är
dels förbud, förelägganden och viten och delsgenom bötes- ochgenom
andra straffpåföljder. Lagens rättsliga karaktär liknar på detta sätt
arbetsmiljölagens. En viktig skillnad mellan de två dockär arbets-att
tidslagen innehåller civilrättslig aspekt i det lagen dispositiven att är
till förmån för kollektivavtal. Tillsynen enligt arbetstidslagen bortfaller

kollektivavtal arbetstidett träffas. Arbetsmiljölagenom däremotom är
helt igenom tvingande lagstiftning, emellertiden kan kompletterassom
bestämmelser i kollektivavtal. Då arbetsmiljölagenav ramlag-är en

stiftning främst allmänna mål och principer kompletterassom anger
den dessutom Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter.av

5.2.1 Flexibilitet verksamhetssynpunktur

Det kanske tydligaste uttrycket för lagstiftaren har beaktatatt verk-
samheternas och produktionens behov lagens dispositivitetär till

förmån för kollektivavtal. Huvudregeln kollektivavtalär att avvi-om
kelser från lagen måste ha slutits eller godkänts central arbetstagar-av
organisation. På arbetsgivarsidan kan däremot antingen enskilden
arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation i avtalet. Beträf-en partvara
fande vissa lagens regler övertids- och mertidsbegränsningama,av
nödfallsövertid nattvilan, krävssamt medverkan central arbets-av
tagarorganisation. Men de kollektivavtal träffas lokalt gäller högstsom

månad.en

Vad gäller lagens dispositivitet har alltså lagstiftaren möjlig-menat att
het till anpassning lagens bestämmelser, och därmed till avvikelseav
från lagens regler, måste finnas. Avvikelser skall dock enligt lagen ske

medverkan central organisation på arbetstagarsidan,genom dvs. påav
förbundsnivå. Enligt lagstiftaren riskenär mindre skyddet bliratt
eftersatt avvikelsemöjligheten finns på den centrala nivånom på ar-
betstagarsidan. Ur verksamhetssynpunkt kan emellertid frågas inteom

behov anpassning finns på bransch-/förbundsnivåsamma ocksåav som
finns på den nivån där verksamheten faktiskt bedrivs. Detta skulle för
övrigt linjei med arbetsmiljölagen utgår från detvara enskildasom
arbetsstället, dvs. verksamhetsnivån.

Lagens dispositivitet har i omfattninganvänts ochstor kollektivavtal
bl.a. innehåller arbetstidsbestämmelser, vilkasom i eller mindrestörre

omfattning avviker från lagens bestämmelser, har träffats för en
mycket del den svenskastor arbetsmarknaden. Förhållandet mellanav
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de centrala och lokala från avtal till avtal.nivåerna varierar Förenklat
avtal fortsättningenkan vissa centrala i användssägas att termen

förbundsavtal arbetstidsförhållandenvilka skall rådaanger som om
kommer lokalt. Reglerna sådana avtalinte iöverens annatman om

benämns ibland stupstocksregler och kan innebära ordinariet.ex. att
heltidsarbete skall förläggas med åtta timmar dag från måndagper

Andra för-fredag inte har överenskommits lokalt.annatt.o.m. om
bundsavtal vilka de lokala harinom göraparterna attramar upp,anger

heltidsarbete fyrtio helgfri veckaordinarie timmarärt.ex. att per men
dagliga arbetstiden skall förläg-lokalt får bestämma hur denatt man

förbundsavtal föreskrivertredje, mindre vanlig, kategoriEn attgas.
deöverenskomna bestämmelser inte kan disponerasvissa centralt av

arbetstid fyrtio timmarlokala ordinarieattparterna, t.ex. peren om
skall daghelgfri vecka innebär arbetstagaren arbeta åtta timmaratt per

främstfredag. förekommer också, kanske påfrån måndag Dett.o.m.
arbetstidslagentjänstemannasidan, förbundsavtalen inteattatt anger

lagens regler med avtalsbe-punktgäller de på varje ersätterutan att
kollektivavtal innehåller be-studeradestämmelser. Samtliga av oss

modellerna.enligt de beskrivnastämmelser arbetstid någonom av

arbetstidslagens bestämmelsearbetstid innebärVad gäller ordinarie att
vecka. Med undantagarbetstid får till högst timmarsådan uppgå 40 per

och veckovila innehåller emeller-bestämmelser nattvila,för rasterom
arbetstiden skall fördelasför hurlagen några begränsningartid inte

koncentrera den ordinariealltså möjligtunder veckan. Det är att ar-
dock vecko-veckans dagar, förutsatttill endast delbetstiden atten av

möjlighetdärtill kommer40 timmararbetstiden inte överstiger atten
infalla.veckovila normalt I vissaövertid. Vid veckans slut skallta ut

arbetsförhållan-till arbetets ellerfall det behövs med hänsyn naturnär
arbetstiden genomsnittsberäknaskan den ordinariedena i övrigt över

fyra veckor.

ordinariegenomsnittsberäkning denkollektivavtalOm ett avom
följer lagen kommerandra fall de direkt intearbetstiden i än avsom

alltid medbehov arbetstidtill stånd måste alltså ökat mötas attett av
för den personal verk-det skall inomövertid mötasuttas ramenom

med timmarövertid får 48samheten redan har. Lagen tasatt utanger
kalender-fyraveckorsperiod, eller med timmar underunder 50 enen

kalenderår får uppgå till högst 200övertid undermånad. Uttaget ettav
möjlighetenövertid finns främstbehov ytterligaretimmar. För attav

för den kol-teckna kollektivavtal detta. ingaLagen gränserangerom
ytterligare övertidkollektivavtallektivavtalade övertiden. Om inte om
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kommer till stånd kan, det finns särskilda skäl, Arbetarskyddssty-om
relsen lämna dispens för ytterligare 150 timmar.

bestämmelseLagens ordinarie arbetstid kan alltså inte sägasom vara
särskilt utformad med tanke på variationer i arbetsmängd kan före-att
komma. För lösa kanske tillfälligt ökat behovatt arbetskraftett av
under eller under viss tidt.ex. säsong inom för denen annan ramen
personal verksamheten har, måste alltså övertid Enligt dentas ut.

arbetstid och arbetsmarknadsekonomi bilagarapport 8om som
utarbetats på uppdrag kommittén, har övertidsuttaget inom industrinav
ökat trendmässigt sedan börjadeSCB mätningarna 1973. För varje
högkonjunktur har övertiden del den faktiskt arbetade tidensom av
blivit Inom antal svenska företagstörre. pågår diskussionerett stort om
införande någon form arbetstidssystem det möjligtgör attav av som
variera arbetstidsuttaget förhållandei till variationer i arbetsmängd, så

variationema på bättre skall kunnaatt inom förett sätt mötas ramen
den ordinarie arbetstiden. Inom vissa företag och förvaltningar har
sådana avtal kommit till stånd. En redovisning detta i bilagaav ges

Möjligheten övertid enligt arbetstidslagen dessutom avseddatt ta ut är
för oplanerade och tillfälligt uppkommande behov. Vissa variationer i
arbetsmängd, säsongsvariationer, emellertid inte dent.ex. är av
karaktären väl förutsedda händelser inträffarutan exempelvissom
varje år. kan därförDet frågas hur detta väl förutsedda behov skall
tillgodoses enligt arbetstidslagens regler.

Lagen vidare alla arbetstagare skall ha ledigt för nattvila ochattanger
i vilan skall ingå tiden mellan midnatt och klockanatt 05. Denna

bestämmelse benämns ibland principiellt nattarbetsfcirbud. Detettsom
dock viktigt påpeka bestämmelsenär innehåller undantag.att Avatt

lagen följer undantag får ske arbetet måste bedrivas nattetidatt om av
hänsyn till dess allmänhetens behov eller andra särskildaart, omstän-
digheter. Som exempel på vad kan processindustri-nämnassom avses

sjukvård och vissa Vidare kan naturligtvis lagens be-transporter.er,
stämmelse avvikas från kollektivavtal på be-sättgenom som ovan
skrivits.

Liksom för övriga bestämmelser alltså lagen möjlighet tillger en
avvikelser kollektivavtal. den verksamhetFör inte omfattasgenom som

undantagsmöjligheten direkt lageni gäller således nattarbeteattav
endast kan komma till stånd överenskommelse träffas kollektivav-iom
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tal. verksamhetssynpunktUr kan möjligen frågas detta till-ärom en
fredsställande reglering, dvs. huvudregeln arbete påatt är äratt natten
förbjudet. förmodligenDet så verksamheter samhälletär i pågåratt
under dygnets alla timmar på helt idag bestämmel-sätt änett annat när

fonnulerades. Dessutom delar samhällsekonomin idagär storasen av
integrerad globali marknad. ställerDetta krav tillgänglighetpåen nya
och verksamhet kan bedrivas dygnet Enligt den påatt runt. rapport som

Åkerstedt,uppdrag kommittén utarbetats professor Torbjörnav av
arbetar 8 alla arbetstagare i Sverige under 10procent natten, procentav

och kvinnorna.7männen procentav av

Arbetstidslagen föreskriver vidare arbetstagarna skall ha minst 36att
sammanhängandetimmars veckovila under varje period dagar.sjuom

Även vilan långt förläggasså möjligt skall till veckoslut kan tvåom
viloperioder förläggas i sin ände tvåveckorsperiod. På så sättvar av en
kan arbete utföras elva dagar i följd avbrott för veckovila. Det ärutan
däremot inte möjligt kortare veckovila under vecka föratt ta ut en en

förlänga vilan vecka i motsvarande mån. En sådannästaatt genom-
snittsberälcning skulle kunna önskvärd både verksamhets- ochvara ur
arbetstagarsynpunkt. Arbetsgivaren får emellertid undantag frångöra
bestämmelsen det föranleds något särskilt förhållande inteom av som
har kunnat förutses, nödfallssituation. vanligt gällerSomt.ex. en
naturligtvis bestämmelsen kan avvikas ifrån kollektivavtal.att genom

Flexibilitet arbetstagarsynpunkt5.2.2 ur

finns inga bestämmelser i arbetstidslagen angående den enskildeDet
arbetstagarens möjligheter påverka arbetstidsförhållanden.sinaatt

skiljer från arbetsmiljölagen dettaLagen sig i avseende. Den tarsenare
nämligen den enskilda arbetstagaren och arbetsplatsen utgångs-som
punkt och arbetsförhållandena skall tillnämner t.ex. att anpassas

förutsättningararbetstagarens särskilda för arbetet kap. andra3
stycket. tidigare föreskriverSom också arbetsmiljölagennämnts att
det skall eftersträvas arbetsförhållandena möjligheter till bl.a.att ger

utvecklingpersonlig och självbestämmande kap. stycket.2 sjätte
Enligt arbetstidslagens civilrättsliga dvs. dispositivitetenmoment,

kollektivavtal, alltså arbetstagarkollektivet möjlighet attgenom ges
förfoga lagens bestämmelser. Men denna inte till denöver rätt ges
enskilde arbetstagaren.

Vilka anspråk kan då den enskilde arbetstagaren ha arbetstids-på sina
förhållanden möjlighet till inflytande torde omfatta både arbetsti-En
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dens längd och förläggning. Vidare borde arbetstagarens önskemål och
behov både deti kortare och längre tidsperspektivet diskuteras.

Vad gäller det kortare perspektivet kan det gällat.ex. för-rastemas
läggning under dagen. Kanske vill någon kunna sin i anslut-ta ut rast
ning till arbetsdagens slut och på så förkortasätt arbetsdagen. Arbets-
tidslagen föreskriver dock skallatt rast eftertas femut timmar.senast
Annat kan naturligtvis avtalas i kollektivavtal, lagen innebär attmen en
överenskommelse detta mellan enskild arbetstagare och hansom en
eller hennes arbetsgivare inte tillåten.är

En arbetstagare ordinarie arbetstid fyrtioär timmar veckavars ochper
någon anledning vill arbeta undersom av period för sedanattmer en

arbeta mindre kan inte det dågöra arbetstidslagen föreskriver högst
fyrtio timmar varje vecka. Annat kan avtalas i kollektivavtal, men en
överenskommelse mellan den enskilde arbetstagaren och arbetsgivaren

inte tillåten.är

Över yrkesliv torde de flestaett människors behov och förmåga tillav
förvärvsarbete variera. Föräldraledighetslagen underlättar för små-
barnsföräldrar under viss tidatt ned i arbetstid eller helt lediga.vara
Studieledighetslagen det möjligtgör ledig för studier.att Annanvara
ledighetslagstiftning möjliggör olika former ledighet för radav en
olika syften. Men den lag särskilt reglerar arbetstid innehåller ingasom
överväganden människors varierande behov och önskemål. Somom vi
skall återkomma till kapiteli ledighetslagstiftningen7 är också intres-

det skälet densant utgår från denatt enskilde arbetstagarenav och
föreskriver antal rättigheter.ett

När arbetstid diskuteras dettai längre tidsperspektiv det aktu-är även
ellt fundera på lagstiftningatt denän arbetstid.rör Nyssannan som
nämndes föräldra- och studieledighetslagarna. finnsDet sagt ävensom

ledighetslagstiftning sikte på olika situationerannan tar i männi-som
skors liv eller underlätta politisktatt och fackligtt.ex. arbetesom avser

möjlighetersamt vårda äldre och handikappadeattge närstående.

En lagstiftning emellertid har betydelse för samtliga arbetstagaresom
semesterlagen.är Lagen innebär de tjugofem lagregleradeatt av semes-

terdagarna, Överstigandetjugo måste varje år.tas ut del kan isparas
fem år, dagarna måste och hela dagar.men tas Ettutsparas som spa-
rande den semesterledighet överstiger tjugo dagarav undersom en
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förfoganderätt för arbetstagarenmedföljd år kombinationi störreenav
tidsperspektiv kunna innebäraskulle längreden ihur ettut, ettöver tas

sparadearbetstidsflexibilitet för arbetstagaren. Denmåttstörre av
förkortaunder periodanvändas tillskulle kunna attt.ex.semestern en

ställas detbör därförvecka. Frågandag ellerarbetstiden omperper
dettasemesterlagen iändringar ilämpligt vissakan göraatt avse-vara

ende.

antalarbetsmarknadenpåSituationen5.3 ett-
arbetsplatsbesök m.m.

arbetstidsfrå-vad gälleroch bristerbehovfå erfarenhetersyfteI att av
arbets-antalhar företagitområdet vilagstiftningen påoch stortettgor

bådeföreträdare förpåhar lyssnatlandet. Viplatsbesök irunt om
ochredovisningardel olikatagitoch anställdaarbetsgivare samt av

tämligentill vissaslutakunnatEfter hand har vi attrapporter. oss
kan dras.slutsatsergenerella

arbetstids-antal olikaoändligtuppvisarArbetsmarknaden närmasten
förutsättningarskiftandeoch starktolika kravberoende påmodeller

anställdasdenaturligtvisvarierarVidareverksamheter.och typer av
måste kunnalagstiftningentydligtvisarönskemål.och Dettabehov att

förhållanden. måsteDetindividuellalokala ochtill varaanpassas
olikaoch inomarbetstidsmodellerbygga systemmöjligt att egnaupp

Arbetstidenindivider.och för olika ärförvaltningarföretag och en
tydligtalldelesdetta framstårverksamhetsanpassas,fråga som

dethur oftapåfallandedet ändåolikautgångspunktema ärärTrots att
varierande önskemålarbetstagarnaslångt förenatämligenverkar gå att

denkonstaterasålunda kunnatharkrav. Vi attverksamhetensmed
påarbetstid detförlägga sinmöjlighetsjälva fått görpersonal attsom

iakttagelseiakttas.krav kan Dennaverksamhetenssådant sätt attett
arbetstidsmodeller inomantalgjortsutvärderingstöds ettavsomenav

finns någradet integenerell slutsatsenligt vilkensjukvården, är atten
ocharbetstiderönskemål brapersonalensmellanmotsättningar om
Spribättre tider,Motbemanningenvad gällerkravverksamhetens

verksamhetenvilka kravväl medvetnaanställda1995. De är om
arbetslag. Viemellan och ikollegorkommerställer och överensman

betraktasbrukartraditionelltarbetstiderdelhar även noterat att somen
medvälänstgöring,eller nattj överenshelg-obekväma, t.ex. passarsom

Sålundalivet.perioderunder vissaönskemålarbetstagaresvissa av
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möjliggör förmodligen de vanligtvis obekväma arbetstidema vissa
människor huvud lönearbeta, tillfälligt elleröveratt permanent.mer
Lokala överenskommelser handlar inte endast arbetstidens för-om
läggning, arbetstidens omfattning ochäven vissa ersättningsfrågor
ingår lösesoch i de lokala diskussionerna

Allt naturligtvis inte rosenskirnrande. Vi harär under våra besök och i
de vi tagit del uppmärksammats på rad frågeställningarrapporter av en
och svårigheter. Många dessa kan knappast avhjälpas endastav genom
förändringar i lagstiftningen, de och löses bästär artav en annan

förhandlingar mellan arbetsmarknadens Lagstift-t.ex. parter.genom
ningen torde dock kunna ändras förutsättningarså skapas föratt att

bättre skall kunna hantera lösaoch olika frågor i arbetslivet.man

5.4 Förändringar lagstiftningens syftenav

Vi kan konstatera den enskilde arbetstagarens inflytande och möj-att
ligheter påverka sina arbetstidsförhållanden inte har varitatt egna
motiv bakom arbetstidslagstiftningen. Tvärt har uttalats, apropåom
valet mellan arbetstidsforkortning och högre lön, med hänsyn tillatt
produktionens krav på rationell organisation, där arbetstidens längden

förläggningoch betydelsefulla faktorer, det kaninte överlåtas åtär de
enskilda arbetstagarna för sig sina val. Produktionen,att göravar egna
menade krävde självfallet enhetlighetviss på arbetstidensman, en
område prop. 1970:5, 26-27. Valet mellan kortare arbetstid ochs.

fritid skulle alltså träffas på de enskilda arbetstagarnas vägnar,mer
antingen lag eller kollektivavtal.genom

heller deInte varierande behoven förutsättningarnai och för verksam-
heten de olika företageni och förvaltningarna har särskilt framhållits i
förarbetena till arbetstidslagstiftningen. Reglemas utformning, t.ex. att
lagen inte innehåller särskilt styrande regler för hur arbetstiden skall
läggas under vecka och det finns möjlighet övertid,ut att att ta uten

lagens dispositivitet till förmån för kollektivavtal slutits ellersamt som
godkänts central arbetstagarorganisation, har tillgodoseansettsav
verksamheternas krav.

Motiv rörande flexibilitet arbetstagar- och verksamhetssynpunktur
skulle alltså behöva inarbetas i lagstiftningen arbetstid. Vi villom
emellertid uttala alldeles klart regler arbetstagarnas säkerhet ochatt om

6 l6-l277
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hälsa inte får urholkas för uppnå ökad flexibilitet. ökadeEnatt en
flexibilitet måste därför vinnas inom skyddslagstiftningens Det ärram.
därför nödvändigt klarlägga och renodla lagreglemas egentligaatt
syften. Vidare vi kollektivavtalen bör central delatt ianser vara en en
ökad flexibilitet.

Vi vill framhålla arbetstidsfrågomasäven betydelse för männi-stora
skors hela livssituation. En vanlig heltidsanställning innebär att en
tredjedel arbetsveckans fem dagar lönearbete.åt Till dettaägnasav
kommer den tid går anslutningi till arbetet, i formt.ex.som av resor

Årtill och från arbetet. efter mellanår avslutad utbildning och ålder-
spension delar tillvaron yrkesarbete. skapa bättreägnas Attstora av
förutsättningar för inflytande och kunna påverka sin arbets-att egen
tidssituation i både det korta och långa tidsperspektivet, måste betrak-

mycket viktig välfärdsreform. Vad det handlartas ärytterstsom en om
kunna förena yrkesarbetet med livet utanför arbetet och arbetsplat-att

Ökadedvs. familjeliv och socialt liv i övrigt. möjligheter tillsen,
inflytande och påverkan sin situation förbättratorde förutsätt-av egen
ningarna för både och kvinnor för hem ochmän störreatt ta ett ansvar
familj.

dem dag arbetar ofrivilligAv i deltid majoriteten kvinnor. Omärsom
möjlighet arbetstagarna i utsträckning själva bestämmastörreattges

arbetet skall utföras skulle förutsättningarbättre skapas för kvinnornär
gå i arbetstid för dem har ofrivillig deltidsanställning.att upp som en

förutsätter naturligtvis verksamheten har behovDetta att av mer ar-
betskraft. skullePå så kvinnorna ökade möjligheter få delsätt attges

kompetensutveckling, karriärmöjligheter skerAtt så har ävenav m.m.
framkommit vid vissa kommitténs arbetsplatsbesök, besö-vidt.ex.av
ket på Polismyndigheten i Stockholms län se i avsnitt 4.5.2.ovan,
Arbetstidsfrågan detta viktigpå jämställdhetspolitisk fråga.är sätt en

därför syften rörandeVi jämställdhet, familjeliv och socialtattmenar
hänsyn tillliv i övrigt måste på tydligare arbetstidslag-isätttas ett

stiftningen. skall särskilt framhållas flexibilitet arbetstagar-Det att ur
tordesynpunkt ändamålsenlig metod för sådanauppnåattvara en

syften.

Avslutningsvis vill detta framhållavi i avsnitt arbetsmarknadspar-även
frågor.betydelse i dessa Vi utifrån tydligtvissa angiv-ternas attmenar

målsättningar, det finnaspolitiska borde förutsättningar endastintena
förstärka s.k."bibehålla den svenska modellen. kommerViävenutanatt
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i kapitel utveckla hurnästa vi för arbetstids-att parternasanser ansvar
frågorna kan förstärkas.

5.5 Andra aspekter på eventuella lagändringar
Vi har i uppdrag undersöka hur lagstiftningen kanatt bli flexibel.mer
Som diskuterades torde detta medföra lagstiftningenattnyss om ar-
betstid borde tillföras syftningar med avseende enskildapå arbets-nya

och verksamheter. finnsDet emellertidtagare andra aspekteräven på
arbetstidsfrågoma bidrar till lagstiftningen arbetstid börattsom om
genomgå vissa tämligen genomgripande förändringar. Den aspek-ena

gäller samhällets utveckling allmänhet,iten särskilt med avseende på
arbetslivets utveckling. Vi berörde detta kapiteli 2 och skallämne
fortsätta diskussionen i detta avsnitt. Den andra aspekten de arbets-är
tidsregler finns i EG:s arbetstidsdirektiv, vilka Sverige fortsätt-som
ningsvis måste iaktta. Då redogörelsen EG-direktivet kommer attav

tämligen väljeruppta vi läggaett denstort iutrymme, att ett eget
kapitel kapitel 6.

5.5.1 utvecklingenHar i samhället och arbetslivet gjort
arbetstidslagen föråldrad

Under den tid de gällande arbetstidsreglema varit i kraft harsom nu
samhället och arbetslivet genomgått förändringar. I kapitel 2stora
redogjorde vi översiktligt för vissa utvecklingsdrag i samhälle och
arbetsliv under de åren. Det kan vissa desenaste lagreg-noteras att av
ler gäller idag de sedan flera tiotalsär år. T.ex. det s.k.som samma
principiella nattarbetsförbudet med dit hörande möjligheter till avvi-
kelser, infördes 1949 års arbetarskyddslag vid den tiden gälldegenom
förbudet mellan klockan 23 och klockan 05. Från den lagens tillämp-
ningsområde undantogs arbete i hemmet och sådant arbete som ar-
betsgivaren inte hade vaka Det undantagetöver. från denatt övertogs
fram till dess gällande arbetarskyddslagen från 1912 och gäller
alltjämt undantagsbestämmelsema i arbetstidslagen. Lydel-som en av

i nuvarande lag i denär enligt 1912 årsstort arbe-sen samma som
tarskyddslag.

Att många reglerna i nuvarande lagstiftning äldre datumärav av
innebär naturligtvis inte i sig de bör ändras. förändringarDeatt som
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emellertid det börgenomgått innebärsamhälls- och arbetsliv prövasatt
avsedda har bety-reglerna förändamåli vad mån de sammasom var

utvecklingen medförtinteVidare bördelse idag. attövervägas om
föremål för modernisering. Ettbör bliallmäntlagstiftningen sett en

lagstiftning.genomförts iförändringarexempel på detta är annansom
lagstiftningsarbeten skyddsmoti-framhållits tidigareiharDet attt.ex.

medtaktlängd torde ha avtagit iarbetstidensför reglering attavven
ff.fram t.ex. 1970:5, 25arbetarskyddslagstiftningen växt prop. s.

omfattningdag iarbetslivet iexempel kan störreEtt attannat vara
ochmellan arbetsgivareförhållandetförändrad påpräglas synav en

arbetstidlagstiftningenställaskan därförFråganarbetstagare. omom
arbetsgiva-mycket handlariborde vila pålängre attsynsättett omsom

ordnat" arbets-arbetethur"vakarkontrollerar lagen äröversägerren
sjuttiota-grad i börjanväsentligtIdag i större än t.ex.ärtagaren. av

arbetsorganisationenarbetstidslagenden allmännalet, då antogs,
bygger iarbetsorganisationmoderndecentralisering. Enpräglad av

hämtaskanExempel på dettasjälvbestämmande.omfattning påstörre
vårdsektorn,utvecklats inomarbetstidsmodellerolikafrån de som

sinautsträckning bestämmersjälva ianställdavilka deenligt stor egna
Vidarekräver.vad verksamhetenvetskapenutifrånarbetstider om

för lön ochmåttfullgjorda timmarantaletförmodligengäller att som
och ersättningför löntill förmånbetydelse,avtagit iharersättning som

ellerproducerararbetstagarenprodukt eller tjänstdenbaseras på som
tillhandahåller.

självbestämman-och högre graddecentraliseringuttryck förEtt aven
och påhemarbete iteknikutvecklingen,understöds ärde, avsom
för hurbetydelsebl.a. för teknikensviredogjordekapitel 2distans. I

ellerhemarbete iavseenden inteviktigaoch iutvecklas ärarbetslivet
arbetslivetsdelförut.dag Dettai ärdistans detpå avensomsamma

förgäller tid ochvadrad avseenden,flexibilitet iökande t.ex. rumen
utförande.arbetets

samhällslivetarbetslivet och iutvecklingen inominnebärSammantaget
bli före-kunnaarbetstidslagstiftningen börrimligtdeti är attstort att

modernisering.betydandemål för en
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5.6 Jämställdhetsaspekter
Vår slutsats i detta kapitel ökad flexibilitetär i arbetstidensatt längden
och förläggning på arbetstagarens villkor förutsättningarstörre attger
tillgodose individens varierande behov och förmåga under yrkeslivet.
Dessa kan givetvis eller mindre förenliga med verksamhetensvara mer
lcrav, vilket i praktiken torde i vilkenavgöra utsträckning arbetstaga-

olika önskemål kan beaktas. Ur jämställdhetssynpunkt detrens är
naturligtvis inte önskvärt flexibla regler för arbetstidatt leder tillmer

arbetstiderna helt hänsynstagandeatt till individenutan tillanpassas
verksamhetens villkor. Det skulle kunna leda till arbetstidsmönster

inte för småbarnsföräldrar. Våra erfarenhetert.ex. frånsom passar
arbetsplatsbesök emellertid detär tämligen långt gåratt förenaatt
arbetstagarnas varierande önskemål med verksamhetens krav.

Liksom kortare arbetstid flexibel arbetstidutgör både möj-en mer en
lighet och risk jämställdhetssynpunkt. Till del beror utfalletstoren ur
på hur och kvinnor väljer disponeramän minskad eller ökadatt en en
lönearbetstid. Det rimligtär önskemålen i vissatt mån skiljeranta att
sig mellan kvinnor och Kvinnor emellertidmän. inte någonutgör
enhetlig lika lite det. Olika kvinnormän gör och hargrupp, mänsom
skilda drömmar och önskemål hur livet och arbetet skall Detom vara.

deras olika önskemålär och behov vi måste försöka tillgodose,som
både kortare och längre tidsperspektiv.sett ettur

Vi har redan konstaterat förläggning arbetstagarnasatt arbetstideren av
enligt olika skiftsystem vanligt använd formär för kunna för-atten
länga driftstider och därmed förbättra kapitalutnyttjandet. Att snabbt
kunna ställa för verksamhetens krav haratt möta alltid varit delom en

offentlig tjänsteproduktion, inom vården där flertalet arbetsta-t.ex.av
kvinnor. Flexibilitetär således något kvinnorär sedan längegare som

har levt med eftersom de finns yrkeni där flexibiliteten naturligär en
del arbetets organisation. Det under tid flexibelärav senare som ar-
betstid har blivit aktuelläven på de delar arbetsmarknaden därav en
majoritet arbetstagarna är män.av

diskuteradeVi i kapitel 4 kortare arbetstid skulle kunna bidraatt tillen
ökad jämställdhet. I debatten hävdas bl.a. skullemännenatt störreta ett

för hemarbetet de minskar sin lönearbetstid. Ett liknandeansvar om
torde kunna föras fråganiäven ökad flexibilitet.resonemang om en

Under förutsättning väljer minska lönearbetstidenatt männen att när
barnen små skulle ökadär jämställdhet kunna uppnås förutsatt atten
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period. förläggning arbetstiderflexibiliteten gäller längre Enöver aven
föräldrarnagenomföras så den tidhushållet skulle kunnainom att som

Ökade för både kvinnorutökades. möjlighetertillbringar med barnen
till det blirarbetstider torde också ledapåverka sinaoch attmän att

familjförena lönearbete och ilättare för dem stort.att eansvar

hemarbetet följer däremotdeltagande i i övrigtEtt männenstörre av
period kompenserasarbetstid undermed självklarhet. lägreinte En en

mindreellerandra tillfällen ochutökad arbetstid vid en merav en
denna tidlönearbetstiden innebär heller inteminskninglångvarig attav

förkortad arbetstidfallethemarbete. Liksom ianvänds till an-av en
till fritidsaktiviteterutanför arbetsplatsentidenvänds merparten av

och kvinnorskapitelkonstaterade i 4och vila. Vi mänsattsömnsamt
respektivepåverkas vilka manligautsträckninghemarbetstid i stor av

liknandeefterfrågas i hemmet. Ettarbetsuppgifterkvinnliga som
det gällerdenna del.tillämpligt i Närtorde ävenresonemang vara

nödvändigtdetför barnen videlafrågan ärattansvaretatt menarom
skalljämställtoch påför kvinnorattityder sättpåverka män ettattatt

lönearbetstiden iperioder minskaundermöjligheten vissaanvända att
tiden med barnen.syfte utökaatt

förvärvs-hög kvinnligförskapatshar goda förutsättningarSverigeI en
arbetslivetdelta iväljer intei dagde kvinnorfrekvens. För attsom
olämplig,arbetstiderförläggningendeltid äreller arbeta attatt avp.g.a.

möjlig-leda tillkunnaarbetstideninflytande störreskulle ökat överett
skulle dessutomflexibilitetökaddelta yrkeslivet. Eniheter att ge

önskaranledningarolikakvinnormöjligheter för deökade som av
Även harkvinnorperioder. mångaunder vissautöka arbetspasssina

arbetstids-möjligheter tillarbetstidflexibelbehov annansom gerav en
i dagskulle kvinnorVidaredag.timmarförläggning 6än t.ex. somper

livssi-deraskvar i arbetemöjlighetheltid fåarbetar ävenatt stanna om
aktualiseras.förändrad arbetstidoch behovetförändrastuation av en

förkonsekvenserpåpekat få positivatidigare harskulle viDetta som
kompetensutveckling, karri-möjligheter tillform ökadekvinnor i av

ökad flexibilitet ianvända,Viärmöjligheter rättatt ger enmenarm.m.
ochför både kvinnormöjlighetarbetstider bättre män att anpassa

innebär lönear-och Dettatill familj esituationenarbetslivet atttvärtom.
önskvärt.dettaperioder livet dåutökas under ikanbetstiden äräven

människordessutomarbetstideninflytandeökatAtt överett somger
vidgadehandsmåbarneller inte harhar familjinte att ta om,som

naturligt-situationarbetslivet efter sinmöjligheter äratt egenanpassa
positivt.Vis
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5.7 Sammanfattande kommentarer

Vi har dettai kapitel analyseratnärmare vilka bristerna kan anses vara
i nuvarande lagstiftning utifrån vissa antaganden innebörden iom
begreppet flexibilitet i arbetstidshänseende. harVi konstateratäven att
det finns ytterligare faktorer talar för förändringar böratt isom göras
regelsystemet en dessa EG:s arbetstidsdirektiv skallav vi dock- -behandla i kapitel.nästa Sammantaget innebär det tämligenatt ge-
nomgripande förändringar förmodligen bör arbetstidslagstift-göras av
ningen.

Beträffande flexibilitet arbetstagarsynpunkt vill vi införa regelur en
princip varje arbetstagaresom att skallanger haen möjlighetom till

inflytande sina arbetstidsförhållanden,över såväl omfattning som
förläggning. kommerVi utveckla principensatt innehåll och konkreti-

dess rättsliga innebörd i kapitelsera

Vad gäller flexibilitet verksamhetssynpunkt vill vi lagstiftningenur att
fortsättningsvis på tydligare skallett möjliggörasätt variationer och
anpassningar arbetstidsförhållanden på den nivå där verksamhetenav
bedrivs. En central del i detta bör fortsattäven kollektivavtalvara om

Ävenarbetstid. detta kommer utvecklas i kapitelatt

I avsnittet 5.4 diskuterade vi vilka syften arbetstidsregler börovan nya
ha. Reglerna måste naturligtvis fortsättningsvis tillgodose arbetstagar-

säkerhet och hälsa. Regler skapar förutsättningarnas försom större
flexibilitet arbetstagar- och verksamhetssynpunkt får därförur inte
innebära skyddet för arbetstagarnaatt försämras. En flexibilitetstörre
måste skapas inom skyddslagstifiningens Vidare vi attram. menar
arbetstidsfrågomas betydelse för arbetstagarnas hela livssituation bör
innebära arbetstidens betydelseatt för jämställdheten mellan könen

för familjelivsamt och socialt liv i övrigt bör tydligare uttryckas i nya
regler.

När vi kapiteli skall7 undersöka hur dessa förändringar kan genomfö-
kommer vi två allmännaövervägaatt frågeställningar.ras Den första

gäller förhållandet mellan lagstiftning och kollektivavtal, dvs. vad bör
regleras i lag och vad bör regleras i avtal mellan arbetsmarknadens

Enligt våraparter. utredningsdirektiv skall arbetstidsfrågorna även
fortsättningsvis så långt möjligt regleras i avtal mellan arbetsmarkna-
dens EG-direktivetparter. innebär vissa begränsningar i parternas
avtalsfrihet. Bl.a. detta skäl finns det anledning utveckla ochav att



Flexibel arbetstid och hur SOU 1996:168 145när, var-

andra frågeställ-svenska modellen" i andra delar.förstärka "den Den
fortsättningsvis börgäller lagstiftningenningen även vara avom

regle-arbetstidsbestämmelsema böroffentligrättslig karaktär, eller om
huvuddelen den övrigacivilrättsligtenligt mönsterett som avmerras

nämligen aktuelltm.m.. blirarbetsrätten LAS, DetMBL omsenare
arbets-tidigare skall markeratydligarelagstiftningen på sätt än attett
arbets-regleras avtal mellanmöjligt bör itidsfrågoma så långt som

lämplig dencivilrättslig regleringVidaremarknadens ärparter. omen
tillsammans medlagstiftningens subjektblirenskilde arbetstagaren

skulleLagstiftningenarbetsmarknadens parter.ocharbetsgivaren
för arbetsgivareninnehålla skyldigheterlängre endast äveninte utan

civilrättslig reglering blirFöljdenför arbetstagaren.rättigheter av en
och sanktioner, påtillsynfunktion vad gäller dispenser,samhälletsatt

bortfaller. kvarstårarbetstidslagstifmingen, Däremotbasis natur-av
lagensarbetsmiljölagen. Attenligtsanktionerligtvis tillsyn, m.m.

liksom ifråga föristället främstregler iakttas blir parterna, merpar-en
lagstiftning.arbetsrättsligövrigten av
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6 arbetstidsdirektivEG:s

Inledning

EG:s arbetstidsdirektiv skall införlivat i medlemsstaterna rättssys-vara
den 23 november i år. Vi EG-direktivettem senast ärattmenar en

anledning i sig till ändringar den nuvarandei arbetstids-övervägaatt
lagstiftningen. Som nämndes kapiteli har vi behandlat1 konsekven-

EG-direktivet delbetänkandei SOU föreslog1995:92. Viettserna av
delbetänkandeti provisorisk lösning Sveriges skyldighet in-atten av

förliva EG-direktivets bestämmelser deti svenska regelsystemet.
Samtidigt konstaterade vi vi i det fortsatta utredningsarbetet skulleatt
återkomma till i alla de frågor täcks EG-direktivet.stort sett som av

detta kapitel redogör förstI vi för huvuddragen i vårt delbetänkande
och i remisskommentarema på betänkandet, regeringens proposi-samt
tion och riksdagens beslut med anledning propositionen 6.1.av
Därefter följer avsnitt i vilket vi redogör för det huvudsakligaett
innehållet i EG-direktivet lyfter fram vissa språkliga skillnader isamt
direktivet 6.2. Avslutningsvis vi vissa sammanfattande kommen-ger

6.3.tarer

6.1 Delbetänkandet konsekvensernaom av
EG: arbetstidsdirektivs

septemberI 1995 presenterade vi delbetänkande konsekvenser-ett om
EG:s arbetstidsdirektiv rådets direktiv 93/ 104/EEG arbetsti-na av om

dens förläggning avseendeni Vissa för det svenska regelsystemet på
arbetstidsområdet. konsekvensernaDå EG-direktivet endastav var en
del i vårt utredningsuppdrag och hade behandlas med förtur fram-att
höll vi utgångspunkten för förslagen vårt delbetänkandei deatt attvar
endast skulle innebära nödvändigt minimum förändringar. Efter-ett av

delar vårt uppdrag återstod analysera de långsiktigastora attsom av -
konsekvenserna alternativa arbetstidsförkortningar för-samt attav ge
slag flexibla arbetstidsregler ville vi inte det tidiga skedetiom mer -
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föreslå andra förändringar de vi vid rättsligän bedömningsom en
ansåg nödvändiga för Sverige skall ha uppfyllt sina åtagandenatt anses

medlem i EU.som

Vårt delbetänkande SOU 1995:92 innehöll i huvudsak följande
överväganden vad gällde behovet förändringar i arbetstidslagenav
1982:673. Vi föreslog inga förändringar den lagreglerade arbetsti-av
den. På varje punkt menade vi den svenska arbetstidslagens be-att
stämmelser elleri sig, med bestämmelser i andra för-sammantagna
fattningar, motsvarade EG-direktivets föreskrifter. Vi förde dettai av-
seende diskussion där vi vägde skyddsvärdet EG-direktivetsen av
föreskrifter för arbetstagarna de motsvarande bestämmel-närmastmot

i den svenska lagstiftningen, särskilt arbetstidslagen ävenserna men
arbetsmiljölagen. tydliggöraFör sambandet med arbetsmiljölagenatt
föreslog vi hänvisning skulle införas i arbetstidslagen till de all-att en

skyddsbestämmelsema i 2 kap arbetsmiljölagen.männa 1 §

Arbetstidslagen emellertid i sin helhet dispositiv till förmån förär
kollektivavtal slutits eller godkänts central arbetstagarorgani-som av
sation. EG-direktivetDå föreskriver vissa tvingande menade vigränser
därför lagen fortsättningsvis måste innehålla begränsningatt en av av-
talsfriheten. föreslogVi därmed för det fall avvikelse frånskeratt
lagens bestämmelser i kollektivavtal det inte får medföra regler medatt

lägre skyddsvärde skall tillämpas för arbetstagarna vad föl-ett än som
Ävenjer EG-direktivet. beträffande de dispenser från lagens be-av

stämmelser kan meddelas Arbetarskyddsstyrelsen föreslog visom av
motsvarande begränsning. heller sådana dispenser följaktli-Inte fåren

medföra regler med lägre skyddsvärde skall tillämpas föratt ettgen
arbetstagarna. föreslog vidareVi detta förhållande skall iakttasatt även
vid Arbetarskyddsstyrelsens tillsyn lagens efterlevnad.av

syfte långtI så möjligt säkerställa EG-direktivets tvingandeatt att
regler iakttas det avtalas avvikelser från lagens bestämmelser,om om
föreslog vi den arbetsgivare bryteräven avvikelseatt mot attsom en

fårinte leda till regler med lägre skyddsvärde skall tillämpas påatt ett
arbetstagarna, skall kunna åläggas betala skadestånd till den arbets-att

lidit skada eller skydd har kränkts. Vi medvetnatagare som vars var
förslagvårt skulle kunna medföra del tillämpningssvårighe-attom en

betonade det provisorisk lösning för dels uppfyllater, att attmen var en
Sveriges ålägganden medlem i och delsEU förutsättningarsom ge oss

kunna uppfylla vårt utredningsuppdrag i övrigt.att



SOU 1996: 145 EGss arbetstidsdirektiv 171

Vi heltinte eniga i våra överväganden och förslag. Reservationervar
lämnades de ledamöter i kommittén vänsterpar-representerarav som
tiet, miljöpartiet, moderaterna och kristdemokratema gemensamtav

från SAF. Vidare lämnadessamt representanten särskilda yttrandenav
och för centerpartiet, miljöpartiet,representanternaav väns-var en av

ochterpartiet Landstingsförbundet, samt gemensamt representanter-av
för LO, TCO och SACO.na

I den efterföljande remissbehandlingen delbetänkandevårt tillstyrk-av
eller lämnades erinran, vårates, överväganden och förslagutan av en

majoritet remissinstansema. Några remissinstanser dock starktav var
kritiska, dels till olika delar i våra överväganden och dels till våra
förslag till förändringar arbetstidslagen.i huvudsakligaDe invändning-

följande. Vad gäller våra överväganden ansåg vissa remissin-arna var
särskilt ochstanser jämförelsemaatt EG-runtresonemangen av

direktivets och de svenska reglemas skyddsvärden inte kunde godtas.
Man menade det valda uttrycket "skyddsvärde" alltföratt av oss var

och metoden dåligt lämpad för övervägandenvagt hur regler i ettom
EG-direktiv skall införlivas i det svenska Beträffanderättssystemet.
våra förslag till ändringar arbetstidslageni kritiserades främst den
föreslagna allmänna hänvisningen till EG-direktivet, måste iakttassom
vid avvikelser från lagen kollektivavtal den föreslagnasamtgenom
skadeståndssanktioneringen. Man menade den allmänna hänvis-att
ningen inte medförde det blev tydligt vilka gällde föratt gränser som
kollektivavtalens arbetstidsbestämmelser och därmed lagstiftarenatt
"övervältrade" för brister i införlivandet EG-direktivet påansvaret av
enskilda arbetsgivare. Vad gäller den föreslagna skadeståndsregeln
menade den obehövlig eller omotiverad. fram-Detattman var annars
hölls sådan regel skulle oskäligäven arbetsgivarenatt moten vara
eftersom lagstiftaren inte de övriga förslagen gjorde tillräckligtgenom
tydligt vad arbetsgivaren hade sig efter.rättaatt

Efter remiss till Lagrådet överlämnade regeringen februarii 1995 en
till riksdagen 1995/96:162proposition i allt väsentligt innebarsom

delade vår bedömning, dels med avseendeatt på tillvägagångssättman
och dels beträffande föreslagnade förändringarna. Regeringen uttalade
sålunda de ytterligare förändringar i regelsystemet utöver deatt av oss
föreslagna kan lämpliga vidta med anledning EG-attsom vara av
direktivet bör anstå till dess harvi slutfört vår arbetstidslag-översyn av
stiftningen. Efter yttrande från Lagrådet gjordes emellertid följande
förändringar förhållandei till vårt förslag. tilläggDet vi föreslagit vad
gäller hur myndighetstillsynen lagens efterlevnad skall bedrivasav
ansågs inte nödvändigt. det gällerNär den föreslagna skade-av oss



172 EG:s arbetstidsdirektiv SOU 1996: 145

ståndsregeln innebar Förslaget det uttryckligeni propositionen att
kollektivavtal det enskildaframgår det tillämpningen iäratt ettav

skadeståndsskyldig-fallet och avtalet i sig kan upphov tillinte som ge
het.

hemställdes bl.a.lArbetsmarknadsutskottets betänkande l995/96:AU9
ändringarriksdagen borde regeringens proposition iatt anta omom

skeddemed anledning EG:s arbetstidsdirektiv. Såarbetstidslagen av
riksdagen år rskr 1995/962219. 23beslut den 2 maj i Deniettgenom

lagändringama lcraft.november år träder ii -

innehålldirektivets6.2 Kort om

huvudsakliga innehålletkortfattat återge det iskall detta avsnittVi i
Rådets direktiv 93/ 104/EEG arbetsti-arbetstidsdirektiv, ellerEG:s om

titel.dess fullständigaavseenden, Detdens förläggning i vissa ärsom
och svårtill-innehåll både omfattandedirektivetsbör påpekas äratt

för-innebära vissaföljande framställningen måstegängligt, varför den
svenska återfinns ifullständiga på engelska ochenklingar. Den texten

för innehållet itill den redogörelsevill hänvisabilaga Vi även
vårt delbetänkande SOU 1995:92.direktivet isom gavs

arbetstidsdirektivEG:sAllmänt6.2.1 om

där detRomfördraget,grund artikel 1l8a irättsligaDirektivets är
arbetsta-skall efter förbättraföreskrivs medlemsstaterna sträva attatt

framföralltbeträffandeFörhållandenasäkerhet och hälsa. ar-garnas
gradvis samtidigtolika skall harmoniserasbetsmiljön i de staterna som
skall ske på minimini-bibehålls. Hannoniseringengjorda förbättringar

skyddssyn-nationellt haalltså friaoch medlemsstaternavå är att ur
bestämmelser.forrnuleradepunkt skarpare

möjliggjorde direktivetartikelden rättsliga grunden 1l8aAtt är att
Storbritannienministerrådet.med kvalificerad röstmajoritet iantogs

och ifrågasattebeslutet direktivetlade sin röst när togs senareomner
EG-domstolen. Utslag frånför direktivet vidrättsliga grundenden

generaladvokat,EG-domstolenshar inte kommit,domstolen ännu men
Storbritanniensdomslut, förordarförslag tillhar utarbetat attettsom

talan avvisas.



SOU 1996: 145 EG.s arbetstidsdirektiv 173

6.2.2 Direktivets bestämmelser

Arbetstidsdirektivet består fyra avsnitt. det förstaI avsnittetav anges
direktivets ändamål och tillämpningsområde definitionersamt ges av
direktivets centrala artiklarna 2. andra1 Det avsnittet inne-termer -
håller bestämmelser angående minimiperioder för vila och andra be-
stämmelser arbetstidens förläggning begränsningsamtom om av
veckoarbetstiden artiklarna 7. det tredje3 I avsnittet finns föreskrif--

och Skiftarbete arbetsrytm artiklarna 13.8 Detter natt- samtom -
avslutande fjärde avsnittet innehåller allmänna bestämmelser bl.a.om
beräkningsperioder och avvikelser anvisningar in-närmaresamt om
förlivandet direktivet i medlemsstaternas regelsystem artiklarna 14av

18.-

Räckvidd och definitioner artikel 1 och 2-

artikel lägger fast direktivets ändamålI l och räckvidd. Direktivetman
innehåller enligt denna artikel föreskrifter minimikrav på hälsa ochom
säkerhet för arbetstagarna förläggningenvid arbetstiden punkt l.av
Artikeln räknar de olika viloperioder och begränsningarupp som om-
fattas direktivet övriga bestämmelser angående och skift-samt natt-av
arbete arbetsrytm punkt 2.samt

Angående räckvidden tillämpningsområdet artikel punkti 1 3anges
direktivet tillämpligt på alla arbetsområden, såväl offentligaäratt som

privata i den betydelse i artikel Rådets direktiv2 isom anges
89/391/EEG det k ramdirektivet det påverkar artikel 17 iutan atts
arbetstidsdirektivet artikel 17 vilka avvikelsemöjligheteranger som
finns beträffande direktivets huvudbestämmelser. artikel 2 i ramdi-I
rektivet står angivet det direktivet tillämpligt alla arbetsområ-påäratt
den, både privata och offentliga. Dock skall bestämmelsernainte i
ramdirektivet tillämpas särskilda omständigheter, typiskanär ärsom
för vissa arbeten offentlig sektor, skulle medförainom verksamhe-att

oundvikligen kommer konflikti med direktivets bestämmelser.ten
exempel sådana verksamheter försvaret,Som på polisen och vissanges

civilskyddsverksamhet. Medlemsstaterna torde alltså ha visst utrymme
själva välja i vilken utsträckning bestämmelserna ramdirektivetiatt

och därmed avseende arbetstidsdirektivet, skall tillämpas inomäven
nämnda områden. Medlemsstaterna skall falldock i sådana iaktta de
allmänna skyddsprinciper direktivet för artikeluttrycksom ger
punkt ramdirektivet.2 andra stycket i Då arbete i arbetsgivarens hus-
håll undantaget från ramdirektivets tillämpningsområde omfattasär
sådant arbete inte heller arbetstidsdirektivet.av
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Artikel undantar1 dock från direktivets tillämpningsområde: luft-,
jämvägs-, och sjötransporter, havsfiskeväg- liksom arbete tillannat
sjöss det arbete utförs läkare under utbildningsamt punkt 3.som av

Artikel innehåller2 definitioner. villHär vi peka på olikhet mellanen
den engelska och den svenska versionen beträffande begreppet
"arbetstid" artikel 2. Enligt den engelska versionen direktivetav

med arbetstid "... period duringatt which the workeranges avses: any
anm. vår understrykning, the employers disposal andat

hiscarrying duty..activity Motsvarande enligt denout textor svens-
ka versionen lyder: "...all tid nu då arbetstagaren står till arbetsgiva-

förfogande därvid utför aktiviteter eller uppgifter."samt Denrens
engelska versionen utrycker alltså tydligt det krävs arbete utförsatt att
för arbetstid enligt direktivet skall föreligga.att framgårDettaanses
inte lika tydligt den svenska versionen.av

Dygnsvila artikel 3-

Artikel har föreskrifter3 varje arbetstagare skall ha tillatt rättom
minst timmars11 sammanhängande ledighet 24-timmarsperiod.per
Från denna bestämmelse kan avvikelser enligt de förutsättningargöras

i artikel 17.som anges

Raster artikel 4-

Artikel 4 varje arbetstagare har arbetsdag längreatt änanger som en
timmar har till Direktivet beskriver dockrätt interast. närmaresex en

hur skall utformad. utfomming,Rastens bl.a. dess längdrasten vara
och förläggning, skall i stället bestämmas kollektivavtal eller,genom
då sådana avtal inte kommer till stånd, nationell lagstiftning.genom
Från denna bestämmelse kan avvikelser enligt de förutsättningargöras

i artikel 17.som anges

Veckøvila artikel 5-

Artikel alla5 arbetstagare under varje period sju dagar,attanger om
skall ha till minst 24 timmars sammanhängande ledigheträtt plus de ll
timmar arbetstagaren har till formi dygnsvila.rätt I princip skallav
veckovilan omfatta söndag. Om sakliga, tekniska eller arbetsorganisa-
toriska förhållanden berättigar det får ledighet minst 24 timmaren om
tillämpas. Veckovilan kan genomsnittsberäknas 14 dagar. Frånöver
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bestämmelsen veckovila kan avvikelser enligtgöras de förutsätt-om
ningar i artikel 17.som anges

Begränsning veckoarbetstiden artikel 6av -

Enligt artikel 6 skall veckoarbetstiden begränsas lagar ochgenom
andra författningar eller kollektivavtal. Den genomsnittligagenom
arbetstiden inklusive övertid för arbetstagare får inte överstiga 48en
timmar sjudagarsperiod. Den genomsnittliga arbetstiden 48per om
timmar får beräknas period högst fyraöver månader. Beräk-en om
ningsperiodens längd får utsträckas till eller i vissa fall tolv måna-sex
der enligt de förutsättningar i artikel 17. Avvikelsemöjlighe-som anges

i artikel 17.1 artikeliter 18.1samtanges

Årlig artikel 7semester —

I artikel föreskrivs7 arbetstagareVarje skall ha till årligatt rätt en
betald minst fyra veckor i enlighet med vad fore-semester om som
skrivs nationell lagstiftning eller praxis angående till ochrättengenom
beviljandet sådan Artikeln innehåller också regelsemester.av en en

fårinte bytas kontant ersättning dåatt semestern mot utomom an-
ställningen upphör.

Nattarbetets längd artikel 8-

Enligt artikel får8 inte den normala arbetstiden för nattarbetandeen
överstiga i genomsnitt 8 timmar under varje 24-timmarsperiod. Om en
nattarbetande har arbete innebär särskilda risker ellerett storsom
fysisk eller mental fåransträngning, arbetstiden för den arbetstagaren
inte överstiga 8 timmar under den 24-timmarsperiod då nattarbetet
utförs. Vad skall sådant särskilt betungande arbete skallsom anses vara
definieras i nationell lagstiftning eller ellerpraxis i kollektivav-genom
tal. Vid sådana definitioner skall hänsyn till nattarbetets särskildatas
konsekvenser och risker. Från bestämmelsen nattarbete kan görasom
avvikelser enligt de förutsättningar i artikel 17. Reglersom anges om
genomsnittsberälcning finns i artikel 16.

Hälsoundersäkning och omplacering nattarbetande till lagarbeteav
artikel 9-

Nattarbetande skall enligt artikel ha9 till kostnadsfri hälsoun-rätt en
dersökning innan de börjar anställningen. Därefter skall den nattarbe-
tande ha till regelbundna sådana hälsoundersökningar.rätt Nämnda
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undersökningar skall omfattas lagstadgad tystnadsplikt och får ut-av
föras den offentligainom sjukvården. Om den nattarbetande har häl-
soproblem kan visas bero på nattarbetet skall han möjligtsom om om-
placeras till dagarbete.

Garantier fär nattarbete artikel I 0-

Artikel medger10 medlemsstater, så vill, får meddela särskildaatt som
regler, enligt villkor i nationell lagstiftning eller för kate-praxis, vissa
gorier nattarbetande riskerar hälsa eller säkerhet sittav som genom
nattarbete.

Anmälan regelbunden sysselsättning nattarbetandeom av —
artikel

artikelI ll medlemsstaterna skall vidta de åtgärderattanges som
behövs för säkra de arbetsgivare regelbundet sysselsätteratt att som
nattarbetande, anmäler detta till behöriga myndigheter dessa begärom
det.

Skydd hälsa och säkerhet artikel 12av -

Enligt artikel skall nattarbetande skiftarbetare ha hälso-12 och ochett
säkerhetsskydd deras arbete. dessa arbets-Förmotsvarar artensom av

skall vidtas skyddsåtgärder och finnas skyddsanordningartagare mot-
svarande de finns för andra arbetstagare och anordningarna skallsom

tillgängliga allapå tider dygnet.vara av

Arbetsrytm artikel 13—

arbetsgivareEn organisera arbetet enligt vissatt rytmsom avser en
skall enligt artikel hänsyn till den allmänna13 principenta attom an-

arbetet till arbetstagaren, särskilt syfte effekternai lindraattpassa av
arbetsuppgifter och arbete i förutbestämtmonotona ett tempo.av

Arbetsgivaren skall också hänsyn till kraven hälsa och säkerhetpåta
för arbetstagarna, särskilt beträffande avbrott under arbetstiden.

Mer detaljerade gemenskapsbestämmelser artikel 14-

artikel läggs det fastI l4 arbetstidsdirektivet skall tillämpas dåinteatt
det finns detaljerade krav beträffande vissa yrken eller arbeten imer
andra EG-bestämmelser.
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Gynnsammare bestämmelser artikel 15-

linjeI med artikel 118a i Romfördraget det i artikelsägs 15 arbets-att
tidsdirektivet inte får hindra medlemsstaterna ha skyddssynpunktatt ur
längre gående bestämmelser nationellt. Sådana bestämmelser kan fm-

författning,i administrativ praxis eller i kollektivavtal.nas

Beräkningsperiøder artikel 16-

Artikel 16 medlemsstaterna i frågaatt vissa deanger om av ovan
angivna bestämmelserna får tillämpa olika beräkningsperioder. Sålun-
da medges beträffande tillämpningen bestämmelsen veckovilaav om
artikel 5 beräkningsperiod högst 14 dagar. Angående bestäm-en om
melsen begränsning veckoarbetstiden artikel 6 detsägsom attav
medlemsstaterna får tillämpa beräkningsperiod inte överstigeren som
fyra månader. Vid beräkning arbetstiden under sådan fyra-måna-av en
dersperiod skall perioder betald som i artikel 7 ochsemesterav avses
sjukfrånvaro antingen inte inkluderas i beräkningsperioden eller likstäl-
las med arbetstid. detNär gäller nattarbetets längd artikel 8 får stater-

tillämpa beräkningsperiod längd skall fastställas efterna en vars sam-
råd med arbetsmarknadens på nationell eller regional nivå.parter
Veckovilan minst 24 timmar artikel 5 skall inte inkluderas vid be-om
räkningen genomsnittet.av

Avvikelser artikel I 7-

artikelI kan17 utläsas huvudsakliga kategorier avvikelser:tre av

generell avvikelsemöjlighet för medlemsstaterna från artiklarnaen
8 och för16 vissa speciella kategorier arbetstagare,av

bestämt de arbetstidnärmare inte eller bestäms i förvägmätsvars
eller kan bestämmas arbetstagarna själva. ickeEn uttömmandeav
uppräkning sådana arbetstagarkategorier i artikel 17.1;görsav

avvikelser från artiklarna och för16 vissa arbetsområden.
ickeEn uttömmande uppräkning arbetsområden omfattasav som

finns i artikel l7.2.l. Enligt artikel l7.2.2 får avvikelser frångöras
artiklar vid onormala ochnämna oförutseddaäven händelser utom

arbetsgivarens kontroll punkt a, vid olycksfall eller då riskensamt
för olycksfall överhängande punkt b. Vidare kanär avvikelser gö-

enligt artikel 17.2.3 från artiklarna och3 i fråga5 Skiftarbeteras om
i fallvissa beträffandei arbete delas i perioder undersamt som upp
dagens lopp, särskilt städarbete. Dessa avvikelser kan anting-göras
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medlemsstaten direkt i lag eller andra författningsbestämmel-en av
eller kollektivavtal;ser genom

avvikelser från artiklarna och för16 samtliga arbetsområ-
den. Dessa avvikelser får dock enligt artikel endast17.3 göras ge-

kollektivavtal. Artikel 17.3 innehåller vidare föreskrifter angå-nom
ende kollektivavtal hänvisningar till olikaarten samtav som avses
nationella för kollektivavtals verkningar. detta tordeAvsystem
framgå direktivet för nationella variationeratt att utrymmeavser ge

de olika finns i medlemsstaterna avseende kol-systemp.g.a. som
lektivavtal, deras och verlmingar.status

Vid avvikelser enligt artikel gäller förutsättning17.1 med-attsom
lemsstatema måste iaktta de allmänna förprinciperna arbetstagarnas
säkerhet och hälsa. Vid avvikelser enligt artiklarna och gäller17.2 17.3

förutsättning arbetstagarna måste motsvarande kompensa-attsom
tionsledighet eller undantagsfalli det objektiva skäl intenär ärav-
möjligt bevilja sådan kompensationsledighet lämpligt skydd.att -

Enligt artikel får avvikelse enligt17.4 17.2 och 17.3 inte leda till en
längre beräkningsperiod för beräkning veckoarbetstiden änav sex
månader. de allmännaOm principerna till skydd för arbetstagarnas
säkerhet och hälsa iakttas, skall dock medlemsstaterna sakliga,om
tekniska eller arbetsorganisatoriska skäl finns ha möjlighet tillåtaatt-
kollektivavtal beräkningsperioder inte tolv måna-överstigerom som
der.

Slutbestämmelser artikel 18—

Enligt artikel 18 skall medlemsstaterna den 23 november 1996senast
ha de lagar ellerantagit andra författningar nödvändiga förär attsom
bestämmelserna i direktivet skall genomförda. Medlemsstatemavara
kan överlåta till arbetsmarknadens fastställa de nöd-även parter att
vändiga bestämmelserna. skerOm så dock medlemsstaterna deär an-

försvariga direktivets bestämmelser efterlevs punkt a.att

Direktivet möjlighet för medlemsstaterna inte tillämpa be-attger en
stämmelsen artikeli 6 begränsning veckoarbetstiden. såOmom av
sker skall dock medlemsstaten iaktta de allmänna principerna om
skydd arbetstagarnas säkerhet och hälsa. föreskriverDessutomav
artikel 18 punkt i rad förutsättningarytterligare med-en som
lemsstaten har iaktta den väljer tillämpainte artikel Häratt attom
kan det krävs samtycke den enskilde arbetstagarennämnas att ett attav
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arbeta 48 timmarän i veckan i genomsnitt under fyra-mer en
månadersperiod. Arbetstagaren får inte tillfogas skada arbetsgivarenav

han inte bereddär sådant samtycke.attom ge

Medlemsstaterna medges också möjlighet inte omedelbart denatt 23en
november 1996 ha bestämmelser årlig betald semester motsva-om som

artikel Medlemsstaterna kan enligt artikel 18 punktrar
under övergångsperiod högst år ha bestämmelsertre endasten om som

till veckors betaldrätt tre och med villkorger semester isamma som
artikel 7 i övrigt.

Övriga bestämmelser i artikel 18 karaktärenär anvisningar förav
genomförandet direktivet. Av dessa skall här endast punk-nämnasav

vilken föreskriverten s.k. icke-regressionsbestämmelse. Dären an-
direktivet inte får skälatt genomförautgöra sänkningatt denges en av

allmänna skyddsnivån för arbetstagarna i nationella bestämmelser. Det
däremot tillåtetär olika bestämmelseratt följeranta ändradesom av

omständigheter, så länge direktivets minimiskydd efterlevs.

6.2.3 Språkliga skillnader i direktivet

harVi konstaterat det föreligger vissa språkliga skillnaderatt i med-
lemsländemas versioner direktivet. Det gäller flera direktivetsav av
artiklar det främsta intresset kan knytas till artiklarna 3-5men om
dygnsvila, och veckovila. Beträffande dessaraster vill vi fästa upp-
märksamheten på vi i beskrivningenatt den engels-använtovan oss av
ka versionen direktivet.av

denI engelska versionen direktivet angående artiklarnasägs 3-5 attav
medlemsstaterna skall vidta de åtgärder behövs för till:attsom se
".. that worker entitled dailyminimum period ofto 11every resta

hours förconsecutive "... break förraster: ...", veckovila:resta
"... minimum uninterrupted period of 24 hours plus the hours11resta
daily ...".rest

denI svenska versionen i denna del används uttrycket "får". Det sägs
medlemsstaterna skallatt vidta de åtgärder behövs för till: "attsom se

arbetstagarevarje får 11att minst timmars sammanhängande ledig-
het ..." "... rast..", respektive "... 24minst timmars sammanhängan-en
de ledighet plus den 11 dygnsvilatimmars .".

..
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artikelI angående hälsoundersölming, använder den engelska ver-
ordetsionen åter entitled. den svenskaI versionen används dettai

sammanhang orden ha till.rätt

jämföra de engelska, franska ochGenom svenska iversionernaävenatt
EG-direktiv: arbetstidsdirektivet direktiven skydd förtre samt om unga

arbetstagare 94/33/EEG och säkerhet och hälsa för arbetstagare som
gravida, nyligen har fött barn eller 92/85/EEG, har kun-viär ammar

konstatera olikheter också de språkligavissa i versionerna inat samt-
liga direktiv.

Vad det handlar alltså hur de rättigheter respektive skyldigheterärom
EG-direktiven kommer lyda de olika medlemsländer-i iattsom anges

språkversioner direktivet. torde enskilt fallDet så i varjeattnas av vara
den språkliga behandlingen direktiven utifrån medlemsstater-görs av

olika metoder för rättsliga förhållanden.ibland Detatt somnas ange
rättighet "entitledenligt brittisk tydligensynsättt.ex. anges som en

skyldighetto" för arbetstagaren blir enligt svenskt synsätt snarast en
för arbetsgivaren.

till medlemsländernavisserligen så direktiven vänder sigDet är att
arbetstagareenligt den svenska "har till varjeversionen, attattsom, se

kan naturligtvis den införlivande svenska lagtextenfår i..." Dettaetc.
uttryckas arbetsgivaren åläggs skyldighet Ettenklast så att etc.att en

Arbetsmiljöbestämmelserarbetstidsdirektiv.exempel på detta EG:sär
finns offentligrättsligtill för arbetstagarnas säkerhet och hälsa iskydd

vilkenarbetsmiljö- och arbetstidslagama enligtlagstiftning främst
följa de bestämmelserna.arbetsgivaren skyldig i lagen angivnaär att

förfogar sanktionssystem.tillser lagens efterlevnad ochStaten över ett
ochsamtidigt enligt svenska förhållanden så den personligaDet är att

grundlagsskyddad, vilket innebär läkarun-kroppsliga integriteten är att
fri-dersökningar enligt artikel arbetstidsdirektivet måste bygga på9 i

rättighet för arbetstagaren.villighet och därmed uttryckas som en

för artiklarna har valt utgå från den inne-vår redogörelse viI attovan
ochbörd direktivtexten bygger på den engelska versionen, somav som

till dessa aspek-uppfattat grundläggande. Vi återkommervi mestsom
och arbetsgivar-på hur lagstiftningen skall uttrycka arbetstagarnaster

respektive skyldigheter, kapitel behandlarrättigheter vi inär nästanas
eventuella lagändringar.
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6.3 Sammanfattande kommentarer

harVi i detta kapitel redogjort för vårt delbetänkande konsekven-om
arbetstidsdirektivEG:s direktivets huvudsakliga inne-samtserna av

håll. I den och förändring den svenska arbetstidslagstift-översyn av
ningen vi skall måste vi beakta EG-reglema. Som nämndes igörasom
avsnitt arbetstidsdirektiv5.5 EG:s anledning i sig tillutgör göraatten
tämligen genomgripande förändringar deni svenska arbetstidslagstift-
ningen. Vi återkommer kapitel förslagi till hur7 vi EG-attom anser
reglema bör inarbetas deni svenska arbetstidslagen. kapitel 10 redo-I

förvi på vilket de förslagvi innebärgör sätt att presenteratsmenar som
EG-direktivet kan införlivat i den svenska lagstiftningen.att anses
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7 Förslag till lagregler arbets-nya om

tid och semester

Inledning

bakgrundMot våra överväganden dei föregående kapitlen övergårav
vi till vilka förändringaratt bör i regelsystemetgöras sånu ange som

flexibilitet kanatt större uppnås. Innan vi börjar skall emellertiden
något vilka utgångspunktersägas vi har valt för eventuella förslagom
till förändringar.

Som nämndes i avsnitt 5.7 våra utredningsdirektiv centralattanger en
utgångspunkt för kommittén skall arbetstidsfrågoma iatt ävenvara
fortsättningen så långt möjligt regleras i avtal mellan arbetsmarknadens

Därvid, det, måste beaktasparter. densägs enskilde arbetstagarens
möjligheter till medinflytande och valfrihet vad gäller arbetstidens
förläggning.

Då lagstiftningen på området betraktaär skyddslagstiftningatt som en
till förmån för arbetstagarna, framhöll vi i kapitel det5 inte kan bliatt
fråga urholka detta skydd föratt uppnå flexibilitet.att störreom en
Detta innebär samtidigt klarhet så långt möjligt måsteatt vinnas
beträffande vilka regler verkligen kan föranledda hälso-som anses av
och säkerhetsmotiv. Lagstiftningen syften och ändamål måste alltså
klarläggas och renodlas.

Vi konstaterade kapiteli 4 kollektiva arbetstidsförkortningar främstatt
bör genomföras i avtal mellan arbetsmarknadens Vi kommerparter. att
utveckla våra överväganden angående detta i förevarande kapitel.

Kapitlet disponerat enligtär följande. Vi diskuterar först hur
lagstiftningen kan förändras så flexibiliteten både den enskildeatt ur
arbetstagarens och verksamhetens intressen stärks 7.1. Detta avsnitt
inleds med allmän redogörelse för individuella rättigheter ien
arbetsrättslig lagstiftning 7.l.l. föreslårVi därefter vilka förändringar

bör arbetstidslagen,i förgöras stärka den enskildesom att
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arbetstagarens inflytande arbetstidsförhållandensina 7.l.2. Viöver
övergår sedan till förslag arbetstagaren skall möjlighetett attom ges en

förfoga sparad semesterledighet och sådan ledighetöveratt som
fyra veckor helaöverstiger på dagar 7.1.3. detIsätt änannat som

följande vi flexibiliteten verksamhetssynpunkt 7.1.4,tar upp ur
dispositiviteten i arbetsrättslig lagstiftning 7.1.5 ochannan ger
förslag möjligheten kollektivavtali lagens regleratt attom anpassa
skall finnas verksamhetsnivå 7.1.6. Därefterpå går vi i degenom
nuvarande reglerna och möjliga förändringar avseendemed både på
reglemas syften och innehåll 7.2. Vi inleder avsnittet med en
diskussion regler syftar till arbetstagarnas och hälsasäkerhetom som
7.2.1. denna del lagstiftningen klarlagd, övergår tillNär i Viär att
diskutera reglemas syften innehåll utifrånde övriga och en annan

förutgångspunkt, nämligen arbetsmarknadsparternas ansvar
arbetstidsfrâgoma 7.2.2. Därefter diskuterar förändringar i devi

kan föranledda arbetstagarens säkerhetregler intesom anses vara av
föroch hälsa 7.2.3. Avslutningsvis detta redogör vi antali avsnitt ett

överväganden kan rubriceras politiska signaler tillsom som
7.2.4. föreslår dearbetsmarlmadens Vi samtparter att parterna

förenskilda arbetstagarna och arbetsgivarna störreettges ansvar
arbetstidsfrågoma och därmed för tillämpningen lagstiftningen påav

förföljande därför redogörelse denområdet. avsnitt viI ger en
karaktär 7.3. Därefterföreslagna lagstiftningens ändrade rättsliga

avslutararbetstidslags tillämpningsområde 7.4. Vidiskuterar vi en ny
sammanfattande slutsatser 7.5.kapitlet med några

ochFlexibilitet arbetstagar-7.1 ur

verksamhetssynpunkt

diskuterar först detta hur lagstiftningen kan ändras såVi i avsnitt att
den enskilde arbetstagaren och därmed bättreisätts centrum

förförutsättningar skapas för inflytande möjligheter denett gersom
påverka arbetstidsförhållanden. Därefterenskilde arbetstagaren sinaatt

flexibilitet verksamhetssynpunkt.går till diskussionvi över om uren
framställningenVad gäller den enskilde arbetstagaren kommer i

individens rättigheter. skall därför inledamycket handla Viatt om
undersöka enskilda arbetstagares rättigheteravsnittet med hur äratt

reglerade arbetsrättslig lagstiftning.i annan
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7.1.1 Allmänt individuella rättigheter iom

arbetsrättslig lagstiftning

de fallI den arbetsrättsliga lagstiftningen arbetstagarsidanger en
möjlighet till inflytande och medbestämmande det främstär
arbetstagarkollektivet blir bärare de enskilda arbetstagarnassom av
intressen. finns dockDet tvingande regler till skydd för de enskilda
arbetstagarna i flertalet arbetsrättsliga lagar it.ex.
anställningsskyddslagen. Vidare finns det regler individernasom ger

"förfoga" skydd.sitt Somrätten exempel på detta kanöveratt ett
enligt semesterlagen avstå obetaldnämnas semesterledigheträtten att

betald ledighet överstigande tjugo dagar. Dessasamt att spara
rättigheter förfogar endast den enskilde arbetstagaren ochöver
avstående kan alltså ske kollektivavtal.inte i

detta sammanhang denI arbetsrättsliga ledighetslagstiftningenär av
särskilt intresse. lagarDe renodlat sikte på tilltar rättsom mera
ledigheter i olika förutomavseenden, semesterlagen, är
föräldraledighetslagen, studieledighetslagen, svenskundervisnings-
lagen, närståendevårdslagen och lagen förtill ledighet vissarättom
föreningsuppdrag inom skolan SIA-lagen. finnsDet även annan
lagstiftning med vissa ledighetsinslag, förtroendemannalagen,it.ex.
medbestämmandelagen, arbetsmiljölagen, kommunallagen och
regeringsfonnen. Vidare kan lagen delpensionsförsälcring,nämnas om
vilken arbetstagare ned i arbetstid från års ålder60rätt attger en om
denne kan komma med sin arbetsgivare arbete påöverens ettom
deltid. syftetövergripande med den ledighetslagstiftningDet som
genomfördes på 1970-talet och skapa ökad valfrihet ochattsenare var
välfärd för de anställda. lagstiftningen slås fast de enskildaI
arbetstagarnas till ledighet för olika ändamål.rätt

föräldrarFöräldraledighetslagen till hel ledighet eller tillrättger en
förkortning arbetstiden med hälften eller med fjärdedelav en av
normal arbetstid under vissa angivna perioder. Beträffande
förläggningen ledigheten lagen hel ledighet får förläggassäger attav
till den eller de dagar föräldern begär. Arbetstagaren skall dock
samråda med arbetsgivaren och det kan ske olägenhet förutanom
arbetstagaren, skall denne lägga sådan ledighet så verksamheten kanatt
fortgå påtaglig störning. förlägga heltidsledighetenRättenutan att
tillkommer endast den enskilde arbetstagaren efter samråd med
arbetsgivaren, den kan alltså inte avtalas bort i kollektivavtal.ett
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Vad gäller föräldraledighet förkortning arbetsti-tas utsom som en av
den föreskriver lagen ledigheten i princip skall spridas till veckansatt
samtliga dagar. Enligt 1977/782104 uppnås lagens mål den häriprop.
delen, dvs. möjliggöra meningsfull mellanatt förälder ochen samvaro
barn förkorta vistelsetider på daghemsamt o.dyl.,att dagligav en

Ävenförkortning. angående denna ledighet skall arbetstagaren samråda
med arbetsgivaren. Om inte överenskommelse träffas bestämmer
arbetsgivaren ledighetens förläggning.över Dock fårnärmare inte utan
arbetstagarens samtycke ledigheten delas under dagen eller förläg-upp

till tid arbetsdagens början eller slut.än Detta tvingan-ärgas annan en
de regel endast den enskilde arbetstagaren förfogar den kanöver,som
alltså inte avtalas bort i kollektivavtal. Innebär arbetsgivarens beslutett

arbetstagarens önskemål inte tillgodoses skallatt denne berördsamt
arbetstagarorganisation underrättas beslutet. I propositionenom om
föräldraledighetslagen framhölls frågan ledighetens förläggningatt om
i första hand borde lösas överenskommelse mellan arbetsgiva-genom

och arbetstagaren. kan alltsåDessa komma förläggaöverens attren om
ledigheten till viss eller vissa veckans dagar. Vidare skall sägas attav
lagen inte hindrar arbetsgivare och arbetstagare kommeratt överens

ledigheten används så arbetstiden blir trekvarts-att att änom en annan
tid eller halvtid.

kapitelI redovisar8 vi förslag till ändring föräldraledighetslagen.iett

Studieledighetslagen arbetstagaren till behövlig ledighet förrättger
undergå utbildning. Arbetstagaren i principatt bestämmarätten attges

vilken tid ledigheten skall pågå och hur ledigheten skall förläggas.
Arbetsgivaren har dock uppskjuta ledigheten till tidrätten att änsenare
arbetstagaren begärt. dettaOm sker skall arbetstagaren och fackliga
organisationen underrättas skälen för beslutet. Om arbetsta-genast om

har fåttinte påbörja sina studier inom två efter framställanår tillgaren
arbetsgivaren, har han eller hon få saken prövad domstol.i Vidrätt att
sådan prövning skall hänsyn till såväl arbetstagarens önskemåltas som
till verksamheten hos arbetsgivarens kan fortgå allvarligatt utan stör-
ning.

SIA-lagen innehåller bestämmelser ledigheten fårintesäger attsom
förläggas så den medför väsentlig olägenhet för arbetsgivarensatt
verksamhet. Förtroendemannalagen ledighetens förläggningsäger att
inte får leda till allvarlig störning verksamheten hos arbetsgivaren.av

Enligt semesterlagen skall fyra veckor semesterledigheten principiav
förläggas under perioden juni augusti. Om arbetsgivaren vill genom--
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föra förändringar detta skall denne primärförhandla med fackligav
organisation enligt medbestämmandelagen. Om det finns kollek-ett
tivavtal kan naturligtvis ytterligaresemester villkor avtalade.om vara
Företräds arbetstagaren inte sådan organisation skall arbetsgivarenav
samråda direkt med denne. Principen inte kommerär att om man

bestämmeröverens, arbetsgivaren inte har avtalats. Beträf-annatom
fande förläggningen överstigande de fyra veckornasemester skallav
arbetsgivaren samråda med den enskilde arbetstagaren han inteom
redan har förhandlat med facket. Kommer inte beslutaröverensman
arbetsgivaren inte avtalats. Arbetstagaren skall underrättasannatom

beslutet. Arbetstagaren bestämmer i princip under vilket år denom
sparade skall Den förläggningensemestern dentas ut. närmare av
sparade bestäms dock arbetsgivarensemestern inte harannatav om
avtalats. Arbetstagaren har emellertid den sparade ledighe-rätt att ta ut

i anslutning till åretsten semester.

avsnittI 7.1.3 redovisar vi förslag till ändring i semesterlagen.ett

Sammanfattningsvis kan lagstiftaren har den enskildesägas att gett
arbetstagaren till ledighet för olika ändamålrätt ledighetslag-genom
stiftningen. Rätten i sig kan endast arbetstagaren disponera Reg-över.
ler finns dock hur ledigheten får Syftet med utformningentas ut.om av
dessa regler balansera de olika intressena;är arbetstagarensatt önske-
mål och Verksamhetens bedrivande i viss mån, arbetstagar-samt,
kollektivets intressen. Ledighetslagstiftningens syften, innehåll och
metod balansera olika intressen särskilt intressanta då denatt är enskil-
des inflytande arbetstidshänseendei diskuteras.

Kanske det så arbetstidsförhållanden,är precis de ledighetsför-att som
hållanden just berörts, särskilt för lagstiftning isom passar en som

utsträckning idag frånstörre utgår den enskilde arbetstagaren.än Det är
naturligtvis skillnad mellan ledighets- och arbetstidsregler. I avväg-en
ningen mellan den enskildes intressen och verksamheten hos arbetsgi-

vad gäller ledighet, talar lagstiftningen påtaglig störningattvaren om
eller väsentlig olägenhet inte får uppstå i verksamheten följdtill av
ledigheten. Om så fallet lagstiftningenär tillväger verksamhetensöver
"fördel". Vid diskussion flexibel arbetstid handlar deten om om en
del verksamheten, anställds arbetstid, från verksamhetensav en som
synvinkel förfogasmåste och förläggas påöver rationellamest sätt.
Det därför naturligt dettai sammanhang tala arbets-att attvore mer om

intressen viss arbetstid skalltagarens förenliga med verk-av en vara
samhetens krav.
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genomföra7.1.2 inflytande förHur denstörreett

enskilde arbetstagaren

En rimlig utgångspunkt för arbetstiders längd och förläggning på olika
arbetsplatser arbetsgivaren så långt möjligt tillgodoser deär att en-
skilda arbetstagarnas önskemål. så sker har framgått vidAtt många av

Ävende arbetsplatsbesök kommittén har genomfört. arbets-som om
marknaden idag präglas arbetslöshet förtjänar det påpekasstor attav en

företag och förvaltningar borde ha åtskilligt rekryterings-vinna iatt att
hänseende arbetstidsförhållanden försökerpå tillgodose desom an-
ställdas olika önskemål.

Är då lagstiftning den enskilde arbetstagarens inflytande nödvän-om
dig skäl talar för det. lagstiftningen beaktande denrad iEn Att tar
enskilde arbetstagarens inflytande torde till börja med ha prin-ettatt
cipiellt handlar slå fast inom områdevärde. Det principatt ettom en

arbetsledningsrätt ochi mycket präglas arbetsgivarens över-som av
kunnaenskommelser mellan arbetsmarknadens Principen skulleparter.

lyssna till enskilda arbetstagaresleda till det blir naturligt öns-attatt
samråda med arbetstagaren ochkemål; arbetsgivaren attatt uppmanas

arbetstidslösning båda.komma med denneöverens passarom en som
utveckling vid arbetsplatser understödsDen positiva pågår mångasom

påminnelse lagstiftaren. Enskilda hänsynstaganden blirsådanav en av
tydligare ökad betoningdel arbetsorganisationen på Ensätt.etten av

medföra denne blir direktpå den enskilde arbetstagaren borde att mer
bestämmandet arbetstidssituation.involverad i sinav egen

utgångspunkt arbetsgivarens ledaöverväganden sin iVåra rätt atttar
för verk-arbetsgivaren haroch fördela arbetet. Det är ansvaretsom
beslutan-bedrivande och enighet har arbetsgivarensamhetens nås inte

tillse verksamheten be-derätten. Arbetsgivaren skyldigär även att att
med arbetsmiljölagen. Arbetstagarens inflytande kandrivs i enlighet

alltså innebära bestämma. arbetsrättsligainte Den rätts-rätt atten
grundsatsen det arbetsgivaren har beslutanderättenäratt ytterstsom

beslutanderätten träds förbör emellertid kunna när.utan attnyanseras,

innebär delsföreslår regel inflytande för arbetstagarenVi somen om
arbetet hän-"arbetsorganisatorisk princip" organiseras såatt attomen

delskan till arbetstagares olika behov och önskemål, och atttassyn
rättsliga innebörd konkretiseras.principens

den"arbetsorganisatoriska skulle alltsåDen principen" attange en-
för arbetstidens planering ochskilde arbetstagaren bör stå i centrum
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förläggning samtidigt arbetstagaren påminns verksamhetenattsom om
måste kunna bedrivas på rationella Detta borde kunna ledamest sätt.
till samråd och överenskommelser. Det också rimligt deär att anta att
enskilda arbetstagarna varierande behov och önskemål kan medföra
förbättrade möjligheter till flexibilitet i organisationen. arbetstidenAtt
har betydelse för människans hela livssituation har diskuteratvi i
avsnitt 5.4. Det därför viktigt lagstiftningen dettaär i sammanhangatt

uttryck för arbetets organisering, inbegripet arbetstidens plane-attger
ring och förläggning, har betydelse för både kvinnors ochstor mäns
möjligheter förena förvärvsarbete med familjeliv ochatt socialt liv i
övrigt. Det därför lämpligt i dettaär sammanhangäven erinraatt om
bestämmelserna i jämställdhetslagen 1991:433.

skallDet framhållas den "arbetsorganisatoriska principen" måsteatt
verka gällandeinom lagars och avtals Vi vill betona att ettramar.
ingånget kollektivavtal arbetstidsfrågor inte på grund den regelom av
vi vill föreslå skall kunna rättsligt ifrågasättas. arbetsgivareAtt och
arbetstagare bundna kollektivavtal kanär inte träffa över-som av en
enskommelse strider avtalet framgår 27 § medbestämman-motsom av
delagen. Finns det kollektivavtal arbetstidens förläggning enligtett om

olika skiftsystem eller turlistor eller angåendet.ex. nattarbete, detär
alltså dessa avtalsbestämmelser den enskildeavgörytterstsom om
arbetstagaren, arbete faller inom avtalsområdet, kan få sina öns-vars
kemål tillgodosedda. villVi emellertid särskilt understryka denatt
princip vi vill införa bör ha vägledande funktion denisom en me-
ningen de kollektivavtal träffas faktiskt bör möjliggöra detatt attsom

hänsyn till olika arbetstagares behov och önskemål, inom förtas ramen
de krav verksamheten ställer.som

delDen lagen rättsligt skall konkretisera innehållet i principenav som
innebär den enskilde arbetstagaren skall kunna få sina önskemålatt
prövade arbetsgivaren. Därvid måste det ställas krav på arbetsta-attav

skall få sina önskemål tillgodosedda, de förenliga medärgaren om
verksamhetens krav. Arbetsgivaren skulle således ha skyldighet atten
beakta arbetstagarens önskemål det kan ske med hänsyn till verk-om
samhetens krav. Vad verksamheten kräver måste avgörasytterst av
arbetsgivaren. liggerDetta i sakens och följer arbetsrättsliganatur av
gnmdsatser. bedömningenI vad skall ligga i verksamhe-av som anses

krav torde ligga arbetsgivaren har hänsyntens till övrigaatt även att ta
arbetstagares önskemål och behov. Enligt vad framkommit vidsom
våra arbetsplatsbesök och den litteratur vi deltagit bygger arbets-av
organisationen inom många verksamheter redan i dag på decentralise-
ring och självstyming. Detta innebär arbetstagarna i arbetslaget elleratt
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enheten själva arbetet och därmed kommerorganiserar överens om
arbetstider o.dyl. utifrån kännedom verksamhetens krav. Detta ärom

utveckling kan förväntas fortsätta och skulle kunna under-en som som
regel vill införa arbetstidslagstiftningen.stödjas den vi iav

lagtexten ellerLagstiftningen kan eller skall alltså, varken i isigvare
krav. uteslu-lagförarbetena, vad verksamhetens Dettaär ärange som

bestämma. detta följer det inte hellertande för arbetsgivaren Avatt att
rättsligt vad enskilt fallkan bli fråga i domstol i ärpröva ettatt somom

Lagstiftningen kan däremot arbetstagarenverksamhetens krav. attange
önskemål och sådanfå arbetsgivaren prövade sinahar rätt attatt enav

godtyckligt eller påsakligt. får alltså inte skeskall ske Denprövning
arbetsgivaren i sin prövningotillbörligt. Med dettasätt attannat avses

ochverksamhetensådana omständigheterbeakta endastmåste rörsom
bedrivande. bedömningenbetydelse för verksamhetens Ihar avsom

anställdasde övrigatorde, ingåverksamhetens krav nämnts, ävensom
skallheller arbetstagarenönskemål. föreslår intebehov och Vi att ange

framfört önskemål.eller hon har för visstvilka skäl han

skälen förtillgodosedda skallönskemål inte kan bliarbetstagarensOm
skyldighet förinnebärför honom eller henne. Dettadetta redovisas en

önskemålvarför arbetstagarensmotivering tillarbetsgivaren att ge en
arbets-kravet på saklighet idetta stärkertillgodoses. Viinte attmenar

förblir det svåraremåste motiverasprövning. Omgivarens svaret
orsaker tillovidkommandesvepskäl eller andraarbetsgivaren att ange

önskemålen tillgodoses.varför inte

möjlighethar naturligtvisfackliga organisationArbetstagarens att
reglernafrågor enligt ii dessaförhandling med arbetsgivarenbegära

möjlighet föremellertid finnasskallmedbestämmandelagen. Ytterst
prövadönskemålbedömning sinafå arbetsgivarensarbetstagaren att av

domstolens prövningframhållasdomstol. skall dock återi Det att
arbetsgivarensgäller sakligheten iden delendast kan somavse

domstolenfrågakan alltså inte komma ibedömning. görDet att en
vadbedömningriktigarbetsgivaren gjortprövning avenav om

kräver.verksamheten

detalj-tydlig fördel inte haivill särskilt påpeka viVi attatt enser en
tillgodoserför det fall arbetsgivaren inteförfarandetreglering attav

förutsättningar i deBeroende på olikheter iönskemål.arbetstagarens
omöjligenönskemål kanverksamheterna och i arbetstagarnasolika

aktua-rättighet kommerdå dennaförutses alla tänkbara situationer att
förhållande.bättre dettahållen rättighet speglarallmäntliseras. En
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Vidare vill lyftavi fram byggerett synsätt på dialog mellansom en
arbetsgivaren och de anställda, föreskrivaän rättsligtattsnarare ett
förfarande. dettaI avseende torde den föreslagna regeln i mycket vara

slags kodifiering förhållningssättetten mellan arbetsgivare ochav
arbetstagare, vilket välstämmer överens med det isynsätt storsom
utsträckning redan torde gälla på arbetsmarknaden.

Rätten för arbetstagaren bör innefatta från tid till framföraatt annan
och arbetsgivaren sakligt önskemålprövat,av arbetstidom en annan

det han eller honän anställts för. Det naturligtär ökat inflytandeatt ett
för den enskilde arbetstagaren omfattar både frågor arbetstidensom
förläggning och längd. harDet framhållits behov och förmågaatt
varierar åren ochöver arbetstagarens arbetstidssituationatt måste
kunna i detta, längreäven tidsperspektiv. I dag dominerasses debatten

de deltidsanställdas önskemål längre arbetstid.av Men det finnsom
arbetstagareäven har önskemål minska sin arbetstid,attsom iom

andra fall de följerän ledighetslagstifmingen. Det ligger isom av
sakens verksamhetensnatur storlekatt kan ha betydelse för i vilken
utsträckning olika önskemål kan tillgodoses. En verksamhet börstörre
normalt ha bättre förutsättningar mindreän hitta lösningaratten som

både arbetstagaren och arbetsgivaren. Förutsättningarnapassar att
tillgodose önskemålen blir emellertid del i avvägningen beträffandeen
verksamhetens krav och det finns därför inte anledning i lagstift-att
ningen någon åtskillnadgöra mellan och små verksamheter.stora
Principen bör gälla generellt.

Vad blir följden arbetstagares önskemål i arbetstidom atten om upp
framställs samtidigt det föreligger företrädesrätt till återanställ-som
ning enligt 25 § LAS Av LAS och Arbetsdomstolens praxis se bl.a.
AD 1986 50 följer företrädesrätten tillatt återanställning endast kannr

gällandegöras i nyanställningssituation. Det står dessutom arbetsgi-en
i princip fritt täcka arbetskraftsbehovatt ett påvaren annat sätt än
nyanstållning. För företrädesberättigad skallattgenom förbi-en anses

gången krävs någon inte tidigareatt varit anställd hos arbetsgiva-som
anställs för utföra arbeteatt företrädesrättenren ellersom attavser,

arbetsgivaren förfarit otillbörligt i syfte kringgå reglernaatt i LAS se
AD 1996 96. Om arbetstagare redan anställd hosnr är arbets-en som
givaren vill gå i arbetstid och kan komma med arbetsgiva-överensupp

detta, kan det naturligtvis normalt interen om den arbetsgi-attanses
förfar otillbörligt, tillämpa denvare att regel villvi införa,som genom

tillmötesgår arbetstagarens önskemål.



SOUarbetstid och 1996: 145lagreglerFörslag till192 semesteromnya

förändringar ivillarbetsgivarengäller då detVad göraär somom
ochigrundsatserArbetsrättsligaarbetstidsförhållandenarbetstagarens

ligger inomförändringarinnebärArbetsdomstolens praxis att som
Arbetsgi-arbetsgivarenbeslutaskananställningens ensam.avomram

arbetstagarorgani-förhandla medskyldigvisserligenkan attvaravaren
särskiltarbetstagarenför§§. Vissaenligt MBL 11-13sation genom-

godtagbaraarbetsrättslig praxisenligtförändringar krävergripande
tordevill införa interegel vidomstol. Denskäl, kan prövas avsom

likväl principenrättsläget. Viförändringarmedföra några attmenarav
och tillgodo-sakligtönskemål skallarbetstagares prövasvarjeattom

arbetsgivarendå detsituationerupprätthållas i ärmåste även somses,
enligt reglerna iFörhandlingsskyldighettill förändringar.initiativettar

kunnanaturligtvismåstearbetsgivarenOchföreliggerMBL sagt.som
fackliga organisationmed arbetstagarnasöverenskommelseträffa en

föränd-träffas, själv bestämmaöverenskommelse inteeller, omom
framförsönskemåleventuellasakligtDärefter fårringarna. prövas som

debakgrundellermed anledningarbetstagareenskilda mot avav
arbetstidsförhållandena.ändrade

semesterledighetbeträffandeflexibilitetStörre7.1.3

veckorfyraöver

semesterlagenförändringhurdiskuteradärmed tillövergårVi att aven
kanIdagarbetstagaren.flexibilitet förmedförakan större somen

veckorfyrasemesterdagarhela betaldaendast utöver sparas.nämnts
arbetsta-föreslåvillfem år. Vidagar inomhela attskallDe uttas som

dehurarbetsgivaremed sinkomma överensrätt att omges engaren
fyraöverstigerdel åretsdenochsparade dagarna semester somav

ledigheten på änsättannatförfogasskallveckor att ta utöver, t.ex.
dagar.helasom

Ommed fyrtio timmar.fall likaflestai desparade dagarFem är
kunnasjätteeller hon detskulle hanfem åriarbetstagaren sparar

deförlägga 200vecka ellerfem timmararbetstid medförkorta sin ca
arbetsta-mångaskallDetpå nämnassparade timmarna attsätt.annat

dagarsemesterledighet 25längrekollektivavtal har änengare genom
278. RättenSchmidt,Folke Löntagarrätt attenligt40 procent sparas

tillalltså ledakan störrefyra veckor änöverstigande att ettsemester
dentillkommerförfogas Dessutomkommakan över.antal timmar att

arbetstagarendessutomViunder året.infaller attsemester menarsom
väljaarbetsgivaremed sin attkommaskall överensrätt att omges en
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bort den lagen innehåller idagspärr den sparade ledigheten skallattom
inom fem år. Detta skulletas ytterligareut förbättra arbetstagarens

möjligheter flexibelt förfoga ledigheten,att över t.ex. att ta utgenom
den i form kortare arbetstid, delar yrkeslivet.över kan ocksåHärav av

sparad semesterledighetnämnas naturligtvisatt kan kombineras med
kompensationsledighet till individuell arbetstidsbank.en

Vårt förslag alltså föröppnar överenskommelser mellan arbetstagaren
och arbetsgivaren. skallHur då förfaras inte kommer överensom man
Då förslaget friare förfogandemöjlighet delöverom en en av semes-

knyter till våra förslag arbetstagarenstern inflytande sinöveran om
arbetstidssituation, vi de bör utformas på likartatatt Dettasätt.menar
innebär alltså arbetsgivaren har sakligt arbetstagarensatt att pröva
önskemål den sparade och den deluttaget åretssemesternom av av

Önskemålenöverstiger fyra veckor.semester skall tillgodosessom om
de förenliga med verksamhetensär lcrav. Här nöjer vi med hän-attoss
visa till vad vi anfört beträffande arbetstagarens inflytande överovan
sin arbetstid.

7.1.4 Lagreglemas tillämpning på Verksamhetsnivå

Beträffande flexibilitet verksamhetssynpunkt nämnde vi i avsnitt 5.7ur
vi vill förändra lagstiftningen så den påatt tydligareatt ett sättovan

skall möjliggöra variationer i och anpassningar arbetstidsförhållan-av
den på den nivå där verksamheten bedrivs.

Möjlighet till variationer arbetstidsförhållandena,i beroende på verk-
samhetens de anställdas önskemål bestämsart, reglemasm.m., av
utforrrming. regelEn föreskriver intet.ex. rast närsom men som anger

skall möjliggör förläggningenrasten tas ut, bestämsatt pårastenav
arbetsstället. En regel för veckoarbetstiden,övre gränssom anger en

inte högsta antal timmar varje vecka, möjliggörettmen som attanger
variationer arbetstidsuttagi bestäms på arbetsstället. Flexibilitet ur
verksamhetssynpunkt beror alltså på vilkeni utsträckning reglemas
utformning möjliggör variationer i arbetstidsförhållanden på den nivå
där reglerna faktiskt skall tillämpas. Arbetsmiljölagen utgår från det
enskilda arbetsstället och föreskriver lagens ändamål skallatt uppnås
främst lokalt arbetsmiljöarbete. I avsnittett 7.2 utvecklas våragenom
tankar regleringen arbetstiden på verksamhetsnivån i anslutningom av
till vår genomgång nuvarande och tänkta arbetstidsregler.av nya

7 16-1277
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betydelseAv för flexibiliteten emellertid lagstiftningensär dis-även
positivitet, dvs. vilkeni utsträckning arbetsmarknadens kanparter
avvika från lagreglema och därmed dem till olika verksamhe-anpassa

skiftande behov. följerDet våraters utredningsdirektiv vi skallattav
bibehålla enligt vilket arbetsmarknadensett system så långtparter
möjligt för arbetstidsfrågoma. dettaI ligger naturligtvis attansvarar
bibehålla arbetstidslagstifiningens dispositivitet där så möjligt.är

betydelseAv verksamhetssynpunkt torde på vilken nivåävenur vara
kollektivavtal anpassningar lagreglema kan träffas. Det ärom av
främst den aspekten skall bli föremål för diskussion i dettasenare som
avsnitt. Arbetstidslagen föreskriver avvikelser från lagreglema fåratt
ske förutsätter det central arbetstagarorganisationärattmen som an-

Ärtingen skall ingå eller godkänna avtalet. denna förutsättning upp-
fylld lagen emellertid ingenting begränsningarsäger om som
kollektivavtalspartema har iaktta. Fr.o.m. 23 november i år gälleratt
dock EG:s arbetstidsdirektiv måste iakttas vid avvikelser frånatt
arbetstidslagen. Kravet på central arbetstagarorganisations medverkan
har syftat till säkerställa det skydd lagstiftningen föreskriver inteatt att
efterges lagen avtalas bort.om

Innan vi vilka förändringar kan tänkas syftenärmare överväger isom
uppnå mått flexibilitet på verksamhetsnivå i dettaatt störreett av av-

seende pekar vi i avsnitt på motsvarande regleringarnästa i annan
arbetsrättslig lagstiftning.

Dispositiviteten7.1.5 i arbetsrättslig lagstift-annan

ning

Den arbetsrättsliga lagstiftningen i omfattning dispositiv. Lag-är stor
stiftningen emellertid i huvudsak dispositiv till förmån för avvikel-är

i kollektivavtal, främst avtal slutits eller godkänts centralser som av
arbetstagarorganisation. Vanligtvis gäller det endast vissaäratt av
reglerna dispositiva, medan lagens huvudprinciperär tvingande.ärsom
Sålunda regeln lageni anställningsskyddär uppsägningattom om
måste sakligt grundad tvingande, bestämmelsen uppsägnings-vara om
tid emellertid dispositiv. Likaledes till ledighet enligtär är rätten
föräldraledighetslagen och till enligt semesterlagen tvingan-semester
de, medan vissa andra regler dessa lagari dispositiva, föräldra-är t.ex.
ledighetslagens bestämmelse anmälan ledighet och semester-om om
lagen bestämmelse ochsemesterår intjänandeår. Arbetstidslagen ärom
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dispositiv i sin helhet, arbetsmiljölagen dock helt igenomär tving-en
ande lag.

Främst gäller alltså avvikelser syfteiatt lagamas regleratt äranpassa
tillåtna endast medverkan central arbetstagarorganisation.genom av
Detta gäller vid avvikelser från lagent.ex. anställningsskydd, samtom
föräldra- och studieledighetslagama. Det dock lagstiftaren förut-är av

den centrala arbetstagarorganisationensatt att kan överlåta till den
lokala avtala avvikelser från dispositivatt lagstiftning, i för-t.ex.om
arbetena till LAS, 1973:129, 233.prop. s.

I medbestämmandelagen finns emellertid inget krav på avvikelseratt
skall ske medverkan central facklig organisation. Lagengenom tarav

sin utgångspunkt i arbetsplatsen, och föreskriver lagenssnarare att
syften medbestämmande för arbetstagarsidan arbets-i och företags--
ledning skall uppnås lokala förhandlingar. Därav följergenom att-

avvikelser från lagenäven kan avtalas lokalt.

Även arbetstidslagen innehåller stadgande innebörd förett vissaattav
lagens bestämmelser kan avtalas avvikelser lokalt. Sådana avtalav om

gäller emellertid endast för begränsad tid: månad från dagen fören
avtalets ingående.

Detsamma gäller för semesterlagen, i vilken huvudprincipen är att
avvikelser förutsätter medverkan central facklig organisation,av men
där avvikelse lokalt kollektivavtal kan beträffande vissagörasgenom
bestämmelser. Sålunda kan lokalt avtala semestertid änman om annan
j uli-augusti och kortare sammanhängande ledighet fyra veckor.änom

7.1.6 möjlighetBör till anpassningar lagreglemaav
finnas på verksamhetsnivå

Arbetstiden central del iär rationell produktion och arbetsorga-ien en
nisationen. Att kananpassning ske regler fastställs centralt lagiav som
eller avtal således betydelseär för företag och förvaltningar.stor Iav
den mån det skall möjligt avvika från lagreglerna, börattvara av-
vikelsemöjligheten och därmed anpassbarheten till verksamhetens-
behov finnas på den nivå där reglerna skall tillämpas Motsatt fråga-
kan emellertid också ställas: det nödvändigtär ändra lagstiftningen iatt
det här avseendet Inte minst de arbetsplatsbesök vi har genomförtsom
visar lokala anpassningar redan sker.att
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gällande dispositivitet bygger på tanken det måste möjligtNu att vara
verkararbetstidslagstiftningen till olika branschbehov. Detatt anpassa

och därmed behovetklart olikhetema verksamhet,emellertid i attatt
olikheter mellan branscher.endast handlarregelverket, inte omanpassa

grad på före-förutsättningar finns högstaOlikheter behov och ii även
hand-och skall framhållas dettaoch förvaltningsnivå, det ävenatttag-
bort-förutsättningar bland de anställda.olika behov och Ettlar om

central facklig organisation skullemedverkantagande kravet på avav
lokala anpassningsbeho-från lagstiftaren dedärmed signal attenvara

tillmäts betydelse.störreven

awikelsemöjligheten skall finnas påhittillshar dockDet ansetts att
lagstiftningenssäkerställaarbetstagarsidan förcentral nivå på attatt

torde således blieftersätts. Skyddsaspektenskyddsnivåer inte avgö-
därförawikelser. Går detför möjligabeträffande valet nivårande av

lagstiftnings-fråga idag vid tidigareannorlunda dennai änatt resonera
talar för det.det finns skälarbete Vi att sommenar

arbets-den enskilde arbetstagaren istärkadet första viFör attavser
vilketEG-direktivet,skall påminnasdet andratidshänseende. För om

medför begräns-delbetänkandet höstasredan ikonstaterade ivisom -
syftar tillavtalsfrihet. EG-direktivetarbetsmarknadsparternasningar i

säkerhet och hälsa.arbetstagarnas

verksam-lagstiftaren föreskrivadock ankomma påbör inteDet attatt
kanarbetstagarsidan. Detlokal nivå påmåste ske påhetsanpassningen

till vilken nivåställning påhar tagitlagstiftaren intetilläggas avta-att
detarbetsgivarsidan. Vigodkännas påskall slutas ellerlen attmenar

ochorganisationbeslutas inom varjefråga börfrämst internär somen
sammanhang kandettaarbetstagarsidan. Igälla pådetta bör ävenatt
centrala bestäm-från demedger avvikelserEG-direktivetnämnas att

regionalnationell ellerkollektivavtal påmelserna direktivet,i genom
nationella ellertillåts dedet ilägre nivåpånivå. Men även omen

själva be-för organisationernasåledesavtalen.regionala Det attär
heller EG-därför intedet bör ske. Vivilken nivåpå attstämma menar

vilken nivåmåste föreskriva påföranleder lagstiftarendirektivet att
skall beslutas.avvikelser
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7.2 Nuvarande regler och möjliga föränd-

ringar diskussion innehåll och syftenom-

I detta avsnitt går vi igenom arbetstidslagens nuvarande bestämmelser
ordinarie arbetstid, övertid, nödfallsövertid, mertid, jourtid ochom

beredskap reglerna vila och avbrott i arbetet. anslutningsamt I tillom
nämnda regler redogör vi dessutom för vilka Förändringar vi anser vara
motiverade. främstaDet formotivet denna genomgång försökaär att

syftena bakom arbetstidslagensutröna nuvarande regler diskuterasamt
syften och innehåll i bestämmelser. Som konstateradevi i avsnittennya
5.4 och kan5.7 flexibilitet i regelsystemet endaststörre skapas inomen
skyddslagstiftningens Vi måste därför klarlägga och renodla lag-ram.
reglemas syften.

På varje punkt vi förslag till förändringar vad gäller depresenterar
olika reglernas innehåll. Först vi emellertid översikt inne-överger en
hållet i den kommittén beställt sambanden mellanrapport som om
olika arbetstidsförhållanden och hälsa och säkerhet.

7.2.1 Regler till skydd för arbetstagarnas säkerhet

och hälsa

Vad vetenskapensäger

På uppdrag kommittén har de vetenskapliga sambandetrönenav om
Åker-mellan arbetstid och hälsa sammanställts professor Torbjörnav

stedt vid Statens Institut för Psykosocial Miljömedicin. Vi inled-ger
ningsvis i detta avsnitt kort resumé För i sinrapporten. rapportenen av
helhet hänvisar vi till bilaga 12.

Rapporten behandlar hur oregelbundna arbetstider påverkar hälsan -
huvudsakligen hjärt- och kärlsjukdomar, och tarmsjukdomar,mag-

vakenhet och trötthet olycksrisk.sömn, Vidare diskuteras olikasamt
aspekter mängdenpå arbete och arbetstagarens inflytande på sin ar-
betstid. Rapporten antal metodproblem uppkommer vidtar ettupp som
undersökningar hälsa och ohälsa kopplad till olika arbetstidsför-av
hållanden. Vad gäller Skiftarbete innebär det urval sker tillt.ex. som
sådant arbete, skiftarbetande från början förmodligen friskareatt är än
andra anställda. Likaså det de friskaste kvarär i skift-stannarsom
arbete. Slutsatsen blir alltså skiftarbetare positivt urvalatt utgör ett
med avseende hälsa.på
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Hälsoeffektema arbetstider har samband med dygnsrytmnäraettav
och Så alla fysiologiska och psykologiskasömn. funktionergott som
pendlar mellan höga och låga värden under period 24 timmar,en om
funktionerna uppvisar således rytmiskt beteende under 24-ett en
timmarsperiod. Anpassning dygnsrytmen till ellernatt-av morgon-
arbete svårt. Bl.a. beroende på dygnsljusets inverkan på människanär
kan inte de ständigt nattarbetande helt sin fysiologi tillens anpassa
nattarbete. Sömnens funktion inte helt utredd minimibehovetär men av

tycks ligga omkring 6,5 timmar långpå sikt. På kort sikt, frånsömn -
dag till dag, har sömnminskning från till8 6 timmar endasten en
marginell inverkan. Sömnbrist kompenseras framförallt med en mer
intensiv djupsömn.

biologiskaKroppens dygnsrytm alltså inställd på aktivitet underär
dagtid och vila under nattetid. Då människan endast marginellt anpas-

sig till eller morgonarbete genomförs sådana arbetspass starkinatt-sar
konflikt med de biologiska förutsättningarna för arbete. Skiftarbete,
särskilt och morgonskift, kraftiga akuta sömnstömingar, sänktnatt- ger
prestationsförrnåga och ökad olycksrisk. finns studierDet visar ettsom
klart samband Skiftarbetemellan där nattarbete och hjäit- ochingår
kärlsjukdom.

Oregelbundna arbetstider förefaller tydligt kopplade till framförallt
och tarmsjukdomar. Studier visar också oregelbundna arbets-attmag-

tider medför vissa sociala framförallt vad gäller deltagandestörningar,
i regelbundna aktiviteter, och kvinnor drabbas hårdare än män,att
sannolikt beroende på för familjen.störreett ansvar

Sverige och internationellt finns det trend långa arbetspassI moten
och komprimerade arbetsveckor. arbetspass färreLängre antalöver ett
dagar längre sammanhängande ledighet och färre till ochger en resor
från arbetet. rad fördelar kanEn vinnas kan förutsättningarna fört.ex.-

med barnen förbättras, och minskade kostnader för barntillsynsamvaro
föräldrarna kan förlägga sina arbetspass till olika dagar.om-

finnsDet inte några etablerade vetenskapliga kriterier för maximal
arbetstid. Det i stället, framhåller kraven på återhämt-är rapporten,
ningstid, dygns- och veckovila, sannolikt den be-utgör ytterstasom
gränsningen fysiologisk synpunkt. innebär schemalagdaDetta attur
arbetspass aldrig bör överstiga timmar. arbetet13 Om är tungt, stres-
sande, eller på andra belastande bör arbetspasset intesättmonotont
överskrida åtta timmar. framhålls dock saknasDet det avgörandeatt
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forskning för exakt kvantifieraatt sambandet mellan långamera ar-
betspass och hälsa/säkerhet.

Vad gäller arbetstidens totala omfattning, i vilken alltså ingår även
övertid, i effektersägs hälsapårapporten ochatt säkerhet uppenbartär

Ålder,individuell. kön, hälsostatus, familjesituation har storm.m.
betydelse. För yrken med måttlig belastning torde den förövre gränsen
arbetstidens totala omfattning ligga någonstans mellan 48 och 56
timmar i veckan. Avgörande forskning saknas dock.

Vad slutligen gäller arbetstagarnas möjligheter till inflytande sinaöver
arbetstidsförhållanden, visar studier den viktigaste enskilda faktornatt
bakom positiv inställning till arbetstiden graden upplevtär infly-en av
tande. Inställningen till arbetstiden enligt dessa studierär den faktor

har den kopplingennärmaste till inställningen till arbetssitua-som
tionen i sin helhet. Enligt tyder detta på arbetstidenrapporten att är ett
viktigt sannolikt underskattat instrument för förbättra arbets-men att

Ävenmiljö och arbetstillfredsställelse. självvalda arbetstider har ettom
mycket positivt värde för arbetstagarna visar dock mycketrapporten att
litet känt inflytandeär och valfrihet effekter på hälsa ochsamtom
säkerhet.

Allmänt förändringarom

Den forskning vi tagit del visar det finns vissa vetenskapligaatt rönav
sambandet mellan arbetstid hälsa och säkerhet. Isamtom övervägan-

den arbetstidsregler syfte arbetstagarnas säkerhetär och hälsaom vars
måste emellertid beaktas forskningenatt vissa samband, t.ex.om
effekterna mängden arbetstid på hälsa och säkerhet, inte tillräck-ärav
lig för säkra slutsatser. Dessutom arbetstiden endastär fleraen av
faktorer har betydelse för säkerhet och hälsa. helhetenDetsom är av
arbetsmiljöfaktorer och de individuella förutsättningarnarent hos
arbetstagaren arbetsmiljönavgör sådan risk för ohälsaär attsom om
eller olycksfall föreligger. Vidare finns det inga entydiga kriterier för
vad skall särskilt betungande arbeten.som anses vara

De iakttagelsema vigör arbetstidsbestämmelsemasattsenare attmenar
samband med arbetsmiljölagen måste tydligare. Arbetsmiljö-göras
lagen utgår från det enskilda arbetsstället och den enskilda arbetstaga-

dein olika arbetsmiljöfaktoremasättersamt i helhetssynren påen
arbetsmiljön. Sambandet mellan arbetstids- och arbetsmiljölagarna
finns redan idag. I arbetsmiljölagens andra kapitel, arbetsmiljönsom
beskaffenhet, hänvisas till arbetstidslagen. Den innehåller f.n.senare
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endast hänvisning till de särskilda bestämmelser minderårigaen om
finns arbetsmiljölagensi femte kapitel. Fr.0.m. 23 november i årsom

innehåller dock arbetstidslagen hänvisning till arbetsmiljölagen 2en
kap. ändring gjordes i enlighet med förslagen1 Denna i proposi-
tionen förändringar i arbetstidslagen med anledning EG:som av ar-
betstidsdirektiv. Förslagen delbe-i propositionen grundade sig på vårt
tänkande. vill emellertid föreslåVi sambandet tydli-görs ännuatt nu

och därmed hänvisning arbetstidslagenallmän i tillgörsattgare en
arbetsmiljölagen.

Vidare vill föreslå den människans biolo-vi allmänna insiktenatt om
giska funktioner förutsättningaroch bör grunden for arbetstids-utgöra
regler till skydd för arbetstagarnas säkerhet och hälsa. det följandeI
går de regler aktualiseras den nuvarande arbetstids-vi igenom isom

finns förlagen förslag till ändringar. två skäl talarDetsamt attger som
lagstiftningens skydd för arbetstagarnas säkerhet och hälsaregler till

vetenskap-skall bindande. första skälet de redovisadeDet är ovanvara
funktioner förutsättningarliga människans biologiska ochrönen om

arbetstids-och sambanden med arbetstid. andra skälet EG:sDet är att
regler till karaktär bindande.direktiv föreskriver antal sin ärett som

skall arbetstagarnaAvvikelser medges visserligen, så skermen om
undantagsfallerhålla motsvarande kompensationsledighet eller, i

undviks delämpligt skydd. de bindande reglerna direkt i lagOm anges
trädertillämpningssvårigheter följer de lagändringar isomsom av

kraft novemberi 1996.

följande. beskrivningvill detta sammanhang också slå fast denVi i I av
lagstiftningens bakgrund och syften inledningsvis i avsnittgavssom

arbetstidslagstiftningen grundläggande uppgiftkonstaterade5.2, vi att
Reglerna deefter hand blivit antal arbetstidsnormer.att ett angerange

fårbör gälla fråga den tid arbetstagarnai använ-somnormer som om
underlag fördas till arbete. värde inte minstNormerna är somav

dettaarbetsmarknadspartemas diskussioner arbetstid. Vi kommer iom
syftar säkerhetföreslå bestämmelser till arbetstagarnasavsnitt att som

och hälsa och dessa bestämmelser till karaktär skall bin-sinatt vara
främst detdande. lagregler kommer därmed inte längreDessa att ange

stället reglerna dekan betraktas normalt, i kommersom angesom
för gälla fråga arbetstid.vad skall i Degränsernayttersta som om

kommer fortsättningen kunna underlag för arbetsmark-iäven utgöra
nadspartemas diskussioner, den meningen de inomi att angermen nu

hållas.vilka avtal måstegränser parternas
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På varje punkt kommer vi diskutera flexibiliteten arbetstagar-att ur
och verksamhetssynpunkt. Innan vi går in på de olika reglerna skall
dock ytterligare något arbetstidsreglemas sambandsägas medom
arbetsmiljölagen.

En tydligare koppling till arbetsmiljälagen

Det således inte meningsfullt betraktaär arbetstidsregler för sig ochatt
inte in arbetstiden i vidaresätta arbetsmiljösammanhang.att ett Ar-

betsmiljölagen bygger på det helheten arbetsmiljönisynsättet äratt
dess beskaffenhet skallavgör acceptabel eller inte.som om anses vara

Arbetstiden endast flera arbetsmiljöfaktorer. Arbetsmiljö-är en av
lagens andra kapitel innehåller bestämmelser arbetsmiljöns be-om
skaffenhet. Dessutom utgår arbetsmiljölagen från den enskilde arbets-

kap.I 2 tredjel § stycket arbetstagarentagaren. skallattanges ges
möjlighet medverka utformningeni arbetssituationsinatt samtav egen
förändrings- och utvecklingsarbetei hans arbete. 3 kap.Irör egetsom

3 andra§ stycket vidare arbetsgivaren skallsägs att attgenom anpassa
arbetsförhållandena eller vidta lämplig åtgärd hänsyn tilltaannan
arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets
planläggning och anordnande skall beaktas människors förutsätt-att

utföra arbetsuppgifterningar olika. Arbetsmiljölagen utgåräratt även
från det enskilda arbetsstället. framföralltDet lokaltär ettgenom
arbetsmiljöarbete, på de olika arbetsställena, lagens ändamål 1som
kap. § förebyggal ohälsa olycksfalloch arbeteti iatt ävensamtom
övrigt uppnå god arbetsmiljö, skall emås.en

Vi dessa faktorer det synnerligen angeläget ytterligaregöratt attmenar
tydliggöra sambandet mellan arbetstidbestämmelsema och arbetsmiljö-
lagen. Arbetsmiljölagens helhetssyn inkluderar arbetstidsförhållanden
och det alltså arbetsmiljölagenär arbetsmiljön,ytterst avgörsom om

vissa arbetstidsförhållanden, godtagbar beskaffenhet. Riskent.ex. är av
för olycksfall vid arbete under torde arbetet it.ex. natten störrevara om
sig innebär risker, såsom vid byggnadsarbete, arbetet består iän om
slcrivarbete på kontor, Arbetsmiljölagens vad gäller denett synsättosv.
enskilde arbetstagaren och det enskilda arbetsstället linje medi vadär
vi föreslagit angående utformningen regler densätterovan av som

Ävenenskilde arbetstagaren och verksamheten i arbetstids-centrum.
bestämmelserna borde således utgå från det enskilda arbetsstället. Det

där det finns bäst förutsättningar planeraär och förlägga arbetstidenatt
så både arbetstagarnas och verksamheternas behovatt blir tillfreds-
ställda.
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Bör då arbetstidsreglema skrivas in i arbetsmiljölagen Frågeställ-
ningen arbetstidsreglemas plats i lagstiftningen inte Vidärom ny.
nuvarande arbetstidslags tillkomst redogjordes för antal skäl för denett

eller den andra lösningen. Efter ha konstaterat detatt attena mesta
talade för alla arbetstidsbestämmelser borde finnasatt i lag, sades ien
SOU 1981:5 143 ff utgångspunkten arbetstidenatt att ärvar en
arbetsmiljöfråga. tillNära hands låg därför bestämmelserna bordeatt
finnas i arbetsmiljölagen. Mot detta talade lagen skulle kommaatt att
innehålla oproportionerligt inslag arbetstidsbestämmelser.ett stort av
Vidare hade inte arbetstidsfrågoma tillämpningsområdesamma som
övriga lagen, särskilda undantag angående detta skulle därför behövt
införas. Om del föreskrifter arbetstid utformadesnärmareen om som
föreskrifter Arbetarskyddsstyrelsen skulle det arbetstidsinsla-storaav

i lagen kunna bli mindre. Då mycket de regelsystemget skulleav som
komma föreslås hade karaktären allmänna och dännedatt av normer
borde meddelas lag,i menade emellertid detta inteattman var en
framkomlig väg.

Utredningen stannade för lösning ledde fram till den nuvarandeen som
lagen. Man menade fördelen med sådan lösning allaatt atten var
bestämmelser arbetstid samlas i lag. Arbetstidsbestämmelsemaom en
för arbetstagare bibehölls dock i arbetsmiljölagen. Vidare kundeunga
arbetsmiljölagens tillämpningsregler förenklas och de arbetstids-
bestämmelser fram till dess funnits i arbetsmiljölagen, bl.a.som om
nattvila, kunde bort och föras in i lag, vilket medfördetas attannan
lagens karaktär ramlag förstärktes. Avslutningsvis sades detav vara en
fördel partsdisposiviteten bort i övrigt tvingande lag.att Förtogs ur en

tydliggöra sambanden mellan arbetstidslag och arbetsmiljö-att en ny
lagen infördes emellertid hänvisningen deni till arbetstidslagen.senare

Finns det då anledning annorlunda idag vad gäller arbets-att resonera
tidsfrågomas plats lagstiftningeni Möjligen kan fallet.så Devara
ändringar gjordes arbetsmiljölageni 1991 stärkte på desom synen
enskilda arbetstagarnas möjligheter till inflytande. I propositionen om
vissa ändringar arbetsmiljölageni prop. 1990/912140 framhölls att
syftet med förändringarna lyfta fram de arbetsorganisatoriskaattvar
och de psykosociala arbetsmiljöfrågoma. Den enskilde måste, sades
det, på placeras i och möjligheter och förut-ett sättnytt centrum
sättningar aktivt delta i utfominingen sitt arbeteatt 28.egetav
Lagförarbetena framhöll vidare några de viktigaste förutsätt-att av
ningarna för bättre arbetsliv rikt arbetsinnehåll och möjlighe-ett är ett

för den enskilde själv påverka sin arbetssituation a.a. 33.terna att s.
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Vi dock för lösningstannar innebär arbetstidsreglemaatten ävensom
fortsättningsvis bör ingå i särskild arbetstidslag. alltI väsentligten

vi de framhöllsatt vid lagändringenargument fortfa-anser 1982som
rande får gälla. Dessutom vill vi, arbetstidsla-nämnts,anses görasom

till civilrättslig lag. Sambandet mellan arbetsmiljölagengen ochen
arbetstidslagen bör emellertid förstärkas ytterligare och arbetstidslagen
bör bygga på grundprinciper arbetsmiljölagen enligt vadsamma som

anförts, dvs. arbetstiden endast fleraär arbetsmiljö-som ovan en av
faktorer, helheten arbetsmiljöni avgörande för dessär beskaffenhetom
kan acceptabel; den enskilde arbetstagaren ianses vara sätts centrum
för bedömningen arbetsmiljön; det enskilda arbetsstället utgångs-ärav
punkten för arbetsmiljöarbetet. Lagtelcniskt bör dock detta ske genom

allmän hänvisning i arbetstidslagen till arbetsmilj ölagen.en

Regler återhämtningvila och och arbetspauserrastom -

Kunskapen människans biologiska funktioner och förutsättningarom
innebär således regler bör utformasatt arbetstagarna tillrättsom ger
vila och återhämtning under arbetsdagen, arbetsdygn ochper per
vecka. Lagen bör därmed föreskriva skyldighet för arbetsgivaren atten
anordna arbetet så dessa viloperioder kanatt arbetstagarna.tas ut av

lagstiftningensAv skyddskaraktär följer skall läggas obero-att rast ut
ende arbetstagaren vill ha eller vill skjuta denpå tillrasten,av om ett,

i lagen, angivet tillfälle.än Enligt den nuvarande lagen skallsenare rast
efter fem timmar.tas Bestämmelsensenast emellertid, i likhet medär

övriga bestämmelser lagen,i dispositiv till förmån för kollektivavtal.
EG:s arbetstidsdirektiv arbetstagarna har tillatt rätt rastanger om
arbetsdagen överstiger timmar. föreslårVi lagens rastbestäm-attsex
melse ändras så skall förläggas såatt arbetstagarnarast inte utföratt
arbete timmar. Vidareän bör denna bestämmelsemer sex vara av
bindande karaktär i den meningen inte kan avtalas bort,att rasten
endast avvikas ifrån under förutsättning arbetstagarna kompenserasatt
med motsvarande ledighet eller, i undantagsfall, lämpligt skydd. Detta

skulle innebära densammantaget bestämmelsenatt denmotsvararnya
nuvarande skyddssynpunkt. Dessutom möjliggörs arbetsdagarur om

timmar vilket delutan i arbetstidsmodellerrast, ärt.ex. därsex en
arbetstiden för heltidsanställda har sänkts från åtta till timmar.sex
Vidare blir bestämmelsen dettai avseende i enlighet med motsvarande
regel i EG:s arbetstidsdirektiv. Direktivet längd och påatt rastensanger
vilka villkor den skall främst skall fastställas kollektivavtal.i Detges

därför varkenär nödvändigt eller lämpligt med lagregler frågan.i
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gällande arbetstidslag finns regel arbetsgivaren påI atten omnu
förhand skall antal, längd och förläggning sårastemasange noga som

beträffandeomständigheterna medger. Vi på sättmenar, samma som
detarbetspauser, bestämmelse bör vila på det intesynsättetatt atten ny

bestämmer alla detaljeralltid arbetsgivaren iär som ensam om exem-
förläggasskall och de skall underpelvis hur långa närrasterna vara

planera och anordnaArbetsgivarens ligger iarbetsdagen. attansvar
allmänt vilketöverordnat ocharbetet på visst Dettasätt. är ett ansvar,

arbetstagarna själva kan bestämmamycket väl medger t.ex.att om
motsvarighet till denföreslår heller någonantal Vi inteetc.rastemas

förläggningantal, längd ochnuvarande paragrafen att rastemasom
arbetsförhållandena.med hänsyn till Viskall tillfredsställandevara

enligtföljer arbetsgivarensdetta någotäratt ansvarsom avmenar
föreslagit allmän hänvisning.arbetsmiljölagen, till vilken vi har Denen
därmed mindre detaljerad ochdetta område blirregeln på mernya

förläggningen arbetstidenbättre denlättläst, och speglar närmareatt av
arbetsgiva-enskilda arbetsställetdenna bestäms på detoch avbrott i av
lag Villmed nuvarande vitillsammans. likhetoch arbetstagarna Iren

innebär arbetsgivaren iinnehålla regelden skall attävenatt somennya
vidare författ-måltidsuppehåll se iskall få bytavissa fall rast mot

ningskommentaren.

arbetstagaren skallföreskriver vidareNuvarande arbetstidslag att
Viarbetspauser behövskunna de utöver attrasterna.ta anser en nysom
tillsammans medinnehålla sådant stadgandearbetstidslag skalläven ett

författnings-vidarevila och återhämtning se ireglerövriga om
arbetspauser.angående särskildakommentaren, bl.a.

och/elleråterhämtning nattarbetsfärbudvilaochRegler om -
dygnsvila

bibehålla detlagstiftningen börställdes fråganI avsnitt 5.2.1 omovan
ochsamhällsutvecklingennattarbetsförbudet.sk principiella Har

stad-lagensoch handel gått dithänglobaliseringen näringsliv attav
sådanaskyddsregler måstediskussiongande bör ändras I omen

vetenskapliga viunderordnad betydelse.bli De rönargument somav
kanskemänsklig aktivitetför vid handenredogjort sär-attnyss ger -

betungande arbe-vid specielltyrkesaktivitet och alldeles särskiltskilt
för ohälsa.medför ökad riskArbete påbör ske på dagen. nattenten -

denattarbetsförbudet imedger undantag frånNuvarande arbetstidslag
eller andraallmänhetens behovtill dessfall då "arbetet med hänsyn art,

medgesnattetid Vidareomständigheter måste fortgå ..".särskilda även
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redogjortskollektivavtal tidigarenaturligtvis avvikelser somgenom
nattetid,alla arbetstagare 10uppgift arbetar 8för. Enligt procent av

och kvinnorna.7männen procentprocent avav

principiellt förbudväljas bibehållandebör då EttVilken ettväg av
ändå arbetarbetydande del arbetstagarnainnebär natt,att avsom en

stället regleringförbudet iborttagandeeller nattar-ett avmen enav
förbudet kunna kompletterasVisserligen skullelängdbetspassens

det fall det tillåts.nattarbetet för Motföreskrifter begränsarmed som
regler och de föränd-föreslå flexiblauppdragbakgrund vårt att merav

förefaller dettaarbetsliv har genomgått,samhälls- ochringar vara en
endastdet intevill dessutom påpekalyckad lösning. Vimindre äratt

och olycks-risk för hälsaför i sigtiden arbetet avgörnatten omsom--
helhetendettidigare konstateratföreligger. Vi harfall äratt av

beskaffenhet.arbetsmiljönsarbetsmiljöfaktorersamtliga avgörsom
arbetstaga-hosindividuella förutsättningarnadeDärtill kommer rent

arbetsmiljölagen.följerDetta avren.

nattarbetstörbu-principiellanuvarande skdetvill därför föreslåVi att
till begränsastället syftarmed regler iochdet bort attersättstas som

emellertid intenedan. innebärlängd vidare Dettasenattarbetspassens
harvila dygn. Viinnehålla regeldänned skullelagen inteatt om peren

speglarborde utformasreglerkonstaterattidigare atttvärt somom
och livsrytm.förutsättningargrundläggande funktioner,människans

dygnsvila.regel Denbör innehållalagenföljer dettaDet att en omav
tillför arbetstagarnainnehållerarbetstidsdirektivregel EG:s rättenom

24-timmarsperiod tordeledighetsammanhängandeelva timmars per
förredogjortvetenskapliga viöverensstämmelse med destå i rön ovan.

dygnsvila diskutera-ellerarbetstid dygnmaximalreglerDå omperom
regelframhölls bl.a.arbetstidslagennuvarandedes inför den att somen

arbetspass.styrande effekt längrefådygnsvila riskerar motatt enanger
regeln fånämligenproduktionsvillkoren måstetillgodoseFör att en
normalt börarbetspass vadmöjliggör längreutformning än somsom
lagstiftningDygnsarbetstidsregler iff.66gälla. SOU 1981:5, ens.

därförför arbetstidenallmännatillsyftade att varnormerangesom
för dettafinns skäl talarlämpliga menade Det synsättinte attsomman.

fram-tidigarebörja med vi,gälla. Tilllängre börinte att somavser
skallsäkerhetskydd för hälsa ochlagregler tillhållits, föreslåatt som

alltså interegel dygnsvilade En attgränserna.utgöra yttersta avserom
vila dygn, inormalkanföreskriva vad utanperanses vara ensom

dygn.godtagbara vilan Vi-den minstastället vad skall pervarasom
arbets-längreutvecklingen verkar gåhar konstateratdare vi motatt
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kan därförDet finnas anledning tydlig signal minstaattpass. ge en om
godtagbara dygnsvila.

Liksom för bestämmelsen vill vi inte heller angående dygns-rastom
vilan föreslå bestämmelsen skall innehålla regel huratt dygns-en om
vila måste förlagd. linjeI med det vi vill införa på arbets-synsättvara
tidsbestämmelsema vi detta sak bäst beslutas påanser vara en som
arbetsstället. syfteI dels dygnsvilan bör regelbunden,att attange, vara
och dels den normalt bör förläggas till föreslåratt vi dygns-natt, att
vilan långtså möjligt skall förläggas till Därmed skulle dygnsvile-natt.
regeln innehålla anvisning vad normalt bör gälla,samma om som som
den nuvarande regeln veckovila, vilken "så långt möjligt skallom
förläggas till veckoslut".

återhämtningRegler och vila veckovilaom -

grundläggandeDe reglerna återhämtning och vila bör omfatta ävenom
bestämmelse Vila vecka. Till skillnad den regelmoten om per som

finns veckovila i den nuvarande arbetstidslagen vill föreslåviom en
regel blir bindande deni mening den inte kan avtalas bort,attsom
endast till de lokala förhållandena. Utan avkall pågöraattanpassas
regelns skyddsvärde vill därförvi tillföra den vissa syfteimoment att
tillgodose flexibiliteten arbetstagar- och verksamhetssynpunkt. Viur
föreslår därför veckovilan likheti med motsvarande bestämmelse iatt
EG:s arbetstidsdirektiv bör 35 timmar stället föri dagens och36vara

Vilan falli vissa får nedsättas till 24 timmar. kan emel-Detatt senare
lenid tillåtas endast i undantagsfall och skall bakgrundmot attses av
arbetsgivaren inte längre, möjligt enligt nuvarande lag, helt kanärsom

undantag från bestämmelsen. likhetI med nuvarande bestämmelsegöra
innebär vårt förslag veckovilan skall läggas oberoendeatt ut av om
arbetstagaren vill frånavstå ledigheten. Anvisningen förläggningenom

den i nuvarande lag. Liksom enligt denär nuvarande lagensamma som
föreslår beredskap,vi och naturligtvis jourtid, skall brytaatt även
veckovilan.

EG:s arbetstidsdirektiv medger veckovilan genomsnittsberäknasatt
period högst fjorton dagar.över Viloperioderna skulle såledesen om

kunna förläggas flexibelt under period fyra veckor, under förut-en om
sättning viloperiodvarje tilluppgår minst 35 timmarsatt samman-
hängande ledighet. Om veckoviloma för tvåveckorsperiod läggsen

till början den första veckan och veckoviloma för nästasamman av
tvåveckorsperiod läggs till slutet den andra veckan skullesamman av
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den konsekvensen sådan regel blir dygn22 kan för-yttersta attav en
flyta veckovila. Vi detta inte förenligt med regelnsutan att ärmenar
grundläggande skyddskaraktär.

Besked ändring ordinarie arbetstid och jøurtids förläggningom av

Den nuvarande arbetstidslagen innehåller bestämmelse enligt vilkenen
arbetsgivaren åläggs skyldighet infonnera arbetstagarnaatten om
ändringar den ordinarie arbetstidens eller jourtidens förläggningav

två veckor förväg.i bestämmelseDenna kan intesenast sägas vara
föranledd säkerhets- och hälsoskäl, den likväl grund-ärav men av
läggande betydelse för arbetstagarnas arbetsmiljö, bestämtnärmare
möjligheten planera sin tillvaro. Vi utvecklingatt att motmenar en

arbetstidens förläggningvariationer i det angeläget be-större gör att
hålla bestämmelsesådan "ordningskaraktär" tillsammans med deen av
övriga sikte på arbetsgivarens for arbetets planering ochtarsom ansvar
anordnande.

Enligt lagförarbetena SOU 1981:5, 104-107 motiverades bestäm-s.
melsen det ökande användandet oregelbundna arbetstider,av av som
bl.a. innebar många arbetstagare informerades arbetstidensatt om
förläggning alltför Därmed uppstod väsentliga svårighetersent. att
planera fritiden och sköta personliga angelägenheter i Enligtövrigt.att
utredningens uppfattning ingick skyldighet i rimlig tid informeraatten

arbetstidens förläggning bland arbetsgivarens uppgifter detnärom
gäller för tillfredsställandesörja arbetsmiljö. grundläggandeEnatt en
bestämmelse detta i arbetstidslagen ansågs nödvändig och vadom som
framförallt avsågs stadga arbetstidsförhållandena vidattvar ge
deltidsanställning. Beskedet skulle kunna meddelas skriftligt, genom

anslag arbetstidsschema på arbetsplatsen, eller muntligt tillt.ex. ettav
de berörda arbetstagarna. Syftet med bestämmelse informations-en om
skyldighet slå fast minimikrav, främst med avseendeatt ettvar grupper

deltidsanställda. Två veckor ansågs mått normalt inteettav vara som
borde underskridas. Självfallet skulle beskedet lämnas längre tid i
förväg där rimligt.så Bestämmelsen avsåg minimum.att ettvar ange
Vidare avsågs endast regelbundet återkommande arbete. Endast för

stadigvarande anställningar det möjligt planera arbetstidensär attmer
förläggning förväg.i Eftersom regeln skulle innebära indirektett
förbud tillfälliga anställningsförhållanden förordade därför utred-mot
ningen undantag i arbetsgivarens infonnationsskyldighet bordeatt

arbetstagare tillfälligt anlitades till arbete.göras när
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framhöllsDet avslutningsvis i förarbetena till den gällande bestämmel-
a.a. 172-173 med hänsyn till arbetstagarna skall haatt attsen s. en

rimlig möjlighet planera fritid,sin bestämmelsen inte får innebäraatt
läsningar för anställningsvillkor både arbetsgivaren ochsom passar
arbetstagaren. Man nämnde de arbetstagare i olika grad själva harsom

inflytande sin arbetstids förläggning. Andelen arbetstagareett över
med sådana arbetsvillkor torde ha ökat och vill därförvi ansluta tilloss
denna tolkning regeln. Då regeln minimibestämmelse viärav en menar

arbetstagaren och arbetsgivaren viss ändring,att är överensom om en
deltidsanställd skall kunna i arbetstid det före-t.ex. att en upp om

ligger behov arbetskraft, regeln inte skall hinderett utgöra ettav mer
för detta.

Den utveckling ökat flexibelt användande arbetstidenmot görav
bestämmelsen lika motiverad dag,i inte endast för de grupper som

Ändringarsärskilt nämndes förarbetenai till gällande bestämmelse. i
ordinarie arbetstids och jourtids förläggning med anledning varia-av
tioner behov arbetskraft bör därföri normalt informeras minstav om
två veckor förväg.i Vi därför denna regel på naturligtatt sättettmenar
hör med de regler föreslårövriga vi i samband med arbets-samman

Ävenskyldighet planeragivarens och anordna arbetet. dess karaktäratt
minimibestämmelse väl med bestämmelsernastämmer överensav om

arbetspauser, dygns- och veckovila.raster,

Däremot vi inte det behövs något undantag arbetsgivarensiattanser
informationsplikt för arbetstagare anlitas för arbete endast tillfäl-som
ligt, finnsvilket i gällande lag. det torde liggaVi i sakensattnu anser

arbetsgivaren endast kan åläggas skyldighet informeranatur att atten
ändringar i anställningsförhållanden varaktiga infor-såär attom som

mationsskyldigheten har innebörd förreell arbetstagaren.en

Begränsning arbetstidens totala omfattningav

Vad gäller begränsning den ordinarie arbetstidens längd, t.ex.av per
vecka, finns såvitt kan förståvi inte vetenskapliga rön attsamma
basera skyddsregler på. Hälsa och säkerhet beträffande arbetstidens
längd torde därmed främst handla arbetstidens totala omfattning,om
alltså ordinarie arbetstid och övertid, förregler hur arbetstidensamt
kan fördelas under viss period. I vår genomgång de veten-en ovan av
skapliga konstaterade vi emellertid det torde finnas någrainterönen att
definitiva slutsatser vad gäller sambanden mellan arbetstidens omfatt-

hälsa och ohälsa.ning den sammanställts för vårIsamt rapport som
räkning visserligen det torde ligga någonstansövre gränsattangavs en
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Ävenmellan och48 56 timmar vecka vid "lättare" arbeten. detper om
inte går några exakta vad gäller risk för ohälsa ochatt gränserange
olycksfall i samband med arbetstidens totala omfattning, i syrmerhet

faktorerandra arbetstiden spelar in, detvi ändåän ärattsom menar
rimligt arbetstidslagstiftningen innehåller begränsning.att en

syfte möjliggöraI flexibelt användande arbetstidenatt ett mer av -
både för den enskilde och för verksamheten föreslås dock gränsenatt-
för den totala arbetstidens omfattning genomsnitt underettanges som

period.viss skyddssynpunktEn emellertid genomsnittsberäk-är atten
åtföljsningen begränsningar.vissa sådan EG-direktivetsEn regelärav
den genomsnittliga arbetstiden inklusive övertid fårinteattom - -

i genomsnitt 48 timmar. Direktivet föreskriver vidareän attvara mer
den beräkningsperiod medlemsstaterna måste anvisa isom
lagstiftningen inte får fyra föreslåröverstiga månader. Vi detta bliratt
arbetstidslagens begränsning och det kollektivavtal skallatt genom

möjligt förlänga berälcningsperioden till månader.12attvara upp

möjliggöra för den enskildeFör arbetstagaren under vissa perio-att att
der arbeta för under andra kunna arbeta mindre, bör dessutomattmer,
frågan ställas samhället skyddssynpunkt skall sätta gränsen.var ur
Knäckfrågan blir alltså skyddet förhur de många skall förenaatt
med individuella möjligheter för den enskilde. Och hur skall lagstift-
ningens skyddsmotiv förenagå med individuella önskemål dettaatt av
slag enskilde arbetstagarens ställningDen arbets-gentemotsvagare
givaren kan medföra det skydd urholkasatt avsett ettsom var som

arbetstagaren olika anledningar inte kan singöra rättattgenom av
gällande.

Troligen förenadet svårt skyddslagstiftningens karaktär medär att
alltför möjligheter till individuella avvikelser. Skyddsmotivetstora
skulle riskera gå förlorat. lagstiftningEn bygger påatt som en genom-
snittsberäkning arbetstiden skulle emellertid kunna grundutgöraav en
för ökad individuell flexibilitet. Arbetstid beräknat etten som genom-
snitt kräver angivande beräkningsperiodens längd. skulleManav
kunna tänka sig individuella avvikelser vad gäller beräkningsperiodens
längd, skyddsnonnen avviks ifrån.i sig Därmed skulle lag-utan att
stiftningens skyddskaraktär upprätthållas samtidigt den enskildessom
flexibilitet förstärks.

Att uppmärksamma detta sammanhangi vad tidigareär även som
framhållits beträffande betydelsen helheten i arbetsmiljön, i vilkenav
arbetstidens endast faktor, för kunna dess beskaffenhet.är avgöraatten
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Arbetsmiljölagen bygger på denna helhetssyn och tidigare nämntssom
vill vi tydliggöra sambandet mellan arbetstidsfrågoma och arbetsmiljö-
lagen ytterligare.

frågaDen således bör ställas det skall möjligt för denärsom om vara
arbetstagare så vill, arbeta de i genomsnitt 48 timmarnaatt änsom mer
i veckan fyramånadersperiod. Det kan så kollektivavtaletattper vara
inte innehåller något viss längre period skall användas förattom en
genomsnittsberälcningen. Om det då skulle någon eller några attpassa
ha sin arbetstid beräknad på längre beräkningsperiod och dettaen
skulle förenligt med verksamhetens bedrivande, bör detta falli såvara

möjligt EG-direktivet medger under bestämdavissa förutsätt-vara —
ningar medlemsstaterna inte tillämpar regeln maximalt 48att om—
timmar Vecka i genomsnitt under fyramånadersperiod. Förut-per en
sättningama den enskilde arbetstagaren måste lämnaär sittatt sam-
tycke därtill och tillfogasinte skada han eller hon inte lämnarom
sådant samtycke. Vidare skall arbetsgivaren föra noteringar deom
arbetstagare arbetar det angivna måttet. Noteringama skallänsom mer
ställas till tillsynsmyndighetemas förfogande och dessa skall kunna
förbjuda eller begränsa arbetet.

Även EG-direktivet i artikel 6 medlemsstaternaatt överom anger
huvud behöverinte tillämpa regeln de 48 timmarna, skulle ettom
eventuellt användande direktivets möjlighet ändå kunna ske medav
respekt för det angivna måttet genomsnitt.48 timmar vecka iom per

enskild arbetstagareEn skulle alltså kunna samtycka till arbetaatt mer
48 timmar vecka i undergenomsnitt fyramånadersperiod,än per en

sådant samtycke skulle endast möjliggöra beräkningsperio-ett attmen
den förlängs till 12 månader. skulle drasDär absolut Dettagräns.en
skulle innebära betydande möjlighet för den enskilde vill,såen som
och kan komma med arbetsgivare,sin arbetaöverens attsom mer
under vissa perioder och mindre under andra. Möjligheten till flexibili-

skulle kunna stärkas samtidigt regeln för arbetstidens totalatet som
omfattning iakttas.

Vi dock inte heller denna något inskränkta möjlighet tillattmenar mer
flexibilitet arbetstagarsynpunkt bör medges med hänsyn till arbets-ur

Ävensäkerhet och hälsa. här riskerar skyddsvärdet i lagstift-tagarnas
ningen urholkas och vi har redan tidigare slagit fastatt att störreen
flexibilitet inte får vinnas på bekostnad skyddet för hälsa och säker-av
het. Vi ställeti den flexibilitet den enskilde arbetstaga-attmenar som

kan önska bör kunna tillgodoses inom för regeln maxi-ren ramen om
malt 48 timmar vecka i genomsnitt under fyramånadersperiod.per en
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Begränsning nattarbetspassens längdav

Som nämndes bör lagen kompletteras med stadgandeettnyss som
begränsningarvissa i nattarbetspassens längd. fårDetanger anses vara

särskild vikt det sk principiella nattarbetsförbudet bort,tas attav om
lagstiftaren arbetspassens längd för nattarbete begränsas.att Vianger
vill föreslå regel utformad i enlighet medär motsvarande regelen som
i EG:s arbetstidsdirektiv. förstaDen delen i regeln skulle därmed avse
sådana arbeten inte innebär "särskilda risker eller fysisk ellerstorsom
mental ansträngning". dessa arbetenFör skall den normala arbetstiden
inte överstiga genomsnitt åtta timmar under varje 24-timmars-ett av
period. Bestämmelsen innebär det lagstiftningeni signalatt ges en om

arbetspassens längd för nattarbetande allmänt bör begränsas.att Ar-
betsgivaren har därefter bedöma arbetet sådanatt är natur attom av en
arbetspassets längd inte bör överstiga åtta timmar. Regeln i den här
delen skulle emellertid förhindrainte längre nattarbetspass, under
förutsättning den genomsnittliga arbetstiden inte överstiger åttaatt
timmar 24-timmarsperiod. Enligt EG-direktivet skall inte vecko-per
vilan minst 24 timmar inräknas i beräkningsperioden. Denom genom-
snittliga arbetstiden kan därmed beräknas på veckans dagarsjusex av
se i avsnitt 6.2.2.ovan

Den andra delen regelni innebär för vissa arbeten skall arbets-att
längd då nattarbetet utförs begränsas till åtta timmar. Dessapassets

arbeten sådana de "innebär särskilda risker eller fysisk ellerär att stor
mental ansträngning". genomsnittligEn beräkning de åtta timmarnaav

således tillåteninte i dessa fall. Arbetsgivaren harär be-göraatt en
dömning de arbetsuppgifter skall utföras nattetid ärav om som av
sådan de kan innebära särskilda risker hanFinnerart att etc. attanses
så fallet skall han alltså ordna arbetet så arbetspassenär inteatt över-
stiger åtta timmar. Arbetsgivaren kan här tyckas bli tvungen att göra en
kvalificerad bedömning medicinsk och teknisk karaktär. villVi iav
detta sammanhang peka på det arbetsgivaren har enligt arbets-ansvar
miljölagen, innebär arbetsgivaren åläggs skyldighetatt attsom en
verka för god arbetsmiljö, i vilken inte endast kan ingå göraatten
medicinska och tekniska bedömningar arbetsuppgifters särskildaav
risker, beakta övriga arbetsmiljöfaktorer olika indivi-ävenutan samt
duella förutsättningar hos de arbetstagare utför arbetsuppgifterna.som
Arbetsgivaren har alltså redan i dag betydande och denett ansvar
bedömning arbetsgivaren enligt förslagvårt åläggs börgöraattsom ses

Ävendenna bakgrund. EG-direktivet kan siktemot påsägas taom
arbetet i sig "arbete innebär särskilda risker etc. vill fram-.." visom
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hålla i arbetsgivarens prövning måste ligga be-att även göraatt en
dömning förutsättningarna hos den arbetstagare skall utföraav som
arbetsuppgiften. sådan bedömning fårEn integrerad del ianses vara en
bedömningen arbetets "farlighet" följeroch hur arbetsgivaren harav av

bedriva arbetsmiljöarbetet enligt arbetsmiljölagen.att

Avslutande reflektioner

Med förslagredogjorda till ändringar arbetstidslageni viovan menar
syftena rörande hälsasäkerhet och kan tillgodosedda vadatt anses vara

gäller bestämmelser arbetstid. Vi återkommer författnings-iom
kommentaren till dessa förslag och redogör där för utform-närmare
ningen de olika reglerna. bindande reglerna arbetstid tillDe nyaav om
skydd för bestämmel-arbetstagarnas säkerhet och hälsa, deävenmen

redan finns arbetsmiljölagen, tillsammans med den regel viisomser
vill införa angående den enskilde arbetstagarens möjlighet till infly-
tande, vi bör arbetstagarnas grundläggande rättigheter påutgöraanser
arbetstidsornrådet.

reglerna bör lyfta fram arbetsgivarens för godVi attmenar ansvar en
planeraarbetsorganisation och utformas så arbetsgivaren åläggs attatt

grundläggande skydds-och anordna arbetet på reglemasvisst Avsätt.
följer emellertid dygnsvila och veckovila skall läggaskaraktär att rast,

önskar erhålla vila elleroberoende arbetstagaren inte. Detut av om
reglerna utformas enlighet med EG-direktivetskunde tänkas iatt mest

redogjordes för dvs.grundläggande betydelse i avsnitt 6.2.3, attsom
för kanarbetstagarna har till de i och sig avstå. Virätt rast etc. attmen

har emellertid den tidigare framställningen avsnitt 5.7 klarti gjort att
ökad flexibilitet kan tillåtas urholka reglemas skyddsvärde.inteen

avslutar detta skall emellertid något deInnan vi avsnitt sägas ovanom
föreslagna reglemas bindande karaktär och möjligheterna att anpassa

lokala behov och förutsättningar. har reglernadem till Vi angivit att
förhållandetskall bindande. Formuleringen spegla det attattvara avser

reglerna skall dispositiva till förmån för kollektivavtal, vilketinte vara
fallet med reglerna nuvarande arbetstidslag, deni iär änannat me-

det skall möjligt demningen inom vissaatt attvara ramar anpassa- -
förutsättningar.till lokala behov och

vill nämligen föreslå skall syfteVi det möjligt avvika, iatt att attvara
till lokala behov, endast under förutsätt-vissa angivnaanpassa men

Modellen hämtad från EG-direktivet och innebär avvikel-ningar. är att
skall möjliga motsvarande kompensationsledighet Iser ges.vara om
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undantagsfall skall det möjligt avvika under förutsättningäven attvara
skydd. författningskommentarenarbetstagarna erhåller lämpligt Iatt

skall redogöra för vilka anpassningar vi föreslår EG-modellen tillvi av
flexibili-den svenska arbetstidslagen. syfte möjliggöra nödvändigI att

verksamhetssynpunkt kommer föreslå avvikelser ivi även atttet attur
kollektivavtal. återkommer till dettavissa fall kan Vi igöras ävenutan

författningskommentaren.

antal bestämmelser nuvarandeåterstår emellertid diskutera iDet att ett
förarbetstidslag. de förändringar vi redogjortDå vi att ovanmenar

och hälsa, villtillgodose lagstiftningens syften rörande säkerhetskall
föränd-arbetstidslagens andra regler eventuellaframhållavi att samt

utifrån andra utgångspunkter.dessa, måste diskuterasringar av

och arbetsmarknadspartemasLagstiftarens7.2.2

respektive roller

utgångspunkt för kom-skall centralEnligt kommittédirektiven en
såarbetstidsfrågorna fortsättningenarbetemitténs iävenattvara

arbetsmarknadensavtal mellan Ilångt möjligt regleras i parter.som
hänsyn till denframhåller direktivendetta sammanhang även att en-

valfrihet vadtill medinflytande ochmöjlighetskilde arbetstagarens
beaktas. har tidigaremåste därvid Vigäller arbetstidens förläggning

med skydds-arbetstidslagstiftningen skall försesföreslagit yttreatt
Över rollförfoga. Lagstiftarenskan intedessa ärgränser. parterna

säkerhet och hälsa.gäller arbetstagarnas Detalltså självklar detnär
nuvarande arbets-annorlunda med reglerna iförhåller emellertidsig

jourtid ochnödfallsövertid,arbetstid, övertid,tidslag ordinarieom
beträffande dessaövervägandenför våramertid. vi redogörInnan

och kantänkbara roller lagstiftarenregler diskuterar vilkavi parterna
ha för dessa frågors reglering.

eller vidtonvikten vid lagstiftarenvill läggaBeroende på om man
för regleringolika modeller tänkasarbetsmarknadspartema kan av

hur arbetsmarknadspaitemasarbetstid. Valet torde komma bero påatt
skall lagstiftaren reglera eller ilagstiftarens roller definieras. Vadoch

bestämmande arbets-vad bäst förbefatta sig med ochövrigt avpassar
model-huvudsakligamarknadens det följande beskriver viparter I tre

skallutgångspunkt tonviktenler. kommer sin iBeskrivningen att ta om
ellereller statlig påläggas på lagreglering styrning sätt,annat om
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tyngdpunkten läggs på så mycket möjligt överlåts tillatt arbets-som
marknadens parter.

Lagreglering eller påstatlig styrning sättannat

modellDen skulle innebära måttet lagregleringstörsta ellersom av
statlig styrning på kan modell enligt vilken desättannat vara en nya
bindande bestämmelserna läggs till den redan existerande lagstift-
ningen, medan den i bibehållsprincip oförändrad möjligen medsenare
undantag för de bestämmelser i identiska med deär stortsom nya

Äventvingande, såsom veckovilan. de aktuella reglerna skulleom
dispositiva, i likhet med vad gäller, lagen utgångs-utgörvara som nu

punkten för förhandlingar mellan arbetsmarknadens och harparter
därmed naturligtvis stark inverkan depå avtal kommer till stånd.som

Då kommitténs uppdrag undersöka på vilket flexibla arbets-är att sätt
tidsregler kan införas i svensk lagstiftning kan knappast denna modell
bli aktuell. ändringarnaAtt i lagen endast består i lagstiftningenatt
tillförs antal bindande bestämmelser, därmed "icke-flexibla"ett ärsom
i den demeningen inte kan avtalas bort, främjar flexibiliteten.inteatt
Vi har föreslagitvisserligen regel inflytande för denatt störreen om
enskilde arbetstagaren skall införas och arbetstidema på tydli-att ett

blir del det lokala arbetsmiljöarbetet. Vidare har visätt igare en av
samband med förslagen de bindande reglerna till skydd för arbets-om

säkerhet och hälsa, försökt skapa för anpassbar-tagarnas ett utrymme
het inom de bindande Men återstoden, alltså reglernaramarna. om om
ordinarie arbetstid, övertid förblir oförändrad innebär knappastetc.,
helheten förslagen ökad flexibilitet. blir dessutom krångligtDetav en
då utformningen de föreslagna reglerna tänkta påär görasatt ettav nya

de regler dag gäller.isätt änannat som

Ett mått flexibilitet skulle kunna vinnas innehållet föränd-större av om
rades reglernai ordinarie arbetstid, övertid, jourtid och mertid.om
Sålunda skulle lagen kunna utgångspunkt den ordinariet.ex. ta attsom
arbetstiden 40 timmar vecka stället föri timmarär i genomsnitt, 40per

vecka.per

En tredje möjlig modell där fortfarande spelar roll, dåstaten en men
den statliga styrningen sker i form lagstiftning, kundeänannan genom

följande. Lagstiftningen inskränker sig till de bindande reglernavara
enligt förslagvåra och i motivuttalanden till lagen uttryck förovan ges

politisk viljeinriktning beträffande ordinarie arbetstid. Vadt.ex.en som
sedan blir ordinarie arbetstid bestäms i kollektivavtal. Man kanm.m.
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också tänka sig lagen innehåller tilluppmaningatt parterna atten om
teckna kollektivavtal arbetstidsfrågor.om

Kollektivavtal i stället för lagreglering

fortsättningsvis aldrignämndes kommer dispositivitetenSom attovan
efter-bli fullständig. Lagstiftaren kommer alltid ha roll spelaattatt en

för säkerhet och hälsa kom-vissa regler till skydd arbetstagarnassom
bindande och detta förutsätter lagreglering. Men utöverattmer vara

överlåta till arbetsmarknadendetta kan naturligtvis påparternastaten
arbetstidsfrågor, arbetstid.reglera resterande såsom ordinarie Bero-att

vill till kan följande modellerende på hur frihet staten parternastor ge
tänkas.

arbetstid sker fortsättnings-Lagstiftningen bort och regleringentas av
direktivets bestämmelserkollektivavtal. EG-direktivet medgervis i att

emellertid grundläg-kollektivavtal. Viinförlivas att ettmenargenom
lagstiftning.bör i Mengande skydd for arbetstagarna störreenanges

lagstiftningennaturligtvisför kollektivavtalslösningar uppnåsfrihet om
skyddet, dvs.bindande grundläggandeinnehåller detinte änannat

heller skulle någraochregler bort inte Inteövriga ersättstas nya.av
skulle de kollektivavtals-signaler övrigt. Därmedpolitiska iges

skallbestämma vadslutande själva kunna t.ex.parterna som anses vara
bli delArbetstidslagen skulle därmed inte längrearbetstid.ordinarie en
arbetstid.förhandlingarnautgångspunktema för omav

förmodligen deavseendeArbetstidslagens funktion i detta övertas av
befintliga avtalen.

grundläg-fastställaförenar lagstiftningens krav påformEn ettattsom
förmodligen denavtalsfrihet ochmedgande skydd ärparternas ansvar

ochbortden icke-tvingande lagstiftningenbeskrivna atttasattovan
medsambanduttryck för antal politiska vilj einriktningar iettstaten ger

införs. Arbetsmarknadensoch de bindande reglernaså skeratt nya
beträf-politiskt budskap,skulle därmed "få med sig" t.ex.ettparter

skulleförhandlingar, i övrigtfande ordinarie arbetstid, vid sina men
bindande lagreglema.formellt obundna deänannat nyavara av

antalinförandebibehållande nuvarande arbetstidslagEn ettsamt avav
skulle för-vad beskrivits,bindande bestämmelser, enligt som ovan

kollektivavtalslösningarbetoning påmodligen innebära mindre aven
också linjeifrågasättas detta iarbetstidsfrågor. kanSom ärnämnts om

arbetstidslagstift-flexibeluppdrag föreslåmed kommitténs att en mer
ning.
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Vi övergår därmed till diskutera vilken modell denviatt ärsom anser
ändamålsenliga syfte,i dels lagstiftningen flexibel,göramest att mer

dels fortsättningsvis så långt möjligt skallävenatt parterna som an-
för arbetstidsfrågoma.svara

Vilken modell bör väljas

Kanske detta sammanhang något funderaytterligareär rätt överatt
syftet med kommitténs uppdrag i denna del, dvs. vad kansom anses

Ärbristerna flexibilitetshänseende nuvarande lagstiftning.i ivara
arbetsgivare och fackligcentral organisation kan iöverens man
princip ha vilken arbetstidsmodell helst. Från november i årsom
kommer EG-direktivet vissa Men inomnämnts sätta gränser.som
dessa skulle råda avtalsfrihet Uppenbarligengränser samma som nu.

tillräckligt.regeringen detta inte kommitténsDäravärattanser upp-
drag.

Vi har tidigare i detta kapitel diskuterat vissa förslag syftar till attsom
ochvinna ökad flexibilitet: inflytande för den enskilde arbetstagaren

den Skullebetoning den lokala nivån centrala.än ytter-snarare enav
arbetsmarknadenligare flexibilitet kunna vinnas påatt parternagenom

själva och för de arbetstidsvillkorkommer överens tar somom ansvar
hälsoaspekter. den ökadeförsta hand skydds- och Förutominte i rör

flexibilitet kan på sådan lösning torde deteventuellt vinnassom en
bred detta har värde i sig.råda tämligen Lös-att ettsamsyn omen

lång och stark tradition på denskulle nämligen bygga påningen en
kunnasvenska arbetsmarknaden. Vidare skulle avvägning bättreen

anställ-mellan arbetstidsvillkor och förbättringar övrigagöras av
arbets-ningsvillkor. skulle de lösningar påDessutom parternasom

lönebildning.marknaden kan finna bidra till balanseraden

redan idag möjligt avtala vilka arbetstids-Det är nämnts attsom om
disposi-villkor helst kollektivavtal arbetstidslageni ärattsom genom

förhållandet och föreslå dettiv. skulle kunna vända påMen ärattman
kollektivavtal antalendast inte överenskommits i ettannatom som

regler skall gällaordinarie arbetstid etc.om

tillforsälcra antallagstiftarens främsta roll arbetstagarnaOm är att ett
inflytande,grundläggande rättigheter vad gäller säkerhet, hälsa och bör

alltså frågan kunna ställas vad bör regleras i lag. Om manmer som
ellerinom bransch överenskommit ordinarie arbetstid 38 39äratten

veckan, vad då de anställda den branschentimmar i tjänar det inom att
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lagen föreskriver exempelvis 40-timmarsvecka. de flestaPå avtals-en
områden dock fortfarande arbetsveckan 40 timmar.är Men såvitt vi
kan förstå gäller för det flertalet de 40 timmarna beräknasstora att per
helgfri vecka. Arbetstidslagen inte skillnad på helgdagar infal-gör om
ler under veckan eller inte vid övertidsberäkning.änannat

Vi har arbetstidslagen tjänarnämnt utgångspunkt förhand-iatt som
lingar arbetstidsfrågor mellan arbetsmarknaden Det ärparter.om
emellertid knappast troligt lagens 40 timmar i veckan tjänaratt som
utgångspunkt i förhandlingar mellan redan tidigare kommitparter som

lägrevisst arbetstidsmått. Det heller knappastöverens troligtett ärom
lagens 40 timmar i veckan har någon betydelse för alla de avtalatt i

vilka redan överenskommits arbetstiden räknas helgfri vecka,att per
vilket innebär arbetsveckan praktikeni 38 timmar 30 minuter.äratt ca
Som nämndes i haravsnitt 4.5 vi endast funnit avtal inteett tarsom
hänsyn till infallande helgdagar vid beräkning arbetstiden.av

hänsynOm till flertalet företag med hundra anställdatar överattman
vanligtvis tecknar kollektivavtal och dessa tillämpas på företagetsatt
anställda oberoende de medlemmar i den avtalsslutandeärav om
organisationen eller inte, torde andelen arbetstagare får arbets-sinsom
tid reglerad enligt vad i kollektivavtalen uppgå till ungefärsom anges
90 aktuella fackligaDen anslutningsgraden hari Sverigeprocent.
under de åren legat kring 85 mindre andelEn desenaste procent. av
fackligt anslutna arbetstagarna arbetar visserligen på arbetsplatser som
saknar kollektivavtal och har därför kollektivavtalsregleradinte ar-
betstid. många småföretag tillämpar de förMen branschen gällande
kollektivavtalen de inte självatrots att är parter.

Då 90 svenska arbetstagare således direkt eller indirektprocentca av
omfattas kollektivavtal vi följande bör detFöratt övervägas.av menar
första borde det finnasi Sverige goda förutsättningar överlåta tillatt
arbetsmarknadens bestämma sådant oundgängligeninteparter att som
bör lagregleras. avtalDe arbetsmarknadens träffar kommerpartersom

omfatta överväldigande majoritet svenska arbetstagare. Föratt en av
det andra, lagstiftning ändå bör finnas för de inte omfattasom en som

kollektivavtal, det rimligt den främst tänkt förär att ärav som en-
mycket liten del arbetsmarknaden skall styrande för den storaav vara-
del omfattas kollektivavtalsom av

Vi det bör ha det främsta föräratt parterna ansvaretmenar som ar-
betstidsfrågoma. Lagstiftningen bör därför innehålla tilluppmaningen

träffa kollektivavtal arbetstid. understrykerDettaparterna att om
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lagstiftarens på Vi därmedövergår till dis-parternassyn ansvar. en
kussion förslag regler för ordinarie arbetstid, övertid, nöd-om om
fallsövertid, mertid och jourtid, dvs. de övriga reglerna i arbetstids-
lagen.

Övriga7.2.3 regler

Ordinarie arbetstid

lagstiftningensOm det så skyddsmotiv uppfylls begräns-är att genom
ningar den totala arbetstidens omfattning, behövs då stadgandenav om
ordinarie arbetstid och övertid harDet redan i tidigare lagstiftnings-
arbete framhållits motiven för begränsning den ordinarie arbets-att av

Äventiden inte längre främst arbetstagarnas skydd och hälsa. detär
ursprungliga rättvisemotivet, dvs. skillnader i arbetstid mellan t.ex.
arbetar- och torde mindre aktuellt dag.iänstemannagrupper, vara

socialpolitiska finnsDe övriga motiven dock naturligtvis kvar: jäm-
familjelivställdhet, och socialt liv i övrigt. rimlig fritid skallEn garan-

Vidare kan lagens stadgande ordinarie arbetstidsägasteras. att ärom
uttryck för samhället acceptabel för vadangivenett en av norm som

skall heltidsarbete. På detta har också 40-timmars-sättanses vara
veckan kommit utgångspunkten för förhandlingar mellanutgöraatt
arbetsmarknadens kortare ordinarie arbetstid. Klartparter är attom en
reglering ordinarie arbetstid har syfte regleringänett annatav av

för arbetstidens totala omfattning. bör naturligtvis på-Detgränserna
pekas förslaget de 48 timmarna veckai genomsnitt äratt ovan om per

och har därmed helt syfte regel ordi-gräns änyttre ett annaten omen
arbetstid. Följden det förslaget fårnarie naturligtvis bli deninte attav

ordinarie arbetstiden ökar.

Sedd arbetstagarens perspektiv, vari består det egentliga värdet iur
arbetstidslagens regel ordinarie arbetstid säkerhetSyftet rörandeom
och hälsa har med tiden kommit nedtonas i lagförarbetena. Be-att
stämmelsen uttrycka samhället given godtagbar försägs en av norm
heltidsarbete. lagstiftningSvensk innehåller regler beträffandeinga

minimilöner, fyrtiotimmarsveckan kan möjligent.ex. sägasmen vara
indirekt reglering minimilön: fyrtio timmar veckaänen av mer per

skall behövainte arbeta för få tillräcklig utkomst. Normenattman en
fyrtiotimmarsveckan sekelgammal och bygger på tankenärom om

Åttaåttatimmarsdagen. timmar varje dag från början måndag t.o.m.
lördag för vardera arbete, fritid och Tanken föddes isömn. ett sam-
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hälle såg radikalt Ävenannorlunda jämfört med idag.ut arbets-som
livet har genomgått förändringar.stora

Troligen finns idag helt andra individuella önskemål och behovom av
under vissa perioder arbetaatt för under andra arbeta mindre.attmer

EG-direktivet hälsoskälsätter förgränser hur mycket vi skall tillåtasav
arbeta. vilkaMen ytterligareatt skallgränser sättas allaEn i avseen-

den statistisk säkerställd skillnad i samhället och arbetslivet idag
jämfört med åtta-timmarsnormennär skapades, kvinnorna yrkes-är att
arbetar i betydligt omfattningstörre då. Omfattningenänen ärnu
ungefär Anita Nybergmännens. skriver i sin till ko-som rapport
mmittén arbetstiden bygger påatt nonnalarbetstidskontrakt,ett ett
kontrakt skapad medär mall. När skapadessom mannen som normen

familjens försörjare, idag oftast bådeär och kvin-var mannen mannen
familjeförsörj och inte bara medlem familjen måste kunnanan are en av

förena förvärvsarbetet med familjelivet. alltI utsträckning gällerstörre
både och kvinna behöveratt arbetstider både avseende längdman -

och förläggning det möjligt förena förvärvsarbetegör medattsom-
familjeliv.

Om utveckling innebär standardiserat och likartatatt arbets-etten som
liv går variationer beroendestörremot på bl.a. olika individuella
behov, borde inte det medföra fyrtiotimmarsveckanatt en norm — -

någotersätts Om någon vill arbeta fyrtiofemannat. timmar i veckanav
för sedan gå ned till tjugofem, skall dåatt lagen fyrtio Bordesäga rent

lagen "ordinarie arbetstid" angivande vilken siffrautanav normera av
det må "ordinarie arbetstidän den tid arbetstagareär varjevara: som
från tid till vill förvärvsarbete".ägna Borde lagstiftaren överannan
huvud befatta medsig detta, tillförsäkraän varje arbetstagareannat att
så goda möjligheter möjligt få sina önskemål arbetstidattsom om

Ärtillgodosedda det detta borde alltså alla iattsom vara normen,
princip borde få de arbetstidsförhållanden de själva önskar detsom om

förenligt med verksamhetensär krav och inom lagstiftningens skydds-
jmfr. förslagetgränser, angående flexibilitet arbetstagarensovan ur

synpunkt.

En möjlig frågeställning 40-timmarsveckanär konser-annan ärom
verande deni meningen den ordinarie arbetstidatt uppåt inonnerar
tider då den politiska viljan tycks arbetstiden skall sänkas.attvara
Skulle uppluckring 40-timmarsveckan innebära lagstiftarenen attav
inte längre uttryck för det finns endast föratt "ordinarieger en norm
arbetstid", politiskäven viljeinriktning syftar tillmen gagna atten som

för "ordinarie arbetstid", dvs. heltid sänksnormen
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arbetstid, hurför ordinariemåttlagstiftningen inteMen ettangerom
istället förskulle lagenMöjligenövertid beräknasskall då eventuell

vadarbetstid peka påordinarieför överens-måttettatt somange
föranställningsavtalet. Påenskildadet sättkommits i somsamma

därmeddeltidsanställda blirmertid förbestämmelsenuvarande lags om
mellan arbets-överenskommitsvadöverstigerövertid den tid somsom

och arbetsgivaren.tagaren

ifrågasättasför kandet och sigalltså iVi att somnormom enmenar
mallindustriarbetaremanligmedseklets börjanskapades vid somen

hushållsarbete,ägnade sigkvinnan snartoch förutsatte attsom
börsamhället"norrnsignal"fortfarande denhundra år är ge.somsenare

till infly-möjlighetarbetstagarnasenskildadeVåra resonemang om
medförenade svåraarbetstidssituationsin atttande är ävenöver en

kanvecka. Detarbetemaximalt 40 timmarslagstiftning säger persom
vill arbetaperiodunder änarbetstagarefaktiskt finnas merensom

viktigtdockmindre.arbeta Detför sedan attveckan äritimmar40 att
tillarbetstid dispositivordinariebestämmelsen ärihågkomma att om

längreinteföreslagit lagenhar tidigarekollektivavtal. Vifor attförmån
godkännersluter ellerarbetstagarorganisationcentral ettskall kräva att

avtal.sådant

signaler.andrainnehåller 40-timmarsnorrnen äventroligenMen
skallarbetstidensamhälleligadenverkar attVisserligen strävan vara

har åt-arbetstidordinarietimmarsstadgande 40sänkas, ett ommen
uppåt.det gränsden meningenvärde iminstone attett normerar en

och dettablir längrearbetstidenutvecklingförhindrarDen mot atten
införsdetfördelarpedagogiska ettha vissa närnaturligtvis bl.a.kan

omfattningarbetstidenstotala ärdenlagstiftningenstadgande i attom
genomsnitt.vecka itimmarmaximalt 48 per

innehållabörändålagstiftningenviDetta attgör attsammantaget anser
torde deDockarbetstid. övervä-ordinarievadstadgande ärett somom

konsekvensernaochotidsenlighetgjortsganden avnormensomsom
infly-tillmöjlighetenskilde arbetstagarenden störreettsträvan att ge

arbetstidenordinarieför den ärutgångspunkten attmedföratande, att
signalinnebärgenomsnitt. Detta attberäknas ävenden ett omensom

närvarande börförutsträckningarbetstiden iordinarie änden större
Viarbetskraftsbehov.variationer i attföranvändas mötaatt menar

tämligenarbetstiden börfor den ordinarieberälcningsperioden vara
veckorberäkningsperiod tioföreslårbegränsad. Vi att anges.omen

beräknings-längrevissflexibilitet ligger imåttDet större ensomav
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period bör kräva kollektivavtal. Att den ordinarie arbetstiden beräknas
genomsnitt vissett periodöver kan naturligtvissom innebäraen

olägenheter för arbetstagarna. Det därför lämpligtär längreatt en
beräkningsperiod skall kräva kollektivavtal. kollektivavtalI kan före-
skrivas inom vilka arbetstiden tillåts variera.ramar

Sammanfattningsvis föreslår följande.vi För de regler i lagen som
skall gälla det saknas kollektivavtal arbetstid föreslår viom ettom
stadgande ordinarie arbetstid. För bättre spegla det förhållandetattom

ordinarie arbetstid bliratt och heterogent begreppett föreslårmer mer
vi med ordinarie arbetstid skallatt det har överenskommits iavses som
det enskilda anställningsavtalet. För uppåt för ordi-att gränsange en
narie arbetstid föreslår vi den högst får uppgå till fyrtioatt timmar per
vecka och den får beräknasatt genomsnitt tio veckor.ett över Ensom
längre beräkningsperiod skall kräva kollektivavtal.

Övertid

Varför finns regler övertid i lagstiftningen En anledning tordeom
åtminstone gränsande till lagstiftningens syfte arbetstagarnasvara om
hälsa och säkerhet, dvs. övertidsreglema för densätter totalagränser
arbetstidens omfattning. reglerAtt övertid finns beror dock ytterstom

lagstiftaren behovatt kan finnas verksamheternaaccepterat iatt ett
arbetstid. Det har dock skälextra rörande hälsa och säkerhetav av

vissa måste finnas.ansetts dåatt gränser Om lagstiftningen tillförs
bindande regler för arbetstidens totala omfattning, finns längre detta
skyddsmotiv kvar Delvis kan det naturligtvis så. Arbetstidslagenvara
innehåller nämligen månatliga begränsningar övertidsuttaget. Till-av

med regeln ordinarie arbetstid innebär det lagensammans attom
föreskriver maximalt arbetstid underett månad, såvittuttag annatav en
inte avtalas kollektivavtal.i Vårt förslag bindande regler åter-om om
hämtning och vila medför naturligtvis inte bara att uttagetovan av
arbetstid dag begränsas, även vecka kommer be-uttagetper attper
gransas.

Ett verksamhetssynpunkt flexibelt användande den ordinarieur mer av
arbetstiden, möjligheten genomsnittsberäkna, bör rimligenattgenom
leda till minskat behov övertid.ett denAv olika arbets-rapportav om
tidsmodeller, utarbetats på vårt uppdrag se bilaga 9, framgårsom som

allmänt resultatet". antal modeller för flexibilitet,ett stort över-av att
tiden har minskat. harVi i avsnitt 4.7 redogjort för olika aspekter på
övertidsfrågoma och eventuella övertidsbegränsningar.
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behovverksamheternasmellanövertid avvägningReglerna är enom
har tidigaresäkerhet och hälsa. Viarbetstagarnasflexibilitet ochav

säkerhet ochför arbetstagarnastill skyddantal reglerföreslagit ett
itotala arbetstid 48 timmartillåtnaregel högstahälsa, bl.a. omomen

bindande reglerföreslagithar vigenomsnitt. Dessutomveckan i om
följer, vi,vecka. dettaoch Avvila dygn attsamtrast menarperper

rörandesyftenaskall tillgodosefortsättningsvis vällagstiftningen
övertids-medför särskildaoch hälsa. Dettasäkerhetarbetstagarnas att
säkerhetrörande arbetstagarnasmotiverade skälregler längreinte är av

ide 48 timmarnaregelnnaturligtvis påpekasböroch hälsa. Det att om
Regelntillåtna antalet timmar.gäller det högstaveckagenomsnitt per

uttryckagrundläggande skydd och inteavseddalltså ettär ensom
utvecklasskallarbetstid.normal Dessutom,vadför är somsomnorm

rättsligalagstiftningensföreslåkommer vividare avsnitt 7.3,i attatt
innebärcivilrättslig.till Dettaoffentligrättsligfrånkaraktär ändras t.ex.

övertidytterligareleder tillvilket bl.a.bortfallersamhällets roll attatt
Arbetarskyddsstyrelsen.fråndispenskan medgeslängreinte genom

förändrardiskuterattidigareförslag visålunda dekonstaterarVi att
dålagstiftningen. Finnsiövertidsreglerna ävenförförutsättningarna
Vi har ii lagenövertidsbegränsningareventuellamedsyftenandra

mel-sambanddet finnsvilketochdiskuterat sätt ettavsnitt 4.7 om
effekter påochlagstiftningeniövertidsbegränsningskärptlan en

det krävskonstateradearbetslösheten. Vioch attsysselsättningen att
begränsninguppfyllda förförutsättningar attvissa ärstränga aven
sysselsättnings-positivaskall leda tillövertidmöjligheterna att ta ut

denövertid iavsnittetiVisserligen konstateras rapporteffekter. avom
vissakommittén,uppdragpåutarbetats attAnxo/Agnarsson avsom

följdrimligasysselsättningeneffekter på antapositiva är att avsom en
sysselsättningseffektlitenövertiden. Enlagreglerad begränsning aven

Verk-flexibilitethinder förmöjligadeställaemellertid motär att ur
Vårtlagregleringar.sådanaföljdenblisamhetssynpunkt kan avsom

flexibilitet.skapauppdrag störreär att en

Även övertidsbegränsningsambanden mellanöverväganden omom
reservatio-tydligamedmåstesysselsättningseffekter görasoch positiv

samhällsintresseframhålla detvill vianfört,vipå sätt nysssomner,
i kon-de uppgångarVisysselsättningen.kopplat till attär menarsom

arbetstidsvolymertilllederfaktoreroch övriga störrejunkturer som
till del ideltidsarbetslösaellerarbetslösadekunna kommabör en

torde vårtdeltidsarbetslösadenärvarande.för Föromfattning änstörre
tillmöjlighetenskilde arbetstagaren störreden ettförslag att geom

förut-förbättrademedföraarbetstidsförhållandeninflytande sinaöver
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sättningar för dessa arbetstagare gå i arbetstid.att För attupp ett större
arbetskraftsbehov skall kunna komma de deltidsanställda till del krävs
naturligtvis dessa har nödvändigatt kompetens för arbetet. Detta i sin

ställer kravtur på kompetensutveckling. Det kan inte uteslutas att en
begränsning det övertidsuttag medges enligt lagav i sig leder tillsom

positiv sysselsättningseffekt. Vidareen begränsningär möjlig-en av
heten övertidatt ta lagenut tydlig signal från lagstiftarengenom en om

övertidsuttagenatt bör gå ned.

En viss sänkning det tillåtna övertidsuttaget bör emellertidav åtföljas
ytterligare förslag i syfte möjlighetenav att värna till flexibilitet. En

möjlighet skulle bort den delatt ta regelnvara vidsägerav attsom
övertidsberäkning skall kompensationsledighet eller ledighetannan

förläggs till arbetstagarens ordinariesom arbetstid eller jourtid lik-
ställas med fullgjord ordinarie arbetstid eller jourtid. Det kan dock inte
komma frågai från bestämmelsenatt undanta hänvisningen till ledig-
hetslagstiftningen. En sådan lösning skulle innebära återgång tillen
den situation rådde före den nuvarande arbetstidslagenssom ikraft-
trädande. Den då gällande ordningen kunde i vissa fall innebära orim-
liga konsekvenser för arbetstagare lediga enligt viss ledighets-som var
lag. En arbetstagare föräldraledigt.ex. under två veckor skulle,som var
vid beräkning övertid för beräkningsperiod fyraav Veckor,en om
under de två följande veckorna kunna arbeta den dubbla ordinarie
arbetstiden innan någon övertid behövde registreras enligt den tidigare
gällande arbetstidslagen. Dessa konsekvenser ansågs orimliga och
lagstiftningen ändrades till få den lydelseatt gäller.som nu

Vi vill istället föreslå regeln inte längreatt bör föreskriva att
kompensationsledighet skall likställas med fullgjord ordinarie arbetstid
vid övertidsberäkning. Att "kvitta" arbetadet.ex. övertidstimmar på
våren kompensationsledighetmot förläggs underen som sommaren,
för tillgängliggöraatt motsvarande timmar för övertidsarbete under
hösten, innebär möjlighet till flexibilitet vi angelägenen som anser om

förgränsen övertiden sänks. Vi det viktigareatt är övertids-menar att
allmäntuttagen går ned bibehållaän regleratt inte medger attsom

övertidstimmama används på flexibeltett påsätt, dett.ex. sätt som
nyss angavs.

För kraftfullatt markering de samhällsintressege en ligger iav som
möjliga sysselsättningseffekter begränsning övertiden föreslårav en av
vi föratt gränsen övertidsuttaget sänks till 100 timmar arbetstagareper
och kalenderår. Vi samtidigt borttagandet kompensations-attmenar av
ledighet från de övriga ledighetema likställs med arbetad tid,som



SOU 1996: 145ocharbetstidlagreglertillFörslag224 semesteromnya

denblir följdennaturligtvisflexibilitetide bristeruppväger avsom
Övertiden ordina-det denfrånskall räknashalveringen. attföreslagna

och inteöverskrids,anställningsavtaletenligtarbetstidenrie nusom
kollektivavtal,avtalats ivad över-ellerfyrtio timmarfrån det att som

skrids.

Nödfallsävertid

nöd-stadgandeinnehållerarbetstidslagennuvarande även ettDen om
nödvändigtverksamhetsskäl attdet ärfallsövertid. Vi att urmenar

nödfallsövertid utöverarbetsgivarenmöjlighet förbibehålla att ta uten
övertiden.allmänna,benämndai dagvanliga,denbegränsningen av

olyckshändelseellerdvs.debör natur-Förutsättningarna samma,vara
vållat avbrott iochinträffatskall haomständighetliknandeeller annan

elleravbrottför sådantöverhängande faramedförtellerverksamheten
rättsligalagensföreslårDä viegendom.ellerhälsa attskada på liv,för

bl.a.vilketcivilrättslig,tilloffentligrättsligfrånändrasskallkaraktär
regeln ändras såmåstebortfaller,funktionmyndigheternasinnebär att

nödfallsövertidenanmälerarbetsgivarenkrävslängredet inte attatt
gäller begräns-ställetArbetarskyddsstyrelsen. Itilldygntvåinom
period, viunder vissveckagenomsnitti48 timmarningen somperom

forfattningskommentaren.till iåterkommaskall

Mertid

övertidvid beräkningstadgasarbetstidslagengällande attdenI avnu
hararbetstagaren rättledighetellerkompensationsledighet somannan

jourtid, skallellerarbetstidordinariedennestillförläggstill och som
fram-jourtid. Ettrespektivearbetstidordinariefullgjordmedlikställas

arbetstagare,ledigpartielltregeldennaförmotiv attträdande envar
delledighet,bestämmelserföräldraledighetslagensenligt omt.ex.

fullgöra.hareller honarbetstid hanmycket atthurförutsekunnamåste
fannsdetlagstiftarenansåglagenin i attregel skrevsdennaNär an-

deltids-mertidmöjligheternabegränsa att ta utledning även av enatt
arbets-förutsekunnabehovframhölls attanställd. Det att avsamma
arbets-ha, harkanarbetstagareledig ävenpartiellttiden enensom

anställnings-enligtarbetstiddvs.deltidsanställning,medtagare vars
menadeVidareheltid.lägreledighetslag,enligt änäravtalet, inte en

denmotverkarmertidstimmamabegränsade attregelatt somenman
vad tjänst-lägredeltidsanställde änför den sättsarbetstidenordinarie

förarbetenaockså iframhölls attmotiverar. Detgöringsförhållandena
del-demedfördemertidsuttaget attbegränsningavsaknaden avenav
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tidsanställda utnyttjades reservarbetskraft och de därför oftaattsom
hade betydligt länge arbetstid vad från början hade avtalats.änen som

Samtidigt framhölls skyldigheten fullgöra mertid och övertidatt att
förutsatte detta överenskommits deti enskilda anställningsavtaletatt
eller i det rådande kollektivavtalet inom anställningsområdet. Ovan
redogj orda frågor och problem emellertid den regleringart attvar av en
bedömdes motiverad. Beträffande möjligheten deti enskildaattvara
fallet förfoga mertidsbegränsningen, erinrades i lagförarbetenaöver om

den enskilde arbetstagaren och arbetsgivaren kan kommaatt överens
vid behov höja måttet för ordinarie arbetstid. Därmed skulleatt inteom

regeln deti enskilda fallet förhindra flexibilitet inom vissa Förramar.
både hel- och deltidsanställda reglerna ordinarie arbetstid ochär om
övertid den yttre ramen.

Av vad reglering arbetstidens totala omfattningsagtssom ovan om av
följer skydds- och hälsoaspekter knappast kan åberopas motivatt som
för särskild regel mertid. Som har lagstiftaren anförtnämntsen om
andra förmotiv regleringen. Från bestämmelsens tillkomst kan även

det uttalades lagförarbetenainämnas regel mertid skulleatt att en om
verka deni riktningen efter vid anställningensatt parterna strävar att
början precisera den avtalade arbetstiden SOU 1981:5 83. Det ärs.
dock påpeka enligt anställningsskyddslagen gällervärt att att numera

arbetsgivaren skall skriftligen informera arbetstagarenatt vissaom
anställningsvillkor efter anställningens påbörjan. Exempelvis skall
arbetstagaren erhålla information den normala arbetstiden dagom per
eller vecka.per

Vad gäller syftet begränsa risken för arbetstidsmåttet lägreatt att sätts
vad anställningsförhållandena motiverar, kanän möjligen sägas att ett

effektivare medel ytterligare begränsaännu möjligheterna tillattvore
mertid. nödvändigaDen flexibilitet för både arbetsgivare och arbets-

ligger i arbetstagaren ibland skall arbeta kantagare iattsom mer,
föroch sig tillgodoses kommer höjaatt överens attgenom man om

eller sänka arbetstidsmåttet.

Frågan för låga arbetstidsmått och användandet deltidsanställdaom av
arbetskraftsreserv belyser verksamheternas behov flexibilitet.som av

Ett antal anställda med kortare arbetstidsmåttstörre utrymmeger mer
för lösningar och variationer i arbetstidsscheman inom vården,t.ex.
och bättre möjligheter olika behov under dagen imöta exempelvisatt
detaljhandeln. Naturligtvis bör lagstiftningen i möjligaste mån under-
lätta för denna rationalitet arbetstidshänseende.i

8 16-1277
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omfattande deltidsarbetslöshet antalminst visarInte att ett storten
mertidbegränsningdeltidsanställda vill ha längre arbetstid. Frågan om

mertids-antagligen detta perspektiv. Om det såmåste i större är attses
för förmåverksamt medel arbetsgivare intebegränsningen attär attett

för kan ifrågasättas exempelvistjänstgöringsgradema lågt ettsätta om
motiverad. borttagande skulle motiverasborttagande regeln Ettärav

föranledd skydds- och hälsoskäl och regelnsregeln inte är attatt avav
förslagmöjligen kan tillgodoses bättre vårtövriga syften genom om

inflytande,enskilde arbetstagarens i avsnittet 7.1.2den ovan.

anställningsvillkordeltidsanställdastilläggas frågorbörDet röratt som
finns regel ikollektivavtal.omfattas regleringar i Det t.ex. enav

landsting innebär det vidför kommuner ochkollektivavtalen attsom
nyanställning sker, de redanarbetskraft bör, innanbehov prövas omav

erbjudas höjd syssel-anmält kanintresse,anställda arbetstagarna, som
sättningsgrad.

för öka flexibilitetenregeln mertidborttagandeMen attett omav om
arbetsgivaren kom-kan uppnåsflexibilitet ändånödvändig attgenom

vid behov öka tjänstgörings-med arbetstagaren attöverens ommer
skäl föremellertid anföras andrakankan ifrågasättas. Detgraden, ett

mertidbestämmelsennämligenregeln. Möjligen harborttagande omav
hursvårtotidsenlig. åtminstonebli Detaningenkommit är attatt se

den dagspolitiska situa-förhållande tilluppfatta ibestämmelsen är att
deandelinnebärsituationoch debatten. Dagenstionen att stor aven

tordearbetstid. skäletlängre Främstadeltidsanställda vill ha att envara
märkliga blirnågotförsörja sig på.tillräcklig Detdeltidslön inte är att

arbets-motverka längrefrämsta syftebestämmelsedå är attvarsen
mycket klarareSaken blir intedeltidsanställda.för de äventidsuttag

motverkarmertidsbegränsninglagförarbetenas motiv, attatt enom
lyfts fram.förhållandena föranleder,lägrearbetstidsmåtten sätts än

medförttorde hapåpekas rättspraxissammanhangbör dettai attDet att
denstarkarestarkt skydd, troligendeltidsanställde åtnjuter änden ett

1961:22arbetstidsmått se ADför sitt avtaladeheltidsanställde, t.ex.
harde arbetstagaresålunda konstaterats1984:76. haroch Det att som
ochdettasärskilt avtalatheltid, hararbetstidsmåttlägrevisst änett om

avtaladebetydelsefullt densärskiltdärför fårdet attatt anses som
uttalatshar vidarerespekteras. Detför dessa arbetstagarearbetstiden

respekte-avtalade arbetstiden inteför vilka dendeltidsanställda,deatt
anställ-fullt alla regler iomfattaskommariskerar inte utattatt avras,

uppsägningstiden.lön underregelnningsskyddslagen, t.ex. om
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Sammantaget vi det finns skäl talar föratt den särskildamenar som
regleringen mertid för de deltidsanställda bör bort arbetstids-om tas ur
lagen. Istället borde dessa arbetstagare kunna omfattas den bestäm-av
melse vi föreslagit övertid, dvs. den deltidsanställde skulleovan om
därmed kunna arbeta maximalt 100 timmar kalenderår denutöverper
ordinarie arbetstid fastställts i anställningsavtalet. Dänned skullesom
hel- och deltidsanställda behandlas lika i arbetstidslagen och sär-en
skild regel för de deltidsanställda inte längre nödvändig. Vivara menar
dessutom vårt förslag arbetstagarnaatt skall haatt framföra,rätt attom
och arbetsgivaren sakligt prövade, önskemål arbetstidav om avse-
ende både längd och förläggning kommer medföra förbättradeatt
möjligheter för de deltidsanställda vill gå i arbetstid. Förslagetsom upp
innebär nämligen arbetsgivaren har sakligtatt önskemålenatt pröva

vad verksamheten kräver. Ommot önskemålen inte kan tillgodoses
skall arbetstagaren underrättas skälen. Arbetstagarens fackligaom
organisation har naturligtvis möjlighet begära förhandling enligtatt
reglerna i medbestämmandelagen. förlängningenI kan, nämnts,som
arbetstagaren till domstolsprövningrätt arbetsgivarensges pröv-en av
ning arbetstagarens önskemål.av

Jourtid och beredskap

Det endast jourtidär i nuvarande lagstiftning behäftad medärsom
vissa direkta begränsningar. Arbetstidslagen maximalt 48attanger
timmar får fyra-veckorsperiod alternativttas ut 50 timmarper per
kalendennånad. Beredskap endast indirekt regleradär i lagen, vilken

till veckovilan räknas inte sådan tid.att Bestämmelsen jour-anger om
tid infördes i arbetstidslagstiftningen i 1970 års allmänna arbetstidslag.
Det låg inte minst praktiska överväganden bakom regelns införande.
Lagstiftningen skulle allmänt tillämpliggöras inom hela arbetslivet.
Den jourtjänstgöring förekom framförallt inom sjukvården,som
brandväsendet och vissa statliga verksamheter t.ex. polis och krimi-
nalvård ansågs inte kunna inrymmas inom lagens bestämmelser om
ordinarie arbetstid och övertid. Samtidigt det konstaterades attsom
företeelsen behövde särskild reglering inte "inkräktade" påen som

för den vanliga arbetstiden,utrymmet sades jourtid innebaratt en
bundenhet till arbetet och inte kunde fritid. Därför behövdesanses vara

för hur mycketgräns jourtid får tas ut.en som

Om det kan tänkas lagstiftningen beträffande arbetstidensatt längd
endast skall vilka får för arbetstidensgränserna totalaange vara om-
fattning, kan det möjligen inom dessa bör ocksåatt gränseranses
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Ävenjourtid. jourtiden arbetstid i vanliginte anses vararymmas om
skulle lagstiftningen detta avseende behandla båda påmening i samma

kan möjligen den arbetsta-skäl för sådan regleringEttsätt. attvaraen
ofta utför faktiskt arbete under sådanahar jouitjänstgöringgare som

jourtiden avbryts och arbetstidenså sker innebär lagenOm attpass.
har skyldighet tillFördelen för de arbetstagare jour-börjar löpa. som

till arbets-den totala tid han eller hon måste stånaturligtvistjänst är att
Ävenarbetsstället minskar. den "vanliga"förfogande pågivarens

arbetstiden torde bli kortare.

fårmed jourtjänstskyldighetföljden sålunda blir arbetstagareOm att en
konsekvensdetta rimlig iarbetstid, kan frågan ställaskortare ärom en

som använder jourtjänst.verksamheter inte sigförhållande till de av
arbetstidtillgänglig "vanlig"skullede verksamheternaFör senare

verksamheter har jourtjdepåverkas medan arbetstagarna iinte änstsom
frågan ställasVidare kan naturligtvisarbetstidsförkortning.skulle få en

sammanhang. Underrelevanta i dettaskyddsaspekterhälso- och ärom
han det detarbete.inte något Omjourtid utför arbetstagaren ärgör

arbetstids-istället den vanligagällerjourtid, dåinte längre
begränsningen.

regler före-de bindande vikonsekvensernatilläggasNågot bör avom
Visserligen detberedskap.för jourtid ochföregående avsnitt, ärslog i

arbetstid. dettaAv"arbetstidsföreteelser" intedessaså att anses vara
beredskapjourtid ochför kan haoch sigarbetstagare iföljer att en

eftersomförslagdygnsvila, enligt vårt Menmedsamtidigt ovan.en
förfogande förtillarbetstagaren stårberedskap innebärjourtid och att

torde regelnfaktiskt sker,så oftaarbete, ochrycka in i attatt om
arbetstidsscheman och avtalför hurfå betydelsekommadygnsvila att

föravbrytsunder dygnsvila,förlagdjour,utformas. Om är ensomen
skall då arbetstaga-förslagdygnsvilan. Enligt vårtarbete bryts även

skydd.lämpligt Somundantagsfall,ledighet eller, imotsvarandeharen
emellertid jourtidveckovila vinämndes i avsnittet attmenarovan om

veckovilanskall brytamed nuvarande lag,likhetoch beredskap i
arbete ellerberedskap övergår ijourtid ellerarbetstagarensoavsett om

inte.

lagstift-belysande för diskussionenjourtidsregleringFrågan är omom
dessaför uppnåändamålsenliga metoderochsyftenningens attmest

de deltids-nämndesmertidsregleringenBeträffandesyften. attovan
denmöjligen bäst löses påanställdas situation sätt änannat genom

dockfinns lagen. kanmertidsuttaget i Detbegränsning varasom nuav
jourtiden. Syftenavad gällerpåsvårt sättargumenteraatt samma
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bakom bestämmelserna torde olika. Jouitidsbegränsningen följervara
överväganden rörande i vilken omfattning det kanav accepteras att

arbetstagaren bunden till arbetsplatsenär utföra något arbete.utan att

Sammanfattningsvis vi inte någon anledning föreslå någonattser
förändring innehållet i nuvarande regel jourtid.av om

Avslutande reflektioner

harVi i detta avsnitt behandlat de regler i nuvarande arbetstidslag som
vi främstinte föranledda syften rörande arbetstagarnasärmenar av
säkerhet och hälsa. Följaktligen har vi diskuterat dem utifrån andra
utgångspunkter. Vår utgångspunkt har varit det för dessa frågoransvar

ligger hos arbetsmarknadens Vi det främst förparter. ärattsom menar
arbetsmarknadens komma vilka villkorparter skallatt överens om som
gälla beträffande ordinarie arbetstid och övertid. Vi föreslårt.ex. därför

det i arbetstidslagen riktas uppmaning tillatt arbetsmarknadensen
träffa kollektivavtal både arbetstidensparter att längd och förlägg-om

ning. Lagen skulle därmed innehålla tydlig signal arbetstids-atten om
frågoma så långt möjligt fortsättningsvis regleras i avtalävensom
mellan på arbetsmarknaden. betydelsePartemas ochparterna ansvar
måste emellertid omfatta fler frågor de behandlade. Vi skallän ovan
därmed gå till diskussion frågeställningaröver i vilka det finnsen om
självklara allmänna intressen, där lösningar bör träffas i avtal påmen
arbetsmarknaden.

7.2.4 Politiska signaler till arbetsmarknadens parter

Våra överväganden dettai kapitel började med och förslagresonemang
bindande regler, dels arbetstagarens inflytande och delsom om om

regler för arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Därefter gick vi igenom de
regler bör gälla inte arbetsmarknadspartema kommer överenssom om

dettaI avsnitt pekar vi på vissa ytterligare frågeställningarannat. iom
vilka, det finns självklara allmännanämnts, intressensom nyss men
där bör ha främsta för den utformningenparterna närmareansvaret av
olika lösningar. En reformerad arbetstidslagstiftning naturligutgör en
plattform för uttalanden sådana allmänna intressen det här frågaärom
om.

Varför det viktigt skallär ha det främsta för denatt parterna ansvaret
utformningen olika lösningarnärmare En del knytersvaretav av an

till den svenska modellen, enligt vilken villkoren på arbetsmarknaden
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så långt möjligt bör bestämmas kollektivavtali och inte lag.genom
Om aktörerna på arbetsmarknaden själva bestämmer viktiga delar av
spelreglerna för marknaden kan både flexibilitet och stabilitet uppnås.
Metoden för regleringen blir därmed ändamålsenlig och statensmer
roll lagstiftare kan begränsas till "nödvändigt minimum". Förettsom

exempel på betydelse redan idag kanatt ett detparternas nämnas attge
finns kollektivavtal innehåller regler enligt vilka deltidsanställdasom
under förutsättningarvissa gå arbetstid.irätt attges en upp

andraDen delen knyter till den första och kan dessutomsvaretav an
följa frågans formulering. Arbetstidsfrågomasägas nämligenärav

rad olika aspekter och förutsättningar, vilka kräversammansatta av en
olikajust lösningar. Lagstiftning bra metod för vissaär atten ange

skyddsramar för arbetstidens längd förläggning.och Alla människor
har grundläggande biologiska funktioner och förutsättningar.samma
Därmed kan vissa grundläggande minimiregler till skydd föranges
arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Annorlunda förhåller det sig
emellertid med frågan längden på den ordinarie arbetstiden.t.ex. om
Skall den kortas eller inte och hur skall arbetstidsförkortningen ge-
nomföras dettaI sammanhang blir lagstiftningen trubbigt instru-ett

kaninte hänsyn till variationer i ekonomiska förutsätt-ment tasom
ningar olika branscherinom och företag eller till skiftande önskemål
bland olika arbetstagare.

Sådana hänsynstaganden kan i utsträckning iavsevärt störretas en en
avtalsförhandling. Inte endast kopplat till avtalsrörelser ävenutan
allmänt. Inte minst blir de ekonomiska överväganden måste görassom
tydliga avtalssituation.i arbetstidsförkortningVarje kollektiv elleren -
individuell, lag- eller avtalsreglerad måste betalas. förutsätt-Främsta—

förningarna bedömning hur förkortningen skall betalas ochen av
regleras i situation där kostnaden kan ställas de andra delargörs moten

tillsammans bestämmer helheten plus och för- ochminus,som av
nackdelar vad eller mindre önskvärt.ärsamt som mer

ändamålsenligtEtt genomföra arbetstidsförkortningsätt att t.ex.mer en
blir därmed avtal mellan arbetsmarknadens denpå nivåpartergenom
de själva bedömer lämplig. innebärDetta emellertid inte detattvara
saknas allmänt intresse i denna och andra arbetstidsfrågorett även om
de inte blir föremål för direkta lagregler. De områden vi vill uppmärk-

gäller jämställdhet, familjeliv och socialt liv i arbets-övrigt,samma
tidsförkortning och begränsningar övertidsuttaget flexibilitetsamtav

arbetstagar- och verksamhetssynpunkt. Vi disku-övergår till attur nu
frågor rörande jämställdhet familjeliv och socialt liv i övrigt.tera samt
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Därefter vi vilka principer vi bör sin prägelanger sätta påsom anser
arbetsmarknadsparternas överväganden arbetstid. Då våra över-om
väganden i detta avsnitt sin utgångspunkttar i det arbetsmark-att är
nadspartema skall för den utformningennärmare olikasom svara av
lösningar har vi valt benämna avsnittet politiskaatt signaler till arbets-
marknadens parter.

Jämställdhet

Vi det finns rad välfärdsskälatt talar för arbetstidenmenar en attsom
allmänt bör sänkas. Ett område särskild betydelse jämställdhetenärav
mellan och kvinnor.män På vilket har då arbetstidensätt betydelseen
för jämställdheten mellan könen Om arbetsmarknaden ettman ser ur
könsperspektiv framstår huvudsakligt kvinnlig arbetsmarknad ochen

i huvudsak manlig. kvinnligaDen arbetsmarknaden denen offent-är
liga tjänsteproducerande sektorn. Männen å andra sidan dominerar
inom den privata varuproducerande sektorn. Män arbetar nästan ute-
slutande heltid. Kvinnor arbetar i omfattning deltid. Enligtstor Anita
Nybergs till kommittén bilaga 10rapport medelarbetstidenär per

i arbete 20-64 år 1995 40,6 timmar vecka och medelarbets-man per
tiden kvinna i arbete 33,2 timmar vecka. Dessa siffror inklude-per per

företagare. Arbetstiden för kvinnor i arbete alltså lägreärrar avsevärt
arbetstid.än mäns

Männens arbetskraftsdeltagande har emellertid under de tiotalssenaste
åren minskat och kvinnornas har ökat. taktI med denna utveckling har
fördelningen hushållsarbetet blivit något jämnare. Beträffandeav
denna fördelning påtalar emellertid Anita Nyberg i sin tillrapport
kommittén, måste hänsyn tillatt hemarbetetta liksomävenattman
lönearbetet könssegregerat.är Att kvinnor använder mindre tid till
hemarbete kan till del tillskrivas ökat lönearbete,ett ävenen attmen
vissa arbetsuppgifter, såsom matlagning och disk, inte längre efterfrå-

i omfattning. Samtidigt kan ökade deltagandemännens igas samma
hemarbetet delvis förklaras ökad efterfrågan på underhåll ochav en
reparationer teknisk utrustning i hemmen.t.ex. Ett ökat kvinnligtav
förvärvsarbetande och minskat manligt har emellertidett inte lett till

kvinnor tagitatt platser,över kvinnormäns och skulle haatt delatmän
på jobben. Kvinnors och arbetsmarknadermäns i högär nämntssom
grad åtskilda.

vilkenI utsträckning kvinnornas och åtskilda arbetsmark-männens
nader beror på skillnader arbetstidsförhållandeni sannolikt omöjligtär

på. Som vi konstateratatt det inte heller säkertär utveck-svara att
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tiotals åren kvinnorlingen beträffande arbetstiden de attsenaste
och mindre har medfört avlastat kvinnor-arbetar männenmän attmer

samhället definition ordinarie heltids-hushållsarbetet. dåi Men avna
gjord utifrån det "manliga"norrnarbetstidenarbete sättetär att--

yrkesliv,heltlönearbete på heltid, hela veckan, året iarbeta: runt ett
borde förutsättningaruppluckring dennavarjevi att norm geavmenar

mellan ochoch därmed mindre ojämlikhetför minskade skillnader män
kvinnor.

den kollektivaförvisso ske på olika Påsådan uppluckring kanEn sätt.
medföra lönearbetararbetstidsförkortningkannivån männenatten

förutsättningar arbetakvinnorna därmedmindre och attatt mer.ges
ochskillnaderna mellanutvecklingsådan utjämnasGenom mänsen

karriärmöjligheter,likartadelöneinkomster, dekvinnors ges mer
heltidförsålundakompetensutveckling Omlikartad normenosv.

denförläggning ändras, inomför arbetstidenssänks, liksom mönstret
ökatskulle därmedmanliga sektornvaruproducerandeprivata ett--

Arbetstidsfrågorfrämjas.sektor kunnadeltagande i dennakvinnligt
anställningsvillkorisolerade från de övrigakan naturligtvis inte ses

olika branscher.gäller inomsom

mednorrnarbetstiden börden manligauppluckringEn även görasav
tidigarehar i våraenskilde arbetstagaren. Viutgångspunkt från den

ochönskemål, förutsättningarolikheter iöverväganden konstaterat att
nonnarbetstid,finnsdet längretorde medföra intebehov att omen

eller vadnormaltuttrycka vadnormarbetstiden äräratt somsomavser
gälleroch behovönskemål, förutsättningarOlikheter iönskvärt. natur-

ochmellan kvinnorskillnaderbeträffandeligtvis endast män,inte utan
önske-Vidare varierartill kvinna.till och kvinnafrånäven man man

ställdes avsnitt 7.2.3yrkesliv. Frågan iundermålen och behoven ett
falleller inormarbetstid,huvud börsamhället vartöver omange enom
tillveckaantal timmarfrån visstbör ändras att ett perangenormen

faktiskt råder.speglar alla de variationerbättrenågot annat somsom
omfattningskulle råda i betydligtförmodligenOch större omsom

beaktas.och behov komförutsättningarolika önskemål,människors att
bibehål-innebärför lösningnämnda avsnittVi stannade i ettsomen

tiogenomsnitt40-timmarsvecka beräknad inuvarandelande perav
ikommerinteveckor under förutsättning överens annatatt omman

kollektivavtal.

övervägandenframhålla deemellertid återdetta sammanhang vill viI
och peka på detnämnda avsnittengjordes dei somansvarnysssom

förbättre förutsättningarhar. syftearbetsmarknadens I attattparter ge
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utjämna skillnader mellan könen, dels med avseende de skillnaderpå
gäller hur mycket och kvinnor huvud lönearbetar ochmän översom

dels beträffande de kön åtskilda arbetsmarlmadema. Viav menar
således bör efter så enskilda hänsynstagandenatt parterna sträva stora

möjligt, bl.a. för bryta de könsbunda arbetstidsmönstren.attsom upp

Familjeliv och socialt liv i övrigt

Många våra överväganden jämställdheten, framförallt denav ovan om
del diskussionen frånutgår den enskilde arbetstagaren, gällerav som

med avseende på diskussion familjeliv och socialt liväven ien om
övrigt. Möjligen ändras perspektivet här så individen och hans elleratt
hennes olika behov och önskemål blir förmålet det politiskasnarast
intresset. I den beskrivna framställningen jämställdhet förde vinyss om

innebär individen ställs fokus för främjaiett att att ettresonemang som
övergripande politiskt brytaintresse de könsbundna arbets-attav
tidsmönstren och därmed förbättra förutsättningarna för jämställdheten
mellan och kvinnor.män

denI tidigare framställningen avsnitt 7.1.2 har vi redogjort för förslag
syftei och utveckla hänsynstaganden arbetslivet tilli devärnaatt

enskilda arbetstagarnas varierande önskemål. enskilda arbetsta-De
har således i mycket stått föri våra överväganden ochcentrumgarna

direktavarit dessas mål. Då detta avsnitt sin utgångspunkt itar parter-
för arbetstidsfrågoma vill vi emellertid understryka detattnas ansvar

allmänna intresset den enskilde individen arbetsliveti intevärnaattav
blir mindre tydliga här. villVi alltså framhålla vikten kollektivaattav
lösningar arbetstidfrågoma utformas sådant individu-på sättett attav
ella önskemål och behov kan beaktas enligheti med den lagstift-nya
ningens intentioner.

Arbetstidsförkørtning och begränsning övertidsuttagenav

Takten på och inriktningen arbetstidsförkortningama bör bestämmasav
i avtal mellan på arbetsmarknaden, denpå nivåparterna parternasom
själva bedömer lämplig. En rad avtal allmänt kortaremestvara om
arbetstid har redan kommit till stånd. vill särskiltVi peka på de avtals-
lösningar innebär mått flexibilitet eller arbete påstörreattsom av
typiskt obekväma arbetstider formi kortare arbetstid.sett ersätts av

Det också angeläget framhålla många de verksamheterär att att av som
övergått till flexibelt användande den ordinarie arbetstidenett mer av
har lyckats minska övertiden väsentligt.att
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Vi har betydande rollatt parterna spela för minskaattmenar atten
arbetslösheten och kan, finna avtalslösningaratt t.ex.genom som
medför övertidsuttagen begränsas, medverkaatt till fler människoratt
kommer arbete.i

Flexibilitet arbetstagar- och verksamhetssynpunktur

Som vi nämnde i kapitel har5 vi på rad arbetsplatser iakttagit atten
verksamhetens krav går tämligen långt förena med de anställdasatt
varierande behov och önskemål. förslagDe till lagregler denya om
enskilda arbetstagarnas inflytande vi har redogjort för kan under-som
stödja den positiva utveckling arbetstidsmodeller pågår imot nya som
arbetslivet.

harVi funnit flexibla lösningar har arbetstidenatt kunnatgenom nya
användas rationellt. Vi har besökt rad verksamheter införtmer en som
olika former flexibel arbetstid, såsom arbetstidskorridorer ochav
order-, konjunktur- eller säsongsanpassad arbetstid. Detta någraär
exempel på hur arbetstiden kan till variationer i efterfrågananpassas
och konjunkturer. Det angeläget dennaär positiva utveckling fort-att

både inom privat och offentligsätter, verksamhet.

Flexibilitet handlar inte endast arbetstid. NUTEK har funnit attom
flexibla arbetsorganisationer allmänheti bra arbetsmiljö och högger
produktivitet NUTEK B 1996:8. Man arbetsplatser medattmenar
flexibel och decentraliserad arbetsorganisation betydligtär mer pro-
duktiva traditionella arbetsplatser. Samtidigtän arbetsförhållandenaär
bättre, personalomsättningen lägre och sjukfrånvaron mindre i en
flexibel arbetsorganisation, enligt NUTEK-rapporten.

Avslutande reflektioner

Vi har redogjort för huvuddelen våra övervägandennu av om en ny
arbetstidslagstiftning, för förändring i semesterlagen. Vi skallsamt en
därmed avslutningsvis dettai kapitel övergå till behandla denatt nya
lagens rättsliga karaktär tillämpningsområde. Beträffande desamt
föreslagna ändringarna i semesterlagen hänvisar tillvi våra tidigare
överväganden i avsnitt 7.1.3 till författningskommentaren.samt
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7.3 Lagens rättsliga karaktär

Vi avslutade kapitel 5 med indikera arbetstidslagstiftningensatt att
rättsliga karaktär bör förändras från offentligrättslig till civilrättslig

huvuddelen den övriga arbetsrätten. Vi konstaterade dettasom av att
borde bli följden föratt arbetstidsfrågomaparternas lyftsav ansvar
fram på vidare lagstiftningenett sättnytt påsamt tydligareatt ett sätt
utgår från den enskilde arbetstagaren. I avsnitt 7.1.2 och 7.2.1 utveck-
lade vi våra tankar regleringen i lag arbetstagarnas möjligheterom av
till inflytande och skyddet för hälsa och säkerhet. Vi rubricerade de

reglerna inflytande och skydd tillsammans med reglerna inya om ar-
betsmiljölagen arbetstagarnas grundläggande rättigheter på arbets-som
tidsområdet.

Våra förslag regler till skydd för arbetstagarnas säkerhet och hälsaom
vi bör utformas så arbetsgivaren åläggs skyldighetattmenar en som

speglar de olika arbetstagarnas rättigheter. Arbetsgivaren skall således
skyldig sakligt arbetstagarensatt pröva önskemål viss arbets-vara om

tidsomfattning eller viss arbetstidsförläggning. Arbetsgivaren skall
vidare skyldig besked anledningen tillatt visstvara att ettge om
önskemål inte kan iakttas. Arbetstagarens rättigheter blir framföraatt
olika önskemål och dessa sakligt prövade arbetsgivaren.av

En civilrättslig karaktär på arbetstidslag innebär samhälletsatten ny
funktion på det område den nuvarande arbetstidslagen gällerav som
dispenser, tillsyn och sanktioner bortfaller. Så fallet redan idagär när
kollektivavtal träffas arbetstidsfrågor. Vidare bortfaller skyldig-om
heten föra anteckningar enligt arbetstidslagen.att

Däremot kvarstår naturligtvis samhällets funktion enligt arbetsmiljö-
lagen. Den lagen innehåller föreskrifter tillsyn, förelägganden,om
sanktioner denI tillsyn sker på basis arbetsmiljölagen harm.m. som av
tillsynsmyndigheterna, Yrkesinspektionen och Arbetarskyddsstyrelsen,

bedömninggöra helhetenatt i arbetsmiljön. Det helhetenären av av
samtliga arbetsmiljöfaktorer arbetsmiljönavgör acceptabelärsom om
enligt arbetsmiljölagen. I denna helhet ingår tidigare framhållitssom
arbetstiden.

Även inte tillsynsmyndighetema kan föreläggandegöraom ett som
direkt sikte på visst arbetstidsförhållandetar kan föreläggandetett ändå
få betydelse för de arbetstidsförhållanden råder. bordeDettasom
nämligen kunna bli följden ändringar arbetstiden det endaärom av
medel står till buds för arbetsgivaren. Har arbetsgivaren intesom
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möjlighet vidta åtgärd för kompensera för bristfälligatt atten annan en
arbetsmiljö torde alltså endast återstå företa förändring medatt en
avseende på arbetstiden. följer arbetsgivarensDetta enligtav ansvar
arbetsmiljölagen dag förändrasi och torde inte de före-genom av oss
slagna ändringarna i arbetstidslagstiftningen. Följaktligen skulle en
arbetsgivare kunna bli neka arbetstagare nattarbetet.ex. tvungen att en

arbetsmiljöskäl, arbetstagarens önskemål arbete på itrots nattenav om
för skulle kunna förenligtoch sig med verksamhetens krav.vara

tillämpningsområde7.4 Lagens

utförNuvarande arbetstidslag omfattar all verksamhet där arbetstagare
för arbetsgivares räkning. Vad står uttryckligen,arbete inteen som

underförstått, frånvilket måste betraktas lagen utgårär attsommen
följerarbetstagarens kan tid.prestationer i Dettamätassynsättet att

arbetsgivaren kan kontrollera arbets-också lagen bygger påatt attav
tillämpningsområde undantasarbetstid. arbetstidslagensFråntagarens

eller under formerutförs arbetstagarens hemarbete i annars somsom
har vaka eller kontrollera hurinnebär arbetsgivaren inte överatt att

utförsundantas sådant arbetearbetet ordnat. Vidareär personersom av
anställningsvillkor har före-med hänsyn till arbetsuppgifter ellersom

Äventagsledande eller därmed jämförlig ställning. de personer som
arbetstid undantas. Enligt lag-har förtroendet disponera sinsjälva att

avsågs två tjänstemän.förarbetena, 1970:5, 117, grupper avprop. s.
arbetsgivare, dvs. har utprägladDels de direkt företräder ar-ensom

intellek-betsgivarfunktion, och dels de med krävande administrativa,
undan-jämförliga arbetsuppgifter. Från lagentuella, konstnärliga eller

hem, förutförs arbetsgivarensavslutningsvis också arbete itas som
husligt arbete,bestämmelser finns lagen arbetstid ivilka i om m.m.

finns sjöarbetstidslagen.skeppstjänst där bestämmelser isamt

det finns anledning ändrafråga har ställaDen vi äratt attoss om
för lagreglema arbetstid samband medtillämpningsområdet i att enom

arbetstidslag föreslås. har uppfattat vi har ihelt Då vi inte att upp-ny
eller inskränka lagstiftningens tillämpningsområde,drag utökaatt

föranledas överväganden flexibilitet,det skulle våraänannat av omom
tillämp-det främst bör föranleda förändringarvi attmenar som av

Direktivet gäller för samtliganingsområdet EG:s arbetstidsdirektiv.är
för luft-,arbetsområden, såväl offentliga privata. Undantag görssom

havsfiske,och sjötransporter, och vidare förjärnvägs-, väg- annat
det arbete utförs läkare under utbildningarbete till sjöss samt som av

älvaoch arbete arbetsgivarens hem. kan medlemsstaternai Dessutom
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bestämma i vilken omfattning offentligsådan verksamhet bedri-vars
vande kan komma stå i strid med bestämmelser i direktivet, skallatt
omfattas direktivets bestämmelser.av

Med undantag för skeppstjänst och arbete i arbetsgivarens hem omfat-
samtliga dessa arbetsområden den gällande arbetstidslagen.tas av nu

Då har klart uttalat de förbättringarvi vi motiverade syfteiatt attanser
flexibilitetvinna skall medförainte arbetstagarnas säker-större atten

het och hälsa försämras kan endast konstateravi de områ-nämnaatt
dena bör undantas heller från deinte svenska lagreglemanya om
arbetstid. Såvitt vi kan bedöma borde verksamheten de diskuteradei nu
områdena mycket väl gå bedriva enligheti med deävenatt av oss
föreslagna ändrade lagreglema arbetstid.om

Om vi vänder på jämförelsen kan vi konstatera de katego-vissaatt av
arbetstagare frånrier undantas den nuvarande arbetstidslagen iav som

föroch sig omfattas EG-direktivet. delbetänkande SOUI vårtav
1995:92, 85 konstaterade vi det framförallt finns anledningatt atts.

förändring lagstiftningens tillämpningsområde vadöverväga en av
gäller utförde arbetstagare sitt arbete i hemmet eller påsom annars
distans från den vanliga arbetsplatsen. arbetstagare omfattasDessa som

föri och sig EG-direktivet, dock bestämmel-nämnts attav som anger
rörande dygnsvila, veckovila, begränsning vecko-raster,serna av

arbetstiden och nattarbetets längd behöver tillämpas under förut-inte
arbetstagare omfattas de allmänna försättning dessa principernaatt av

säkerhet och hälsa.

arbetslivet platsenVi konstaterade i kapitel 2 utvecklats dithänatt att
för arbetets utförande har kommit få mindre betydelse. Detatt mestaen
pekar de arbete medför fler och flerpå organiserasättenatt att attnya
arbetstagare kommer ha delar arbete förlagtåtminstone sittatt av
utanför arbetsplats traditionell kan gälla arbetei mening. iDeten
hemmet underarbete på hotell eller på platsävenmen resa, annan som
kan eller mindre därför detVi intepennanent. attvara mer menar
längre borde platsen för arbetets utförande i sig avgörvara som om

omfattas fortfa-arbetet skall lagreglema eller inte. kan detDäremotav
rande praktiska skäl finnas anledning undanta sådant arbeteattav som
arbetsgivaren har uppgift vaka Arbete hemmet kaninte i iöver.att
naturligtvis karaktären, detden skulle därmed sättetvara av men vara

organisera arbetet arbetet omfattas eller inteavgöratt som om snarare
utförande. förändringplatsen för dess Om denna sker arbetstids-än av

lagstiftningens tillämpningsområde borde eventuella oklarheter deom
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svenska reglerna överensstämmelse med EG-direktivet i denna del
kunna undanröjas.

Beträffande de undantag därmed kvarstår i den nuvarande arbets-som
tidslagen och inte direktamotsvaras undantag i EG-direktivet:som av
arbete utförs under sådana förhållanden det inte kansom att anses vara
arbetsgivarens uppgift vaka hur arbetetatt över anordnat, arbeteär som
utförs arbetstagare med hänsyn till arbetsuppgifter ochav anställ-som
ningsvillkor har företagsledande eller därmed jämförlig ställning eller

arbetstagare med hänsyn till sina arbetsuppgifter harav förtroen-som
det själva disponera sin arbetstid,att vill vi anföra följande. Vad gäller
de nämnda reglerna dygnsvila direktivet dessanyss om attosv. anger
bestämmelser inte behöver tillämpas för arbeten med hänsynnär, till
det aktuella arbetets särskilda arbetstiden inte ellerart, bestämsmäts i
förväg eller kan bestämmas arbetstagarna själva. Som exempel påav
arbetstagare med sådant arbete företagsledarenämns eller andra perso-

med självständiga beslutsbefogenheter. Vi emellertidner attmenar
denna möjlighet i EG-direktivet inte tillämpa de nämndaatt reglerna
skall gälla arbetstagareäven har arbeten utförs under sådanasom som
förhållanden det inte kanatt arbetsgivarens uppgift vakaanses attvara

hur arbetetöver ordnat.är

Vi föreslår därför inga ytterligare förändringar i arbetstidslagstift-
ningens tillämpningsområde. Som konstateradevi i vårt delbetänkande
uppfyller arbetsmiljölagen, vilken omfattar de diskuterade och frånnu
arbetstidsreglema undantagna arbetstagarna, direktivets förutsättning

de skall omfattas de allmännaatt principerna säkerhet ochom av om
hälsa.

Sammanfattningsvis innebär våra överväganden lagens tillämp-om
ningsområde följande. Vi föreslår ingen inskränkning lagensav
tillämpningsområde. Däremot föreslår vi de arbetstagare utföratt som
sitt arbete hemmet,i och på den grunden undantas från densom nu-
varande arbetstidslagen, inte längre skall undantagna. Detta inne-vara
bär det inte längre platsenatt i sigär blir avgörande försom om en
arbetstagare omfattas lagen eller inte. Det blir avgörande iärav som
stället det kan arbetsgivarens uppgift vaka hurom överanses attvara
arbetet ordnat.är Detta innebär lagens tillämpningsområdeatt i övrigt
kvarstår oförändrat.
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Sammanfattande7.5 slutsatser

harVi i detta kapitel redogjort för antal förslag med anledningett av
uppdragvårt undersöka på vilket flexibla arbetstidsregleratt kansätt

införas svenski lagstiftning. Förlagen bl.a. bakgrundär att motse av
våra överväganden kapiteli och redovisningen5 arbetstids-EG:sav
direktiv kapiteli Det särskilt två grundläggande uppfattningarär vi
har valt lägga utgångspunkter för våra förslag förändringar.tillatt som

det förstaFör har konstateratvi ökad flexibilitet inte får vinnasatt en
på bekostnad arbetstagarnas säkerhet och hälsa. det andra börFörav
arbetsmarknadspartemas för arbetstidsfrågoma inte enbartansvar
bibehållas förstärkas. Vi dessa grundläggandeävenutan attmenar
uppfattningar kollektivavtal arbetstid måstegör centralatt om vara en
del i flexibilitet på arbetstidsområdet. Förändringarnastörre i lag-en
stiftningen syftei den flexibel skall därför dennagöraatt motmer ses
bakgrund.

Redan i kapitel konstaterade5 det finnsvi anledning tämli-att göraatt
förändringargenomgripande arbetstidslagen. föreslårVi attgen av en

arbetstidslag införs. arbetstidslagenDen bör vila på civilrättsligny nya
grund och därmed de enskilda arbetstagarna, deras fackliga organi-ge
sationer arbetsgivarna för arbetstidsfrågoma. Visamt störreett ansvar
vill arbetsmarknadens träffa kollektivavtalparter attuppmana om
arbetstid och det ligger värde i självaatt ett stort att parternamenar

vilka arbetstidsvillkor skall gälla, med litenavgör så styrningsom som
möjligt lagregler. Visserligen föreslår vi vissa regler syftarattav som
till arbetstagarnas säkerhet och hälsa fortsättningsvis skall bin-vara
dande för lagreglema i övrigt bör haäven så litenparterna, men en
styrande verkan förmöjligt kollektivavtalens innehåll.som

det gäller flexibilitetenNär den enskilde arbetstagarens synpunkt harur
vi föreslagit det i arbetstidslag införs regel denatt sätteren ny en som
enskilde arbetstagaren i och bygger på arbetstagarescentrum attsom
behov och önskemål olika behoven och önskemålen varierarär samt att

yrkeslivet. föreslårVi arbetsgivaren skall åläggas tillgodoseöver att att
arbetstagarens önskemål arbetstidens längd och förläggning deom om

förenliga med verksamhetens krav.är Då deläven av
semesterledigheten skulle kunna användas till förbättra arbets-att

möjligheter variera arbetstidsin under periodervissatagarens att av
yrkeslivet, föreslår vi den del fyraöverstigeratt semesternav som
veckor skall kunna användas på hela dagar, isätt änannat t.ex.som
form förkortad arbetstid.av
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En ledande tanke bakom våra överväganden flexibilitetstörre iom en
arbetstidshänseende den enskilde arbetstagarens synvinkel, har varitur
arbetstidens betydelse för arbetstagarnasstora hela livssituation. Vi

våra förslag till lagregler deatt enskilda arbetstagarnasmenar nya om
inflytande ägnade främja föräldrarär kan förena arbeteatt att t.ex. med

för familj och barn.ansvar

Beträffande flexibiliteten verksamhetssynpunkt pekade vi i kapitel 5ur
på antal aspekter deni nuvarande arbetstidslagenett medförsom
begränsningar. Förslagen dettai kapitel innebär på vissa punkter att
lagstiftningen kan bli flexibel.sägas Samtidigt bör emellertidmer
framhållas det finns andra delar förslageniatt inte särskiltärsom
ägnade stärka flexibiliteten, de har andra syftenatt såsom arbets-

säkerhet och hälsa. Vi lagentagarnas bör främja arbets-att attmenar
tidsfrågoma främst löses i kollektivavtal. Det i kollektivavtalenär som
den flexibilitet verksamheterna önskarstörre också kan komma arbets-

till del i form allmänt kortare arbetstid ellertagarna andrat.ex.av mer
fördelaktiga arbetstidsvillkor. Vi framhöll i avsnittet de politiskaom
signalerna till arbetsmarknadens lagstiftningen trubbigtparter att är ett
medel för del de politiska målsättningarna. Det exempelen av som

kollektiva arbetstidsförkortningar, vilka vi bäst reglerasgavs var menar
i avtal mellan arbetsmarknadens Samma kanparter. resonemang an-
föras vad gäller flexibiliteten verksamhetssynpunkt. En flexi-störreur
bilitet naturligtvis arbetstagarna, förbättradedeäven ävengagnar men
villkor kan bli följden flexibilitet regleras bäst i avtalstörresom av en

Ävenmellan här kan lagstiftningen bli trubbigt föremål.parterna. ett

vill dockVi framhålla inte allt kan lämnas till arbetsmarknadensatt
Lagstiftningen i sig måste för flexibilitetviss ochparter. viutrymmege

förslagvåra innebär så blir fallet. Vi våra förslagatt att attmenar anser
innebär balans mellan å sidan skapasammantaget atten ena

förutsättningar för förbättrad flexibilitet och å andra sidan främjaren
utveckling innebär arbetsmarknadens föratt parter taren som ansvar

arbetstidsfrågoma samtidigt den enskilde arbetstagaren på ett nyttsom
lyfts fram.sätt
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8 Förläggning delledighet enligtav

föräldraledighetslagen

Inledning

Med riksdagsmotioneranledning socialdemokratematreav av
1993/94:A40, 1993/94:A254 1993/94:A814 har riksdagenssamt
Arbetsmarknadsutskott behandlat frågan inflytande förstörreettom
den enskilde arbetstagaren delledighetens förläggning enligtöver
föräldraledighetslagen. och sedermeraUtskottet riksdagen ansåg att
regeringen borde sådan ordning och vid lämpligtnärmare överväga en
tillfälle till riksdagen med förslag. haråterkomma Regeringen å sin

överlämnat frågan till Arbetstidskommittén för övervägandensida och
förslag. detta kapitel kort for gällande och vilkaVi redogör i rätt pro-
blem riksdagen har pekat på, dvs. innehållet vårt tilläggsuppdragi

förslag till ändring föräldraledighetslagen 8.2.8. l isamt ettger

Vårt tilläggsuppdrag8.1

för skall arbetstagaren enligt föräldra-Som redogjordes i avsnitt 7.1.1
ledighetslagen samråda med arbetsgivaren deledighetens förlägg-om

bestämmer arbetsgivaren ledig-ning. Kommer inte överens överman
hetens förläggning, dock arbetstagarensintenärmare utansom sam-
tycke fár delas under dagen eller förläggas till tid arbets-änupp annan
dagens början eller slut. Socialdemokratema menade i sina motioner

för framförallt ochdenna reglering ofta blir problem kvinnoratt ett
lagen bör ändras föräldern själv får bestämma underså näratt attanser

dagen skall bör ledighetenledigheten Undantag dock görastas ut. om
skulle medföra allvarliga för produktionen.men

Arbetsmarknadsutskottet l994/95:AUl6 delade motionäremas upp-
fattning framhöll föroch särskilt skäl sådan ståndpunkt äratt ett atten
det kan fråga föräldrarna vill dela tillpå ledighetenrättenattvara om
och deras har olika Därmed kanrespektive arbetsgivare intressen.att
det föreligga för samordningsproblem.risk Arbetstagaren bordeen
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således få beslutanderätten, under förutsättning ledigheten inteatt
förläggs så allvarliga skapas för produktionensatt behöriga gång.men

8.2 Förslag till ändring
Uppdraget föreslå ändring i föräldraledighetslagenatt inkom tillen
kommittén tilläggsuppdrag till vad följerett vårt kom-som som av
mittédirektiv. Vi har endast haft små möjligheter analysera vilkaatt
konsekvenser sådant förslag kan medföra. harett Vi därmed begränsat
vår diskussion till bedömning innebörden i utskottets betänkandeen av
och riksdagens hemställan. harVi därefter förslag tillresonerat ettom
ändring föräldraledighetslageni väl går förena med bestäm-attsom
melsema förläggning ledigheten i övrigt. Med utgångspunkt iom av
nämnda hemställan och betänkande vi härmed konkret förslagettger
till ändring föräldraledighetslagen.i

Såvitt förstårvi det centrala i utskottets och riksdagensär uttalanden
delledigheten skall förläggas arbetstagarenatt vill för-intesom om

läggningen skulle medföra "allvarliga men" för verksamheten. Vi
det naturligt knyta till den lydelseatt är finns dagi iattmenar an som

föräldraledighetslagen.14§ Utgångspunkten således "arbets-är att
skall samråda med arbetsgivarentagaren ledighetens förläggningom

och andra frågor ledigheten". Detta gäller båderör för helom som
ledighet och delledighet. andraI stycket lyder den nuvarande bestäm-
melsen "kan inte överenskommelse träffas hur ledighetenatt skallom

vid förkortad arbetstid, bestämmer arbetsgivarentas frågaut i om
ledighetens förläggning ...".närmare Det i denna del förändringär en
skall och vill föreslåvi bestämmelsengöras i fortsättningen innebäratt

överenskommelse inte träffas, arbetsgivarenatt skall förläggaom
ledigheten i enlighet med arbetstagarens önskemål. Dock måste, som
utskottet och riksdagen framhållit, ledighetens förläggning kunna

de eventuella problemprövas ledigheten kanmot medföra försom
verksamheten hos arbetsgivaren. Vi denna bedömning måsteattmenar
tillkomma arbetsgivaren Om tvist mellan arbetstagarengöra. ochatt
arbetsgivaren skulle uppstå kan därefter arbetsgivarens bedömning bli
föremål för rättslig prövning domstol.i

Utskottet och riksdagen förutsättningen för arbetstagarensatt attanger
önskemål skall tillgodoses de inte medför "allvarligaär förmen"att
verksamheten. Såvitt vi förstår avsikten med denna lydelse pekaattvar
på syftet med bestämmelsen inte får inskränkasatt alltförgenom en

möjlighet för arbetsgivaren anförastor olika skäl, och föri sigatt som
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kan fullt relevanta ställda i relation till syftet med be-vara men som
stämmelsen delledighet måste vika till förmån för arbetstagarensom
önskemål. vill föreslåVi den bedömning arbetsgivaren haratt attsom

bör frånutgå arbetstagarens önskemålgöra skulle medföra "påtag-om
lig störning" i verksamheten. Detta skulle, vi, förenligt medmenar vara
syftet med förändringen och dessutom innebära begreppatt samma
används i andra14 § stycket delledighetens förläggning iom som- -

första14 § stycket- hel ledighets förläggning.om

Om arbetsgivaren finner arbetstagarens önskemål medför påtagligatt
förstörning verksamheten, och följaktligen inte kan tillgodose önske-

målen, denvi bestämmelsen skall anknyta till vadattmenar nya som
gäller dagi arbetsgivaren och arbetstagaren kommerinte överens.om
Enligt den gällande bestämmelsen får nämligen inte arbetsgivarennu

arbetstagarens samtycke, i fall dela ledigheten underutan vart upp
arbetsdagen eller förlägga ledigheten till någon tid dagensänannan
början eller slut. hänvisar till författningsförslagetI övrigt vi och för-
fattningskommentaren.
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Sveriges internationella åtaganden9

Inledning

förenligaredogör detta kapitel för vi våra förslagVi i ärattom anser
åtaganden. behandlar och påmed Sveriges internationella viFörst om

vilket de från den november gällande änd-vi 23 1996sätt attmenar
förslag detta slutbetänkanderingarna arbetstidslagen och våra ii upp-

arbetstidsdirektivfyller förpliktelser med anledningSveriges EG:sav
internationella åtaganden aktuali-9.l. Därefter vi övrigatar upp som

anledning förslagen i detta slutbetänkande 9.2.med Det ärseras av
främst medlemskap Internationella arbetsorganisatioen ILOSveriges i

skall diskuteras.som

arbetstids-våra förslag EG:s9.1 Innebär att

svenskadirektiv kan införlivat i detanses

regelsystemet

förarbetstidsdirektiv och dess konsekvenserdelbetänkande EG:sI vårt
förslag till1995:92 presenterade videt svenska regelsystemet SOU

skyldigheter med anledning EG:sprovisorisk lösning Sveriges avaven
artiklarna förarbetstidsdirektiv. Beträffande bestämmelserna i 9-13

vilka svenskaartiklarna, kapitel 6 viinnehållet i i angavse ovan
följaktli-innehållet EG-direktivet ochlagregler motsvarade i somsom

för Sverigesinnebär lagändringar nödvändigainga attattgen var
riksdagenförpliktelser uppfyllda a.a. 99-102. denskulle Ianses s. av

ståndpunkt.1995/96: 162 intogspropositionenantagna samma

för innehållet artiklarna,Vad gäller bestämmelserna i artiklarna 3-8 i
arbetstidslagens regler, i sigkapitel 6 sade vi antingeni attse ovan

författningar, innehöll likaeller med regler i andra ettsammantagna
samtidigteller högre skyddsvärde för arbetstagarna. sade dockhögt Vi

skulle till alla de frågor regleras ivi återkomma iatt stort sett som
fortsatta utredningsarbete. låg också tilldessa artiklar i vårt Detta

gjordes den nämnda propositio-grund för den bedömning isom nyss
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1995/96:162 endast begränsadatt ändring i lagennen om en var
tillräcklig i avvaktan på kommittén slutfört arbete.att sitt Vi har i detta
slutbetänkande antal förslag till förändringarpresenterat ett arbets-av
tidslagstiftningens regler och därvid utgått från EG-direktivets be-
stämmelser dei regler vi har föreslagit skall bli bindande. Därmed

vi ha fullföljt vårt uppdrag i den delen.anser oss

9.1.1 Särskilt semesterledighet för hem- ochom
distansarbetande

Vi nämnde delbetänkandeti kartläggning bl.a. omfattningenatt en av
arbete i hem och på distans måste innan förslag tillgöras ändringarav
arbetstidslagens tillämpningsområde föreslås med anledning EG-av av

direktivet, vilket inte undantar sådana arbetsfonner. Kommitténs
sekretariat har genomfört sådan kartläggning se bilaga 6 och harvien
i kapitel 2 konstaterat växande andel arbetstagare fullgöratt sitten
arbete på andra platser vadän arbetsplatser i traditio-ansettssom vara
nell mening, i hemmen. Bl.a. teknik medfört.ex. och möjliggör attny

organisationsformer for arbete fram. Denna utvecklingväxer kannya
fortsätta. föreslogVi därförantas i avsnitt 7.4 arbetstidslagatt en ny

inte längre borde undanta arbetstagare arbetar från hemmet endastsom
på den grunden. ställetI borde det fortsättningeni enbart vara om
arbetsgivaren har vaka och därmed kanöver, kontrollera,att hur arbe-

anordnatär s.k.tet hem- och distansarbetareavgör skall omfat-som om
lagen eller inte.tas av

Även i semesterlagen finns vissa undantag för arbetstagare utförsom
sitt arbete i hemmet eller under sådana förhållanden det inteattannars
kan arbetsgivarens skyldighet vaka hur arbetetatt överanses ärvara
anordnat. De omfattas i och för sig lagen och har sålunda tillrättav
semesterlön benämnd särskild semesterlön, för vilken det finns vissa
särregler vad gäller beräkningen undantas från bestämmelsernamen

semesterledighet. EG-direktivet emellertid,gör ingetom nämnts,som
undantag för dessa arbetstagare i artikel 7 varje arbetsta-utan attanger

har till minst fyrarätt veckors årlig betald Från dennagare semester.
artikel finns inga möjligheter till avvikelser. Artikeln emellertidanger

ledigheten skall fastställasatt i enlighet med vad föreskrivssom genom
nationell lagstiftning eller praxis angående till och beviljandeträtten av
sådan semester.
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harDet i tidigare lagstiftningsarbeten dessa arbetstagareansetts att
själva måste bereda sig ledighet prop. 1976/77:90, ff153 och atts.
det inte möjligt låta dem omfattasär bestämmelseratt av samma om
semesterledighet de arbetstagare, vilka arbetsgivaren har möj-som en
lighet kontrollera. tillämpningenFör bestämmelserna bl.a.att att av om
semesterledighetens beräkning och förläggning skulle framstå som
rimlig och naturlig, krävdes enligt departementschefen de "okon-att
trollerade" arbetstagarnas arbetsförhållanden i högre grad blev kontrol-
lerbara för arbetsgivaren. Då det kunde innebära deras frihetatt att
planera sin tid och sitt arbete skulle inskränkas och det inteatt var
säkert detta önskvärt för dessa arbetstagare, föreslogs de inteatt attvar
skulle omfattas bestämmelserna semesterledighet. komDäremotav om
de, i princip omfattas bestämmelsernanämnts, att semester-som av om
lön.

Som nämndes direktivet semesterledighet skall föreskri-attnyss anger
nationell lagstiftning eller praxis angående till ochrättenvas genom

beviljandet sådan De diskuterade arbetstagarna har isemester.av nu
princip de ekonomiska rättigheterna enligt semesterlagen. deAtt inte
omfattas bestämmelserna semesterledighet beror på de skälav om som

Vi undantagen bygger på sakligt motiveradeattnyss angavs. anser
överväganden vad gäller arbetsgivarens möjlighet kontrolleraatt ar-
betstagarna. Vi emellertid samtidigt den omständighetenatt attmenar
de utför arbetet hemmeti inte skall skäl i sig till de undan-ett attvara

från bestämmelserna semesterledighet. Liksom för arbetstidsla-tas om
tillämpningsområde föreslår därförvi semesterlagen ändras såattgens

det inte längre blir platsen för arbetets utförande i sigatt avgörsom om
arbetstagare omfattas bestämmelse eller ställetinte. I bliren av en

avgörande arbetsgivaren faktiskt har vaka kontrolleraöverattom - -
arbetets anordnande. Med den ändringen semesterlageni vi attmenar
denna bör förenlig med EG-direktivets bestämmelseanses om semes-

ändringenFör semesterlagen hänvisari till författningsförslagetviter.
och författningskommentaren.

EG-direktivets semesterbestämmelse nämndes attanger som nyss
till och beviljandet semesterledighet skall fastställasrätten nationelltav

i lagstiftning eller praxis. tillRätten semesterledighet skulle, om se-
mesterlagen ändras föreslagits, bygga på praktiska övervägandensom

kontrollerbarhet i sig kaninte på i EG-direktivetettom som anses
mening otillbörligt undantar vissa arbetstagare. detta undantagsätt Att
kvarstår i semesterlagen kan naturligtvis otillfredsställande.anses vara
I och för sig skulle kunna tänkas arbetsgivaren åläggs planeraatt att
och anordna arbetet så de okontrollerade arbetstagarna fårävenatt
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semesterledighet andra arbetstagare, inte läggat.ex. att utsom genom
viss arbetsuppgift då semesterledigheten skall förlagd. Vien vara anser

emellertid det önskvärda i sådan förändring och konsekven-att en en
därav behöver ytterligare utredas och konstaterar regeringen iattserna

IT-propositionen prop. 1995/96:125 23-26 aviserat bl.a. arbets-atts.
rättsliga aspekter på hem- och distansarbete kommer bli föremål föratt

utredning.en

Övriga internationella9.2 åtaganden

Enligt vårt utredningsuppdrag skall vi beakta de ratificeradeSverigeav
ILO-konventionema nr veckovila14 i industriarbete, nr 47om om
fyrtiotimmarsvecka nr 132samt semester.om

ILO-konventionen nr 14 veckovila i industriarbete, antogsom som
1921, stipulerar såsom huvudregel varje industriarbetare skallatt
erhålla timmars sammanhängande ledighet24 sjudagarsperiod.per

gäller för alla anställdaKonventionen inom privat och offentlig in-
dustriverksamhet. Om möjligt skall vilotiden infalla de dagarpå som
enligt nationell sedvänja veckovilan normalt förlagd till. Enär motsva-
rande reglering veckovila för kontors- affársanställda finnsoch iom
konvention dock ratificerad106. Denna inte Sverige. Viärnr av anser

de ändringar föreslagitvi i arbetstidslagens regel veckovilaatt som om
faller förinom Sveriges åtaganden under ILO-konventionenramen om
veckovila. föreslagna timantaletDet överstiger vad följer kon-som av

Möjligheten, förslag,ventionen. enligt vårt för arbetsgivaren underatt
förutsättningarvissa nedsätta veckovilan till faller också24 timmar

förinom vad gäller enligt ILO-konventionen.ramen som

ILO-konventionen nr fyrtiotimmarsvecka47 och1935antogsom
ratificerades ratifice-Sverige 1982. Konventionen innebär denattav
rande åtar sig godkänna fyrtiotimmarsveckan,"principenstaten att om
tillämpad på sådant den medförinte sänkning arbetar-sättett att en av

levnadsnivå". Enligt rekommendation 116 angående förkortningnas av
arbetstiden, för flexibilitet1962, visst i denantogs utrymmesom ges
normala arbetstidens berälming. Vi den föreslagnaattanser av oss
förändringen lagens bestämmelse ordinarie arbetstid faller inomav om

för Sveriges åtaganden enligt nämnda konvention.ramen

reviderade ILO-konventionenDen 1970 nr 132 ratifice-semesterom
rades Sverige 1978. omfattar allaKonventionen arbetstagare utomav
sjömän och föreskriver varje arbetstagare skall ha till årligatt rätt en
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föreskrif-innehållerveckor. Konventionenbetald ävensemester treom
och förlägg-lön underintjänandebl.a. semesternsemester,ter avom

densemesterlagen såförslag ändring iVårtning attsemestem. omav
förfogasochfyra veckor kansemesterledighet överstiger sparassom

hela dagar, påverkar intearbetstagaren på änsättöver annat somav
konvention.åtaganden under dennaSveriges

ratificerade ILO-andra Sverigeförstår föreligger ingaSåvitt vi av
arbetstidsdi-behandlasområden EG:sdekonventioner inom avsom

de ILO-konventionerratificerat någonhar alltsåSverige interektiv. av
arbetstidsdi-tilltilloch hänvisas i ingressennattarbetegäller somsom

bilaga 3.serektivet

hemar-rekommendationochkonvention1996 ILOjuniI antog omen
likabehandlingbestämmelseinnehållerKonventionenbete. avomen

arbetsmiljö. Rekom-vad gälleroch andra arbetstagarehemarbetande
tillmedlemsstaternainnehåller uppmaningmendationen att seromen

veckoarbetstidenbegränsaromfattas reglerhemarbetandedeatt somav
ställningstagande tilloch dygnsvila. Någotvecko-och regler omomav

Konventionen inne-skett.eller har inteskall ske interatifikation ännu
arbetstid.vad gällerförpliktelsersärskildabär inte några
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Författningskommentarer

Författningskommentarer till förslaget om ny
arbetstidslag

Inledande bestämmelser

§1
Paragrafen gällandel § i arbetstidslag, medmotsvarar undantag för det
andra stycket istället flyttas till den föreslagna 5 alltsåLagen ärsom
i princip tillämplig på samtliga arbetstagare, med de undantag som
följer 2av

2 §
förändringEn föreslås förhållandei till den gällande arbetstidslagen. I

första punkten har "arbete utförs i arbetstagarens hem strukits. Isom
övrigt innehållet i punkten detsammaär enligt gällande lag. Densom
förändring arbete i arbetstagarens hemär inte längreattsom avses au-
tomatiskt faller utanför lagen. ställetI det de förhållanden under Vil-är
ka arbetet bedrivs lagen tillämplig elleravgör inte. Vi hän-ärsom om
visar i övrigt till våra överväganden i avsnitt 7.4.

Punkterna och3 4 andra stycket desamma enligt gällan-samt är som
de lag. Enligt andra stycket kan regeringen besluta viss skepp-attom
stjänst skall undantas sjöarbetstidslagens bestämmelser och arbets-att
tidslagen i stället skall tillämpas. främstDet skeppstjänst påär staten
tillhöriga fartyg på detta har förts till arbetstidslagenssättsom
tillämpningsområde. Enligt sjöarbetstidskungörelsen2 § 1970:550
gäller således skeppstjänst på fartyg hör till polisväsendet,att för-som
svarsmakten, kustbevakningen, järnvägar, vägverket, sjöfarts-statens
verket och tullverket, inte omfattas sjöarbetstidslagen. För dessaav ar-
beten gäller i stället arbetstidslagen.

3 §
Enligt 4 i gällande§ lag kan regeringen eller den myndighet som rege-
ringen bestämmer meddela särskilda föreslcrifter för totalförsvaret med
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avvikelse från denna lag. Regeringen har meddelat sådana föreskrifter
för totalförsvaret arbetstidsförordningeni 4 § 1982:901. Genom den

föreslagna 3 § kan regeringen fortsättningeni meddela deävenav oss
föreskrifter behövs för totalförsvarets behov.som

Särskilda föreskrifter kan enligt gällande lag,18 § i meddelas be-även
träffande arbetstidens förläggning vid och luftfart. Re-vägtransporter

har utfärdatgeringen förordningen 1994:1297 vilotider vid vissaom
inom landet. Dessutom har utfärdats förordningenvägtransporter

1995:521 behöriga myndigheter, frågai kör- och vilo-om m.m. om
tider fárdskrivare vid föranleddDenvägtransporter.samt ärsenare av
bestämmelser i EG:s regelverk på området. gällande bemyndi-Det nu
gandet enligt vägtransporter och luftfart för18 § gäller endast lagens
bestämmelser nattvila, veckovila, måltidsuppehåll,raster,om pauser
och särskilda arbetspauser. utvidgas enligt den föreslagnaDet paragra-
fen omfattatill avvikelse från samtliga paragrafer den lagen.iatt nya

4 §
Paragrafen innebär avtal, det fråga kollektivavtalsig el-äratt vare om
ler enskilda den arbetstagarnasavtal, ogiltiga i mån de inskränkerär
rättigheter enligt lagen. gäller dock där framgår lagen.Detta annat av

och hur dessa avvikelser från lagen får ske kollekti-I 21 § inäranges
vavtal.

Arbetstid och arbetsmiljö

§5
den november kommer den gällande arbets-Fr.o.m. 23 1996 l § i nu

tidslagen innehålla hänvisning till kap. arbetsmiljölagen.2 1 § iatt en
Ändringen följd vårt förslag delbetänkandet SOU 1995:92.iär en av

föreslås första bestämmelse med hänvisning tillHär i stycket en ny ar-
betsmiljölagen. kapitel har redogjort för sambandet mellanviI 7 ar-
betstid och övriga arbetsmiljöfaktorer och framhållit detta sambandatt
bör uttryckas tydligare arbetstidslag.i en ny

framförallt faktorer arbetsmiljölagen hänvisningenDet i iär tre som
§ syftar till lyfta fram. det första arbetstiden endast5 För äratt att en av

flera faktorerarbetsmiljöfaktorer och det helheten samtligaäratt av
arbetsmiljön kan godkänd elleravgörsammantagna som om anses vara

det andra alla förutsättningarinte. För arbetstagare har olika ochatt att
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följaktligen arbetsmiljön, inbegripet arbetstiden, måste tillanpassas
människornas olika förutsättningar. För det tredje, arbetet för goden
arbetsmiljö, inklusive exempelvis arbetstidemas förläggning, bör utgå
från det enskilda arbetsstället.

En tydlig koppling mellan arbetstidslagen och arbetsmiljölagen är av
särskild betydelse då arbetstidslagen föreslås bli civilrättslig lag.en
Detta innebär bl.a. samhällets tillsyn arbetstidsförhållandenaatt över
försvinner och arbetsmarknadens liksom enskilda arbetsgiva-att parter,

och arbetstagare, själva får för reglemas efterlevnad.tare ansvar

Arbetsgivaren har emellertid inte endast tillämpa de skadestånds-att
sanktionerade reglerna i arbetstidslagen, naturligtvis liksomutan nu

arbetsmiljölagen. Att arbetstidenäven del arbetsmiljön innebärär en av
arbetsgivaren planerandeti och anordnandet arbetstidenatt måsteav

in de andra arbetsmiljöfaktorema.väga även En viss förläggning av ar-
betstiden, förenlig med arbetstidslagen, kanär emellertidsom vara
oförenlig med arbetsmiljölagens krav. Anledningen härtill kan devara

individuella förutsättningarna hos viss arbetstagarerent elleren ar-
betsmiljöförhållandena i övrigt.

Det dock viktigt framhållaär rättslig prövning arbetsgiva-att att en av
skyldigheter enligt arbetstidslagen inte kan gå in på arbetsgivarensrens

skyldigheter enligt arbetsmiljölagen. Den prövning får iävensenare
fortsättningen ske offentligrättsligpå enligt bestämmelserna iväg, ar-
betsmiljölagen.

Kollektivavtal arbetstidom

6 §
Paragrafen innehåller uppmaning till arbetsmarknadens parteren om

träffa kollektivavtal arbetstidens omfattningatt och förläggning. Iom
"arbetstidens omfattning" ligger frågor ordinarie arbetstid ochom
övertid. I uppmaningen teckna kollektivavtal ligger emellertidatt även

frågorövriga har samband med arbetstid och för vilka börparternasom
såsom jourtid och beredskap.ta ansvar,

Uppmaningen bygger den fastapå övertygelsen arbetstidsfrå-attom
långtså möjligt skall regleras i kollektivavtal mellangorna som ar-

betsmarknadens vi redogjorde för i avsnittenparter, 7.2.2 ochsom
7.2.4. framhöllsDär bl.a. frågor kollektiva arbetstidsför-även att om
kortningar bäst regleras i kollektivavtal och avtal böriatt parterna ver-
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ka för arbetstidsflexibilitet. Uppmaningen allmänstörre ären men
andrapreciseras i meningen så avtalen bör syfta till arbetstids-att att

förhållandena både till verksamhetens krav och till arbetsta-anpassas
olika önskemål och behov.garnas

7 §
Bestämmelsen innehåller förstai stycket erinran avvikelseatten om
från lagens regler kan ske kollektivavtali enligt bestämmelserna i 21
Regeln i andra stycket har oförändrat förts från gällandeöver nu ar-
betstidslag.

önskemålArbetstagarens och behov

8 §
följandeBestämmelsen i denna och paragraf Båda tvingande.är ärnya.

paragraf slår fast den arbetsorganisatoriskaDenna princip innebärsom
arbetsgivaren skall planera och förlägga arbetstiden med hänsyn tillatt
olika arbetstagare har olika önskemål och behov. Arbetsgivarenatt

utformaåläggs alltså skyldighet arbetsorganisationen såatt atten ar-
betstidsförhållandena för olikheter arbetstagarnasi öns-utrymmeger
kemål och behov. Naturligtvis det den verksamhet bedrivs hosär som

för arbetsgivarens skyldighetarbetsgivaren måste utgöra attsom ramen
arbetet detta arbetstiden har betydelse förorganisera på Attsätt. män-

niskans hela livssituation har diskuterat ochvi i avsnitt 5.4 7.1.2.

9 §
bestämmelse kan konkretisera den arbetsorganisatoriskaDenna sägas

i Arbetsgivaren har enligt arbetstagarensprincipen 8 9 § prövaatt
omfattning förläggning.önskemål både arbetstidens och Prövning-om

frånskall ske sakligt och utgå verksamhetens krav. innebärDetta atten
arbetsgivaren endast kan lägga för verksamheten relevanta omständig-
heter till grund för detta torde ligga deprövningen. I övrigaäven an-
ställdas behov och önskemål. Finner arbetsgivaren arbetstagarensatt
önskemål förenliga med verksamhetens krav skall tillgodoses.deär

önskemålen förenliga med verksamhetens krav och följaktli-Om är
inte kan tillgodoses arbetsgivaren, skall denne arbets-underrättagen av

förskälen detta. hänvisas tillI övrigt avsnitt 7.1.2.tagaren om
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Planering och anordnande arbeteav

10 §
Bestämmelsen 12 första§motsvarar meningen i nuvarande arbetstids-
lag. Till skillnad från den nuvarande bestämmelsen föreslår vi inget
undantag i arbetsgivarens inforrnationsplikt för arbetstagare anli-som

för arbete endast tillfälligt.tas Det torde ligga i sakens arbets-natur att
givaren endast kan åläggas skyldighet informera ändringaratt ien om
anställningsförhållanden så varaktigaär informationsskyldighe-attsom

har reell innebörd förten arbetstagaren. Bestämmelsen dispositiven är
21 § och möjlighet tilläven avvikelse enligt 22 Denger närmare
innebörden bestämmelsen redovisas i avsnitt 7.2.av

11 §
Bestämmelsen innebär skyldighet för arbetsgivaren planera ochatten
anordna arbetet så arbetstagarnaatt eftertar timmar.rast senasten sex

denI nuvarande lagen skall efter fem timmar.rast tas senast Bestäm-
melsen i gällande lag emellertid, likhetär i med övriga bestämmel-nu

i den nuvarande lagen, dispositiv till förmån för kollektivavtal.ser
Motsvarande regel i EG:s arbetstidsdirektiv arbetstagarna harattanger

till arbetsdagenrätt rast överstiger timmar. Den lagen in-om sex nya
nehåller inte några regler längd och på vilkarastens villkor denom
skall Innebörden bestämmelsen därmed denär för-ges. att närmareav
läggningen arbetstiden och avbrott i denna bör bestämmas på detav
enskilda arbetsstället arbetsgivaren och arbetstagarna tillsammans. Iav
övrigt hänvisar vi till våra överväganden i avsnitt 7.2.1.

16I § i den nuvarande lagen finns bestämmelse innebär att rasten som
i vissa fall får bytas måltidsuppehåll. Dennamot möjlighet gällersom
"om det nödvändigt med hänsynär till arbetsförhållandena eller med
hänsyn till sjukdomsfall eller händelse inte har kunnat för-annan som

arbetsgivaren" finnsutses i 11 § andra stycket. 21I § avvikel-av anges
semöjlighetema kollektivavtal och i 22 § möjligheternagenom att av-
vika i fall.annat
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12 §
första styckena denidentisk med och sista i 17 § iParagrafen iär stort

den gällande bestämmelsenarbetstidslagen. Ordet "pauser" inuvarande
förändring sak avsedd."arbetspauser". i Närhar bytts Ingen ärmot ar-

stället för arbetspauser läggerdagens bestämmelse ibetsgivaren enligt
arbetsförhållandena kräver det" skallsärskilda arbetspauser "omut

avvikelser enligtmöjligheterna till 22åtgärd omfattaddenna avanses
kollektivavtal.avvikamöjligheternaI 21 § att genomanges

13 §
arbets-motsvarighet EG:shar sin ibestämmelseDetta är somen ny

regeln haskall alltså enligt denAlla arbetstagaretidsdirektiv. ennya
dygn. börunder varje Detledighet elva timmarsammanhängande om

kalenderdygn 00-24 Däremotdet inte ärnämnas att avsesavses.som
regelbundet varje dygnskallsammanhängande ledighetenden tasatt

vilan skall så långttill Anvisningennormalt förläggasoch attnatt.
gälla.normalt börvadsignaltillmöjligt förläggas ärnatt om somen

ly-arbete på Avförbudemellertid inte någotinnebär natten.Den mot
oberoendeläggasdygnsvila skallha" följer"skalldelsen utatt av om

följer javsnitt 7.2.3från ledigheten. Avvill avståarbetstagaren att our-
dendygnsvilan,bryterför inteberedskap och sigtid och i attmen

bryts ochinnebär vilani arbeteövergåreller beredskapjourtid attsom
avvikel-enligt reglernaskall kompenserasdärmed arbetstagarnaatt om

och 22 §§.i 21ser

14 §
likhet medbindande och iveckovileregelinförs ärHär som,somen ny

veckovila minst 35innebärmotsvarande regel,direktivetsEG omen
nuvarande bestäm-medledighet. likhetsammanhängande Itimmars

oberoendeläggasveckovilan skallregelninnebärmelse utatt omav
förläggningenAnvisningenfrån ledigheten.vill avståarbetstagaren om
nuvarande be-denLiksom enligtnuvarande lag.idenär samma som
veckovila.beredskap skall brytaochjourtidstämmelsen föreslås att

bestämmel-motsvarighet tillbegränsadfinns mycketstycketsistaI en
bestämmelsengällandeEnligt denveckovila.regeldagensi omsen
bestämmelsenfrånundantagtillfälligtvis heltkan arbetsgivaren göra

krav på kompensa-förutsättningar,veckovila under vissa attutanom
innebär dettaarbetstidsdirektivställs. EG:sför arbetstagarna atttion

enligt be-skefortsättningsvisAvvikelser måstemöjligt.längreinte är
erhållerarbetstagarnaunder förutsättningdvsstämmelserna i 22 att
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motsvarande ledighet eller undantagsvis lämpligt skydd. Av detta skäl
har vi valt använda EG:s bestämmelseatt veckovila 24attom en om

fårtimmar tillämpas. klargöraFör tillämpning kortareatt att en av en
veckovila möjlighet undantagskaraktärär fårvi så skeatten av anger
endast "tillfälligtvis". Detta innebär samtidigt begränsning förhål-ien
lande till EG-direktivet. Möjligheter till avvikelse i kollektivavtal finns
i21

Arbetstidens omfattning och jourtid

15 §
Första stycket innebär bestämmelsen utgår från vad avtalats iatt som
det enskilda anställningsavtalet. Enligt det andra stycket får den ordi-
narie arbetstiden tilluppgå högst 40 timmar vecka i genomsnittper un-
der beräkningsperiod högst tio veckor. Regeln helt dispositivären om
till förmån för kollektivavtal 21 §. längre beräkningsperiodEn kan
alltså avtalas kollektivavtal.i En för den totala arbetstidensgränsyttre
omfattning dock alltid regeln högst 48 timmarutgörs vecka iav om per
genomsnitt enligt 19

16 §
Till paragrafen har förts den nuvarande lagens bestämmelseöver om
jourtid. förändringIngen regelns innebörd avsedd. Liksom tidiga-ärav

regeln helt dispositiv. Avvikelse kollektivavtal fårär görasre genom
enligt bestämmelsen i 21

17 §
föreslagnaDen regeln innebär halvering det tillåtna övertidsutta-en av

enligt lag. Regeln liksom i gällande lag dispositiv enligt be-get är
stämmelsen i § och21 i kollektivavtal kan följaktligen avtalas om
andra övertidsgränser, med den begränsning i 19 Tillsom anges
skillnad från den nuvarande lagen, innehåller begränsningarävensom

övertidsuttagen månad alternativt fyra veckor, innehållerav per per
vårt förslag endast begränsning år. Enligt paragrafens andraen per
stycke skall vid beräkning övertid all ledighet, med undantag förav
kompensationsledighet, likställas med fullgjord ordinarie arbetstid re-
spektive jourtid. kompensationsledighetAtt inte likställs med ordinarie
arbetstid respektive jourtid förändring i förhållande till dagensär en
övertidsregel. betyderDetta uppkommen övertid kan kvittasatt mot
kompensationsledighet förläggs till arbetstagarens ordinariesom ar-

Övertidstimmarbetstid eller jourtid. kompensa-ersättssom genom
tionsledighet återförs till övertidsutrymmet i motsvarande omfattning.

9 16-1277
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Den gällande lagens regel mertidsbegränsning för de deltidsan-nu om
ställda bort, vilket innebär den föreslagnatas regeln bliratt attav oss
tillämpa för alla arbetstagare, arbetet hel- eller deltid.oavsett ärom
Övertid börjar räknas måttet för den ordinarienär arbetstiden över-
skrids. Detta innebär skillnad i förhållande till gällande övertids-en nu
regel, enligt vilken övertiden endast börjar räknas då lagens mått om
40 timmar eller det andra mått kan avtalat kollektivavtalisom vara
överskrids.

börDet särskilt deltidsanställdas anställningsavtalnämnas inte säl-att
lan innebär visst arbetstidsmått angivet för vad normaltatt ett är som
skall gälla arbetstagaren och arbetsgivarenatt dåär överens attmen om

arbete finns utföra den deltidsanställde skallextra utföra dessa tim-att
Begränsningen övertiden skall inte de timmarextramar. av avse som

på detta kan avtalade mellan arbetsgivaren ochsätt arbetstagaren.vara
Om sålunda avtalet innebär den deltidsanställde har visst arbets-att ett
tidsmått, 30 timmar/vecka, då det föreligger behovt.ex. att ettmen av

arbetskraft, den deltidsanställde skall fullgöra tillextra 35t.ex.upp
timmar/vecka, övertiden inte börjar räknas förrän arbetstiden passerar
de 35 timmama/vecka.

18 §
Till paragrafen har förts den nuvarande lagens bestämmelseöver om
nödfallsövertid, med undantag. lagenDå i fortsättningen föreslåsett

civilrättslig karaktär följer myndighetstillsyn bortfaller.attvara av osv.
kan följaktligenDet inte längre ställas krav på tillstånd skall sökasatt

hos Arbetarskyddsstyrelsen inom två dagar från nödfallsarbetets bör-
Nödfallsarbetetjan. måste emellertid inom för de 48rymmas ramen

timmarna enligt 19 Bestämmelsen liksom tidigare helt dispositiv,är
vilket framgår 21av

19 §
Paragrafen Bestämmelsen innebär lagen förär sätteratt gränsny. en
den totala arbetstidens omfattning, vilket EG-direktivet kräver. För
tydlighetens skull i första meningen det ordinarie arbetstidärattanges
och övertid syfte pekaI på den flexibilitetsammantagna attsom avses.

ligger i längre beräkningsperiod fyra månader hänvisas iänsom en
andra meningen till de möjligheter förlänga den perioden finnsatt som
i 21 bör påpekas regelnDet naturligtvis inte medför något hinderatt

kollektivavtali bestämma kortare beräkningsperiod eller lägreatt en
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total arbetstid. I andra stycket vilka ledighetsforrner för till-anges som
lämpningen regeln skall likställas med fullgjord ordinarie arbetstid.av

Lydelsen i andra stycket delvis hämtad frånär den gällande be-nu
stämmelsen vad skall förstås med övertid. betydelsefullEnom som
skillnad måste iakttas. Den gällande bestämmelsen vadnu om som
skall likställt med arbetstid innebär all ledighet förläggsattanses som
till arbetstagarens ordinarie arbetstid eller jourtid, vid beräkningen av
övertid skall likställd med fullgjord ordinarie arbetstid. Medanses
detta lagstadgad ledighet t.ex. föräldraledighet och studieledig-avses
het och all sådan ledighet följer vad avtalats i kollektivav-som av som
tal eller dei enskilda anställningsavtalen. denUtöver lagstadgade le-
digheten räknas alltså enligt gällande lag kompensationsledighet förnu
övertidsarbete och all ledighet, för personliga angelägenhe-t.ex.annan

arbetad tid. endastAtt likställater, den lagstadgade ledighetensom
med fullgjord ordinarie arbetstid i 19 § innebär regeln fåratt en annan
innebörd övertidsbestämmelsenän se 15 §.

Syftet med den föreslagna regeln i 19 § å andra sidanär ett änannat
syftet med den nuvarande övertidsregeln. regelnAtt endast nämner
lagstadgad ledighet innebär också lagstiftaren i detta sammanhangatt
går in på det lagstiftaren "förfogar" All ledighet till-över.som annan
kommer på Om all ledighetsätt. räknasannat in skulleannan en

"arbetsförbud"gräns i vissa fall förmodligenett medföra oönskade- -
konsekvenser. 48-timmarsregeln innebär absolut integränsen som
kan avvikas från på beräkningsperiodensätt än i fallannat vissa kanatt

Övertidsregelnförlängas. i nuvarande lag å andra sidan innebär främst
viss tid skall räknas övertidatt vilken enligt kollektivavtalensom

normalt åtföljs högre ersättning. De eventuella oönskade effek-av en
sådan begränsasterna inte alla de ledighetergräns följerav en om som

kollektivavtal och enskilda anställningsavtal inräknas.av

Med sådant skulleett i och för kunnasig tänka sigresonemang attman
med arbetstid likställa endast betald och sjukfrånvarosemester som

i EG-direktivet.görs skulleDetta dock svårt förena med denattvara
ledighetslagstiftning vi har byggt i Sverige. En regel, med den in-upp
nebörden skulle dessutom alltföri hög grad avvika från övertidsregeln.
Sådan ledighet föräldern har till enligt föräldraledighetslagenrättsom
skall alltså också likställas med arbetstid vid tillämpningen den fö-av
reslagna regeln i 19 Avslutningsvis skall ledighetsägas ävenatt om

sjukdom inte lagstadgad sjuk-i Sverige kan konstaterasärp.g.a. att
frånvaro har med de lagstadgade ledigheterna jämförbar ställning.en
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behöverDet därför inte särskilt påpekas sjukfrånvaro skallatt även
likställas med fullgjord ordinarie arbetstid.

20 §
Paragrafen innebär helt bestämmelse i arbetstidslagen. Regeln ären ny
utformad enligheti med motsvarande bestämmelse i EG:s arbetstidsdi-
rektiv. Enligt första stycket får arbetstiden för de nattarbetande uppgå
till åtta timmar i genomsnitt 24-timmarsperiod under beräkning-per en
speriod högst fyra månader se vidare avsnitt 7.2.2.om

andra stycketDet innebär för vissa arbeten, "de innebäratt sär-som
skilda risker eller fysisk eller mental ansträngning", arbetspassensstor
längd fårinte överstiga åtta timmar då nattarbetet utförs. En genom-
snittlig beräkning de åtta timmarna alltså tillåteninte i dessa fall.ärav
Arbetsgivaren har bedömning de arbetsuppgiftergöraatt en av om som
skall utföras nattetid sådan de kan innebära särskildaär art attav anses
risker Finner han falletså skall han alltså ordna arbetet såetc. äratt att

Ävenarbetspassen inte överstiger åtta timmar. EG-direktivet kanom
sikte på arbetet i sig "arbete innebär särskilda riskersägas .."ta som

etc vill vi framhålla arbetsgivarensi prövning måste liggaatt ävenatt
bedömning förutsättningarna hos den arbetstagaregöra skallen av som

utföra arbetsuppgiften. sådan bedömningEn får integre-anses vara en
rad del bedömningeni arbetets "farlighet" och följer dessutomav av
hur arbetsgivaren har bedriva arbetsmiljöarbetet enligt arbetsmiljö-att
lagen. Bestämmelser avvikelser finns ochi 21 22 §§.om

Beträffande EG-direktivets bestämmelser till hälsoundersök-rättom
för nattarbetandening och till omplacering nattarbetet medfört häl-om

soproblem, hänvisas till kommitténs delbetänkandei SOU 1995:92
och regeringens proposition till riksdagen l995/96:l62, Enligt30-31.s
artikel 11 i EG-direktivet skall de arbetsgivare sysselsätter nattar-som
betande anmäla detta till tillsynsmyndighetema dessa begär det. I 7om
kapitlet 3 § arbetsmiljölagenvfinns motsvarande bestämmelse.en

påAvvikelser kollektivavtal eller sättannatgenom

21 §
Paragrafen innehåller de möjligheter finns till avvikelsersom genom
kollektivavtal. motsvarandeEn bestämmelse avvikelser på annatom

finns Avvikelsei 22 kan enligt första stycket kol-sätt göras genom
lektivavtal från bestämmelserna i 10-14 dvs. arbetsgivarens skyl-
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dighet informera ändringar i den ordinarie arbetstidensatt ochom
jourtidens förläggning, arbetspauser, dygns- och veckovila, frånraster,
bestämmelserna i 15-18 dvs. ordinarie arbetstid, jourtid, övertid
och nödfallsövertid, från bestämmelsen i 20 begränsningen§samt av
längden på nattarbete. delEn dessa bestämmelser helt dispositi-ärav

till förmån för kollektivavtal. Andra bindande karaktär, vilketärva av
innebär de endast kan avvikas ifrån under vissa förutsättningar. Vil-att
ka regler den karaktären framgår det andra stycket.ärsom av senare av
Enligt detta får således avvikelser från bestämmelserna i 11-14
raster, arbetspauser, dygns- och veckovila första och20 § andra
styckena begränsning nattarbetandes arbetstid till i genomsnitt åttaav
timmar 24-timmarsperiod under tid högst fyra månaderper en av -
första stycket och begränsning nattarbetspassens längd till högstav-
åtta timmar under den 24-timmarsperiod då nattarbetet utförs, för de
nattarbetande arbete innebär särskilda risker eller fysisk ellerstorvars
mental ansträngning andra stycket endast förutsättningundergöras-

arbetstagarna erhåller motsvarande ledighet eller, i undantagsfall,att
lämpligt skydd. de bestämmelser förstaFör övriga i stycketnämnssom
ställs således inte krav på dessa förutsättningar skall uppfyllas foratt

avvikelser skall få ske. Motsvarande bestämmelser i nuvarandeatt ar-
betstidslag också dispositiva till förmån för kollektivavtal. Enligtär
den lagen ställs emellertid längreinte krav på kollektivavtalenattnya

avvikelser skall slutas eller godkännas på central nivå på arbetsta-om
garsidan.

motsvarandeInnebörden i ledighet och lämpligt skydd får i deavgöras
kollektivavtal vilka det beslutasi avvikelser. måsteDetom vara par-

den innebörden, säkerligen kanavgöra närmareternas attansvar som
betyda olika saker olika avtal och olika bör docki i situationer. på-Det
pekas "lämpligt skydd" skall till endast undantagsvis ochatt tas vara
sekundärt förhållande till deni "motsvarande ledigheten".

EG:s arbetstidsdirektiv, vilket har fått förtjäna modell dessasom reg-
ler, första förutsättning arbetstagarna skall erhållaattanger som
"motsvarande kompensationsledighet". Vi väljer uttryck dåett annat
"kompensationsledighet" redan etablerad kollektivavtaliär termen

i lagen vad gäller övertid och därmed har innebörd.viss Närsamt en
det gäller det "lämpliga skyddet" EG-direktivet detta skallatt tasanger
till undantagsfall "då det objektiva skäl inte möjligt beviljaär attav

Ävenkompensationsledighet". beträffande detta uttryck parternages
kollektivavtalen definierai den innebörden. Na-ansvaret att närmare

turligtvis måste det "lämpliga skyddet" innebära håller sig in-att man
arbetsmiljölagensom ramar.
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det tredjeI stycket möjlighet utsträcka den beräkningspe-attanges en
riod gäller för 48-timmarsregeln i 19 Perioden får förlängassom upp
till tolv månader. Detta i enlighet med EG:s arbetstidsdirektiv.är Di-
rektivet perioden får förlängas från till högstatt tolv månaderanger sex

sakliga, tekniska eller arbetsorganisatoriska skäl. fårDet närmastav
betraktas självklarhet sådana skäl föreligger dessai fall.att Nå-som en

uttrycklig lagregel därför inte nödvändig,är detutan parternagon ges
fulla för det föreligger godtagbara skäl förlängningansvaret att när en

beräkningsperiodens längd frångörs till tolv månader.av sex

I det fjärde stycket möjlighet för i kollektivavtal,parterna attges en
med beaktande arbetstagarnas säkerhet och hälsa, vilka arbe-avgöraav

skall sådanten i 20 § andra stycket.artsom anses vara av som avses
Den erinran lämnas innebär förutsätts be-att parterna görasom en
dömning nattarbetets särskilda risker. Det på detta sättav ansvar som

till kan medföra arbetsmiljöfrågoma fårparterna att störreett ut-ges
i fackliga verksamhet och bör leda tillparternas på bå-attrymme man

da sidor stärker kunskapen olika hälso- och säkerhetsrisker iom ar-
betsmiljön. fjärdeI stycket möjlighet föräven iparterna attges en
kollektivavtal komma hur del årsarbetstidenöverens storom av som
skall förlagd till för arbetstagaren skallnatt att nattar-vara anses vara
betare.

22 §
dennaI paragraf vissa möjligheter för arbetsgivaren kol-att utanges

lektivavtal besluta avvikelser från bestämmelserna i och10-14om
20 Det emellertid endast möjligt i vissa fall, vilketär "omanges som
det nödvändigt med hänsyn till verksamhetensär eller det inatur om

fall föreligger särskilda skäl". Denna paragraf avseddannat inteär att
tillämpas frågori reglerats i kollektivavtal.som

10 den§ bestämmelse finns i 12 § i den nuvarandemotsvarar som ar-
betstidslagen. Från denna bestämmelse får enligt gällande bestämmel-

andra meningen i 12 § undantag och därmed besked lämnasgörasser
kortare tid i förväg två veckor, "om verksamhetens eller händel-än art

inte har kunnat förutses anledning till det". Enligt motivenser som ger
SOU 1981:5 104-107 fanns det behov utforma regeln såett atts av

det beaktades möjligheten planera arbetstidensatt förläggning iatt att
förväg varierar mellan olika slag verksamheter. heller fickInteav re-
geln så stel den skulle medföra problemgöras bemästraatt att upp-



SOU 1996: 145 Författningskommentarer 263

kommande situationer. Vissa undantagsmöjligheter skulle därmed fin-
För undantagen skulle generellt gälla förutsättning detnas. attsom var

fråga förhållanden inte bort förutses inom för till-om som ramen en
fredsställande arbetsplanering. Samtidigt konstaterades i iävenatt en
och för sig godtagbar arbetsplanering kan vissa falla bort ochmoment

hänsyn måste till detta.att Det framhöllstas vad gäller undantaget för
verksamhetens det finns aktiviteter där detart att inte meningsfulltär

arbetstidsschema elleratt upprätta liknandeett så lång tid förvägi som
två veckor. Anledningen behovet arbetskraftär varierar frånatt dagav
till dag och därmed skulleatt så dagli-tvungen att gottman vara som

ändringar schemat.igöra Verksamhetens alltsågen art avsettsynes
verksamheter där huvud inte påöver meningsfullt kunnatett sättman
använda arbetstidsscheman. Detta bör gälla fortsättningeni ochäven
skall omfattat lydelsen verksamhetens natur.anses av

Vad gäller den andra delen möjligheten undantag från dengöraattav
gällande bestämmelsen arbetsgivarens skyldighet informeraattom om
ändringar dvs "händelser harinte kunnatetc. förutsesom som ger an-
ledning till det", skall denna fortsättningsvis omfattad vår fö-anses av
reslagna lydelse "om det i fall föreligger särskilda skäl".annat

Beträffande möjligheterna avvikelser från bestämmelsernagöraatt i
11-14 §§ och 20 § skall detta kunna ske det nödvändigt bådeärom
med hänsyn till verksamhetens och det föreligger särskildanatur om
skäl. Med "verksamhetens natur" verksamheter denäravses som av

behov de i lagenarten angivna bindandeatt att bestämmel-av anpassa
nödvändiga. kanär Det dels gälla verksamheter tillgodoserserna som

viktiga samhällsintressen eller allmänhetens behov, dels verksam-avse
heter i vilka det tekniska eller arbetsorganisatoriska skäl nöd-ärav
vändigt kunna vissa anpassningar.att göra Exempel på den första kate-
gorien sjukvård, brandförsvar, polisär och försvar. Som exempel på
den andra kategorien kan arbete inomnämnas processindustrin samt
viss omsorgsverksamhet i hemmet. "Särskilda skäl" sjuk-t.ex.avser
dom eller andra oförutsedda händelser arbetsgivarens kontrollutom

nödfallssituationer.samt

Vid avvikelser från bestämmelserna i 11-14 raster, arbetspauser,
dygns- och veckovila och första20 § och andra stycket en genom-
snittlig arbetstid åtta timmar inom fyramånadersperiod,om samten
begränsningen nattarbetspassens längd till åtta timmar då nattarbetetav
utförs för arbetstagare arbete innebär särskilda risker eller fy-storvars
sisk eller mental ansträngning, skall iakttas arbetstagarna erhålleratt
motsvarande ledighet eller, i undantagsfall, lämpligt skydd. Detta är
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för avvikelser enligt och det finnsförutsättning gäller 21 §samma som
avtala kollektivav-förmoda vad kommer ianledning attatt parternaatt

icke-kollektivavtalade avvikelser. Vissa påpe-förtal blir ledande även
"motsvarande ledighet" och "lämpligtdock Bådekanden bör göras.

åtgärd stället förvidtar någon iställer krav på arbetsgivarenskydd" att
arbetspassen förviloperioden eller det längreexempelvis den uteblivna

nattarbetande.de

bestämmelsen iden nuvarandeBeträffande arbetspauser i attanges
arbetsförhål-fall "omfår arbetsgivaren i vissastället for sådana pauser

särskilda arbetspauser. Arbetsgivarenläggalandena kräver det" ut
för-längd ochsärskilda arbetspausemasförhand deskall då på ange

bör i fort-medger.omständigheterna Detta ävenläggning så noga som
från tillför avvikelsekompensationgiltigsättningen rättenenenvara

motsvarande le-betecknasoch kanbehövsde arbetspauser somsom
från bestäm-avvikelsemöjlighetenemellertidAvsiktendighet. är att
enligtföljaskallmelsen arbetspauser mönster nuva-samma somom

skeravvikelsertill det normalaalltså höratorde interande lag. Det att
verksamhe-tillnödvändigt med hänsyn"dethänvisning tillmed äratt

sådantordeundantagsvis situationenEndasti 22 attnatur"tens vara
avvikafor arbetsgivarennödvändigtdet"verksamhetens natur" attgör

linje medoch därmed ivanligt,bestämmelser.från dessa Mer nu-mer
fall förelig-dettorde "... iavvikelsemöjlighetervarande annatattvara

de förut-skäl" bör nämligen"särskildasärskilda skäl". I rymmasger
skall kunnasärskilda arbetspauserföridagsättningar attangessom

läggas ut.

veckovila kan intedygns- ochbestämmelsernafrånavvikelserFör om
nuvaranderegler.till gällande Denhänvisningarmotsvarandegöras nu

för lagensdygnsvileregel ochinnehåller inte någonarbetstidslagen re-
tillfälligt-undantagtidigareveckovila kan,gel görasnämnts,somom

för arbetstagarna. Detkompensationställs på ärnågot kravvis utan att
de bäggevad innehållet iförarbetenlag ellermöjligt iinte att ange

allaförutsesbörja med kan inteskall Tillförutsättningarna attvara.
fråganråda dåkanolika omständigheterochtänkbara situationer som

allmäntligger iflexibilitetuppkommer.avvikelse Den ut-ensomom
fördetaljerinskränkas lagenregel skulleformad avsevärt angavom

arbetsmarknadsparter-skulleVidareskall kompenseras.avvikelserhur
bli vägle-avtalar bör i ställetVadinskränkas.avtalsfrihet parternanas

allmän-Endast Vissakollektivavtalen.arbetsplatserpådande utanäven
iförutsättningarställer krav påkan Att 22 §påpekanden göras.na
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form "motsvarande ledighet" och "lämpligt skydd" innebär nå-attav
skall erbjudas i stället för den uteblivna viloperioden. tordeDettagot

innebära arbetsgivaren måste vidta någon åtgärd syftei kompen-att att
arbetstagarna för den uteblivna vilan alternativt det längre arbet-sera

för den nattarbetande. Vidare bör framhållas "lämpligtspasset att
skydd" subsidiärt i förhållande till "motsvarande ledighet". Om be-är
slut fattas avvikelse skall alltså arbetsgivaren först erbjuda motsva-om
rande ledighet vid tillfälle. förNormalt måste det möjligtannat vara
arbetsgivaren finna sådan kompensation. måste samtidigtDetatt en va-

för arbetsgivaren objektivamöjligt skäl till det "lämpligaatt tara av
skyddet". sådant skäl skulle kunna den motsvarande ledig-Ett attvara
het kan erbjudas förläggas tidpunktmåste vid så långtsom en senare

den längre kan på rimligt kompensera arbetstaga-inteatt sättettanses
för den vila avveks i från. detta fall kan objektivt detI settren som

lämpliga skyddet lämpligare den motsvarande ledigheten.änvara

Skadestånd rättegångoch

23 §
denna paragraf slås fast den arbetsgivare bryter någonI motatt som

för både ekonomiskbestämmelse i lagen kan bli skadeståndsskyldig
helhetoch ideell skada. Paragrafen innebär i princip lagen i sin äratt

utformad efter frånskadeståndssanktionerad. Den är mönster annan ar-
betsrättslig lagstiftning. ligger sakens bestämmel-i vissaDet natur att

till grund försådant slag brott dem inte kan liggaär att motettser av
tillskadeståndsanspråk. Exempel på sådan regel uppmaningenär ar-

träffa kollektivavtal arbetstid ibetsmarknadens 6parter att om

24 §
lagstiftning skall mål tillämpning-likhet med arbetsrättsligI annan om

handläggas enligt lagen 1974:371 rättegången ilagen ar-en av om
betstvister.
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Författningskommentar till förslaget 23 § iom ny a

semesterlagen

I avsnitt, placeras efter 23 under rubrikett Semester-nytt som en ny
ledighet på hela dagar, föreslås paragraf, vil-sätt änannat som en ny
ken avsedd gälla vid sidan de nuvarande bestämmelsernaär att av om
förläggning semesterledighet. Enligt första stycket arbetstagarenav ges

komma med sin arbetsgivare sådanrätt överensatt att ta utom semes-
terledighet överstiger fyra veckor och den ledighet sparatssom som
från tidigare år enligt första stycket,18 § på helasätt änannat som
dagar. Arbetstagarens önskemål förläggningen semesterledighe-om av

enligt första stycket, regleras på arbetstagarensten sättsamma som
önskemål arbetstidens längd och förläggning enligt den före-9 § iom
slagna arbetstidslagen. paragrafens tredje föreslåsI stycke attnya ar-
betstagaren har komma med sin arbetsgivare interätt överensatt attom
tillämpa reglerna i 18 andra och tredje styckena,§ sparadattom semes-
terledighet skall läggas inom fem ochår semesterledighet fårinteut att

under semesterår då arbetstagaren får semesterledighetutsparas som
från tidigare år. övrigt hänvisas tillI avsnitt 7.1.3.sparats
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Författningskommentar till förslaget ändring iom
27 § första stycket semesterlagen

Ändringen innebär arbetstagare utför arbetetatt i sitt hem inte påsom
den grunden längre undantagna från lagens bestämmelserär om semes-
terledighet enligt 4 Liksom den föreslagna ändringen arbetstidsla-i

tillämpningsområde, skulle därmed fortsättningsvis endast undan-gens
arbetstagare arbete utförs under sådanatas förhållanden detattvars

inte kan arbetsgivarens uppgift vaka hur arbetetatt över äranses vara
Ändringenordnat. innebär samtidigt språklig modernisering be-en av

stämmelsen så den, i detta avseende, blir likalydande medatt motsva-
rande bestämmelse i arbetstidslagen. I övrigt hänvisas till kapitel
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Författningskommentar till förslaget ändring iom
14 § tredje styckena i föräldraledighets-andra och

lagen

Föräldraledighetslagen föreslås lydelse, vil-andra stycketI 14 § en ny
ledigheten enlig-innebär arbetsgivaren skyldig förlägga iken är attatt

såvida sådan förläggning medförhet med arbetstagarens önskemål, inte
Även tredje stycket fö-för arbetets behöriga gång. ipåtaglig störning

stycket.ändring med anledning ändringen i andra I övrigtreslås en av
kapitelhänvisas till
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äeservationledamoten Christel Anderbergav
m

Inledning

Arbetstidskommittén har bland haft i uppdrag undersökaannat påatt
vilket flexibla arbetstidsreglersätt kan införas i svensk lagstiftning.
Tyvärr tvingas konstatera kommittén har misslyckatsatt medman
detta uppdrag. Den lägger fram betänkande kommerett attnu som vara
hopplöst omodemt redan det kommer frånnär trycket.ut

Den socialdemokratema dominerade majoriteten sitter fast iav gam-
malt tänkande, från vilket den inte mäktat frigöra sig. Den talar visser-
ligen det i de små och medelstora företagenäratt alla deom som nya
arbetstillfällen måste skapas, Sverige i så desperat behovär försom av

kunna häva arbetslösheten,att oförmögen tänkaär iatt änannatmen
den tayloristiska storskalighetens banor, där människor homogena,är
lätt utbytbara komponenter och där maktkampen mellan arbetsgivare
och arbetstagare central del föreställningsvärldeniär en

Den prioriterade uppgiften för kommittén har varit stärka incita-att
för sluta kollektivavtal och därmedmenten ytterligare förstärkaatt

organisationemas makt och inflytande. Moderata Samlingspartiet är
mycket kritiskt tankar på stärka incitamenten för företagan-mot att att
de och nyanställningar däremot helt saknas.

Arbetsmarknaden genomgår förändringar. Arbetsformer,storanu
anställningsvillkor och arbetstider och tillomprövas anpassas en ny
tids förutsättningar. Förändringarna resultatet gradvisär utveck-av en
ling drivs företagens och medarbetarnas intressen. Allt detta ärsom av

pågår i globaliserad värld där konkurrensen hårdnar.en process som en
Politikerna kan naturligtvis, kommitténs majoritet, bestämma sigsom
för de inte tycker det arbetslivet ochatt därför försöka ingripa iom nya

och försvåra och bromsa utvecklingen. Genom skärpaprocessen att
den lagstiftning omgärdar arbete och anställning kan försökasom man

den gamla ordningen konkurrensfördel. emellertidDet ärge en uppen-
bart denna strategi inte kommer hållaatt i längden. Priset kommeratt
också bli högt. Interventionen kommeratt leda till chanser tillatt att

företagexpansiva och jobb går intet.nya om
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Arbetslösheten i Sverige ligger kring 13 Omkring mil-procent.nu en
jon människor i Sverige utanförstår den ordinarie arbetsmarknaden. I

sådan situation måste rimligen alla ambitioner inriktas på under-atten
lätta företagande, lätta rigidapå regler företagare draratt gör attsom

försig nyanställa. stället har kommitténI valt i huvudsak inriktaatt att
sig på skapa trygghet för dem har arbete, "theännuatt större ettsom
insiders, på bekostnad dem inte har arbete, "the outsiders.av som

förMotiven arbetstidsförkortningar har skiftat tiden. tidigaDeöver
arbetstidsförkortningama motiverades främst hälso- och skyddsskäl.av
Efter hand blev motiven allt välfárdsbetonade och det ansågs attmer
ökad produktivitet skulle i fritid och bara högreinte i lön. Itas ut mer
takt med detta överfördes de arbetarskyddsfrågoma främst tillrena
Arbetsmiljölagen, i till Arbetstidslagen dispositiv.intemotsats ärsom

kommitténNär avstår från modernisera arbetstidslagstiftningen,attnu
under förebärande hälso- och säkerhetsskäl, framstår detta attav som
vrida klockan tillbaka.

Kommittén har haft uppdrag dels undersökai på vilket flexiblasättatt
arbetstidsregler kan införas svensk lagstiftning,i dels implementeraatt
EG:s arbetstidsdirektiv. innebär förslagenTyvärr iatt stort settman
lagrar de två ovanpå varandra samtidigt utnyttja desystemen utan att-
möjligheter till flexibla lösningar EG-direktivet innefattar. Resul-som

blir mindre flexibilitet vad gäller idag. Arbetstids-tatet änsnarare som
lagen skärps på flera punkter, bl den fortsättningsvis skalla genom
omfatta idag omfattasinte lagen och den friaattgrupper som av genom
kollektivavtalsrätten blir väsentligt inskränkt.

Arbetstagarens önskemål och behov 8 och 9 §§

Kommittén konstaterar olika rättigheter i den svenska arbetsrättsligaatt
lagstiftningen tradition tillkommer organisationerna, inte individen.av

Genom de föreslagna reglerna arbetstiden utifrån verksamhe-attom -
krav skall förläggas med hänsyn till arbetstagarens olika önske-tens -

mål och behov kommitténsig ha den enskilde arbetstagarensattmenar
i framhålls betänkandetDetta i de viktigaste frå-centrum. som en av

det gäller flexibilitet individens synpunkt.närgorna ur

ifrågasätterJag inte detta i skenreform. Kommitténärstortom en
betonar nämligen ingånget kollektivavtal skall kunnainteatt ett rätts-
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ligt ifrågasättas. Finns det kollektivavtal arbetstidensett förlägg-om
ning det alltså dessa avtalsbestämmelserär denytterst avgörsom om
enskilde arbetstagaren, arbete faller inom avtalsområdet, kan fåvars
sina önskemål tillgodosedda.

finnsDet exempel på kontraproduktiva kollektivavtal,rent framför-
handlade utifrån facklig maktposition. Kommitténs uppgift borde haen
varit försöka hitta och föreslå lämpligatt balanspunkt.en

För Moderata Samlingspartiet det självklarär utgångspunkt detatten
skall möjligt ingå individuella avtal mellan arbetsgivareatt ochvara
arbetstagare inte bara inom för, också vid sidan kollek-utanramen om
tivavtalet.

Kommittén kollektivavtalen böratt central del i ökadanser vara en en
flexibilitet. Vi historien visar dinosauriemaatt tvärtom påattmenar
arbetsmarknaden tenderar det bestående ochatt motverkacementera
förnyelse. Förslaget innebär egentligen bara byråkratiseringen av
regler redan självklara i varje modern arbetsorganisation.ärsom

Vila och 11 14 §§rast m m -

EG-direktivet uppbyggt på arbetstagarnaär har rättigheter olikaatt av
slag, de själva disponervaröver thatäger worker entitledevery-
to.... Kommittén föreslår arbetstagaren skall ha ifrågavarandeatt
rättigheter. Arbetsgivaren blir vid skadeståndsansvar skyldig tillse att
viloperioderna de anställda.tas ut av

Förslagen präglas otidsenlig regleringsiver. Det motsägelse-ärav en
fullt tala arbetstagarnas behov ochatt önskemålatt skall beaktasom
och sakligt och samtidigt föreslåprövas dessa detaljstymingar som
väsentligt minskar arbetstagarnas valmöjligheter.

Arbetstidens omfattning 15 §

Förslaget den ordinarie arbetstiden får tillatt uppgå högst 40 timmar
vecka i genomsnitt under beräkningsperiod högst tio veckorper en om

bör enligt min uppfattning kompletteras med om överens-annat
kommits i det enskilda anställningsavtalet. Regeln arbetstidensom
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omfattning föreslås dispositiv till förmån för kollektivavtal. Jagvara
det rimligt också det enskildai anställningsavtalet kanattanser man

komma ordinarie arbetstid.överens om annan

finns krafter samhälle för lagstiftadi VårtDet som propagerar en
generell arbetstidsförkortning. håll har förväntningar väcktsPå sina att
Arbetstidskommittén skulle komma med förslag i denna riktning.

Samlingspartiet delar kommitténs uppfattning någonModerata att
Ävenarbetstidsförkortning skall genomföras. degenerell inte om

ekonomiska förutsättningarna för allmän arbetstidsförkortningen
skulle finnas vilket de bör det komma frågainte inte igör att genom- -
politiska beslut förbjuda människor arbeta så mycket de skulleatt som
vilja. enda restriktioner bör finnas skyddsreglerna iDe Ar-ärsom
betsmiljölagen.

arbetsdag med bibehållen åttatimmarslön skulleinföra timmarsAtt sex
självt någotinnebära löneökning med 33 sigDet säger attprocent.en

snabbtomöjlighet. Svenska företag skulle dåsådant ekonomiskvore en
Målet kan aldrig vi skallfrån världsmarknaden.konkurreras attut vara
stället sänka kostnadernaarbetslösheten. Målet måste idela på attvara

vill betala för alla de arbetsuppgifter liggerpå arbete så någonatt som
bli utförda.och påväntar att

begränsad och börFöreställningen mängden arbete äratt ransoneras
finns stödeller historiska fakta. ingethar stöd i sig teori Detinget vare

arbetstidsförkortning skullegenerellför teorierna att genereraom en
utvecklas ochstället kunnafler arbetstillfällen. måste iFöretagen växa

kanarbete Arbetslöshetenfler människor skall i Sverige.för att
ökad ekonomisk aktivitet i vårtned endastvaraktigt enpressas genom

land.

arbetstidsförkortningalltså dela kommitténs uppfattningkanJag att en
för lagstiftning, eftersomför avtalsförhandlinglämpar sig bättre änen

tilltrubbigt inte kan hänsyn varia-den instrumentär taettsenare som
branscher eller företagekonomiska förutsättningar inom olikationer i

individer. fritt samhälle börönskemål hos olikaeller till skiftande I ett
hur mycketpolitikerna eller facket bestämma varjeemellertid sigvare

individen självborde självklartenskild skall arbeta. Det attvaraperson
arbetstid.får sluta avtal sin egenom

ambivalent frågan arbetstidförkortningemellertid iKommittén är om
framkommer underriktigt för sin slutsats.och vågar inte stå Dettaegen



274 Reservationer och särskilda yttranden SOU 1996: 145

avsnittet Politiska signaler till arbetsmarknadens parter", från vilket
jag avstånd. I avsnitt skrivertar 7.2.4 kommittén:

Ett ändamålsenligt genomförasätt arbetstidsförkort-attmer t ex en
ning blir därmed avtal mellan arbetsmarknadens på dengenom parter
nivå de själva bedömer lämplig. Detta innebär emellertid intevara att
det saknas allmänt intresse dennaiett och andra arbetstidsñågor även

de inte blir föremål för direkta lagregler min kursivering.om De
överväganden vi vill framhålla vad gäller politiska intressen gäller
jämställdhet, familjeliv och socialt liv i övrigt, sysselsättning och
flexibilitet.

det förstaFör kan det i rättssamhälle inte finnasett för lag-utrymme
stiftaren besluta något direktaatt lagregler.än Detannat inteom som
uttryckligen påbjudet lagi friär mark, förär olika lösningaröppen i
individuella avtal eller kollektivavtal. Några pekpinnar därutöver skall
lagstiftaren inte utdela.

detFör andra jag det kommittén uttalaratt allmäntanser som om
intresse för jämställdhet, familjeliv och socialt liv i övrigt uttryckär ett
för sådan social ingenjörskonst borde förpassas till historienssom
skräpkammare. Här fråga vad brukarär kalla bortompolitiskaom man
faktorer; d alla samhällsproblem inte lösbara inomär det politiskav s

Politikerna bör följ aktligen hållasystemet. fingrama borta och anförtro
människorna älva besluta hur de vill anordna familjeliv.att sitt

Även under avsnitten jämställdhet har jag rad allvarliga in-om en
vändningar kommitténsmot Aven här kommer den socia-resonemang.

ingenjörskonsten till tals.

Att tala arbetstiden bör förkortasatt välfärdsskäl måste i lägeom ettav
med 13 arbetslöshetprocents utmanande. finnsnärmast Detanses som
inte heller någon allmängiltig definition begreppet välfärd. denFörav

välfärd gå på femtimmarsdagär barnenatt försmå, dennär ärene ner
andre välfärd arbetaär 10 timmar dagen föratt kunna tjäna ihopattom
till hus.ett eget

Av Anita Nybergs forskningsrapport fogats till vårt betänkandesom
framgår kvinnor i utsträckning arbetaratt inom denstor offentliga
sektorn och många har deltidsarbete,att medan företrädesvismännen
arbetar heltid inom det privata näringslivet. Någon rörlighet mellan
dessa sektorer finns inte. Vidare framgår det litet talarrapporten attav
för utvecklingen de decennierna,att inneburit kvinnor-senaste attsom



SOU 1996: 145 Reservationer och särskilda yttranden 275

arbetar och mindre, har medförtmännen avlastatatt männenna mer
Ändåkvinnorna i hushållsarbetet. talar kommittén arbetstids-attom en

förkortning kan medföra arbetar mindre ochmännen kvinnornaatt att
därmed kan förutsättningar arbeta Svenska kvinnorattges mer. som-
redan håller på arbeta ihjäl sig skulle därmed ytterligare klämmasatt -
mellan två sköldar eftersom avlastning hemmeti kaninte kommen-en
deras fram politiska beslut.genom

Övertid 17 och 19 §§

I 17 § föreslår kommittén halvering övertidstaket från 200 tillen av
100 timmar arbetstagare och år. Detta motiveras sysselsätt-per av
ningsskäl. Förslaget får, det genomförs, mycket allvarliga konsek-om

för de företag saknar kollektivavtal, vilket 40utgör procentvenser som
företagen i Sverige och har 15 alla anställda. Möj-procentav som av

ligheten variationer i arbetskraftsbehovet med övertidmöta skulleatt
för företagen kompensera sig för densätt minskning iett attvara

Ävenflexibilitet delar förslaget i övrigt leder till. i övrigt detärsom av
nödvändigt företag har möjlighet plötsliga produktions-att ett mötaatt
eller verksamhetsstörningar med övertid. Om inte riskerar vi ytterligare
utslagning företag och arbetstillfällen. därförJag förslaget iattav anser
denna del helt oacceptabelt.är

Av Agnarssons och forskningsrapportAnxos bilaga till vårtutgörsom
betänkande framgår bl följande. Begränsning det lagstiftadea av
övertidsutrymmet har liknande effekter på företagens produktionskost-
nader allmän arbetstidsförkortning. Förutsättningen för attsom en
företagen skulle välja nyanställa i stället för använda övertidsar-att att
bete bygger företagenpå villiga behålla produktions-äratt att samma
nivå förut. förutsätterDet vidare arbetskraften fullkomligtatt ärsom
homogen och fullkomligt rörlig. Slutsatsen i blir det ärrapporten att
mycket talar för det inte möjligt uppnå arbetsdelningatt är attsom ren
och omvandla övertidsarbete till arbetstillfällen och det hosattnya
småföretagen finns tröskeleffekter de kanintegör att ersättasom
övertid med nyanställningar.

Kommitténs förslag denna deli inget populistisk efter-är änannat en
gift högljuddåt opinion.en

föreslåsI 19 § den totala arbetstiden vecka, inklusive övertid,att per
får uppgå till högst timmar i48 genomsnitt under beräkningsperioden
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högst fyra månader. Genom kollektivavtal får beräkningsperiodenom
enligt 21 förlängas§ till högst år.ett

Dessa regler grundade på EG:s arbetstidsdirektivär och därför tving-
ande. Någon begränsning vad följer direktivetutöver krävssom av
inte. Den nämnda regeln, detpå kollektivavtalsreglerade områ-nu som
det möjliggör övertid på cirka 400 timmar år, skall ställas moten per
övertidstaket i för17 § de arbetsgivare inte har kollektivavtal.som
Kommittén inte försök motiveragör skillnad påett 300attens en
timmar arbetstagare och år. Jag 17 § bör utgå.attper anser

fulltFör denutnyttja möjlighet till flexibilitet EG-direktivetatt ut som
medger vi vidare bestämmelse skall införas grundad påattanser en
Artikel 18 b enligt vilken medlemsstat kan besluta inteatten
tillämpa artikel begränsningen6 veckoarbetstiden varvid dels deom av
allmänna principerna skydd arbetstagarnas hälsa och säkerhetom av
skall iakttas, dels garantier skall skapas för ingen arbetsgivareatt
kräver arbetstagare arbetar 48 timmar såvida hanatt inteänen mer
först har fått arbetstagarens medgivande. Enligt denna bestämmelse
behöver Sverige alltså inte införa något tak alls vid individuella över-
enskommelser mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. begräns-Den
ning finns då bara reglerna i Arbetsmiljölagen skydd förärsom om
hälsa och säkerhet, vilket torde fullt tillräckligt.vara

mycketEn påtaglig begränsning i övertidsuttaget ligger dessutom däri,
övertid dyr arbetstid. finnsDet därför hos alla arbets-att är strävanen

givare, både i Sverige och andra länder, hålla övertidsuttagetatt nere
och i stället lägga den ordinarie arbetstiden på flexibelt ochut ett mer
verksamhetsanpassat sätt.

Försöksverksamhet med kortare arbetstider

harJag avvisat arbetstidsförkortning. hellerJag intetror attovan en
ytterligare försöksverksamhet, förutsätter med allmännaattsom man
medel går in och kompenserar arbetstagarna för lönebortfallet, skulle

ägnad sprida särskilt mycket ljus effekterna. ståratt Jagövervara mer
därför inte bakom kommitténs förslag under avsnitt omfördela4.10 att
tillgängliga forskningsresurser för dylika försök. övertygadJag är om

det finns eftersatta områden där dessa forskningsresurseratt kan an-
vändas på konstruktivtett sätt.mer
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Semesterlagen

till årligarbetstagareEG-direktivet har varjeArtikel iEnligt 7 rätt en
direkti-veckor. svenska översättningenfyra Denminstsemester avom

den engelska versionenönska enligtdellämnar i övrigt attvet menen
får utbytasof annual leave" inteperiodthe minimumgäller motatt
contrario följeravslutas.anställningen Edåersättningkontant utom

skulle kunnade fyra veckornaeventuell tas utalltså utöversemesteratt
för ledighet.ställetii kontanter

fulltfyra veckorstycker ärfinns arbetstagare semesterDet attsom
kunna kommaföredraoch skulleoch rekreationför vilatillräckligt att
lagstiftad ellerförersättningkontantarbetsgivarenmedöverens om

enskildeför denöka valfrihetensyftedärutöver. Iavtalad attsemester
möjlighetdennajagarbetstidsmåttflexiblarebidra tilloch attett anser

lagstiftning.svenskiinförasbör även

jobbengällerDet

antal kollek-arbetsmarknadensvenskapå denfinns ett stortRedan nu
arbetstid.säsongsvarierad Ioch/ellerkonjunkturanpassadtivavtal om

anställdasdesikt medpå kortdetta redansammanfallerfallmånga
sikt dennalängrearbetstider. Påflexiblare är ut-önskemål omegna

behållaskall kunnaföretagsvenskanödvändig förveckling också att
Mångarädda jobben.frågakonkurrenskraft. Detsin attär ytterst om

det.redanhar insettorganisationerfackligaåtskilligaanställda och

arbetstids-tillförslagetpresenteradedetönskvärthade varitDet att nu
huvudregel årsar-avreglering. Enför fortsattbäddakunnatlag omen

föredra.betstid hade varit att

systemskifte1980-taletslutetpåbörjades iZeeland ettI Nya somav
till-starkastevärldenstilli krisfrånlett landet attatt vara en avvara

har varitnydaningenhuvudingredienserna iväxtekonomier. En enav
Resulta-arbetstiden.däriblandarbetsrätten,avregleringomfattande av

femårsperiodunderarbetslöshetenharspektakulära. Blärten ena
tillfrånsjunkit 1 l procent.sex

Hind-Sverige.fullt möjlig iskulleutvecklingliknande positivEn vara
föddagamla dogmer,fasthållande vidsocialdemokratemasär urren

nationellt perspektiv.medtid snävtettannanen
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Även EG-direktivet bidrar till försvåra övergångenatt till så flex-stor
ibilitet skulle önskvärd. Ambitionen förbättra levnads-som ärvara att
och arbetsförhållandena för arbetstagare inom gemenskapen. Detta iär
och för sig lovvärt, bordeEU nöja sig med ställa sådanaattmen upp
minimivillkor har syfte inget medlemsland skallatt kunnasom som
skaffa sig otillbörliga konkurrensfördelar till följd usla förhållandenav
för arbetstagarna. Utöver vad krävs för upprätthålla den inreattsom
marknaden bör sociala frågor regleras på nationell nivå.

EG-direktivet arbetstidens förläggning komplicerat ochär griper inom
i minsta detalj. Kulturlcrockar uppstår sådant direktivnär skallett
införlivas i den nationella lagstiftningen. Särskilt bekymmersamt blir
det Sverige vanligtnär skall "bäst i klassen" och reglerasom vara mer

direktivet föreskriverän och avstå från de möjligheter till avvikelser
som ges.

föreliggandeNu förslag till arbetstidslag exempel på hurär Sverigeett
på sig ytterligare självsyddtar tagelskjorta.en

I EU:s vitbok "Tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning anges
grunden för politik för fler jobb ekonomi fungerar. Blen vara en som a
framhålls behovet strukturella förändringar de europeiska län-av av
dernas hårt reglerade och styrda arbetsmarknader. På grundval härav

decemberi 1994 det kantogs Essen-programmet innehåller fems som
punkter för kampen arbetslösheten, däribland förstärkningmot en av
tillväxtens effekter på sysselsättningen flexibelgenom en mer ar-
betsorganisation tillgodoser såväl arbetstagarnas önskemålsom som
konkurrenskraven.

Det växande arbetslöshetsproblemet inom harEU alltså lett till vissen
omorientering sedan det mycket hårt reglerande arbetstidsdirektivet
utfärdades. Jag det angelägenatt är uppgift för Sverigeanser atten
inom för sitt medlemskap i EU verka förramen attnyvunna en avreg-
lering bl arbetstidslagstiftningen påbörjas i Essen-av snarasta

anda.programmets
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Reservation ledamoten Karin Pilsäter fpav

kommitténsTrots majoritet tydligt arbetstidsfrågoma bådeatt attanger
vad längd och förläggning lämpligast förhandlingariavgörsavser
mellan och mellan enskilda arbetstagare och arbetsgivare,parterna

majoriteten det lämpligt uttala allmänna intressen vadattanser vara av
dessa förhandlingar ska sluta föri resultat. delarJag inte denna upp-
fattning. allvarMenar vi med frågorna bäst löses dem det berör,att av
måste ocksåvi lösningarna blir olika.acceptera att

Under rubriken "Jämställdhet" kapi inleder7 .2.4 majoriteten med att
hävda rad välfärdsskäl talar för arbetstiden allmänt böratt att sän-en
kas. Detta slutsats finnerinte sin grund deti material kom-är en som
mittén haft tillgång till, och de överväganden i övrigt i betän-görssom
kandet allmänheti och detta avsnitt i synnerhet. vadUtöver som
kommittén i övrigt under rubriken Jämställdhet vill jagtar upp
anföra följ ande:

Jämställdhet mellan kvinnor och för liberaler frågamän är oss en om
lika möjligheter, lika chanser, den självklara för alla fårätten attoss

våra livsval fördomar eller förväntningargöra utan att styrasegna av
Ävengrundade på kön.vårt jämställdhetsarbetet land kommiti vårtom

långt har fortfarande likavi inte möjligheter. förkor-Många attmenar
tad daglig arbetstid sextimmarsdag den bästa uppnåär vägen att
jämställdhet såväl arbetslivi privatliv. liberaler dettaVi ärtror attsom
fel tänkt. Många kvinnor arbetar idag ofrivilligt deltid. Ofrivilligt

heltidsarbeteantingen finna ellerinte ståratt ett att attgenom genom
för hemarbetet och barnen går kombinera med heltids-inteansvaret att

arbete för kvinnan. Den ojämlika fördelningen betalt och obetaltav
arbete mellan kvinnor och får automatiskt fördel-inte jämnaremän en
ning för och många kvinnor minskar betalda arbetstid.sinmännenatt
Det för och hemarbetet delasbarnenär att ansvaretsnarare genom som

rättvisare möjlighet till fördelning obetalt och betalt arbeteen av
skapas. hellerInte skulle minskning betalda arbetemännensen av ge

Ävenkvinnorna bättre position arbetslivetinom i sig. detta förutsät-en
delat för barn och hem. sådant delat kan aldrigEttter ett ansvar ansvar

beslutas riksdagen,i sig direkt eller arbetstidsbegränsning-vare genom
ar.

Det behov kortare arbetstid både kvinnor och medmänav som ansvar
för barn oftasmå upplever skälinte normativt förordautgör nog en
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förkortning arbetstiden för alla andra Jämställdhetsarbetetav grupper.
måste andra Aktiva åtgärdervägar. såsomta jämställdhetsplaner,
arbete lönediskriminering,mot skärpt tillsyn viamentorprogram, en
JämO, öronmärkt pappaledighet och aktivt opinionsarbete någraett är

de villvi vidare på, liksomvägar kraftfullt arbete förettav att
förändra den könsuppdelade arbetsmarknaden.

Kommitténs majoritet for i andra sammanhangäven enligt minett
uppfattning felaktigt kap 4 arbetstidsförkortningattresonemang om
skulle det lättare för kvinnor levagöra på sin lön och de socialaatt att
förmånema knutna till lönen skulleär bli med kortarestörresom
arbetstid. fel.Detta Låga inkomster blir lättareär inte leva på föratt att
situationen delas många. kommitténSom påpekar måste alla arbets-av
tidsförkortningar betalas.

Ökade möjligheter för både kvinnor och kombinera förmän att ansvar
familj med förvärvsarbetet kan också mycket väl innefatta framtida
angelägna reformer småbarnsföräldrar ökade ekonomiskasom ger
möjligheter minska sin arbetstid. Det bygger på ekonomisktatt att

för sådana skapats. Skall sådantutrymme någonsin skapasutrymme
kan välfärden inte urholkas generella arbetstidsförkortningar,genom

de kommer fram avtalsvägen.även förutsätterDessa detattom
ökade löneutrymmet används för arbetstidsförkortningar, annan
konsumtion inklusive offentlig sådan.

Det ofrivilliga deltidsarbetet och de låga kvinnolönema denär största
utmaningen för de kvinnodominerade fackföreningama. lön ochMer
längre arbetstid många kvinnors krav. Detta bör politikernaär respek-

inte sig till domssättatera, över.

jämställdhetsperspektivetUr generell arbetstidsförkortning alltsåär en
inte motiverad. bidrarDen sannolikt inte alls eller mycket litet till ökad
jämställdhet mellan kvinnor och riskerar undergräva möjlig-män men
heten andra på nå detta mål.att vägar

Allmänt ökad livskvalitet brukar användas också förargumentsom
arbetstidsförkortningar. Livet lönearbete. Familj,änrymmer mer

fritidsintressen och ideella insatservänner, måste ökat iutrymmeges
våra vardagsliv. Säkert det så för många. Men ökat förär utrymme
detta betyder samtidigt minskat för konsumtion ochutrymme av varor
tjänster betalning, det gäller privat konsumtion betaldmot oavsett om
direkt den plånboken eller offentlig konsumtion, betald viaur egna
skattsedeln. Begreppet livskvalitet för alla olika innehåll,rymmer oss
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för liberalerväxlingar.skiftar med livets Detdessutom är osssom
fastställa den lämpligaförsökapolitiska beslutfrämmande att genom

livskvaliteten för alla.och fritidarbetemix störstasom gerav

arbete och lön åmöjligheter till val mellanistället skapaVi bör större
förkortadmänniskor vill haandra. Mångafritid å densidan, ar-ena
detlön, andra villlägrebereddabetstid och motsatta.är att acceptera

arbetstidförkortar sindå människorkvarstårarbetsbehovDet som
bidraöverenskommelser kan givetvisenskildaellerkollektivagenom

eftersträvas iflexibilitetuppstår.arbetstillfällen Dentill att somnya
denavtal, bidrarkommandedärmed ilagstiftningen, och ävenden nya

flera jobb.och därmedföretagfungerandetill bättre
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Reservation ledamöterna Karin Pilsäter fpav
och Acko Ankarberg Johansson kd
Ökad flexibilitet önskemålär både frånett företagen och från den
enskilde arbetstagaren. Med ökad flexibilitet vad förläggning kanavser
såväl verksamhetens arbetstagarens behov bättre tillgodoses. Försom
verksamheten kan konkurrenskraften förbättras kundernasnär önske-
mål kan kombineras med arbetskraftens tillgänglighet. För den enskil-
de kan flexiblare arbetstider bättre kunnasättett förenaatt för-vara
värvsarbete med för barn och familj. Kommitténs uppdragansvar var

undersöka på vilketatt flexibla arbetstidsreglersätt kan införas lag-i
stiftningen. Vi kommittén inte lyckatsatt fullgöra det uppdraget.anser

Reglerna avseende planering och anordnande arbete §§11-14 ärav
skyddsregler för arbetstagarnas hälsa och skall därmed endast vara
dispositiva deti fall motsvarande ledighet eller i undantagsfall lämpligt
skydd utgår. Vi dock det bör uttryckasatt arbetsgivarensanser som
skyldighet planera arbete påatt sådant och arbetstagarensett sätt
rättighet skyldighet, utnyttja detta. Detatt arbetsorganisato-är en,
risk princip ställer rimliga krav på arbetsgivaren samtidigtsom som
den arbetstagaren valfrihet. Eftersom förslaget till arbetstidslagger
konstaterar arbetstiden delatt arbetsmiljönär undviks ändåen av
risken arbetstagaren arbetaratt med fara för sin eller andras hälsa.egen
Arbetsmiljöns beskaffenhet regleras i arbetsmiljölagen.

l5 18 bör regler endastutgöra ska gälla i det fall kollektivav-som-
tal arbetstiden inte tecknats. Därför bör dessa också flyttasom till ett

avsnitt lagtexten.separat av

Det bra kommitténsär majoritetatt föreslår den ordinarie arbetsti-att
den den tid bestämtsär deti enskilda anställningsavtalet § 15,som

vi denäven tidsgränsenatt övre och metoder och tidsperiodmen menar
för genomsnittsberäkningen skall kunna bestämmas i det enskilda
anställningsavtalet. Kommitténs majoritet missar här målet flexib-om
lare arbetstider till nackdel för både verksamheten och arbetstagaren.

Kommittén föreslår i § 17 halvering högsta tillåtna öveitidsvo-en av
lym, till 100 timmar kalenderår. Vi den fortsätt-ävenattper anser
ningsvis bör 200 timmar. deI utredningar kommittén låtitvara tasom
fram konstateras den övertiden finnsatt inommesta industrin, att ett
övertidsgolv" förefaller existera och den oftast beröratt mindreett
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Övertid Övertidantal anställda. kostar. väljs inte arbetsgivarenav om
andra möjligheter finns lösa arbetskraftsbehovet.att Den anställdes
specifika kompetens, arbetsbehovets tidsförläggning och periodicitet,
arbetsrätt och andra regler, möjlighet till och kostnader för alternativ
rekrytering vadär övertid tillgripes.avgör Att begränsa möj-som om
ligheten till övertidsuttag leder inte till fler arbetstillfällen. Ska övertid

nyanställning måsteersättas de övriga faktorerna ändras, såav att
ytterligare anställningar fleri fall idag föredra framförän är att över-
tidsarbetet. Tvärtom kan begränsningar leda till färre anställning-extra

då nyckelpersoner kan hindras från övertid möjliggör arbetstill-ar, som
fälle för andra. 200även timmars övertid kombinationi med reglerna

maximalt 48 arbetstimmar under beräkningsperiod bordeom en vara
arbetstidens gränser.yttre
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Reservation ledamoten Ingrid vBurmanav

Inledning

delar, fråganArbetskommitténs utredning består två delsav om ar-
betstidens längd, dels frågan arbetstidens förläggning. Fråganom om

ocharbetstidens längd handlar livskvalitet, jämställdhet, välfärdom
arbetstidens förläggning arbetsrättsligsysselsättning. Frågan är enom

till inflytande förläggning-fråga och handlar löntagarnas rätt överom
skyddet for hälsa och säkerhet.en, om

arbetstidKortare

nödvändigt arbetstidsför-det både önskvärt och medJag äratt enanser
omfatta arbetsmarknaden. Då krävs detoch den ska helakortning att

genomförs lagstiftningsvägen.generell arbetstidsförkortning somen
ocksåeffekter sysselsättningen krävsSka arbetstidsförkortningen påge

uppfattningrejäla Enligtförkortningen genomförs med minsteg.att
tilllagstiftade arbetstiden första sänkas 35 timmar iska den i ett steg

veckan.sekelskiftet, sänkas tillför sikt, efter 30 timmar iVeckan påatt

arbetstidsförkortningkommittén har betonatMajoriteten i äratt en
sittavtalsvägen. Kommittén har iönskvärd den måste kommaattmen

sysselsättningsaspekten och delsärskilt lyft frammaterial stor aven
arbetstidsförkortningfråganutredningsmaterialet behandlar gerom en

ställtbedöma detta har kommitténfler sysselsättningstillfällen. För att
bilaga tillforskningsrapporter redovisas irad ensomsamman en

behövsdela uppfattning detutredningen. lätt majoritetensDet är attatt
området.forskning inommer

utredningensysselsättningseffekter redovisas iforskningDen somom
arbetskraf-utifrån sektor idag sysselsätter 20%sintar ansats aven som

denna har sedan applicerats påResultaten från sektori Sverige.ten
marknad, byggnadssektom,industri riktar till inhemsksig ensom

förvillkoren desammaoch offentlig tjänstesektorprivat som om vore
forskningen finnsdenna del arbetsmarknaden. den teoretiska80% Iav

derad strikta antaganden botten alla harockså i ett gemensamt,somen



SOU 1996: 145 Reservationer och särskilda yttranden 285

utgår från konjunturella svängningar och hur arbetstidsförkortningen
påverkar sysselsättningen under olika konjunkturer. Ingenstans redovi-

arbetstidsförkortningens effekter på sysselsättningen undersas en
strukturomvandling vilket sig märkligt då de flestater är attense om
den arbetslöshet finns i Sverige idag högi grad strukturellärsom av
karaktär.

Den europeiska forskningen i arbetstidsfrågan finnsinte redovisadsom
i kommitténs material har helt andra utgångspunkter. Ofta redovisar

arbetstidsförkortningar och sysselsättningseffekter långaöverman
tidsaxlar. På så fångar in både konjunktursvängningarsätt ochman
strukturomvandlingar i samhället, samtidigt redovisar resulta-som man

faktiskt genomförda arbetstidsförkortningartet under decennier. Nuav
redovisar utredaren Michel Rocard isenast sitt material till Europapar-

lamentet klart samband mellan arbetstidsförkortningett och ökad
sysselsättning, enligt Rocard det sedan arbetstiden slutade förkor-är att

1970 vi har fått arbetslöshettas i Europa. Utanför Sverigestorsom
har under de 5-6 åren blygsam förkortning börjatsenaste igen. deIen
länder där förkortningen uttalad, dvs Danmark,är Tyskland,mest
Belgien och Nederländerna den bidragande orsak tillser man som en

arbetslösheten dämpats eller förhindratsatt stiga till följd deatt av
aktuella årens ekonomiska kris. Nederländerna de länderettvar av som
drabbades allvarligast krisen på grund sitt starka beroendeav av av
handel med utlandet och sin industristruktur. Under dessa förloradeår
landet 5% sina arbetstillfällen inom industrin.nära Samtidigt förkor-av
tades den genomsnittliga arbetstiden fyramed timmar i veckan och är

de länder där arbetslösheten lägreett 1994 1985.är ännu av

Michel Rocard skriver också I experiment på antal företagett stort
har lyckats med förkorta arbetstiden och därmedatt avsevärtman
bevisat det möjligt inte bara behålla antaletär anställdaatt att utan

anställa och stigandeäven antal specialstudier i verkarett ämnetnya
till förstöd uppfattningen sådan flexibel och icke obligatoriskatt en
politik kan avsevärda resultat den infördes allmänt med starktge om
stöd från myndigheternas sida för ennödvändigt bidra tillatt om
kompensation löneförlustema. förtjänarDet också lyftas framattav
från arbetstidskommitténs utredning Tyska motsvarigheten tillatt
AMS, bedömerIAB, miljon arbetstillfällen skapadesatt i Tysklanden
under perioden 1983-1992 arbetstidsförkortningar. harTyvärrp.g.a. av
den Europeiska forskningen, i hög grad vilar på genomfördasom
arbetstidsreforrner, inte redovisats i kommittén. Istället har kommittén
koncentrerat sitt arbete till den inhemska svenska forskningen som
vilar på teoretiska antaganden bearbetade i dataprogram och sällansom
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eller aldrig diskuterar effekterna arbetstidsförkortning iav en en
strukturomvandling. Enligt min finnsmening det idag erfarenheter
från Europeiska arbetstidsförkortningar visar arbetstidsför-attsom en
kortning skapar fler sysselsättningstillfállen. Med 600 000 människor
parkerade i massarbetslöshet det viktigt Sverige använder allaär att
medel för öka sysselsättningen. En generell arbetstidsförkortningatt är

sådant medel. kommitténsJag majoritet alltför försiktigett att äranser
i sin slutsats de nöjer sig med konstatera att detnär inte kan uteslu-att

förkortad arbetstid skulle kunna bidrag till minskatas att ett atten ge
arbetslösheten.

SverigeI arbetar vi i Europamest

Enligt det material i utredningen arbetar heltidsans-presenterassom en
tälld svensk 40,7 timmar i veckan. Detta längsta arbetstidema iär en av

SamtidigtEuropa. visar statistiken arbetstiden utslagen anställdpåatt
och år låg i internationell jämförelse. Vilket innebär arbetsti-är atten
den fördeladojämnt i Sverige. Vi har hög andel deltidsanställd,är en

kvinnor, ofta önskar tid för kunna försörja själva.sigmest attsom mer

arbetstidsförkortning innebärEn dels vi skulle detatt närma oss euro-
peiska lägre för heltidsarbetande,måttet dels vi skulle vissatt en
omfördelning arbetstid från heltidsarbetande till deltidsarbetande.av

jämställdhetsfrågaEn

Utredningen rad analyser jämställdhetseffekterpresenterar en om av en
arbetstidsförkortning. Sällan eller aldrig lyfter fram det faktum attman

arbetstidsrefonn skulle verka omfördelande arbetstiden mellanen av
heltidsarbetande och deltidsarbetande. genomfördRätt skulle deltids-
arbetande få högre arbetstidsmått heltidsarbetsmåttet sänks.ett när
Istället väljer utredningen polemisera med en arbetstidsför-att att
koitning i privat sektor knappast innebär kvinnor i offentlig sektoratt

fler arbetstimmar. Medvetet eller omedvetet välj undvi-attges er man
ka ställning till kämfrågan, omfördelningen arbetstid frånatt ta av
heltidsarbetande till deltidsarbetande ofta kvinnor så varje individatt

och möjlighet försörja sig själv. Naturligtvis måsterätt attges en en
denna omfördelning ske inom sektor ochvarje varje bransch. iDetta är
sig ytterligare för en-arbetstidsförkortning måsteett argument att vara
generell, dvs ske lagstiftningsvägen, eftersom lösningen genomföraatt
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arbetstidsförkortningen avtalsvägen innebär de branscheratt harsom
högt löneläge oftaett arbetsmarknadmäns kommer medföraatt att

låglönebranscher ofta kvinnors arbetsmarknad inte kommer haatt
möjlighet avtala fram någonatt arbetstidsförkortning. Internationella
exempel visar så blir fallet arbetstidsförkortningaratt när genomförs
avtalsvägen.

Majoriteten lyfter också fram våra arbetstidsmönsteratt i hög ut-
sträckning påverkas har för hem och familj.ansvaret Attav vem som
det ojämnt fördelatäransvaret mellan könen. Slutsatsen blir viatt om
ska förändra arbetstidsmönstren mellan könen så måste vi börja med

för familjen. Dettaansvaret slutsatsär står bjäri kontrast meden som
lagstiftarens tidigare ambitioner. Tidigare har vi lagstiftat obliga-om
toriska pappamånader föräldraförsäkringeni för möjlighe-öppnaatt

för föräldrar delater på föräldraansvaret,att harvi lagstiftat rättenom
till föräldraledighet för föröppnaatt människor skaatt möjlighetges

kombinera arbeteatt och föräldraskap. harVi lagstiftat tillrättom
förkortad arbetstid under småbarnsåren anledning. Om viav samma
vill förändra arbetstidsmönstren mellan könen lagstiftadär arbets-en
tidsförkortning grund och hjälpmedel för familjernaett inbördesen att
fördela för hushåll och familj.ansvaret

hårdareEtt arbetsliv

Inom vissa yrken förbrukas människor i snabb takt, den genomsnittliga
pensionsåldem idag 59 år,är jämföra med den lagstadgadeatt på 65 år.

förtidspensionssystemetI finns idag 400 000 mångapersoner, p.g.a.
arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar. Det sker en
nyrekrytering till med 30-40 000systemet år, de flestapersoner per

allt hårdare arbetsliv.ett Sedan 70-talet har vi arbetatp.g.a. aktivtav
med arbetsmiljön, lagar, tekniska hjälpmedel och dettanya trotsm.m.
så fortsätter utslagningen i snabb takt.

När det gäller belastningsskador och förslitningsskador och viss psyko-
social blir allt fler forskarestress eniga vid sidan aktivtatt ettom om
arbetsmiljöarbete så måste exponeringstiden minska, dvs den tid
människor på arbetet.är Ska förhindravi människor slåsatt ut ur
arbetslivet i förtid eller in i långtidssjukskrivningar räcker det inte med
det traditionella arbetsmiljöarbetet, del lösningen måsteen attav vara
vi sänker arbetstiden, vilket de facto innebär vi fördelar tiden järn-att
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månad och år förmindre veckavi arbetarlivet så attöver att pernare
pensionsåldem.fram tillkvar arbetslivetistället kunna ivara

längdmellan arbetspassenssambandockså klarlagtfinns idagDet ett
arbetesittkommittén koncentreratarbetsolyckor. Eftersomoch antalet

arbetstidsförkortning harsysselsättningseffektemabelysatill att enav
disku-och ohälsa intearbetstidens längdsambandet mellanfrågan om

mening.tillräckligt enligt minterats

avtalLagstiftning eller

arbets-inledadagsuppfattning detmajoritetensdelar är attJag att en
välfárdsskäl. Enligt minsysselsättningsskäl ochtidsförkortning avav

lagstiftningsvägen.genomförasarbetstidsförkortningenmåstemening
lokalaellerbranschvisaförorda avtalademajoritetenAtt görsom

effekterönskade positivaradinnebärarbetstidsförkortningar att aven
uteblir.förkortningen

skallarbetstidsförkortningerfarenheter visarInternationella att enom
arbetstidsförkortningenrejälakrävs Tassåsysselsättningenöka steg.

produktivitetsökningensåveckanminuter i10-20-30 äteri upput
tenderararbetstidsförkortningarAvtaladesysselsättningseffekten. att

varvidproduktivitetsökningarfulltochsmåi ersättas utstegtas av
Tysk-metall ifinns, IGundantaguteblir. Ettsysselsättningseffekten

veckanitill timmarefter konflikt, 35förkortades,arbetstidenland, där
betydande.sysselsättningseffektendäroch1988-95periodenunder var

branscherarbetstidsförkortningaravtalade äreffekt attnegativEn av
utbyteiavstå löneutrymmerådlöneläge harhögtrelativtmed attett

kvinnliga inteoftalåglönebranscherarbetstid medanförkortadmot
diskri-formfåriskerarVilöneutrymme.avståhar råd attatt aven ny

arbetsmarknaden.könssegregerade svenskadenpåminering

känneteck-idagarbetsmarknadendomineradekvinnordenAtt somav
heltidsar-långakännetecknasockså kommerlönerlåga att avnas av

medan denlitet,och tjänar mänmycketarbetarbetsmått, avman
och tjänarheltidsarbetsmåttfår lägrearbetsmarknadendominerade
branscherkvinnodomineradevisarInternationella erfarenheter attmer.

Skafram.avtalatsarbetstidsförkortningarefterrejältalltid släpat när
sysselsätt-samhället,helagenomslag ifåarbetstidsförkortning geen

arbetstiden,lagstiftadedenkrävsvälfárdsvinster,ochningseffekter att
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för heltidsarbete, sänks. Sedan kan arbetstiden tillnormen anpassas
olika branscher och sektorer avtalsvägen.

Kompensation

högaDen Sverige betalar olikai försörjningssystemutsumma som
skulle delvis kunna användas för kompensera så arbetstagarnaatt att
kan behålla lönen vid arbetstidsförkortning. eftersomDetta rejälen en
arbetstidsförkortning skulle kunna leda till rejäl minskningen av
arbetslösheten både direkta nyanställningar ocksågenom men genom

uppsägningar undviks, vilket skulle minskaatt utgifterna i olika sys-
a-kassa, socialbidrag, bostadsbidrag ökatem, skat-samt statensm.m.

teintäkter.

En arbetstidsförkortning måste kombineras med ökade löneutgifteratt
särskilt inom offentlig sektorersätts, där ökade löneutgifter knappast

kan kompenseras ökad produktivitet. denInom privata sektornav
behöver inte kompensationen bli lika hög beroende på vissa bran-att
scher kan kompensera sig själva ökad produktivitet, förlängdagenom
driftstider m.m.

Under september månad 1996 har både Sveriges statsminister och
arbetsmarknadsminister Varit inne på omfördela från a-kassa tillatt
arbete jag här diskussionen det sk "friåret". Enligt minavser om,
mening innebär det statsministern och arbetsmarknadsministernatt

för debatt omfördelaöppnat inom budget för genomföraatt atten om
arbetstidsrefonner i Sverige. Tyvärr nådde debatteninte omför-attom
dela för finansiera arbetstidsreforrn in i arbetstidskommit-attpengar en
téns slutna rum.

Förslaget till lagny

Lagens omfattning

direktivetEG till skillnad från vårgör, nuvarande svenska arbetstids-
lag, inget undantag för arbete utförs i arbetstagarens hem. Arbete isom
hemmet, distansarbete, växande del arbetslivet.är Allt fler arbe-en av

i bostaden och behovet låta arbetstidslagentar omfatta denna delattav

10 16-X277
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arbetslivet Arbetstidskommitténväxer. valde i sitt delbetänkandeav
1995:92 senarelägga diskussionenatt hur denna växande sektorom av
svensk arbetsmarknad skall införlivas i lagen. Motivet till detta attvar
frågan borde utredas innannärmare lade förslag. Nu återkom-ettman

majoriteten med förslag innebärett "arbetemer utförsattsom som
under sådana förhållanden det inte kan arbetsgivarensatt uppgiftvara

vaka hur arbetetatt över ordnat" undantas.är Avsikten med skrivning-
arbete utförsär i hemmet inte automatiskt faller utanför lagen.en som

Det dettai sammanhangär andravärt lagaratt notera arbetsmil-att t ex
jölagen gäller för arbete utförs i hemmet. Enligt min mening börsom
arbetstidslagen omfatta arbete utförs i arbetstagarens hem.som

Kollektivavtal arbetstid förhandlingsrättenom -

Nuvarande arbetstidslag helt dispositiv ochär kan avtalas bort i kol-
lektivavtal central arbetstagarorganisation. Bestämmelsen harav
inneburit många förbund har delegeratatt ned träffa kollekti-rätten att
vavtal till avdelningar eller lokala klubbar allt utifrån medlemmarnas
önskemål och styrkan i den lokala fackliga organisationen. harNu
lagstiftaren tagit bort anvisningen till central arbetstagarorganisation i
lagen och därmed gått SAF tillmötes länge krävt lokala förhand-som
lingar. Det kan tyckas mindre förändring innebärsom en attmen
lagstiftaren istället för låta de fackliga organisationernaatt internt
delegera förhandlingsrätten utifrån medlemmarnas önskan och behov
vänder på länge etablerat och de lokalaett facket för-system ger en
handlingsskyldighet arbetsgivaren. Det innebärgentemot det lokalaatt
facket, istället för kunna använda sin rättighet bliatt företräddatt av
sin centrala organisation, aktivt måste begära centrala förhandling-nu

Fackliga organisationer på mindre arbetsplatser kan komma iar. rena
utpressningsituationer. Förslaget dessutom dåligtär analyserat. Vad
händer lokal facklig organisationt tecknar avtalettex om en som
strider förbundsavtal. Gäller detmot ett centrala eller lokala avtalet.

Enligt min mening bör hänvisningen till central arbetstagarorganisation
finnas kvar lagstiftningen.i Lagstiftaren skall inte tvinga på den lokala
fackliga organisationen förhandlingsskyldighet, det måste ävenen
framgent intern facklig fråga väljer lägga förhand-attvara en var man
lingsrätten.
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Individens inflytande arbetstidensöver förläggning

nyhet lagförslagetEn i individen skall ha få sina önskemålär att rätt att
arbetstidens förläggning prövade arbetsgivaren och pröv-attom av

ningen skall ske på sakliga grunder. Arbetstagamas önskemål skall
tillgodoses det förenligt med verksamhetens krav. Vadär ärom som
verksamhetens krav bestämmer arbetsgivaren och detta kan inte

Arbetsdomstolen eller instans. konkretöverprövas Rentav annan
innebär förslaget bara arbetstagaren föra fram sinaatt rätt attges en
önskemål och arbetsgivaren vill beakta dessa behöver han/honom
bara hänvisa till verksamhetens krav. Någon reellt inflytande över
arbetstidens förläggning innebär inte förslaget. delar uppfattningenJag

det dags stärka individens inflytande arbetstidens för-att är att över
läggning kollektivavtaletsinom dåMen måste också lagstiftarenram.
skapa regler reellt inflytande. Enligt min mening skaettsom ger ar-
betstagarens önskemål beaktas de inte innebär påtaglig störningom

verksamheten, vad påtaglig skall kunnastörning deIär prövas.av som
fall arbetsgivare och arbetstagare inte arbetstidensär överens om
förläggning skall fackligaden organisationen tollcningsföreträde iäga
avvaktan på saken prövas.att

Flexibilitet och genomsnittsberäkning

Under många år har arbetsgivarna fört fram kravet på flexiblamer
arbetstidsregler, detta haftSverige flexiblaEuropastrots att mest
arbetstidslag, förhandlat. Verksamheten har kunnat bedrivasom man
dygnet vardag heldag och året enda begränsningDennmt, som om.

arbetstidslagen faktiskt måste kommaärsatt att överenssom upp man
med arbetstagare. Arbetsgivarensina har inte haft ensidigt läggarätt att

arbetstidema, dygnet, veckan eller året. För deöverut över över ar-
betsgivare inte valt förhandla har lagen såatt gränssatt attsom en
arbetsgivaren ensidigt i nonnalfallet enbart kunnat lägga tim-40ut

veckan och mellan kli inte 24.00 05.00.mar -

lagstiftaren föreslårNu griper in och arbetsgivaren, ensidigt, skaatt
kunna förlägga arbetstiden 40 timmar veckani genomsnittsberälmat på
l0 veckor. enda begränsningen dygnsvilanDen och veckovilanär att
enligt EG direktivet ska respekteras. Vilket innebär arbetsgivarenatt
ensidigt kan lägga timmars arbetspass13 10 dygn i rad, dagut som
natt.
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Förslaget innebär arbetsgivaren får flexibilitet arbetstidensatt i för-
läggning på verksamhetens villkor behöva förhandla, löntagar-utan att

inflytande arbetstidens förläggningöver minskar. Förslaget innebärnas
också arbetsgivarens incitamenten för tecknaatt kollektivavtalatt
minskar. Nuvarande lags förläggningsregler med veckoarbetstid och
nattarbetsförbud har inneburit starkt incitament för arbetsgivarenett att
teckna kollektivavtal, det har för löntagarna dels fåöppnat inflytan-att
de arbetstidens förläggning,över dels få kompensation för skatt
"obekväm arbetstid formi kortare arbetstid och/eller lönekompen-av
sation. kommitténsNär majoritet minskar incitamenten för arbets-nu
givaren teckna kollektivavtal rimmar det väldigt illa medatt majorite-

dels arbetstiderna bör regleras i avtal,tens delsatt arbetstids-attsyn en
förkortning ska genomföras avtalsvägen, samtidigt de "skänker"som
arbetsgivarna hög grad flexibilitet de behöver erbjudautan atten av
kompensation form förkortadi arbetstid.av

Enligt min börmening veckoarbetstidsmåttet till 35 timmar isättas
Veckan. det behövsNär med hänsyn till arbetets eller arbetsför-natur
hållandena i fårövrigt, arbetstiden uppgå till 35 timmar veckani i

för tidgenomsnitt högst fyra veckor.en av

Nattarbetsförbud

Jag vi ska behålla nattarbetsförbudet i Sverige. Det nattarbets-attanser
förbud idag finns i Sverige innebär inget hinder för verksamhetersom

måste/behöver bedrivas på Förbudet dispositivt ochnatten. ärsom
innebär enbart arbetsgivaren måste förhandla dvs skapa möjlighetatt
för arbetstagarna erhålla kompensation formi kortare arbetstidatt av
och lönekompensation. praktiken innebärI nattarbetsförbudet detatt
blir dyrare för arbetsgivarna bedriva verksamhet på vilket iatt natten
sig nattarbetet begränsas till de branscher därgör verksamhetenatt
måste pågå dygnet mycket önskvärd effekt.Enrunt.

Åkerstedt,Så här skriver Torbjörn professor i psykosocial arbetsmiljö
och hälsa.

Kartläggningen internationell forskning från 20-talet och fram tillav
pekar Skiftarbetepå på genomförs i stark konfliktatt natten,nu som

med de biologiska förutsättningarna kraftiga akuta sömnstömingar,ger
sänker prestationsförrnågan, ökar risken för olycksfall och risken för
hjärt-, kärl-, och tarmsjukdomar.mag-
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Ett slopande nattarbetsförbudet innebär nattarbetet kommerattav att
öka och sprida sig till branscher takti med arbetsgivaren inteattnya
behöver förhandla eller kompensera löntagarna för nattarbetet. Kom-
mitténs majoritet föreslår nattarbetsförbudetatt med påbudersätts ett

"dygnsvilan skall så långtatt möjligt förläggas till natt". Enom som
till intet förpliktande regel, det blir i framtiden helt till arbetsgiva-upp

han/hon vill förlägga arbetstiden till det krävs varkennatt,ren om
särskilda skäl eller förhandlingar för det.göraatt

Övertid

Enligt min mening skall övertiden begränsas till 100 timmar arbets-per
under kalenderår och vid beräkningentagare övertidett skall ledig-av

het likställas med fullgjord ordinarie arbetstid. Kommitténs majoritet
föreslår begränsning övertidsuttaget till 100 timmar kombi-en av men

detta med "kvittningsrätt innebär kompensationsle-attnerar en som
dighet nollställer övertidskontot. Förslaget innebär sänkningenatt av
övertidstaket endast blir chimär. de fallI arbetstagarna konsekventen
kompenseras med ledighet innebär förslaget istället möjlighet till etten
högre övertidsuttag dagens 200 timmar.än

Övriga törläggningsregler

I EG:s arbetstidsdirektiv lämnas föreskrifter minimikrav på säker-om
het och hälsa vid förläggningen arbetstider. Direktivet får enligtav
artikel 18 punkt 3 inte skäl sänka den allmännautgöra nivån för detatt
skydd erbjuds arbetstagarna i den nationella lagstiftningen. Trotssom
detta har majoriteten kommitténi konsekvent EG direktivetsanvänt
minimi krav i sitt förslag till lagstiftning istället för behålla detattny
tidigare högre skyddet för löntagarna. Enligt nuvarande lagstiftning

arbetstagarna till efteräger fem timmar,rätt majoritetens förslagrast
innebär EG direktivets minimikrav på timmar skrivsatt in i lagen,sex
samtidigt definitionen försvinner. försämringEn för lönta-rastsom av

Enligt nuvarande lagstiftning skall veckovilan omfatta 36 tim-garna.
majoritetens förslag innebär direktivetsEG minimikrav på 35attmar,

timmar istället skrivs in lagen.i försämringEn för löntagarna. harJag
förgäves försökt få sakliga skäl för dessa förändringar/försämringar

tvingats dra slutsatsen EG direktivets minimikrav användsattmen av
majoriteten intäkt för sänka den allmänna skyddsnivån.attsom
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Enligt min mening bör arbetstidslagens bestämmelser ochrastom
veckovila kvarstå i oförändrat skick.

Avvikelseregeln

Kommitténs majoritet föreslår avvikelser från vissa förläggnings-att
och varsel regler arbetstidslageni skall kunna pågöras sätt änannat

kollektivavtal. Avvikelse får det nödvändigt medgöras ärgenom om
hänsyn till verksamhetens eller det i fall föreliggernatur annatom
särskilda skäl. Enligt min mening denna arbetsgivarventil alltförär vid
vilket i sin innebär incitamentet till träffa kollektivavtaltur att att
försvagas.

Övrigt

arbetstidslagenDen kommer vila på civilrättslig grund vilketattnya
innebär Arbetarskyddsstyrelsens tillsyn faller bort. Enligtatt min
mening måste då lagen kompletteras med krav arbetsgivarenett attom
har skyldighet redovisa de anställdas arbetstider, övertidsuttagatten
m.m.

Slutsatser den arbetstidslagenom nya

Kommitté majoritetens ställningstagande har präglats arbetsgivamasav
krav på ökad flexibilitet på verksamhetens villkor. Resultatet haren

blivit försämrat skydd för den enskilde, möjligheter förett desämre
fackliga organisationerna företräda sina medlemmar och ökadeatt
möjligheter för arbetsgivaren godtyckligt lägga arbetstiden.att ut

Min arbetstidens förläggning förstai hand skallär lösasatt avtal-syn
då krävs det lagstiftning i bottensvägen gör att parternamen en som

väljer träffas vid förhandlingsbordet. När kommitténsatt majoritet nu
lagstiftningsvägen arbetsgivaren vad arbetsgivaren vill ha, flexibili-ger

på verksamhetens villkor, försämrasså också villkorentet för att
teckna avtal arbetstidens förläggning. Det sker maktförskjutningom en
från arbetstagarna till arbetsgivare, det minskar arbetstagarnas infly-
tande arbetstidens förläggning.över



SOU 1996: 145 Reservationer och särskilda yttranden 295

förslagetJag till arbetstidslag skall ändrasatt i enlighetanser ny
med min reservation.



296 Reservationer och särskilda yttranden SOU 1996: 145

Reservation ledamoten Bertil Berglund mpav

Inledning

Miljöpartiet många skäl talar för både kortare och flexib-attanser mer
arbetstider. arbetstiderKortare fråga ökad livskvalité,är en om som

medger tid för barn och familj. många slitsammaI yrken kanmer
också kortare arbetstid bidra till färre arbetsskador och förbättraden en
hälsa. dagens lägeI på arbetsmarknaden skulle också arbetstidsför-en
kortning aktivt kunna bidra till sänkning arbetslösheten. Deen av

årens utveckling visar traditionella medel, ökadsenaste att tsom ex
ekonomisk tillväxt, inte längre förmår komma till med arbets-att rätta
lösheten. Framtidens arbetsliv kommer på heltatt ut sätt,ett annatse

vi hittills varit vid.än vana

Miljöpartiets långsiktiga mål förkortning arbetstiden till 30är en av
timmar vecka. förstaSom jag här förslag tillett steg presenterarper
förkortade och flexibla arbetstider motsvarande 35 timmarmer per
vecka. Förkortningen bör beslutas så möjligt och genomförassnart som
under de åren fram till sekelskiftet.närmaste

högaDagens arbetslöshet det bör möjligtpermanent gör att attvara
sänka arbetstidema till timmar veckan35 i i första etapp, utan atten
produktionen minskar.

Utifrån redovisning aktuella veckoarbetstider beskriver jag här,en av
hur arbetssänkning till timmar35 vecka ska kunna genomföras.en per

Dagens arbetstider

tabell visas veckoarbetstidema förI l sysselsatta enligt arbetskraftsun-
dersökningen AKU februarii 1996. Szflrorna avtalad veckoar-avser
betstid, alltså exklusive eventuell övertid och bortsett från tillfällig
frånvaro. Med hjälp dessa uppgifter har också antalet arbetadeav

olikatimmar år i arbetstidsintervall beräknats.per
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Tabell l Avtalad veckoarbetstid februari 1996

Arbetstid, Sysselsatta Arbetade
tim/vecka timmar

Intervall Mitt Antal Miljoner/år

1-4 2 41 600 4
5-8 6 48 400 12
9-15 12 69 400 35
16-19 17 43 500 31
20-24 22 232 900 216
25-29 27 148 800 170
30-34 32 363 700 491
35 35 61 200 90
36 36 66 000 100
37 37 59 000 92
38 38 159 100 255
39 39 79 900 131
40 40 1 917 200 3236
41-44 42 165 600 294
45- 48 459 200 930
Summa 3 915 500 6088

tim/årMedelarbetstid, 1555

Medelarbetstid, tim/vecka 36,8

hälften de förvärvsarbetandeKnappt har idag arbetstid på exaktav en
40 tim/vecka. Tjugosex arbetar tim/vecka35 eller mindreprocent
medan arbetar9 36-39 timmar/vecka. Något anmärkningsvärtprocent
kan det verka så många 16 har avtalad arbetstid påatt procentsom en

40 timmar/vecka. Enligt uppgift består den blandän annatmer gruppen
flerahar arbeten. kanDet också ingå egenföretagareav personer som

och företagsledandei ställning med oreglerad arbetstid.personer

Totalt utförs landet årligeni 6,1 miljarder arbetstimmar, vilket ica ger
genomsnitt 1555 arbetstimmar sysselsatt och år eller knappt 37per
timmar vecka.per
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Bortfall arbetade timmarav

från till timmar/veckamed de idag arbetar 36 40har räknatVi att som
arbetstidsförkortning.arbetstid till timmar/vecka vidsänker 35sin en

sänkerarbetar timmar/veckaantagit de 40Vidare har vi änatt som mer
förändringarna minskartimmar/vecka. Med dearbetstid med 4-5sin

till drygt miljarder. Denmed 5,5antalet arbetade 9,2timmar procent
genomsnittli-och densjunker till 1412 timmarmedelarbetstidenårliga

veckoarbetstiden till 33,5 timmar.ga

eller drygt 9ungefär miljonerförsvinner 550"Totalt procent av
tillarbetstidsförkortning 35vid timmarantalet arbetstimmar peren

tidenminska måste denproduktionen skallden totalavecka. Om inte
fler arbete.och iökad produktivitetkompenseras genom

vecka ingårtillarbetstidsförkortning 35 timmarförslag tillvårtI peren
ytterligarebör leda tillövertidsreglemaockså skärpning ensomaven

Å möjlighetensidan börandraarbetade timmar.antaletminskning av
förarbetstidsförkortningensenarelägga vissavtalsvägenfinnas att
effekterdessaVi härundvika flaskhalsar.förpersonal attantaratt

varandra.ungefär uttar

Produktivitetsförbättring

arbets-vidproduktivitetenpåverkarfaktorerfinns mångaDet ensom
empiriska studierochberäkningarTeoretiskatidsförkortning. av ge-

utomlands påoch visarSverigearbetstidsförkortningar inomförda
tillförbättras allsproduktiviteten intealltifrånvariationer attstora

arbetstidsförkortningenfemtiomotsvarandeförbättringar procent av
eller mer.

faktorernaingående de viktigasteföljande diskuterar videtI sommer
påverkar produktiviteten.

personalkostnaderFasta

arbetstid kanoberoendefastaMed personalkostnader är avsesavsom
följerde personalförmånerochallmänna administrationdels den som

tidpersonalmöten,ställtider fördels allmännaanställd,med varje att
minskar, såarbetstidenför dagen, Omarbetsplatsenordningi etc.göra



SOU 1996: 145 Reservationer och särskilda yttranden 299

minskar den direkt produktiva arbetstiden i förhållande till dessa
kostnader. Därmed kan också produktiviteten minska. Om de fastat ex
personalkostnadema 10 deär totala skulleprocent arbetstidsför-av en
kortning med i genomsnitt 9 beräkningsmässigt betydaprocent rent en
produktivitetsminskning på knappt procent.en

Även produktiviteten minskar på arbetsplatserna detta skälom av
behöver det inte betyda den totala, samhällsekonomiska,att produktivi-

minskar under förutsättningteten den minskade arbetstidenatt ersätts
med tidigare arbetslösa. Samhället har, vid sidanäven arbetslöshet-av
sersättningen, fasta kostnader för varje arbetslösstora formi kost-av
nader för arbetsförmedling, rehabilitering, utbildning, Perm.m. person

sannolikt dessa fastaär kostnader betydligt högre arbetsgivamasän
fasta kostnader för i arbete. Vid framgångsrik arbetsdel-personer en
ning bör de inbesparade fasta kostnaderna för arbetslösa komma före-

och hushåll tillgodo formitag lägre skatt. Detta diskuteras vidareav
nedan.

Trötthet och förslitning

mångaI yrken kan gälla inte lika effektivatt på slutetär dagenman av
i början och det också påverkar produktionsresultatet.att Ensom

kortare arbetstid kan då leda till ökad produktivitet redan på kort sikt. I
långsiktigt perspektiv kan denett också leda till minskad förslitning

och minskade sjukskrivningar, lägre personalomsättning och bättre
trivsel hos personalen. dettaAtt lett till förbättrad produktivitet har
visats bland de försöki med förkortad arbetstidannat gjorts vidsom
hemtjänsten i Kiruna och vid Södertälje och Gullberna sjukhus.

Drifttider och öppethållande

En viktig fråga påverkar produktiviteten hur verksamhetsärsom en
drifttid eller öppethållande påverkas arbetstidsförkortning. Detav en
här särskilt viktigt i kapitalintensivaär verksamheter, där det gäller att

detutnyttja dyra kapitalet så mycket möjligt. Här kan konsekven-som
arbetstidsförkortning gå olika håll.serna av en

I vissa verksamheter kan det svårt hitta bra alternativ tillattvara en
förkortad drifttid eller öppethållande arbetstiden förkortas.när Till
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exempel på traditionellt kontor allas arbetstid minskar medett om en
timme dagen, vilket med två nyanställda medersättsom samma ar-
betstider. kan då leda till detDet behövs lokaler, datorer,att etc,mer
vilket försämrar produktiviteten. de flesta fallI torde det dock vara
möjligt bibehålla nuvarande drifttider flexibelatt genom en mer orga-
nisation.

arbetstidsfdrkortning kan också ökaEn möjligheterna ställetiatt
förlänga drifttiden införa ytterligare skift eller låtaatt ettgenom perso-
nalen arbeta omlott. Troligen blir sådana lösningar aktuellamestmer
och lönsamma vid kraftigare arbetstidsförkortning i sammanhangetten

vid förkortningarsmå på några minuter dagen.än om

Flexibilitet

Ovannämnda punkter på vikten flexibilitet det gäller hurvisar närav
arbetstidsförkortning genomförs. verksamheter där harI storaen man

dagliga ställtider kan det bäst arbetstidsförkortningen fårt attex vara
formen fyradagarsvecka. ställtidemaDär spelar mindre roll kanav
kortare arbetsdag bättre för minska trötthet.attvara

Produktiviteten kan också förbättras det möjligt för arbetsgiva-ärom
arbetstiden flexibelt. kan gälla alltifrån kunnaDetatt ta ut attren mer

arbetstidsuttaget kortsiktigt vid tillfälligavariera arbetstoppar till
och konjunkturanpassad arbetstid. Möjligheten till sådantsäsongs- ett

flexibelt kan ibland strida arbetstagarnas intresse hauttag mot att en
planerad och förutsebarjämn, arbetstid. kan visserligenDet vara

arbeta oförändradattraktivt mindre med lön vid lågsäsong elleratt
lågkonjunktur. detta skall med arbete kanskeMen igen 45tasom

veckan vid högsäsong eller högkonjuktur sådankan flexi-timmar i en
bilitet betydligtbli mindre attraktiv.

allmänt förkortad arbetstid kan förbättraEn möjligheterna föravsevärt
utökad flexibilitet. sådan skulle kunnaEn led kompro-ietten vara en

miss mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetstagaren får vä-en
sentligt förkortad medelarbetstid. del dennaEn bekostasav genom en
förbättrad produktivitet till följd arbetstagaren ställer påattav upp en

ökad flexibilitetviss i arbetstidsuttaget. sådan kanEn utformast.ex.
arbetstidsbank där arbetstiden kan variera mellan 32 ochtsom en ex

38 timmar i veckan någon förersättning övertid behöverutan att extra
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sådan bank kanmaximala saldot, positivt eller negativt, iutgå. Det en
till belopp, 100 timmar.maximeras visst tett ex

antagandenSlutsatser -

olika Verk-förutsäga hur produktiviteten iomöjligt i detaljDet är att
föreslagna arbetstidsför-utvecklas denkommer isamheter att ossav

ovanståendetimmar/vecka. bakgrundtill Motkortningen 35 av ge-
räkna meddet rimligtoch tidigare erfarenheter vinomgång att enanser

räkneexempel harproduktiviteten.ökning Som viicke oväsentlig ettav
produktivitetsökningenvår kalkyl räknat med genomsnittii motsva-att

det minska-betyderarbetstidsförkortningen. Det30 attprocentrar av
tillkompenseras 2,79,2antalet arbetadede timmar, procent, caca

produktionenden totalaproduktivitet. Omökadprocentenheter enav
procentenheter,mellanskillnaden, 6,5minska mästeskallinte ca

arbetademed nytillskott timmar.ersättas ett av

arbetskraftErsättning av

olikakomma frånarbetade kan i principnytillskott timmarEtt treav
utanför arbetskraf-idag stårarbetslösa,nämligenkällor, sompersoner

arbetstid.ökardeltidsarbetande sinten samt som

undersökning vill ökaenligtdeltid 17arbetarMånga procent ensom
det idag dåskäl. kan inteekonomiska Dearbetstid, främstsin göraav

demarbetstiden förförkortningjobb. Vid allmändet saknas somaven
för deltidsarbetan-ökar chansernavecka,timmarjobbar 35än permer

till timmaröka sin arbetstid 35mindrede jobbar att peruppsom
mindre 35 timmar idem arbetarvecka. 10Om änprocent av som

veckan, skulleiarbetstid med genomsnitt 3 timmarökar iveckan sin
med ungefär 0,2arbetade ökarbetyda antalet timmardet procent.att

frånbefolkningen 16ungefärår stod 83Till och med 1991 procent av
deförfogande vill anting-arbetsmarknadens Det"tilltill 64 år säga

procentandelen haraktivt arbete.förvärvsarbetade eller sökte Denen
pä flerminskningen berordeltill Ensjunkit 78 attprocent. avcanu

flerocksåförtidspensionerade ökat. Detoch antaletstuderar äratt
finns någradärför detsöka arbetebryr intesiginte attattsom om

fler kommerräkna medorimligtarbeten få. Det inteär attatt attatt
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söka arbete aktivt tillgången ökar på grund arbetstidsför-om av en
kortning. Vi kalkylerar med ökning på knappt procentenhet.en en

Med dessa förutsättningar skulle det behövas ungefär 5,5att procen-
tenheter de arbetslösa kommer arbete föri fylla luckornaav att upp
efter arbetstidsförkortning enligt kalkylen i tabellen

Tabell 2 Kalkylexempel arbetstidsförkortning

Procent av ar-
betade timmar

Minskning på grund arbetstidsförkortning -9,2av
Därav täcks genom:

Produktivitetstörbättring 2,7-
Ökad arbetstid deltidsarbetande 0,2-
Fler aktivt arbetssökande 0,8-
Arbetslösa får arbete 5,5-

Summa 9,2

Arbetslösa -utbytbarhet

För uppnå balanserad arbetstidsförkortningatt totalproduk-utan atten
tionen minskar skulle enligt räkneexemplet i tabell 2 ungefär 5,5

antalet arbetstimmarprocent registrerade arbetslösaersättasav av som
får arbete. skulleDet jobb till ungefär 5 procentenheter de idagge av

13 arbetskraftennära idag arbetslösaprocent eller harärav som ar-
betsmarknadspolitiska åtgärder. Detta under förutsättning de arbets-att
lösa får arbete i genomsnitt lika produktiva deär redansom som som
har arbete.

diskussionenI sysselsättningseffektema arbetstidsförkortningom av en
spelar frågan arbetskraftens utbytbarhet roll. tillgängligaDestorom en
arbetslösa har alltidinte utbildning, kompetens, skicklighet ochsamma
erfarenhet de arbetande arbetsinsatser minskar. borDe intesom vars
alltid heller på ställe. En delstörre med lägresamma av personer
utbildningsnivå arbetslösa storleksordningenär 10 demprocent av-
med utbildning till gymnasienivå 4 dem medmot procentupp ca av
högskoleutbildning. Arbetslösheten också högre blandär ungdomar
med liten yrkeserfarenhet och bland äldre fåttinte möjlighet tillsom
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fortbildning, liksom bland invandrare, människor med sjukdoms- och
harsociala problem, den bästa kompetensen harDe i allmän-etc. som

tillhet lättare tagit sig tillbaka arbete och blivit kvar lika längeinte i
arbetslöshet.

de här invändningama kan ställas den totala arbetslöshetenMot att
för svenska förhållanden hög,idag 13 medanär näraextremt procent,

för några år sedan lågden bara storleksordningen inklusi-4i procent
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. det rimligtDet gör äratt att antave

ändå finnsdet bland de arbetslösa antal individer med välatt ett stort
Ävenså god kompetens de redan arbete. geografisktiär ärsom som

februariarbetslösheten väl spridd. arbetslösheten, iDen öppna som
i hela riket, understeg inte 5,6 i något län.1996 7,7 procentprocentvar

Även finnsde flesta yrkesgrupper, med undantag, betydandevissai
arbetslösa."reserver" av

meddet den här bakgrunden orimligt räknaVi intemot att attanser
de arbetslösa, procentenheteromkring 40 5 13,nåraprocent avav

varsel skulle kunna på bra fylla de luckormed relativt kort sättett upp
arbetstidsförkortning.uppstår vid ensom

kompetensutvecklinglaskhalsarF -

räkna med det vid såantalet arbetslösa måsteTrots det attstora enman
arbetstidsförkortning föreslår uppstår flaskhalsproblemkraftig visom

riksdagen beslutade utbildningssatsning-olika slag. kan denHär avav
utbildningsplatser medfylla roll. öka antaletAtt närastoren en

både för denkommer kännas mycket meningsfullt,130.000 att mer
samhället, det finns efter arbetskraftenskilde individen och ett sugom

jobb. chan-utbildningen verkligen leder till Denoch reell chans atten
ökar betydligt med arbetstidsförkortning.ensen

kan det svårare på kort siktk nyckelpersonerFör vissa attvaras
debatten har pekats påarbetstidsminskning. Iersätta t ex grupperen

och Medcivilingenjörer, vissa företagsledare yrkesarbetare. ettsom
flexibelt genomförande arbetstidsförkortning bör det maj-varaav en

tid undanta sådana avvaktan påligt avtalsvägen för iatt en grupper
långsiktiga utbildningssatsningar ökar utbudet.sommer
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Ekonomiskt balanserad förkortning

detI här avsnittet diskuterar vi de ekonomiskanärmare konsekvenser-
arbetstidsförkortning till 35 timmar för företag, anställdana av ochen

samhälle.

Löneutveckling/kompensation

Lönekompensationen central frågaär alltid diskuteras ien som sam-
band med planer på förkortad arbetstid. ytterlighetslinjerTvå kan
urskiljas. Den löntagarna skall ha fullär lönekompensationatt förena
förkortningen. betyderDet timlönen höjs lika mycketatt arbetsti-som
den sänks så månadslönen blir oförändrad.att För detta brukar anföras
två dels den enskilde löntagarenargument, inte skallatt förlora eko-
nomiskt, dels den totala efterfrågan i ekonominatt inte skall sjunka,
vilket skulle leda till lägre produktion och skatteinkomster. Invänd-
ningen så lönekompensationmot stor den leder till ökadeär atten
kostnader för företagen, vilket försämrar deras konkurrenskraft och
därigenom också kan leda till produktionsminskning. undvi-För atten
ka detta bör, enligt den andra ytterlighetslinjen, timlönen hållas oför-
ändrad vid arbetstidsförkortning, vilket leder till sänkt månadslönen en
för de anställda.

Vi det rimligt timlönen vidär arbetstidsförkortningatt börattanser en
kunna öka takti produktiviteten förbättras till följdsamma som av
förkortningen. Då ökar företagens kostnaderinte och deras konkur-
renskraft försämras vårt kalkylexempelinte. I ökar produktiviteten i

medgenomsnitt 30 arbetstidsförkortningen. Om den totaltprocent av
arbetade tiden sänks med drygt nio detta förprocent ett utrymmeger
ökade timlöner på ungefär 7 Löneökningens storlek bestämsprocent.
i centrala och lokala förhandlingar och kan varieras efter förutsättning-

för ökad produktivitet på de olika arbetsplatserna. Dettaarna en ger
också incitament för löntagarnaett medverka till flexibla lösningaratt

förbättrar produktiviteten.som

Konsekvenser för offentliga finanser

En arbetstidsförkortning enligt vårt kalkylexempel påverkar den
Åoffentliga sektorns finanser på två sedan sjunkersätt. skatteun-ena

derlaget och därmed den offentliga sektorns skatteinkomster, å andra
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sidan minskar utgifterna för arbetslöshetsersättning och arbetsmark-
nadspolitiska åtgärder.

Minskningen antalet arbetade förtimmar de idag arbetande sänkerav
skatteunderlaget vid arbetstidsförkortning. dvsLönesumman, deen

förvärvsarbetandes löner förblir oförändrade eftersomi princip
minskningen arbetadeantalet vid arbetstidsförkortningeni timmar
kompenseras högre timlöner och tidigare arbetslösa fårattav av
arbete. försvinner miljarderDäremot 30 beskattningsbara arbets-ica
löshetsersättningar de arbetslösa tidigare uppbar. leder tillDetsom en
minskning fråninkomsterna kommunal och statlig skatt med 11av ca
miljarder kronor.

Om ytterligare procentenheter de arbetslösa, motsvarande5 av ca
får230.000 arbete tack arbetstidsförkortningen, mins-personer, vare

kar å andra sidan utgifter för arbetslöshetsersättning medstatens ca
30 miljarder kronor och administrations- och kringkostnader med 2
miljarder, totalt miljarder kronor. förstärksdvs 32 härigenomNettoca
de offentliga finanserna med drygt miljarder kronor.20

Skattesänkning

inkomstbortfallet för enskilda löntagare skall bli förFör inteatt stort
för totala efterfrågan bör nettoför-och undvika den minskarattatt

stärkningen de offentliga finanserna användas till sänka skatter-attav
för lämpligt detta sänka delöntagarna. Ett sätt göra äratt attna

allmänna egenavgifterna med procentenheter. Egenavgifter3,5ca
med och skall enligt aviserade planer höjas tillidag 4,95uttas procent

egenavgifternaår således del6,95 1998. Det ärprocent storen av som
bort vid arbetsdelning. sänka de avdragsgil-skulle kunna Att justtas en

egenavgifterna fördelningspolitiskt fördelaktigt eftersom de högreär
avlönade betalar högre procentuell inkomstskatt och därför haren

avdragsrätten och dessutom behöver betalaintestörre nytta av ege-
navgifter taket på basbelopp.7,5över

för individerKonsekvenser

medför vårt förslag till arbetstidsförkortning må-I genomsnitt att
för alla arbetandenadsinkomsterna efter egenavgifter blir oförändrade



306 Reservationer och särskilda yttranden SOU 1996: 145

harVi då räknat in tidigare arbetslösa och utanförsom grupp. personer
arbetskraften berörs arbetsdelningen. enskildaFör individersom av
blir dock konsekvenserna olika beroende på före arbetsdel-om man

arbetslös,ningen arbetade deltid eller fulltid. Detta illustreras ivar
tabell

Tabell 3 Konsekvenser for individer arbetstidsförkort-av en
ning till 35 tim/v

Ungefárlig förändring månadsinkomst efter skatt i procentav
exkl. normalt årligt löneökningsutrymme

Person före Arbetade Höjd Sänkt % fLön i Ungef. %-stsom
arbetsdelningen timmar timlön förändr.ersättn.egenavg.

% %

Arbetade full tid, -l2,5 +2,7 +3,5 -6
40 tim/vecka
Arbetade 35 +2,7 +3,5 +6
tim/vecka, som
inte ökar
arbetstiden
Arbetade 25 +12,0 +2,7 +3,5 +18
tim/vecka och
ökar till 28
tim/vecka

arbetslösVar +2,7 +3,5 +33 +40

arbetstidsförkortningEn enligt vårt kalkylexempel leder till deatt som
tidigare arbetade deltid eller arbetslösa får ökade inkomster. Dettavar
betalas dem före arbetsdelningen arbetade full tid. fårDeav som en
sänkning månadsinkomstema efter egenavgifter med ungefärav sex

Kalkylen bygger på både hel- ochprocent. deltidsarbetande fåratt del
den höjda timlönen produktivitetsförbättringen.motsvararav som

Kanske kommer vid de fackliga förhandlingarna tycka detatt attman
rättvist timlöneökningenär bara läggs på dematt går iutmer som ner

arbetstid. skulleDen då bli något drygt 3större, i genomsnitt iprocent
exemplet.

Sänkningen månadsinkomsten på för dem idagprocentav ca sex som
arbetar full tid skall ljuseti arbetstiden samtidigt minskarattses av
med tolv flestaDe människor kommer sannoliktprocent. att attanse
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detta "bra affär både förär dem själva och ljuseti de därmedatten av
samtidigt hjälper arbetslösa få jobb. Förutom den ökade livskvalitetatt

sänkt arbetstid kan den kortare arbetstiden för många troligenen ger
också leda till ekonomiska besparingar helt eller delvis kompense-som

lönesänkningen. Det gäller sådant mindre behov köpaattrar som
färdiglagad tid själv reparationer på huset,mat, möjlighetgöraattmer

arbetsinsatser på dagis och därmedgöra få lägreatt avgifter, etc.

Genomförande

föregåendeI avsnitt har vi på teoretiskt plan med kalkylex-ett ettmer
empel skisserat de ekonomiska förutsättningarna för arbetstidstör-en
kortning till 35 timmar vecka med bibehållen produktionsnivå. Iper
det här avsnittet diskuterar vi hur sådan arbetstidsförkortning skulleen
kunna genomföras praktiken.i

Vi arbetstidsförkortning och arbetsdelning denatt häranser en av
storleksordningen bör genomföras med kombination lagstiftning,en av
fackliga avtal och "kontrakt" mellan inblandadeett parter.

Ändringen arbetstidslagen, där normal arbetstid förstai etappav en
till 35 vecka, syftar tillsätts timmar allmän ochattper ge en ram

målinriktning för förändringsarbetet. Med arbetstidslagen i botten kan
sedan på arbetsmarknaden förhandla det praktiskaparterna om genom-
förandet. föreslårVi arbetstidslagen liksom idag skall disposi-att vara

det gäller veckoarbetstiden,tiv dvs det skall möjligt förnär vara par-
kollektivtal olika slags avvikelser från lagen.göraterna att genom

Sådana avvikelser kan gälla takten genomförandet, undantag föri
särskilda regler förvissa med skift- och nattarbete,grupper, personer

Eftersom förhållandena varierar starkt mellan olika verksamheterm.m.
det viktigt det finns flexibilitet i genomförandet.är att storen

En grundläggande förutsättning för arbetstidsförkortning skallatt en
komma till stånd detgivetvis finns stark folklig förär opinionatt en
detta. sådanEn opinion det kan skapas politisk majoritetgör iatt
riksdagen för lagändring och starkt tryck i avtalsförhandlingamaetten
för genomföra lagstiftningen. Samtliga inblandadeatt parter rege--

arbetsgivare och arbetstagarering, bör så fort möjligt träffas isom-
någon form "Saltsjöbadsäverläggningar" för slutaatt ettav
"kontrakt" där för arbetet dras och destrategin insatserupp som

förväntas de olika specificeras.parternaav
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Kontrakt arbetstidenom

För arbetstidsförkortning skall fåatt avsedd effekt och leda tillen en
minskad arbetslöshet det viktigt alla berördaär draratt åtparter samma
håll och gör ansträngningar för genomföra omställ-attgemensamma
ningen. skulleDet kunna ske regeringen inbjuder arbets-attgenom
marknadens till överläggningar med syfteparter sluta kontraktatt ett

arbetstidsförkoxtning med ungefär de förutsättningar vi före-om en
slagit Detta kontrakt skulle tjäna förVägvisare decentralise-ovan. som
rade förhandlingar på branschnivå och sedan lokal nivå nuvarandenär
avtal på arbetsmarknaden går i de flesta fall under loppetut, årav
1998.

det följandeI vad varje skulle kunna ställa medpart ianges ettupp
sådant kontrakt.

Staten: lagen, skattesänkning, utbildning

Statens viktigaste bidrag skall fram arbetstidslag ochatt tavara en ny
genomföra sänkning egenavgifterna.en av

denI arbetstidslagen normalarbetstiden till 35 timmar/veckanya anges
och reglerna för övertid skärps. Arbetstidslagen skall fortfarande i
huvudsak dispositiv för möjliggöra flexibelt genomförandeatt ettvara
för parterna.

Sänkningen inkomstskatten, form sänktai egenavgifter, ärav sta-av
bidrag till arbetstidsförkortningen skall innebäratens inte för högtatt

inkomstbortfall för löntagarna och därigenom dra undan efterfrågan i
ekonomin. Sänkningen finansieras minskade kostnader för arbets-av
löshet.

tredjeEtt viktigt åtagande för ställa med utbildningärstaten att upp
och kompetenshöjande olika slaginsatser för snabbt kunnaattav
slussa arbetslösa arbetsliveti efterfrågan på arbetskraft ökarut när till
följd arbetstidsförkortningen.av
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löneåterhållsamhetflexibilitet,Låntagare:

samband med arbetstidsförkortningenbidrag iLöntagarnas är att
arbetstider och krävaökad flexibilitet intei störreattacceptera en

produktivitetsökningen.timlönerna vadhöjningar än motsvararsomav

både tillfälli-arbetstidemas förläggning kanflexibilitetökad iEn avse
konjunkturvariationer.längre och Enarbetstoppar och säsongs-ga

för arbetstagar-lättareflexibilitet kan bli betydligtökad att acceptera
förkortad normalarbetstid.väsentligt Enkombineras medden enna om

betydelse förarbetsplatser haflexibilitet kan på mångaökad ettstor
arbetstidsförkortningen.utfallekonomiskt acceptabelt av

beräknadedenvadTimlönema bör inte höjas än motsvararsommer
kan givetvisarbetstidsförkorming. Dessaproduktivitetsvinsten enav

vilkenarbetsplatser beroende på ibranscher ochmellan olikavariera
kalkylexempel medgenomförs. Vårtarbetstidsforkortningenform en

30timlönehöjningproduktivitetsförbättring och procentmotsvararsom
riktpunkt iskulle kunnaarbetstidsförkortningen som enangesav

förhand-och lokalaavvikelser centralamöjlighet till ikontraktet, med
arbetsmarknaden.lingar på

nyanställa arbetslösaArbetsgivare:

verkligentillskallfrämsta bidragArbetsgivarnas attatt mansevara
går bort ocharbetstidtäcka denförnyanställningargör somsomupp

dentimlöner. Om inteproduktivitet och höjdaökadinte ersätts av en
ochdrifttiderstället drar påstånd och itilldelen kommer nerman

högkvarståendeminskad produktion,leda tillproduktion skulle det ar-
viktigt varjedärförstatsñnanser.försämrade Detbetslöshet och är att

praktiska lösningar inomhittakänner starktarbetsgivare attett ansvar
till stånd.kommerverkligen nyanställningararbetsplats såsin att

medtillsammansbör också liggaåtagandenarbetsgivamasI statenatt
utbildning och kompe-får nödvändignyanställd personalverka för att

tensutveckling.
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Tidsföljd

Den exakta tiden för genomförandet arbetstidsförkortningen till 35av
timmar/vecka kommer sannolikt variera mellan olika branscheratt och
kanske också arbetsplatser. Ur många synpunkter det angelägetär att
sänkningen arbetstiden sker så snabbt möjligt, i ellerav gärna ettsom
högst två Det arbetslösasteg. kangör fåatt arbete tidigare och driver
på olika organisatoriska lösningar kan bidra till förbättradsom en
produktivitet. I vissa fall och/eller för vissa personalkategorier kan en
något längre övergångsperiod lämplig, för undvika flask-t attvara ex
halsar och hinna utbilda nyckelpersoner. Det kan också så deattvara
fackliga organisationerna i vissa fall vill ha något längre tid för om-
ställningen så sänkningen månadslönenatt för heltidsanställda kanav
balanseras och kvittas normala löneökningarmot under några år.

Statens skattesänkningar till takten i arbetstidsförkortningenanpassas
och avtalen lönekompensation. En viss flexibilitet måste finnas,om t

det visar sig löneökningama blir väsentligtatt beräk-ex om större än
nade produktivitetshöjningar. I sådant läge skulle delett deen av
sänkta egenavgifterna i stället kunna läggas till sänkta arbetsgi-över
varavgifter.

Jag såledesmig förslagmajoritetens veckoarbetsti-motreserverar om
dens omfattning.

Beräkningsperiod för genomsnittsberäkning arbets-av
tid.

Veckoarbetstid

Jag ocksåmig veckoarbetstiden arbetstidslagenemot iattreserverar
skall få genomsnittsberäknas så lång periodöver veckor. Itiosom
arbetstidslagen bör perioden begränsas till fj/ra veckor.

De på arbetsmarknaden,parter är längreöverens beräk-attsom om en
ningsperiod önskvärd, harär möjlighet avtala längre period.att om
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Nattarbetstid

påfrestningar för arbetstagarna. Arbetspas-innebär särskildaNattarbete
Åtta arbetstids-för riktvärdet idärför långa. timmarbör inte ärvarasen

lagen.

för skall få genomsnitts-arbetstiden nattarbeteföreslårMajoriteten att
Genomförs detta försvinner detfyra månader.tillberäknas upp

inteparagraf skulle nattarbetama. Förskyddsvärde denna attge
bör beräkningsperiodenurholkas alltför mycket,skyddsvärdet ska

arbetsmarknaden,påfyra veckor. Finns dettill högstbegränsas parter
avtala detta.period, finns möjlighetvill ha längre att omsom

arbetstidsla-förslag,därför imajoritetensJag mig attmotreserverar
fyra månader förberäkningsperiod till genomsnitts-medge uppgen en

arbetstidsla-Beräkningsperioden börnattarbetstid. iberäkning av
veckor.till högst jjzrabegränsasgen

omfattningarbetstidensordinarieDen

till längre arbetsti-oroande tendenshar det funnitsårenDe senaste en
därförfår intefå fortsätta.utvecklingen bör inte Detder i Sverige. Den

arbetstider.för längrearbetstidslagenfinnas iutrymme

fårveckoarbetstidenordinariedenförslagmajoritetensOm attom
begränsning ibifalles, föreslår jagveckauppgå till 40 timmar enper

avtalveckoarbetstid, såavseende ordinariedisposivitetsrätten att om
skallvecka inteveckoarbetstid timmar40längre ordinarie än varaper

möjliga.

Ändringar arbetstidslag.förslag tillmajoritetensi ny

förslaget tillföljande ändringar iföranlederreservationerMina ny
arbetstidslag:

Ändring enligt följande:§15

enskildadetarbetstid bestämts iarbetstid denOrdinarie är som
anställningsavtalet.
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fårDen tilluppgå högst 35 timmar vecka i genomsnitt underper en
beräkningsperiod högst fyra veckor.om

Ändring§20 första meningen enligt följande:av

Arbetstiden för nattarbete får inte överstiga genomsnitt åttaett av
timmar 24-timmarsperi0d under beräkningsperiod högst fyraper en om
veckor."

§21 Om inte yrkandet i bifalles,§15 yrkar jag följande tillägg i §21
införas efter första stycket:att

Vid avvikelse från bestämmelserna i §15 får den förövre gränsen
ordinarie arbetstid inte överskxidas."
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Reservation ledamoten Karl Olof Stenqvist,av

Allmänt

konkurrens-förslag tillräcklig hänsyn tillMajoritetens inte atttar en
förutsätter flexibla arbetstids-produktion och tjänsterkraftig av varor

utredning-underlåtitregler. har majoritetenDet göra, trots attatt en av
undersöka påhuvuduppgifter enligt kommittédirektiven attvar,ens

svensk lagstiftning.flexibla arbetstidsregler kan införas i Ivilket sätt
nödvändig flexibilitetkommittén förutsatt istället har majoriteten i att

kollektivavtal.skapasarbetstidema genom

arbetstidslags begränsningarinnebär gällandeförslagMajoritetens att
gällerbibehålls.och förläggning i Detarbetstidens längdkring stort

arbetstid ochordinarie40-timmarsvecka, indelning ireglerna om
har byggts påoch veckovila.jourtid, beredskapstid, Dessaövertid, rast

totalarbetstid, dygnsvilaregler begränsningmed EG-direktivets om av
ledighetsregler iföreslagits ytterligareharnattarbete. Därutöversamt

förstärkt inflytan-föräldraledighetmed ochsamband samt ettsemester
den enskilde arbetstagaren.förläggning förarbetstidensde på den egna

längd och förläggningkring arbetstidenslagreglerkatalogDen somav
flexibla och produk-möjligheten tillföreslår, begränsarmajoriteten

väsentligt denoch liggertionsanpassade arbetstider över europanorm
dessutom tvingaLagreglerna kommerEG-direktivet attanger.som

för uppnåkollektivavtalslösningartill dyrköptamånga arbetsgivare att
Lagförslagetsarbetstidema.erforderlig produktionsanpassning av

lönekost-därför starktdetaljrikedom kommerinnehåll och att vara
nadsdrivande.

arbetstidslagflexibelEn

skulle medutifrån produktionens kravflexibilitetväsentligt bättreEn
kunna uppnåsförslag,huvuddragen i majoritetensbibehållande omav

gjordes förslaget.följande ändringar i
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ll, 13 och 14 ändras så skyldigheterna läggaatt att ut raster,
dygnsvila och veckovila med rättighet för den enskildeersätts en
arbetstagaren dessa ledigheter, han inteatt ta ut medannatom enas om
sin arbetsgivare. Dessutom bör jourtjänstgöring och beredskapstjänst i
likhet med EG-direktivet inte räknas arbetstid.som

ändras§ 15 så den ordinarie arbetstiden på högst 40 timmar veck-iatt
i genomsnitt beräknas på period år. Förslaget står iett över-an en om

ensstämmelse med EG-direktivet i och med innehåller be-§ 19att
gränsningen den totala arbetstiden.av

ändras§ 17 så övertiden får uppgå till 200 timmar år enlighetiatt per
med gällande arbetstidslag. Majoritetens förslag halvera övertidsut-att

till 100 timmar år, skulle allvarligt försvåra arbetsgivarensrymmet per
möjlighet snabbt och med kompetenta lösa plötsligtatt ersättare upp-
komna bemanningsbrister. arbetsplatsEn måste ha möjlighet lösaatt
produktions- och verksamhetsstömingar. Begränsningen övertidsut-av

särskilt anmärkningsvärd då majoritetens förslagär ocksårymmet
innehåller ökade krav på arbetsgivaren, tillmötesgå enskilda arbets-att

önskemål ledighet och omläggning arbetstider.tagares Attom av
lagstiftaren samtidigt skulle ifrån arbetsgivarna deta ett mest cent-av
rala medlen lösa tillfälliga och plötsligt uppkomna personalbristeratt

oacceptabelt och strider i hög grad kommittédirektivetär mot om mer
flexibla arbetstider deni svenska lagstiftningen.

Genomförs förändringarangivna förslag,majoritetens skulleovan av
jag kunna ansluta mig till majoritetens förslag i övrigt.
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Reservation ledamoten Marianne Hörding,av
Svenska kommunförbundet

Flexibilitet i lagregler

utredningensEtt uppdrag har varit föreslå flexiblatre reglerattav mer
arbetstidslagstiftningen.i Jag utredningen inte lyckats med detattanser

i önskvärd omfattning.

modellEn utredningen diskuterade det skulle gälla friareattsom var
regler för förläggning arbetstid vid arbetsplatser med kollektivavtalav
och fortsatt strikta regler för arbetsplatser saknade kollektivavtal.som

det hadeJag varit modell värd skulletror Den förutompröva.atten
flexibilitet givit incitament för träffa kollektivavtaläven i arbets-att
tidsfrågor Kommunförbundet förordar.vägen som-

En fråga utredningen diskuterade utforma reglernaattannan som var
olika vilor och individuell rättighet för den enskilderasterom som en

Ävendisponera i stället för skyldighet för arbetsgivaren.att över deten
jag hade varit bra öka flexibiliteten och öka indivi-sätttror ett att även

dens inflytande. i allDetta synnerhet eftersom möjligheten finns inom
EG-direktivets ram.

flexibilitetDen finns i förslaget rörande begränsningsperioden försom
ordinarie arbetstid ändrar föringenting kommunala sektorn eftersom
kollektivavtalen redan idag i många fall har bestämmelser med långa
begränsningsperioder.

Dock neutrala lagregler vad häller partsfråganär vid kollektivavtals--
lösningar positivt flexibilitetssynpunkt.ur-

Övertidsbegränsning
Jag mig den föreslagna halveringen övertidstaketmotreserverar av
från 200 till 100 timmar. därvid kompensationsledighetAtt inte skall
likställas med fullgjord ordinarie arbetstid för kommunala sektornär
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mycket marginell betydelse eftersom det flertalet anställda påstoraav
fårinitiativ sin övertid kompenserad ieget pengar.

Utredningens rörande möjliga sysselsättningseffekter inteargument är
övertygande, i all synnerhet de kommunala arbetsgivarna redansom
idag in personal utifrån i den utsträckning möjlig itar extra ärsom
stället för beordra övertid redan anställda. Därvid utför bl.a.att av
lönekostnadema övertid på detspärr är sättatt parter-en genom som-

varit kompensationsnivåer dyrt betalaöverens sättett attna om -
arbetskraft.

från framhållits behovethar utredningens majoritet övertidDet att av
torde minska med hänsyn till ordinarie arbetstid föreslås kunnaatt
förläggas längre begränsningsperiod. dockJag inte såöver ärtroren
fallet förläggning ordinarie arbetstiddå frågan arbeteom av avser som

övertiduttag handlar tillfälligakan förutse och planeras, medan ochom
oftast fordrasoförutsedda situationer, där den kompetensäven som

finns bland de redan anställda.
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Reservation ledamoten Karl Pfeifer, Land-av
stingsförbundet

Inledning

utredningensEtt viktigaste uppdrag har varit föreslå flexiblaattav mer
lagregler för förläggning arbetstiden. Jag utredningen inteattav anser
har lyckats med det i önskvärd omfattning.

modellEn utredningen diskuterade det skulle friaregällaattsom var
regler för förläggning arbetstid vid arbetsplatser med kollektivavtal,av
och med fortsatt strikta regler för arbetsplatser saknade kollekti-som
vavtal. det hadeJag varit modell värd skulleDentror att pröva.atten
förutom flexibilitet vid många arbetsplatser förincitamentäven ettge

träffa kollektivavtal, fortfarande bästa skydd olämpligatt motmen ge
arbetstidsanvändning vid de arbetsplatser där det förmodligen bäst
behövs.

frågaEn utredningen diskuterat utforma reglernaattannan som var om
olika vilor och individuell rättighet för den enskilderaster attsom en

Ävendisponera stället föri skyldighet för arbetsgivaren.över som en
det hadejag varit bra öka flexibiliteten och ökatror sättett att även
individens inflytande.

emellertidJag den inledande kritiken ändå bereddär i huvud-trots att
sak ställa mig bakom utredningens förslag då det i ändå intestort
innebär fler inskränkningar flexibiliteteni vad kan följaän sägassom

det arbetstidsdirektiv från EU vi måste efter. Vidarerättaav som oss
föreslår utredningen regler det förmöjligt landstingenäven gör attsom
med från reglerna dygnsvila, veckovila och nattvila kunnaavsteg om
bedriva verksamhet på rimligt det olika skäl intesätt ävenett om av
skulle träffas kollektivavtal. Här jag utredningen har lyckatsattanser
bra. Det bra utredningen föreslår lagstiftaren skaär även att att vara
neutral frågani på vilken nivå kollektivavtal arbetstider skaom om
träffas.
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Övertidsbegränsning
det finnsMen väsentlig punkt jag kaninte ställa bakom,migen som

nämligen den föreslagna halveringen övertidstaket från till200 100av
timmar. föreslagnaden regelnMot jag mig. Jag denattreserverar anser
föreslagna halveringen ingrepp arbetsgivarensi möjligheterär ett stort

kunna klara oförutsedda arbetstoppar inte alltid kanatt som pareras
med nyanställningar. Begränsningen dessutom då det iär ännu större
den nuvarande arbetstidslagen finns möjlighet för Arbe-även en
tarskyddsstyrelsen medge dispens det olika skäl inte varitnäratt av
möjligt träffa kollektivavtal.att

detI perspektivet kan hålla medjag utredningens majoritetstora attom
det angeläget flera arbetstagare bereds sysselsättning föri ställetär att

redan anställd personal arbetar ordinarie heltidsmått. Jagatt än ettmer
har dock i utredningen framhållit det redan idag förhåller sig såatt att
landstingen undviker låta arbetstagare arbeta Övertid behovatt när av

Övertidsarbetandeytterligare arbete uppkommer. arbetstagares arbete
med hänsyn till övertidsersättning dyrare det arbete utförsär än som av

personal eller nyanställd personal. funnitJag har inte heller någotextra
belägg för det på landstingens område skulle förhållas sig såatt att
övertidsarbete planeras in. Jag övertidsarbete till itvärtomtror att tas
fall det förutse ellerinte går det olika skäl inte lämpligtnär när äratt av

lösa med nyanställning. kan till exempel fråga hastigtDetatt vara om
uppkomna sjuk- eller ledighetssituationer eller behov förlängaatt ettav
visst arbetspass med kan fråga arbetenågra timmar. Det även vara om
till vilket det fordras specialkompetensviss inte går medatten som
rimliga medel rekrytera. kan fråga det uppkomnaDet attvara om
behovet bara mindre antal timmar räcker till anställ-inteär ett som en
ning vid liten eller liten arbetsplats.orten

frånDet har utredningens framhållits behovetmajoritet övertidatt av
torde minska med hänsyn till ordinarie arbetstid föreslås ska kunnaatt
förläggas längre begränsningsperiod. dock inte såJagöver ärtror atten
fallet då frågan förläggning ordinarie arbetstid arbeteom av avser som
kan förutses och planeras, övertidsuttag tillfälligahandlarattmen om
och oförutsedda situationer. vårt kollektivavtal har dessutom redanI vi

förläggamöjlighet arbetstiden längre begränsningperioderöveratten
vad följer den dispositiva lagen.än som av
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Reservation ledamoten Iréne Nilssonav
Carlsson, Arbetsgivarverket

Inledning

Ett utredningens viktigaste uppdrag har varit föreslå flexiblaav att mer
lagregler för förläggning arbetstid. Jag utredningen inte harattav anser
lyckats med det i önskvärd omfattning.

Möjligheter till ökad flexibilitet

En modell utredningen diskuterade det skulle gälla friareattsom var
regler för förläggning arbetstid vid arbetsplatser med kollektivavtalav
och med fortsatt strikta regler för arbetsplatser saknar kollektivav-som
tal. Jag det hade varit modellatt värd Den skullepröva.attanser en
förutom flexibilitet vid många arbetsplatseratt incitamentävenge ge
för träffa kollektivavtal, fortfarandeatt starkast skydd motmen ge
olämplig arbetstidsanvändning vid de arbetsplatser där det förmodligen
bäst behövs.

En fråga utredningen diskuterade utforma reglernaannan attsom var
olika vilor och individuell rättighet förraster den enskildeom som en
disponera i stället föratt över skyldighet för arbetsgivaren.som en

Även det jag hade varit bra öka flexibilitetenett sätt ochatt ävenanser
öka individens inflytande.

Det bra lagen föreslåsär neutralatt det gäller tecknarnärvara vem som
kollektivavtal såväl arbetstagarsidanpå arbetsgivarsidan.som

Tillämpningsområdet

Den arbetstidslag träder krafti den 23 november 1996 innebärsom att
alla möjligheter till kollektivavtalslösningar EU-direktivet medgersom
också står för arbetsmarknadensöppna i Sverige. Det innebärparter att
EU-direktivets regler inte tillämpliga inom viktigat.ex. är delar denav
statliga verksamheten fordrar speciella arbetstidslösningar. Dettasom

betydelsefullt förär många statliga arbetsgivares möjligheter att upp-
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Utredningen föreslår utvidgningstatsmaktemas krav.fylla avnu en
vilkethärrör från U-direktivettillämpningsområdet för regler Esom -

statligabetydande svårigheter för mångainnebärakommer att ar-
den föreslagna utvidgningenbetsgivare. migJag mot avreserverar

Arbetstidslagenuppfattning börtillämpningsområdet. Enligt min
tillämpningsområde.EU-direktivetsgälla forendast

kunnaunder förutsättningarvissaför arbetsgivarnaMöjligheten att
kollektivavtal saknasdet fallarbetstidslösningar isärskildabesluta om

statliga sektorn.tillräcklig för dennödvändig inteär men

Övertidsbegränsning
bakom, nämli-ställakan migväsentlig punkt jag intefinnsDet somen

tillfrån timmarövertidstaket 200halveringenföreslagnaden avgen
regeln jag mig. Jagden föreslagnatimmar. Mot att100 anserreserverar

möjlig-arbetsgivarensingrepp ihalveringenden föreslagna är ett stort
medkaninteoförutsedda arbetstopparkunna klarahet att parerassom

då det denidessutomBegränsningen störrenyanställningar. ännuär
Arbetarskydds-möjlighet förfinnsarbetstidslagennuvarande även en

möjligtskäl varitolika intedetmedge dispens attstyrelsen näratt av
kollektivavtal.träffa

skall expandera.sektornden statliga inteanförtharStatsmaktema att
delar denutesluten inompersonalstyrkanutökning är storaEn avav
delvis kunnaskulleövertidsarbetetbegränsningstatliga sektorn. En av
fordrar dockarbetstidsförläggningsregler. Detflexiblaske mergenom

utredning-ligger iarbetstidslag vadflexibelväsentligt än sommeren
begränsninggenerellbakgrund kan intedennaförslag. Mot avenens

för de statligamöjligheternadet gårskeövertidsarbetet överututan att
önskad kvalitet inommedutföra uppdragklaraarbetsgivarna attatt

tid.utsatt

Idag det iövertidsarbetet.fördelningen äraspekt gällerEn avannan
intresserade på sigarbetstagaretillräckligt mångaregel är att taavsom

samförståndövertiden iförläggaskall gåför detövertidsarbete attatt
riskenökarfördelas flerövertiden påSkallenskilde.med den personer

önskar arbetaintebeordraarbetsgivarna tvingas attatt sompersoner
övertid.
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tredjeEn aspekt gäller tillväxten i ekonomin. Med modern produk-
tionsteknik kräver beställama flexibilitet i produktion och leve-stor

finnsDet risk begränsningar i övertidsarbetet innebäratt attrans.
svenska företag order konkurrensi med utländska företag. Dettatappar
påverkar samhällsekonomin och sysselsättningen negativt och försvå-

finansieringen den offentliga verksamheten.rar av

ll 16-1277
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Ingalill Landqvist-Reservation ledamotav
Westh, LO

arbetsgivareförändringarföreslårMajoriteten sammantaget gersom
begränsasverksamhetorganisera sin utan attstörre utrymme att av

lagen.

möjlighet träffade fackliga organisationernasinnebärDetta attatt
och sociala ochverksamhetens behovbalanserarkollektivavtal som

nuvarande balansinnebärförsvåras.hänsyn Dettahälsomässiga att
rubbas till arbetsgivamasmotstridiga intressenmellan parternas -

fördel.

fram isådant förslag läggsobegripligtdettyckerJag ettär attatt en
arbetslöshetochbetingade motsättningarekonomisktsituation när

lag-behöver heller ingainflytande. Vide anställdasförsvagatredan
och familjeliv,förena arbetesvårighetenökar tvärtomförslag attsom

arbetstidsförkortning.enligt många,situation,dagensmotiverar en

punkter.majoritetsforslaget på följandedärför biträdaintekanJag

till fråganförhålla neutrallagstiftaren bör sigMajoriteten att ommenar
lagens regleravvikelser frånföreslåsDärförträffas.avtal ska attvar

kräverinställningenkollektivavtal.lokala Denikunnaska görasäven
vanligtmöjligt ochbåde fulltDetdet ingrepp görs. ärinte som nu

bemyndigandeefterorganisationerlokala fackligaförekommande att
arbetstid.träffar avtalorganisationercentrala omav

framföravtalsslutande på nivålagstiftaren inteOm att engynnaavser
bibehållas.nuvarande reglerbordeannanen

arbetsgivarpartensunderstödjerlagstiftningenblirResultatet attannars
ochhuvudtagetavtalsslutandetdecentralisera överallmänna strävan att

väljaarbetsgivarpartenDärmed kansynnerhet.arbetstidsfrågor ii
verksamhets-förutsättningarhotfullaförhandlingar såförtillfälle att

studeratkommitténfalldå ipåtryckning,utnyttjaskan somsomsom -
arbetstidsavtalför framtvingauppsägningarhot använts att somom-

inslag.tvivelaktigasynnerligeninnehåller

tillfår uppgåarbetstidordinarieverkar förslagetriktningI attsamma
40-timmarsrege1n i10-veckorsperiod.undergenomsnittitimmar40 en
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nuvarande arbetstidslag inte endastär arbetstidsmått dessutomett utan
förläggningsregel arbetstagaren förutsägbarhetgaranterar bådeen som

frågai den till arbetet bundna tiden och frågai inkomster.om om
Majoritetsförslaget innebär arbetsgivare ensidigt kan bestämmaatt att
variera arbetstiden inom vida med endastgränser två veckors varseltid.

denUtöver arbetstid bestämts i arbetstidsschema måste arbets-ettsom
följaktligen bereddtagaren stå till förfogande föratt ytterligarevara

arbete med full arbetsskyldighet. Detta intrång dispositioneniär ett av
den fria tiden.

Jag det i fallvissa kan befogat,att och också i arbetstagar-anser vara
långsiktiga intresse låta veckoarbetstidenatt variera. börDet docknas

träffas avtal detta i varje särskilt fall så hänsyn kan tillattom tas
svårigheten förena arbete med familjeplikter,att till hälsoskäl, att

för omfattningengränser desätts variationer kan komma iav som
fråga, adekvat varseltid införs, betalningsregleratt ochatt anpassas en
med hänsyn till graden olägenhet befogad kompensation kan över-av
enskommas. Detta vad i praktikenär sker då nuvarande reglersom nu,

arbetstagarsidan förutsättningar hävda dessa intressen för-iattger
handlingar.

Majoriteten rycker undan förutsättningarna för träffa rimliga lokalaatt
överenskommelser.

Majoriteten föreslår vidare, skäl och stridi medutan medi-att ange
cinsk expertis, nuvarande nattarbetsförbud avskaffas.att Arbete på

alltid oberoendeär nattarbetspassensnatten längd, belastning fören, av
hälsan arbetet i sig inte särskiltoavsett riskfyllt ellerär ansträngan-om
de. Nattarbete bör därför inte förekomma inte särskilda skäl moti-om

detta. Regeln dygnsvilas förläggning borde därför utformasverar om
så dygnsvila ska förläggas tillatt inte verksamhetensnatten art,om
allmänhetens behov eller andra särskilda omständigheter kräver att
arbetet fortgåmåste under natten.

Undantagsregeln i veckovilebestämmelsen har fått otillfredsställan-en
utfonnning.de Uttrycket tillfälligtvis överförs från gällande rätt men

betydelse. Detta skapar oklarhet. Den regeln betyd-ges en ny nya ger
ligt vidare undantags-möjligheter. Vad med sakliga teknis-som menas
ka eller arbetsorganisatoriska skäl oklart så länge EG-domstolenär inte
utbildat någon rättspraxis. Detta inbjuder till rättstvister med sannolikt
mycket långa handläggningstider. Under alla förhållanden torde ut-
trycket betyda något helt gällandeän medgerannat undan-rättnu som

bara det föranlett något förhållandetag är inte kunnatom av som
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tillfälligtvis innebördenförutses. Uttrycket har i det sammanhanget den
ska räkna med störningar ocharbetsgivare i sin planläggningatt nor-

händelser inskränka påklara oförutseddamalt kunna även utan att
kan detföreslagna utfominingen regeln inteveckovilan. Med den av

veckovila kan planeras bara det inteuteslutas kortare tatt upprepaso m
alltför ofta.

föran-föräldraledighetslagen uppenbartföreslagna ändringen iDen är
förslaget övrigt innebärökade för arbetstid iledd det utrymme somav

Ändringen dockbarnfamiljer. intekonsekvenser detta får föroch de är
förkorta sinNuvarande regel föräldrar hartillräcklig. rätt attattom
arbetsgivarefrån 40-timmarsvecka. Ommed utgårarbetstid 25 % en

och undertill 48 timmarmöjlighet förlägga arbeteatt merauppnu ges
åsyftadefjärdedel detförkortning med intevissa veckor enger en

förslagetmed i övrigtkorrespondensresultatet. iFör att ge samma
småbarnsföräldrar kan minska sinregeln utformas såresultat borde att

detta följer emellertidvecka. Medtillarbetstid 30 timmar perner
vilket visarföräldrapenning utgårkonsekvenserekonomiska attom
gäller konsek-tillräckligt vadanalyseratsförslaget intesammantaget

förvärvsarbete och familjförenaför kunnaatt eansvar.venserna

enligt minvälkomnassemesterlagentill ändringFörslaget ärmenav
för denlångtgående. Eftersom dettillräckligt närmastemening inte

arbetstidsförkortninggenomföra allmänmöjligt ärtiden inte är att en
skullearbetstidsrefonnledigheterför tillfälliga upp-somenen resurs

dra fullska kunnaföräldrar. deFörinte minstskattas många, attav
haborde deveckor4friare disposition översemesternytta avav en

föräldrar i frågatillkommerledighetenförlägga denrätt att somsamma
arbetstid.kortareförläggning avom

tillskrivas denfårvilkettekniska bristerFörslaget har vissa närmast
författningskommentar.ochlagtextvid utarbetandetråtthast avsom

vid den kvittningska gällavadframgår inteDet närmaret avsomex
behovethellertillåten, inteföreslås bliövertid övervägs av ensom

bevakninggrund förövertidsarbeteutförtnotering somavgemensam
begränsningsregeln och kvittning.av

detanalyserartillräckligtframhålla utredningen inteocksåvillJag att
direktivensföreslåsförändringardeverkliga behovet tarutansomav

behöver Enutgångspunkter integivnaanvisningar penetreras.somsom
utredningen gjort,arbetsplatsbesökljuset deskulle, särskilt ianalys av

långtgå-arbetstiden,ivid handen variationer tattnärmast o m merge
förekommerredanföreslår bli möjliga,utredningenvadende än grun-
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dade överenskommelserpå hänsyn till både verksamhetens ochtarsom
arbetstagarnas behov.

Utredningen har heller belystinte hur förslaget påverkar partsförhål-
landena och det det stöd till den ärpartenom ger svagare som en
uppgift för lagstiftningen på detta område.

Slutligen:

Statliga kommittéer och utredningar ska enligt direktivet 1994:124
redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser förslag.sinaav

1993/942147 jämställdhetspolitiken,regeringens propositionI om
Delad makt, delat betonas för alla poli-regeringens attansvar, ansvar
tiska mål och beslut ska könsperspektiv för ökaett attgenomsyras av
jämställdheten mellan könen och stärka kvinnornas ställning.

lagförslaget enskild föreslagenkonstaterar inte sig varjeJag att vare ur
jämställdhetssyn-förändring eller totalt tillräckligt bedömtärsett ur

punkt.

förslaget innebärordentlig analys skulle, enligt min mening, visaEn att
heltidsarbete desvårigheter för kvinnor klara familjeansvar och påatt

ställa det föreligger risk förvillkor arbetsgivare kan och att stornya
rekryteringsbarriärer för kvinnor på grund den beredskapinformella av

flexibilitet kan ställa krav för anställning.till arbetsgivaresom som
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Reservation ledamoten Lennart Sjösten, TCOav

Jag avvisar förslaget till arbetstidslag.ny

Jag möjlighet till flexibelatt arbetstidsförläggninganser en mer ger
för kortare arbetstid.utrymme Arbetstiden bör sänkas med 100en

timmar år vid sekelskiftet vilketsenast 37,5 timmarsmotsvararper
arbetstid vecka.per

Jag börvi ha normerande arbetstidslag.att Med lagen basanser en som
ska vi, kunna träffa kollektivavtal för de anställda. Jag har isom nu,
likhet med vad arbetstidskommittén konstaterat det finns antalatt ett
skäl talar för vissa delar i lagstiftningen fortsättningsvisatt till sinsom
karaktär ska tvingande. Dels överväganden rörande hälsavara p.g.a.
och säkerhet EG:s arbetstidsdirektiväven fortsättnings-attmen p.g.a.

kommervis för arbetstidsfrågorna.att yttreange ramar

Arbetstidslagen ska skydd, så de anställda fårett yttersta attvara en
god arbetsmiljö från såväl social hälsomässig utgångspunkt.som
Arbetstidens längd och förläggning viktig ingrediens i godär en en
arbetsmiljö. Arbetstidslagen ska komplement till arbetsmiljö-ettvara
lagen.

Arbetstidslagen har debatteni ifrågasatts med hänvisning till att ar-
betslivets villkor regleras kollektivavtal. medlemAtt igenom vara en
facklig organisation innebär inte automatiskt omfattasatt man av
kollektivavtal. krävsDet arbetsgivaren har tecknat kollektivavtalatt ett
med den fackliga organisationen.

Utvecklingen i samhället går ökad andel småföretagmot en av som
innebär förbunden rekryterar medlemmaratt på allt fler arbetsplat-små

Därmed får förbunden ofta oorganiserade ochmotparter ärser. som
inte omfattas några kollektivavtal. Många TCO-förbund har ocksåav
medlemmar på arbetsplatser där det finnsinte någon klubb kansom
förvalta kollektivavtal, vilket försvårar denett fackliga tillsynen av
arbetstidsfrågoma. På sådana arbetsplatser arbetstidslagenär trygg-en
het för den anställde. Vidare den skydd för individenär vidett nyan-
ställning och/eller vid omreglering anställningen. Individensen av
inflytande arbetstiden kan baraöver via lagar och avtalgaranteras samt
förstärkas god arbetsorganisation.av en
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Den nuvarande lagen främst till förär skydda de anställdaatt mot
ohälsosamma arbetstider, vilket lagen gör föratt sättagenom normer
hur lång arbetstiden ska och reglera arbetet ska utföras.när Menvara
lagen helt dispositiv,är vilket innebär alla kan åsidosättas,att gränser
vilket i sin det normerandetur gör syftet försvagas.att

lagenNär så veckoarbetstidenöppnas kanatt varieras inu större ut-
sträckning under längre tidsperioder bör lagens tydligaregränser vara
för vad inte får överskridas i tidshänseende och i fråga for-som om
läggning arbetstiden. Genom lagen kommer vila på civilrätts-att attav
lig grund kommer Arbetarskyddsstyrelsens tillsyn falla bort och dåatt

jag det bör finnas krav i lagenatt arbetsgivarenett haranser attom en
skyldighet redovisa de anställdas arbetstider,att övertidsuttag mm.

Min uppfattning det generellt finnsär stark individuellatt önskanen
kortare arbetstid och inflytande förläggningen.större över Flexi-om

bilitet kan öka den enskildes inflytande och detta bör ske utan att
kollektivavtalets regler åsidosätts eller den enskildes frihet sker påatt
bekostnad den fackliga organisationensatt roll förändras.av

Kommittén föreslår lagstiftningen inte längre ska ställaatt krav på
central medverkan kollektivavtal,i avvikelser från lagen ska göras.om

denna delI lagförslaget inte jag kommittén har belystattav anser
konsekvenserna tillräckligt. Vad händer klubb lokal nivåom en - -
tecknar avtal före förbundet central nivå Vadett gäller klubbenom-
tecknar avtal står i strid med avtalett tecknat för-ett ärsom som av
bundet

Arbetstidens längd påverkar hälsan, särskilt flera långa arbetspassom
och arbetsveckor följer på varandra, vilket ökar belastningen på de
anställda. Nattarbete och andra former obekväma arbetstider ökarav
dessutom risken for olycksfall och sjukdom bland personalen. Denna

arbete kompenseras redan medtyp veckoarbetstiden korta-att ärav nu
Jag eftersom lagen har kompletterats med ökadeatt möjlighe-re. anser
till flexibilitet bör beredskapstidter räknas ordinarie arbetstidsom

motsvarande femtedel beredskapstiden. Jag vidareen attav anser
jourbegreppet ska utgå lagen. Längsta arbetspass dag, dygn ellerur per
vecka ska lageni och det ska framgå lagen långaävenanges attav
arbetspass i första hand ska kompenseras med kortare arbetstid. Läng-
den på dags-, dygns- eller veckoarbetstiden ska stå i relation till den
hälsomässiga belastningen på den enskilde.
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Sammanfattningsvis därförjag inte förslaget till arbetstids-attanser ny
lag uppfyller krav på normering jag grunden för kunnaär attsom anser
teckna bra kollektivavtal.ett

I många verksamheter tillåts arbets/driftstider bli flexibla. Jagmer
sådan utveckling ska kombineras med de anställdasatt attanser ar-

betstid blir kortare. Jag arbetstiden bör sänkas med 100 tim-attanser
år vid sekelskiftet. sådan sänkningEnsenast motsvararmar per en

arbetstid på 37,5 timmar vecka. koppla arbetstidsförkortningAttper
till flexibilitet jag nyckeln till komma förbi de låsningarär attanser

förhindrar ökad flexibilitet för verksamheten och förkortadesom
arbetstider för individen. Kopplingen mellan förkortad arbetstid och
ökad flexibilitet många effekter.positivager

den enskilde innebärFör förkortning arbetstiden förbättradävenen av
arbetsmiljö hälsoperspektivet blir tillgodosett på positivtatt ettgenom
sätt.

Jag kortare arbetstid ökad jämställdhet, vilketattanser en ger ger mer
tid för social gemenskap ökat för såväl fackligtsamt utrymme som
politiskt engagemang.

delar kommitténsJag inte uppfattning arbetsmarknadens iatt parter
avtal kan åstadkomma arbetstidsförkortning. skulle möjligenDettaen
kunna komma till stånd på vissa delar arbetsmarknaden. Jagav anser

det krävs politiskt beslut arbetstidsförkortning för helaatt ett om en
arbetsmarknaden.

Grunden för kombinera ökad flexibilitet med arbetstidsförkort-att en
ning tillåta veckoarbetstiden varierar vad idagär att att än ärmer som
möjligt och till lägre kostnad. Kostnaderna blir automatiskt lägreen

övertiden reduceras korrigerasatt topparnaom genom genom en annan
utläggning den ordinarie arbetstiden. Möjligheten avvika frånattav
arbetsmiljölagens och EU-direktivets skrivningar ska enligt min upp-
fattning kompenseras minskning arbetstiden.genom en av

Arbetstidsförkortning i kombination med ökad flexibilitet frigör enga-
hos personalen och ökar verksamhetens effektivitet. Detgemang

kommer höja produktiviteten i verksamheten och då betalasatt en
förkortning arbetstiden de effekterna.positivaav genom

För kortare arbetstid ska öka sysselsättningen krävs det förkort-att att
ningen inte ökar lönekostnadema, alltså ligger förinom detramen
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ocksåför kostnadsökningar.samhällsekonomiska Det ärutrymmet
leder till kortare driftstider ochförändringen samtidigtviktigt inteatt

effekt för-övertiden inte ska ökaöppettider. Jag att som en avanser
enligt modellEftersom ökad flexibilitet, minkortningen. storageren

normalarationell Verksamhet detmöjligheter klara attutanatt av en
effekter sysselsätt-blir högre, detta positiva påarbetstidsuttaget ger

ningen.

möjlighetenoch kortare arbetstid skaför ökad flexibilitetInom ramen
önskar längre arbetstid.deltidsanställda,prövas att somge

uteslutasmed det inte kanlikhet migKommittén i attatt enanser
arbetslös-bidrag till minskaskulle kunnaförkortad arbetstid ett attge

lägga förslagkommittén har modDärför beklagar intejagheten. attatt
ökad flexibilisering.kombination medarbetstidsforkortning iom en

syssel-till ökaalla möjlighetersamhället måsteJag pröva attattanser
sättningen.
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Särskilt ande ledamoten Margareta An-av
dersson c
Idag kan arbetsgivare beordra anställd arbeta 200 timmaratten en per
år ordinarie arbetstid. kanDessutom arbetsmarknadensutöver parter
komma andra övertidsmått och hur dessa skallöverens ersättas.om

Kostnaderna för arbetslösheten för samhället. Denär stor posten
medför skatterna måste behållas höga eftersom alla försörjasmåsteatt

de har arbete eller inte.oavsett om

andra länderI i med arbetslöshetsproblemEuropa Sveri-isamma som
går diskussionen riktningi både skapa arbetstillfällenmot attge en nya

och förkorta arbetstiden. Tyskland harI på arbetsmarkna-att parterna
den kommit förkorta arbetstiden. de flesta mätningarIöverens attom
visas det fler människor har fått arbete. har varit motive-Detatt en av
ringarna till förkorta arbetstiden.att

litetEtt i riktning få arbetsmarknadenssteg mot att parter att ta ett
för de arbetslösa minska möjlighetenstörre är över-att att ta utansvar

tid från 200 timmar år till 100 timmar. finns förslaget möjlig-Det iper
het kvitta övertid kompensationsledighet, vilket detgöratt mot nya
övertidsmåttet flexibelt det gamla.änmer

Arbetsmarknadens har enligt förslaget möjlighet lokalpåparter att
nivå teckna avtal övertiden ska förläggashur och hur många tim-om

år kan tas ut.mar per som

förslag läggs fram arbetstidskommitténsDet majoritet ärsom av en
uppföljning den överenskommelse gjorts mellan centerpartietav som
och den socialdemokratiska regeringen under hösten angående1996
arbetsrätten. fortsättningEn i denna riktning med möjlighet tecknaatt
lokala avtal grund för ytterligare decentralisera besluten påattger en
arbetsmarknaden.

För lösa problemen med arbetslösheten börjamåste alla tänka iatt nya
banor och för förnya arbetslivet.ta attansvar
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Särskilt yttrande ledamoten Acko Ankarbergav
Johansson kd

Arbetstidsförkortning

förtid barnen, familjen ochMer det sociala livet önskemålär ett som
delas många människor byggaAtt socialt nätverkett tryggtav som.

barn och därmed hopp för framtiden kräver tid ochtryggager engage-
Människor har olika behov under olika tider livet. Exempel-mang. av

finnsvis oftast önskemål kortare arbetstider från småbarnsföräld-om
Under andra perioder livet kan det finnas rakt önske-motsattarar. av

mål arbetstiden. förGemensamt båda behovetärom grupperna av
flexiblare arbetstider.

behovet periodvis kortareFörutom arbetstider hos vissaav grupper
finns idag många önskar allmän arbetstidsförkortning för påattsom en
det få fram jobb. Kampen arbetslösheten vårsättet mot ärnya en av
tids viktigaste politiska frågor. Men lika lite politiker kan skapasom

jobb, lika omöjligt det med matematisk fonnel fördelaär attnya en
jobben till människorna. Varje människa unik, har behov och kom-är

specifik för just henne. Därför önskvärtdet varkenärpetens ärsom
eller möjligt fördela arbetsmängden utefter någon planekonomiskatt
modell. Istället behövs politiska beslut flerförutsättningar försom ger

Åtgärderjobb och tillväxt. deni riktningen exempelvis flexiblaär mer
arbetstider och modernare arbetsrätt.en

kommitténs förslag finns förI och arbetstidsför-argument emot en
kortning. delar kommitténs bedömning få försökJag deatt som ge-
nomförts förkortadmed arbetstid alltför skiftande förresultatgett att

underlag för slutsatser i mikro- eller malcroekonomiska perspek-vara
Därför det flertiv. önskvärt med projekt både och offent-i privatvore

lig sektor. därmed för fortsatt forskning områdetDet motiv inomger
och förinom tillgängliga erbjuder aktivtatt staten ettramen resurser
stöd från forskare.

däremot mycket tveksam till försök arbetstidsförkortningenJag därär
inte bär kostnadersina olika slag effektiviseringar. Deegna genom av
försök gjorts den offentliga sektorn har haft olikainom motiv.som
Några projekt har hälsoperspektivet främst. har kortareDärsatt en
arbetstid del fall medfört dei anställda orkat arbeta påatt etten mer
effektivt och projektet har därmed inte krävt resurstillskott. Andrasätt
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tillförashar måstverksamhetendetprojekt påvisar motsatta, pengar
fått betaldarbetstidsfdrkortningenpersonalendelför att genomaven

långasektorer meddetSärskilt svårt inomarbetet.frånvaro från är
driftstider.

inomneddragningarkännetecknatstiden harDen storasenaste av
variteffektiviseringoch sjuka.gamla Devården och somavomsorgen

flertalet kommu-redan gjorts iförmodligengenomföra harmöjliga att
drab-nedskärningardirektaåterståroch landsting. Det är somsomner

detDärför finner jagvård ochbehöverbästbar dem omsorg.som
frånfrånvarosyfte betalaitillföraoacceptabelt attatt resursernya

arbetstidförkortadmedförsöksverksamheterflerbehöverarbetet. Vi
tillgänglig budgetram.inommen
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Marie-LouiseledamotenyttrandeSärskilt av
SACOStrömgren,

arbetsmarknadens partersslutbetänkande betonatsitthar iKommittén
skydds-förarbetstiderna inomregleringförrollviktiga enramenav

utgångspunkt är attSACO:suppfattning.dennadelarlagstiftning. Jag
lösningarfinnamöjligtförhandlingar attär somfrämstdet genom
arbetstidflexibelönskemålindividuellasåväl somtillgodoser om

dåfaller sigvillkor. Det natur-ochkravverksamhetenstillanpassning
hanterasförläggningarbetstidensförhandlingar närmare avligt att om
arbetstidenförläggningverksamhetsanpassadEnlokalade avparterna.

Valetarbetstiden.förkortningavtaladförkan utrymme avt engeex
arbetstidsförkort-formiskalllöneökningsutrymme uttas av enettom

förhandlingar.ilämpligastocksåhanteraslönkontanteller ining
lyftsbehovochönskemålindividenspositivtmycketdet attVidare är

förändringenföreslagnadenoch iarbetstidslagenföreslagnadenifram
för-förenamöjligheterunderlätta attförsemesterlagen. Detta attav

övrigt.socialt liv iochfamiljelivmedvärvsarbete

övertidsuttaget.tillåtnadethalveringföreslagitharKommittén aven
realitetendet iHuruvidasänkning.drastiskförefallakanDetta envara

på hurdock över-berorövertidsarbetetillåtetsänkninginnebär aven
lagregelnföreslagnadenmärkaAtt är attkompenseras.tidsarbetet

kompensationsledighetformiövertidsarbete ersättsinnebär att avsom
tillgripasövertidsarbetedärmedkansituationerdessaräknas in. Iinte

be-dennadeltill vissdock överförfogarIndividenhelt obegränsat.
kompensa-tvingaskan uthan/hon inte taattmedochstämmelse i att

lagregelnalternativ attövertidsarbete. Ettutförtförtionsledighet vore
övertids-förberäkningssättnuvarande lagsutifrånutfonnadesistället

kompensations-kvittasskall kunna motövertid intedarbete, attv s
fallskulle i såövertidmaximalaför det uttagetledighet. Gränsen av

kalenderår.timmartill 150kunna sättas per

kollektivav-ske iföreslåsreglerlagensfrånavvikelsertillMöjligheter
iförtsharDiskussionerenligt 22falleller i§enligt 21tal annat

författnings-paragrafer. Itvådessamellankopplingenkommittén om
tillämpasavseddparagrafen inte attärtill 22 § attkommentaren anges

konsek-analysytterligarekollektivavtal. Enreglerats ifrågor avi som
särskiltbehövadocktorde göras,reglernaföreslagnadevenserna av

dispositiv.föreslås inte22 § varasom
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Bilaga 1

Kommittédirektiv WW

olika arbetstidsförändringar,Effekter m.m.av 19956

regeringssammanträde den 26 januari 1995Beslut vid

Sammanfattning uppdragetav

uppgiftparlamentarisk kommitté tillkallas medEn att

alternativalångsiktiga konsekvensernaanalysera de ar-av-
betstidsförkortningar

arbetstidsregler kan införas i svenskflexiblaundersöka på vilket sätt-
lagstiftning

arbetstidsdirektiv för det svenskakonsekvenserna EG:sutreda av~
arbetstidsområdet.regelsystemet på

Tidigare utredningar

Arbetstidskommittén

behandlades i 1987 årsarbetstidsforkortningFrågan senastom
analyserahade uppgift dir. 1987:23Arbetstidskommitté i attsom

arbetstidsformer och arbetstidsmönster.konsekvenserna olikaav
välfärdbetänkande Arbetstid ochArbetstidskommittén drog i sitt

förkortning arbetstiden1989:53 den generella slutsatsenSOU att aven
Enligt kommittenseffektivt medel minska arbetslösheten.inte är ett att

generellafanns inte för ytterligarebedömning utrymme
arbetstidsförkortningar fram till 1990-talet.mitten av

arbetstidspolitiken.efterlyste kommittén modell för EnställetI en ny
tillborde utformas sådant hänsynarbetstidspolitik på sätt att tasettny

utformas såsmåbamsfamiljemas situation, arbetstiderna att
och hälsoskälmellan och kvinnor skydds-jämställdheten män gagnas,

avtalsområdenmellan olika yrken ochbeaktas, kraven på rättvisa
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tillgodoses, förutsättningarna för produktionen högtgaranterar att ett
välstånd uppnås och den enskildes valfrihet underlättas själv väljaatt
arbetstid och livet varieraöver sin arbetstid.

En för heltidsarbete behövdes och sådan bordeny norm en norm vara
likartad hela arbetsmarknaden.över Genom arbetstiden beräknadesatt

hela året skulleöver rad fördelar kunna uppnås. En årsarbetstidsnonnen
skulle möjlighet till flexibla lösningar och skapa förutsättningarge att ta

arbetstidsförkortningar i framtidenut på sättett stämmer överenssom
med olika önskemål. En flexibilitet i arbetstidemastörre skulle öka
valfriheten för den enskilde arbetstagaren.

Kommittén föreslog därför möjligheternaatt övergå tillatt
årsarbetstid borde utredas.

Årsarbetstid

En särskild utredare tillkallades i februari 1991 för undersökaatt om mer
flexibla regler för arbetstid och borde införas i svensksemester
lagstiftning dir. 1991:7. Utredningen flexibla regler förom mer

Årsarbetstidarbetstid lämnade i 1992 sitt betänkande SOUmars
1992:7.

Utredningen föreslog lag arbetstid och semester.en gemensam om
Enligt förslaget skulle den lagstadgade 40-timmarsveckan omvandlas till

årsarbetstid och ingå i årsarbetstiden. På arbetsplatsersemesternen som
har kollektivavtal löner och allmänna anställningsvillkor skulleom
arbetstidslagens regler arbetstidens förläggning slopas. Påom
arbetsplatser saknar kollektivavtal skulle arbetstidslagens nuvarandesom
regler förläggningen arbetstiden behållas. Reglerna ordinarieom av om
veckoarbetstid föreslogs dock kunna frångås personliga avtal.genom

Vid remissbehandlingen framkom flertalet instanser i principatt var
positiva till flexibla arbetstider. I övrigt remissopinionen blandad.var
Såväl arbetsgivar- arbetstagarorganisationer uttalade motkritiksom
utredningens principiella åtskillnad mellan arbetsplatser harsom
kollektivavtal och sådana, där avtal saknas. Landsorganisationen i
Sverige och Tjänstemännens Centralorganisation ansåg utredningensatt
förslag inte i tillräcklig grad tillgodosåg den enskilde arbetstagarens
inflytande arbetstiden. Någraöver remissinstanser hävdade förslagetatt

årsarbetstid stred de arbetstidsregler undermot övervägandeom som var
inom EG.

budgetpropositionenI prop. 1992/93:l00, bil. ll konstaterade
arbetsmarknadsministem utredningens förslag i väsentligaatt avseenden
stred det då föreliggande förslagetmot till EG-direktiv på
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arbetstidsområdet. Eventuella lagändringar med anledning förslagetav
till årsarbetstid skulle då direktivet slutligt antagits.prövas,

Riksdagens arbetsmarknadsutskott ansåg i betänkandena
l992/93:AU4 och 1993/94:AU3 friare arbetstidsförläggningatt en var en
framtidsfråga. Utskottet uppehöll sig särskilt vid de positiva
konsekvenserna flexibla arbetstider, sedda såväl utifrån produktionensav

den enskilde arbetstagarens perspektiv. Utskottet har frånutgått attsom
regeringen skall återkomma med förslag på området. Utskottet har
därefter betänkande l994/95:AU2 behandlat arbetstidsfrågani sitt och
det aviserade utredningsarbetet därvid förutsatt även över-samt att
tidsfrågoma kommer ingå i utredningsuppdraget.att

Gss arbetstidsdirektivE

Europeiska rådUnionens den november direktiv23 1993 ettantog om
arbetstidens förläggning 93/104/EEG.i vissa avseenden

skall införlivas medlemsstaternas lagstiftningDirektivet i inom årtre
efter dvs.antagandet, den 23 november 1996.senast

Direktivet regler dygnsvila, veckovila, veckoarbets-upptar raster,om
Skiftarbetetidens längd Vidare regleras nattarbete, ochsamt semester.

tempoarbete. Veckoarbetstiden får direktivet till högstenligt uppgå 48
veckan, övertid inräknad.timmar i

Chefen för Arbetsmarknadsdepartementet novembertillkallade i 1993
arbetsgrupp uppgift direktivetsmed systematiskt igenomatten

bestämmelser och jämföra dessa med arbetstidslagen. Arbetsgruppen har
lämnat arbetstidsdirektivsin EG:s Ds 1994:74.rapport

införlivande direktivet förutsätter enligt arbetsgruppenEtt av en
anpassning det svenska regelsystemet till direktivets bestämmelser iav

avseenden. punkter kan det, enligt uppfattning,vissa På vissa gruppens
finnas anledning ändring arbetstidslagen.övervägaatt en av

det krävs fördjupad utvärdering direktivetsGruppen attanser en av
konsekvenser för det svenska regelsystemet på arbetstidsområdet.

Utvecklingen arbetstidsfrågorna Sverige och iEur0paiav

jämförelse med flera länder har lång lag-västeuropeiska SverigeI en
eller avtalsreglerad Under det har denveckoarbetstid. decennietsenaste
faktiska arbetstiden länderreducerats i samtliga västeuropeiska iutom

År infördes 40-timmarsveckaLuxemburg och Sverige. 1973 lagstadgad i
VeckoarbetstidenSedan dess har generella förkortningarSverige. inga av

genomförts.



338 Bilaga 1 SOU 1996: 145

Under 1970-talet trädde i övrigt omfattande arbetsrättsligen
lagstiftning i kraft i praktiken bidragit till det faktiska antaletattsom
arbetade timmar eller normalarbetstiden minskat betydligt. Ett typiskt
drag i arbetstidemas utveckling har således varit det totala antaletatt
arbetade timmar sjunkit, antalet sysselsatta under 1980-talettrots att
ökat. Förklaringen till denna utveckling kvinnornas förvärvsarbeteär att
har ökat, ofta formi deltidsarbete. Kvinnornas inträde i arbetslivetav
sammanföll med efterfrågan på arbetskraft framför allt inom denstoren
offentliga sektorn, inom industrin och tjänstesektom.även Därmedmen
ställdes också krav förläggningenpå arbetstid och arbetetsnya av
planering.

Som följd kvinnorna i grad kom påatt större uten av ar-
betsmarknaden ökade utbudet arbetskraft, i antalet arbetademättav
timmar, under hela l980-talet. börjanI på 1990-talet vände utvecklingen.
Antalet sysselsatta minskade med 550 000 under perioden 1990personer
fram till årsskiftet 1993/94. relativaDen arbetslöshetsnivån från 1,6steg

år% 1990 till 8,2 % år 1993. Arbetsmarknadsläget har under år 1994
förbättrats något.

Sedan år har1990 medelarbetstiden sysselsatt stigit lqaftigt. Detper
har inneburit den faktiska arbetstiden förlängts för vissaatt grupper av
arbetstagare bl.ainom verkstadsindustrin, bank- och försäkringsväsendet

den kommunala verksamheten. ökadeDen medelarbetstiden berorsamt
huvudsakligen på minskad sjukfrånvaro och övertidsutttag.ett stort

Under delen år 1993 och första hälften år 1994senare av av var
andelen övertidstimmar inom industrin mycket högre någon gångän
under hela l980-talet. Undersökningar visar också övertiden iatt
kommuner och landsting ökat markant de två åren.senaste

Utvecklingen denpå svenska arbetsmarknaden har på årsenare
stadigt försämrats. Flera bedömare konstaterar det kan finnasatt en
uppenbar risk underSverige 1990-talet får upplevaatt resten av en
betydligt högre arbetslöshet tidigare varit vid.änpermanent man van

viktigDetta förklaring till arbetstidsfrågoma på tilldragitär sigatt nytten
allt intresse i den politiska debatten.ett större

likhetI med tidigare decenniers arbetstidsdiskussioner har dagens
debatt alltmer kommit hetsa kring frågan formerolikaatt om av
arbetstidsförkortning medel minska arbetslösheten. Tillett attsom
skillnad från tidigare finns studier, bl.a. från Tyskland, pekarnu som

visst positivt samband mellan förkortad arbetstid och sysselsättning.ett
Nyligen har svenska Metallindustriarbetareförbundet lagt fram förslagett

avtalsreglerad arbetstidsförkortning inom industrin, är avsett attom som
behandlas den kommandei avtalsrörelsen.
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del försökEn med alternativa arbetstidsfonner har genomförts i
Sverige, framför allt inom den offentliga sektorn.

denI europeiska ekonomin har tillväxttakten och investeringarna
minskat och arbetslösheten stigit stadigt under de tjugo åren. EU-senaste
kommissionens sysselsättningsrapport visarsenaste övertidsarbetetatt
ökat inom de flesta medlemsländer under de tio åren. Europeiskasenaste
Unionen har i sin förstrategi ökad sysselsättning för 1990-talet behandlat
frågan arbetstidsförkortning och lagt vikt vid behovet flexiblastorom av
arbetstider instrument för skapa arbeten.ett attsom nya

I Tyskland, Frankrike, Belgien, Danmark och Nederländerna prövar
lagstiftning eller avtal olika arbetstidsforrner i syfteman genom att

minska arbetslösheten. TysklandI har i första hand regleratman en
förkortad arbetstid avtal. I Frankrike trädde decemberi 1993genom en
lag i kraft medger flexibel arbetstid på årsbasis. I Danmark gällersom en
sedan l januari 1994 alla anställda till betaldett system rättsom ger
tjänstledighet under år. vikariatDe uppstår skall besättasett medsom
arbetslösa.

partiledardebattenI riksdageni den 12 oktober 1994 med anledning
regeringsförklaringen uttalade statsministern regeringen avsågatt attav

tillsätta arbetstidsutredning.en

Utredningsuppdraget

En väsentligt höjd och uthållig tillväxt förutsättning för Sverigesär atten
ekonomiska problem skall kunna lösas. aktivEn tillväxtpolitik, där olika
politikområden samverkar, skall bidra till detta.

Med denna utgångspunkt tillkallas parlamentarisk kommitté meden
uppgift att

analysera de långsiktiga konsekvenserna alternativaav ar--
betstidsförkortningar

undersöka på vilket flexibla arbetstidsregler kan införassätt i svensk-
lagstiftning

utreda konsekvenserna EG:s arbetstidsdirektiv för det svenskaav-
regelsystemet på arbetstidsornrådet.

Kommittén skall bedöma de långsiktiga konsekvenserna alternativaav
arbetstidsförkortningar. Kommittén skall därmed analysera effektema av
alternativa arbetstidsförkormingar och arbetstidsmönster på
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produktionen, produktiviteten, sysselsättningen, konkurrenskraften,
arbetets organisation och välfärden. särskilt angelägetDet belysaär att
arbetstidemas roll förinom sammanhållen arbetslivspolitik,ramen en

syfte stärka produktiviteten och medverka till utvecklandeär attvars
arbeten.

Särskild hänsyn skall till de konsekvenser kan uppstå förtas som
olika arbetstagare i deras familjesituation, utbildning ochgrupper av
yrkesområden. Kommittén skall särskilt belysa vilka krav olika fonner

arbetstidsförkortningar ställer på arbetsmarknadens fungerasätt attav
och hur dessa arbetstidsförkortningar generellt kan komma påverkaatt
kvinnor respektive skallKommittén där studeramän. närmare
utvecklingen den faktiska årsarbetstiden och sysselsättningsgradenav
under den femårsperioden.senaste

Kommittén skall vidare kartlägga de årens svenska ochsenaste
utländska studier, utredningar och forskningsrapporter behandlarsom
arbetstidsfrågor och framför belyserallt sambandet mellan olika former

arbetstidsförkortningar och sysselsättning. samband därmed skallIav
kommittén studera och värdera aktuella europeiska erfarenheter på
arbetstidsornrådet.

skall samlad överblickKommittén och redovisa resultaten dege en av
svenska försök med arbetstidsförkortningar och flexibel arbetstid, som

genomförts under tid. redovisninghar skall också innehållaDennasenare
beskrivning hur de olika försöken har påverkat kvinnors respektiveen av

arbetssituation.mäns
det material redovisats skall kommittén särskiltUtöver som ovan

Årsarbetstid,förslag, betänkandetbeakta de i därpresenteratssom om
det föreslås arbetstids- och semesterreglema skall föras iatt samman en

lag. Kommittén skall där beakta remissvaren påävengemensam
betänkandet de uttalanden gjorts riksdagen frågan, särskiltisamt som av

uttalandet övertidsfrågoma.med beaktande av om
central utgångspunkt för kommittén skallEn attvara

arbetstidsfrågoma fortsättningen långti så möjligt regleras iäven som
avtal mellan arbetsmarknadens Takten och den fortsattaparter.
inriktningen eventuella alternativa arbetstidsförkortningar börav
bedömas detta perspektiv. till den enskilde arbetstagarensHänsynur

medinflytande valfrihetmöjlighet till och vad gäller arbetstidens
förläggning därvid beaktas.måste

Kommittén skall vidare analysera och redovisa effektema sinaav
förslag jämställdhetsperspektiv beakta hälsomässiga ochävenett samtur

arbetstidsformer.sociala konsekvenser olikaav
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eventuella kostnader kan bli följdenskall deKommittén som avange
Utredningsförslagen får innebära ökadeförslag intede presenteras.som

for och kommuner.kostnader stat
behandla fråganskall med förtur och skyndsamtKommittén om

arbetstidsdirektiv för svenska regelsystemetdetkonsekvenserna EG:sav
skallmed denna del utredningenarbetstidsornrådet. Arbetet i vara

månads utgångvid juni 1995.avslutat
direktiv till samtligainnehållet i regeringensKommittén skall beakta

åtaganden dir.utredare offentligaoch särskildakommittéer prövaatt
till samtliga kommittéer och särskildadirektiv1994:23 och regeringens

ochjämställdhetspolitiska konsekvenserredovisautredare att
särskilda utredaredirektiv till kommittéer ochregeringens attom

dir. och därvid lämnaregionalpolitiska konsekvenser 1994:24redovisa
förfatmingsändringar behövs.till deförslag som

ratificerade ILO-utredningsarbetet skall de SverigeI av
industriarbete, nr 47veckovila inr 14konventionema omom

beaktas.fyrtiotimmarsvecka nr 132samt semesterom
flexibeldirektivföreslås skall dedirektivDe ersätta omnusom

beslutadesarbetstidsdirektivoch konsekvenser EG:sarbetstid somav
dir. 1994:99.september 1994den 8

Redovisning uppdragetav

1995.avslutat fore utgången årskallKommitténs arbete avvara

Arbetsmarknadsdepartementet
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Bilaga 2
Arbetstidslag 1982:673

Tillämpningsområde

inskränkningarlag gäller, med de i 2 varje1 § Denna som anges
utför förverksamhet där arbetstagare arbete arbetsgivares räkning.en

arbetstiden för minderåriga finns ytterligare bestämmelser iOm 5
arbetsmiljölagenkap. 1977:1160.

gäller§ Lagen inte2

sådanautförs arbetstagarens hem eller underarbete isom annars
arbetsgivarens uppgift vakaförhållanden det inte kanatt attanses vara

hur arbetet ordnat,äröver

tillutförs med hänsynarbete arbetstagaresom av som
företagsledande ellerarbetsuppgifter och anställningsvillkor har

med hänsyn tilldärmed jämförlig ställning eller arbetstagare somav
disponera arbetstid,arbetsuppgifter har förtroendet själva sinsina att

utförs hushåll,arbete i arbetsgivarenssom

skeppstjänst.

bestämmer fårmyndighet regeringenRegeringen eller den som
har undantagitslagen skall tillämpas på skeppstjänstföreskriva att som

från sjöarbetstidslagen 1970: 105.

centraleller godkäntskollektivavtal har slutits3 § Genom enavsom
undantag från lagensfår antingenarbetstagarorganisation göras

ochfrån bestämmelserna idess helhet eller avvikelser 5tillämpning i
ochandraandra stycket, §§, 12 14 l5§7§ 8 106 §§, samt- -

måltidsuppehållVidare får bytastredje styckena. motraster ut genom
kollektivavtal.sådana

fåroch tredje styckena, § och 13 §Avvikelser från andra 108 9 §
lokalhar slutitsmed stöd kollektivavtalgöras även ensom avav

tidgäller dock underSådana avvikelserarbetstagarorganisation. en av
för avtalets ingående.månad, räknat från dagenhögst en

kollektivavtalbunden sådantarbetsgivareEn är ett somsom av
får tillämpa avtalet påförsta och andra styckenai ävenavses

avtalsslutandedenmedlemmararbetstagare inte årsom av
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arbetstagarorganisationen sysselsätts i arbete medmen som avses
avtalet.

4§ Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
meddela särskilda föreskrifter för totalförsvaret med avvikelse från
denna lag.

Ordinarie arbetstid och jourtid

5 § ordinarieDen arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i veckan.
När det behövs med hänsyn till arbetets ellernatur

arbetsförhållandena i fårövrigt, arbetstiden uppgå till 40 timmar i
veckan i genomsnitt för tid högst fyra veckor.en av

Veckan räknas från och med måndag, inte beräkningom annan
tillämpas på arbetsstället.

6§ Om det på grund verksamhetens nödvändigtärnatur attav en
arbetstagare står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för att
vid behov utföra arbete, får jourtid med högst 48 timmartas ut per
arbetstagare under tid fyra veckor eller 50 timmar underen av en
kalendennånad. Som jourtid inte tid då arbetstagaren utför arbeteanses
för arbetsgivarens räkning.

Övertid

7 § Med övertid förstås sådan arbetstid ordinarieöverstigersom
arbetstid enligt och5 § jourtid enligt 6 Om ordinarie arbetstidannan
eller jourtid gäller på grund kollektivavtal har tillkommit i denav som
ordning i första3 § stycket, eller på grund medgivandesom anges av

avvikelse arbetarskyddsstyrelsen enligt 19 § skall med övertidom av
i stället förstås sådan arbetstid vid heltidsarbete överstigersom
ordinarie arbetstid och jourtid enligt avtalet eller medgivandet.

Vid beräkning övertid skall kompensationsledighet ellerav annan
ledighet förläggs till arbetstagarens ordinarie arbetstid eller jourtidsom
likställas med fullgjord ordinarie arbetstid respektive jourtid.

8 § det finnsNär särskilt behov ökad arbetstid, får övertid tas utav
med högst 48 timmar under tid fyra veckor eller 50 timmar underen av

kalendermånad, dock med högst 200 timmar under kalenderåretten
allmän övertid.
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9§ Har eller olyckshändelse eller liknandenatur-en annan
omständighet inte har kunnat förutses arbetsgivaren vållatsom av

verksamheten eller medfört faraavbrott i överhängande för sådant
för skadaavbrott eller på liv, hälsa eller egendom, får övertid förtas ut

den utsträckning förhållandenaarbete i kräver nödfallsövertid.som
för arbetsställetOm det finns lokal arbetstagarorganisation inomen

avtalsornråde arbetet faller, får nödfallsövertid endast undertas utvars
arbetsgivarenförutsättning underrättar organisationenatt snarast om

övertidsarbetet.
Nödfallsövertid får fråninte under längre tid två dygnäntas ut

arbetets början tillstånd till arbetet har sökts hosutan att
arbetarskyddsstyrelsen.

Mertid vid deltidsanställning

mertid förstås sådan arbetstid vid deltidsanställningMed10§ som
och jourtid enligtöverstiger arbetstagarens ordinarie arbetstid

Bestämmelserna beräkning övertid 7§anställningsavtalet. iom av
skall tillämpas vid beräkning mertid.andra stycket även av

medfinns särskilt behov ökad arbetstid, får mertiddetNär tas utav
Mertid fårunder kalenderår allmän mertid.högst 200 timmar ett

villkor för nödfallsövertidockså med tillämpning detas ut somav
i 9anges

jourtid, övertid mertidAnteckningar ochom

jourtid, övertid ochskall föra anteckningar§ Arbetsgivarell om
delmertid. Arbetstagarna har själva eller någonrätt att taannangenom

fackliga organisationeranteckningama. tillkommerSamma rätt somav
arbetsstället.företräder arbetstagare på

arbetarskydds-eller, efter bestämmande,Regeringen regeringens
förstameddelar föreskrifter hur anteckningar enligtstyrelsen om

stycket skall föras.

förläggningArbetstidens

arbeteAlla anlitar arbetstagare till12§ arbetsgivare änannatsom
fråga dentillfälligt skall lämna arbetstagarna besked ändringar i omom

veckorarbetstidens och jourtidens förläggning minst två iordinarie
förväg,Sådant besked får dock lämnas kortare tid iförväg. om
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verksamhetens eller händelser inteart har kunnat förutsessom ger
anledning till det.

13§ Alla arbetstagare skall ha ledigt för nattvila. ledighetenI skall
ingå tiden mellan klockan 24 och klockan

Avvikelse från första stycket får arbetetgöras, med hänsyn tillom
dess allmänhetens behov ellerart, andra särskilda omständigheter
måste fortgå nattetid eller bedrivasäven före klockan eller5 efter
klockan 24.

14 § Arbetstagarna skall ha minst trettiosex timmars sammanhängande
ledighet under varje period sju dagar veckovila. Till veckovilanom
räknas inte beredskapstid då arbetstagaren får uppehålla sig utanför
arbetsstället skall stå till arbetsgivarens förfogande för utföramen att
arbete behov uppkommer.när

Veckovilan skall så långt möjligt förläggas till veckoslut.
Undantag från första stycket får tillfälligtvis, detgöras föranledsom
något särskilt förhållande inte har kunnat förutsesav som av

arbetsgivaren.

15 § Med förstås sådana avbrott deni dagligaraster arbetstiden under
vilka arbetstagarna inte skyldiga kvarär på arbetsstället.att stanna

Arbetsgivaren skall förhandpå längd och förläggningrastemasange
så omständigheterna medger.noga som

Rastema skall förläggas så, arbetstagarna inte utför arbeteatt mer
fem timmar följd.iän Rastemas antal, längd och förläggning skall vara

tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena.

16 § Raster får bytas måltidsuppehåll vid arbetsplatsen,ut mot detom
nödvändigt med hänsynär till arbetsförhållandena eller med hänsyn till

sjukdomsfall eller händelse inte har kunnat förutsesannan som av
arbetsgivaren. Sådana måltidsuppehåll räknas in i arbetstiden.

17§ Arbetsgivaren skall ordna arbetet så arbetstagarna kan deatt ta
behövs utöver rasterna.pauser som

Om arbetsförhållandena kräver det, får i stället särskilda arbets-
läggas Arbetsgivaren skall falli så förhandut. på arbets-pauser ange

längd och förläggning så omständigheternapausemas noga som
medger.

Pauser räknas in i arbetstiden.
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hinder18 § Utan 13 17 kan regeringen eller den myndighetav som-
regeringen bestämmer, meddela särskilda föreskrifter arbetstidensom
förläggning vid och luftfart.vägtransporter

Dispens arbetarskyddsstyrelsenav

19§ Kan kollektivavtal i 3 § inte träffas fårsom avses
arbetarskyddsstyrelsen, det finns särskilda skäl,om

medge avvikelse från 5 6 9 § andra och tredje styckena och
12

medge undantag från 8 § vad begränsningen övertidsuttagavser av
under tid fyra veckor eller under kalendennånad,en av en

medge ytterligare övertid allmän övertid med högstutöver 150
timmar under kalenderår,ett

medge ytterligare mertid allmän mertid med högstutöver 150
timmar under kalenderår,ett

medge avvikelse från och13 14 15 § andra och tredjesamt
styckena.

Tillsyn

Arbetarskyddsstyrelsen20 § och yrkesinspektionen skall tillsynutöva
efterlevnaden denna lag och de föreskrifteröver meddelas medav som

stöd lagen. 1986:56.Lagav

Tillsynsmyndighetema21 § har begäranpå få de upplysningarrätt att
och handlingar behövs för tillsynen.som

För tillsynen har tillsynsmyndighetemautöva kommaatt inrätt att
på arbetsställena. Polisen skall därvid lämna den handräckning som
behövs.

Yrkesinspektionen22 § får meddela de förelägganden eller förbud som
behövs för efterlevnaden denna lag och de föreskrifterav som
meddelas med stöd lagen.av

beslutI föreläggande eller förbud kan yrkesinspektionen sätta utom
viten.
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Även arbetarskyddsstyrelsen får besluta åtgärder enligt förstaom
och andra styckena.

Straffbestämmelser m. m.

23 § Till böter eller fängelse i högst år döms arbetsgivareett en som
uppsåtligen eller oaktsamhet bryter föreläggande ellermot ettav
förbud har meddelats med stöd 22 Detta gäller dock intesom av om
föreläggandet eller förbudet förenatshar med vite.

24§ Till böter döms arbetsgivare uppsåtligen elleren som av
oaktsamhet har

avvikelse har gjorts enligt eller anlitat3 19 § arbetstagare iutan att
strid eller5 10 eller12 6 brutit eller1l §mot mot mot- -
föreskrifter har meddelats med stöd 11som av

lämnat2. oriktiga uppgifter förhållanden vikt, närom av en
tillsynsmyndighet har begärt upplysningar eller handlingar enligt 21 §
första stycket.

25 § arbetsgivare fullgörFör inte sina förpliktelser enligten som
kollektivavtal i 3 gäller vad föreskrivs påföljd isom avses som om
avtalet eller lagen 1976:580i medbestämmande i arbetslivet.om

Övertidsavgifter

26 § Om arbetsgivare har bestämmelserna i eller 98 §överträtt utanen
ha stöd kollektivavtali enligt eller ha fått3 § dispens enligt 19att

särskild avgiftutgår övertidsavgift. Avgiften den fysiskatas uten av
eller juridiska den verksamhet vilkeni överträdelsenutövarperson som
har begåtts.

Övertidsavgiften för varje timme otillåten övertid och förutgör
arbetstagarevarje har anlitats stridi 8 eller 9mot procentsom en av

det basbelopp enligt lagen 1962:381 allmän försäkring gälldeom som
vid den tidpunkt då överträdelsen begicks.

Avgiften kan ned eller efterges särskilda omständighetersättas om
föreligger.

27 Frågor övertidsavgift§ allmän domstol efter ansökanprövasom av
skall allmän åklagare fråninom två år den tidpunkt dågörassom av

överträdelsen begicks. fråga sådan ansökan gällerI bestämmelsernaom
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rättegångsbalken föri åtal brott, på vilket inte kan följa svårareom
straff böter, och bestämmelserna kvarstad i brottmål. Sedan femän om

har förflutit frånår den tidpunkt då överträdelsen begicks, får
Övertidsavgifterövertidsavgift tillfallertas ut. staten.

beslut vilket någon har påförtsEtt övertidsavgift skallgenom en
sändas till länsstyrelsen. Avgiften skall betalas till länsstyrelsengenast

månader från detinom två beslutet laga kraft. upplysningEnatt vann
detta skall beslutet.in i Om avgiften inte betalas dennainomtasom

tid, skall dröjsmålsavgift enligt 58 § uppbördslagen2--5tas ut mom.
1953:272. obetalda övertidsavgiften och dröjsmålsavgift skallDen
lämnas för indrivning. får föreskrivaRegeringen indrivning inteatt

förbehöver begäras ringa belopp. Bestämmelser indrivningett om
finns i lagen 1993:891 indrivning statliga fordringarom av m. m.
Indrivningsåtgärder får vidtas sedaninte fem år har förflutit från det att
beslutet laga kraft.vann

Överklagande

28§ Yrkesinspektionens beslut får överklagas hos arbetarskydds-
styrelsen besvär.genom

Arbetarskyddsstyrelsens beslut29 § i ärenden i 19 § 1--4som avses
eller beslut tillstånd enligt 9 § tredje stycket får inte överklagas.om

fallAndra beslut arbetarskyddsstyrelsen i särskilda harsom
meddelat lagen, får överklagas besvär.enligt hos regeringen genom

Arbetarskyddsstyrelsens beslut föreskrifter till allmänom
efterrättelse får överklagas.inte

till arbetstagarnas ärende enligt lagen30 § För intresse iatt ta ettvara
får överklagas huvudskyddsombudbeslut i 28 eller 29 §som avses av
eller, något sådant ombud inte finns, skyddsombud. Finnsannatom av

skyddsombud, får överklagadet inte något arbetstagarorganisationen
sådant beslut den ochi mån saken medlemmarnas intresserörett

harorganisationen tidigare sig i ärendet.yttrat
skyddsombud finns bestämmelser i kap. arbetsmiljölagenOm 6

1977:1160.

fårBeträffande föreskrifter till allmän efterrättelse31§
arbetarskyddsstyrelsen underställa frågor särskildregeringen av
betydelse styrelsen meddelar beslut ärendet.innan i
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32§ tillsynsmyndighetEn kan förordna dess beslut skall gällaatt
omedelbart.

Lag 1996:360 ändring i arbetstidslagenom

Tillämpningsområde

l § Denna lag gäller, med de inskränkningar i 2 varjesom anges
verksamhet där arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning.en

Allmänna skyddsbestämmelser betydelse för förläggningenav av
arbetstid finns i 2 kap. 1 § arbetsmiljölagen 1977:1160. Särskilda
bestämmelser arbetstiden för minderåriga finns i kap.5 den lagen.om

3 § Genom kollektivavtal har slutits eller godkänts centralsom av en
arbetstagarorganisation får antingen undantaggöras från lagens
tillämpning dessi helhet eller avvikelser från bestämmelserna i 5 och
6 §§, 7 § andra stycket, 8-10 §§, 12-14 15 andra§ och tredjesamt
styckena. Vidare får bytas måltidsuppehållraster ut sådanamot genom
kollektivavtal.

Avvikelser från 8 andra9 § och tredje styckena, 10 och§ får13 §
medgöras stöd kollektivavtaläven har slutits lokalav som av en

arbetstagarorganisation. Sådana avvikelser gäller dock under tiden av
högst månad, räknat från dagen för avtalets ingående.en

En arbetsgivare bundenär sådant kollektivavtal somettsom av
förstai och andra styckena får tillämpa avtalet påavses även

arbetstagare inte medlemmarär den avtalsslutandesom av
arbetstagarorganisationen sysselsätts i arbete medmen som avses
avtalet.

Undantag och avvikelser från lagen enligt denna paragraf får göras
endast under förutsättning de inte innebär mindre förmånligaatt att
regler skall tillämpas för arbetstagarna följer rådets direktivän som av
93/ 104/EG den 23 november 1993 arbetstidens förläggning iav om

avseendenvissa Ett avtal ogiltigt i den utsträckningär det innebär att
mindre förmånliga regler skall tillämpas för arbetstagarna än som
följ direktivet.er av

19§ kollektivavtalKan i 3 § inte träffas fårsom avses
Arbetarskyddsstyrelsen, det finns särskilda skäl,om

1 EGT L 307, 13.12.1993, 18 Celex 393L104.nr s
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medge avvikelse från 65 9 § andra och tredje styckena och
12

medge undantag från vad8 § begränsningen övertidsuttagavser av
under tid fyra veckor eller under kalendermånad,en av en

medge ytterligare övertid allmän övertid med högst 150utöver
timmar under kalenderår,ett

medge ytterligare mertid allmän mertid med högst 150utöver
timmar under kalenderår,ett

medge avvikelse från och13 14 andra och tredje15 §samt
styckena.

Arbetarskyddsstyrelsens beslut enligt denna paragraf får inte innebära
mindre förmånliga regler skall tillämpas för arbetstagarnaatt än som

följer rådets direktiv 93/104/EG. gällerDetta tillstånd enligtävenav
tredje9 § stycket.

24 § En arbetsgivare tillämpar sådana bestämmelser i etta som
kollektivavtal strider fjärde3 § stycket skall betala skadeståndmotsom
för förlustden uppkommer och för den kränkning har skett.som som

det skäligt, kanOm skadeståndet ned eller fallahelt bort.är sättas



älâåäüjvüáagbrsm

nävar.:
‘iizm-L; mi18:‘

,javsrsrz

.,"fgfig~-fimfirszvifi



SOU 1996:145 353

Bilaga 3393L0104/S

Nr L 307/18 Europeiskagemenskapernasofficiellatidning 13.12.93

RÅDETSDIREKTIV 93/104/EG
den23november1993av

arbetstidensförläggningi vissaavseendenom

RÅDEUROPEISKAGEMENSKAPERNAS I-IARANTAGIT resultatet tillnärmning förhållandenavara av en av
DETTADIREKTIV samtidigt förbättringar särskiltbeträffandegörs,som

arbetstidenslängd förläggningoch beträffandeandraoch
medbeaktande Fördraget Europeiskaupprättandet anställningsformer tillsvidareanställning,än såsomav om av
gemenskapen,särskiltartikel i118a detta, tidsbegränsadexempelvis anställning,deltidsanställning,

tillfällig anställningoch ngsanställning.ä -
förslag,medbeaktande kommissionensav

Varjearbetstagarei tillgemenskapenskallharätt en
Europaparlamentetz,i samarbetemed viloperiodvarjeveckaochtill årligbetaldsemesteren

gradvislängd bör hannoniserasi enlighetmedvars
beaktandemed Ekonomiskaoch socialakommitténs nationellpraxis.av

yttrande3,och
19. Varje arbetstagareskall åtnjuta godtagbara

medbeaktande följande: säkerhets-och hälsoförhållanden sin arbetsplats.påav
Lämpliga vidtasåtgärderskall för uppnå störreatt en

Artikel 1l8a i fördragetföreskriver direktivrådet harmonisering förhållandena områdepå dettaatt genom av
skall minimikravför främjaförbättringar,särskilt samtidigt förbättringaranta uppnås."att som
inom arbetsmiljöområdet,för bättrehälsaochatt trygga
säkerhetför arbetstagarna.

Arbetstagarnassäkerhet,hygienochhälsapåarbetsplatsenär
Enligt artikel 118a direktiv intebör dessa innebära intemål bör underkastat ekonomiskahänsyn.ett rentsom vara
administrativa,finansiella lagstiftandeeller regler hämmarsom
skapandetochutvecklingen småochmedelstoraföretag.av

direktivDetta konkret i socialär åtgärd syfte införaatten en
direktivRådets 89/39l/EEG juniden12 1989 åtgärder dimensionpådeninremarknaden.av om

för främjaförbättringar arbetstagarnassäkerhetochatt av
arbetetihälsa fullt tillämpligtpådeområden omfattasär som

direktivdetta det påverkarsträngareeller Att föreskrivaminimikrav förläggningför arbetstidensutanattav mer
detaljeradebestämmelseri detta. kommer sannolikt förbättra förarbetsförhållandenaatt

gemenskapensarbetstagare.
l gemenskapensavtal arbetstagarnas socialagrundläggandeom
rättigheter de 11 medlemsstaternasantogssom av
statsöverhuvudenvidEuropeiskarådets i Strasbourgdenmöte För hälsaoch säkerhet inomför arbetstagareatt trygga
9 december1989,särskiltpunkt7 förstastycket, 8punkt och gemenskapenbörarbetstagarna dygnsvila,veckovilaochges

19förstapunkt stycket,fastställdes vissminstalängd tillräckliga Iatt: semester samt raster.av en
dettasammanhangdet nödvändigtär även sätta övreatt en

"7. Genomförandet inreden marknadenmåsteleda för veckoarbetstiden.gränsav
till förbättringari levnads-ocharbetsförhållandenför
arbetstagareinomgemenskapen.Denna bör Hänsynbör till InternationellaarbetsorganisationensILOtasprocess

principer det gällerarbetstidensförläggning,inklusivenär
avseendenattarbete.

EGT C254,9.10.1990,4.nr s.
:EGT C72,18.3.1991,95.nr s. Beträffandeveckovilan rimlig till olikabör hänsyntas27 1993 inteoffentliggjortochbeslut den oktober ännu iav
EuropeiskaGemenskapernasOfiiciellaTidning. kulturella, etniska, religiösa faktorer ioch andra
EGT C60,8.3.1991,26.nr s. medlemsstaterna.Detstårvarjemedlemsstatheltfritt attEGT L 183,29.6.1989,nr s.

12 16-1277
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393ID104/S

307/19Nr LofficiellatidningEuropeiskagemenskapernas13.12.93

FÖRESKRIVSFÖIJANDE.HÄRIGENOMveckovilan,ochomfattashuruvida skallsöndagenavgöra av
utsträckning.i såfall i vilken

AVSNITT1
känsligarenattetidmänniskokroppen ärForskningharvisatatt

RÄCKVIDD DEFINITIONEROCHformerför vissabetungandeför störningaroch även av
nattarbetekanperioderarbetsorganisationoch långaatt av

Artikel1säkerhetenochhälsovådligaför arbetstagare äventyravara
arbetsplatsen.

Ändamålochräckvidd

säkerhetochminimikravpådirektivföreskrivslängdvid I dettaarbetstidensbegränsaDet finns behovett attav
arbetstiden.vid förläggningentill hälsainklusiveövertid,ochperioder nattarbete, att att avseav

nattarbetandesysselsätterarbetsgivare regelbundetsom
direktiv tillämpligtpåbegär 2. Detta ärmyndigheterna dessatill behörigaanmälerdet de om

det.
veckovila årligdygnsvila, ochminimitiderföra semester,

veckoarbetstiden,begränsningvidare ochraster av
kostnadsfritillviktigt nattarbetandehar rättDet samtär att en

därefteranställningenochhälsoundersökninginnan börjarde
skiftarbete arbetsrytm.nattarbete, ochmöjligt vissaformerbhälsoundersökningaroch detill regelbundna att snarast av

probolemmeddehartill lämpligtdagarbeteomplaceras om
arbetsområden,tillämpasinomalladirektivskallDettahälsan.

iprivata,i den betydelseoffentligasåväl avsessomsom
påverkar89/391/EEG detartikel i direktiv2 utan att

direktivet,medundantagartikel i härtillämpningen 17 detnivån säkerhetsituation påkräverskiftarbetandesNatt-och att av
liksomsjötransporter,havsfiskeochluft-,järnvägs-,och för väg-till arbetetshälsoskyddoch art attanpassas
läkareutförstill sjöss detarbetearbeteåtgärderoch ärförebyggande samtskyddsåtgärder, annat som avresurser

utbildning.undereffektiva.

fullti direktiv 89/391/EEGär4. Bestämmelserna
påverkari punkt2 dettillämpliga defallinverkanskadlig attkan ha utanVissa arbetsförhållanden somavsesen

i det härdetaljeradebestämmelserellerorganiseras strängaresäkerhet.Arbetehälsaocharbetstagarnas mersom
principen direktivet.till denallmännaviss hänsynenligt börrytm taen

till arbetstagaren.arbetetattanpassaom

Artikel2
särskilda kandettill detaktuellaarbetetsMedhänsyn art vara

Definitionerbeträffandespeciella åtgärdervidtanödvändigt att
områdenochinom vissaarbetstidenförläggningenav

beteckningarmed deföljandedirektiv användsdirektiv. dettaIinteomfattas dettaverksamheter avsom
härbetydelser anges:som

lagstiftningellernationelli enlighetmedmedför arbetstid:alltidförläggningantagligenarbetstidenstillMedhänsyn att
arbetsgivarenstillstårtillåta praxis då arbetstagarenönskvärtverkar detinom företagenproblem att

uppgifter.aktiviteterdärvidutför elleri detta förfogandevissabestämmelservid tillämpningenflexibilitet samtav
efterlevnadensamtidigtdirektiv tryggar avsom man

arbetstid.intevarjeperiodviløperiød: ärochsäkerhet. 2.hälsaprinciperna arbetstagarnas somom

enligttimmar,bestämdminstsjubestämmelserberoende varjeperiodvissanödvändigt tillåta 3.Det natt:är attatt om
mellanperiodenföremål for omfattarfår bli nationelllagstiftning,fallomständigheternai enstakapå som

eller midnatt 05.00.medlemsstaterna ochtillämpningaravvikande avav
vid avvikanderegelSomallmänarbetsmarknadensparter. en

motsvarande nattarbetande:berördaarbetstagarna 4.tillämpningbör de ges
kompensationsledighet.

minstutförnormaltvarje arbetstagarea tresom
nattetid,ochsittdagligaarbetetimmarav
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b varje arbetstagare troligenkommer Den minimitidsom att för vila i förstastycketskall isomavsesfullgöra vissdel sinårsarbetstidnattetid;en principomfattaav söndag.
denna del bestäms den berördaav
medlemsstaten Omsakliga.tekniskaellerarbetsorganisatoriskaförhållanden

berättigardetfår ledighet minst24timmartillämpas.en omi nationelllagstiftningeftersamrådgenom
med arbetsmarknadens ellerparter,

kollektivavtal nationellellergenom Artikel6
regionalnivå.

Begränsning veckoarbetstidenav.rkiftarbete:varje metod dela arbeteti skiftatt
varigenomarbetstagareavlöservarandravid Medlemsstaternaskallvidtadeåtgärdersamma behövsfor attsomarbetsplatserenligt vissarbetsgång, dåäven dennaår åstadkommaen att
roterande; skiften kan kontinuerligaellervara
diskontinuerliga;metodenkanmedföra arbetstagareatt veckoarbetstidenbegränsas lagar och andragenommåstearbetavid olika tiderunder givenperiod författningarelleren kollektivavtal,av genom
dagarellerveckor.

2. den genomsnittliga arbetstiden under varje
skiftarbetare:varjearbetstagare arbetsschemaingår sjudagarsperiodinklusivevars övertid inte överstiger48
i skiftarbete. timmar.

AVSNITT Artikel7

FÖRMINIMIPERIODER ÅrligVILA ANDRA semester—BESTÄMMELSEROM ARBETSTIDENS
FÖRLÄGGNING Medlemsstaternaskallvidtadeåtgärder behövsförsom

till varjearbetstagarefåratt årligatt betaldse en semesterom
Artikel3 minstfyra veckori enlighetmedvad föreskrivssom genom

nationelllagstiftningeller praxisangående tillrätten och
Dygnsvila beviljandet sådanav semester.en

Medlemsstaternaskallvidtadeåtgärder behövsför Den årligaatt får intesom utbytasse semestern kontantmot
till varje arbetstagareatt får minst 11 timmars ersättning, dåanställningenavslutas.utom
sammanhängandeledighet 24-timmarsperiod.per

Artikel4

Raster AVSNITTIII

Medlemsstaterna vidtaskall deåtgärder behövsför attsom se
till varjearbetstagare dåatt arbetsdagen längreär NATTARBETEän SKIFIARBETE ARBETSRYTMsex-—— - —timmar får Dennärmareutfommingen,däriblandrast.en-

längdochpåvilka villkorrastens den skallfastställasiges,
kollektivavtaleller, då intedetta lyckas, nationell Artikel8genom
lagstiftning.

Nattarbetetslängd
Artikel5

Medlemsstaterna vidtaskall deåtgärder behövsför attsom se
Veckovila till att

Medlemsstaternaskallvidtadeåtgärder behövsfor dennormalaarbetstidenförnattarbetandesom att inteöverstigerse
till varjearbetstagareundervarjeperiodatt sjudagarfår genomsnitt åtta timmarettom under varje 24-av
minst24 timmarssammanhängandeledighetplus den timmarsperiod,ll
timmarsdygnsvila i artikelsomavses
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12Artikelriskerellersärskildainnebärarbetenattarbetandevars
ansträngningintearbetar änfysiskellermentalstor mer

ochsäkerhetSkydd hälsa24-timmarsperiod de utförinom näråtta timmar aven
nattarbete.

föråtgärder behövsvidtadeskall attMedlemsstaternaarbete seovanståendeskalltillämpningen somFör somav
mental tillfysiskellersärskildariskereller attinnebär stor

lagstiftningellernationelldefinierasansträngning genom
ochhälso-skiftarbetareharochnattarbetandetill ettkollektivavtal,medhänsynpraxiseller tagengenom

arbete,derassäkerhetsskydd artenrisker. motsvararochsärskildakonsekvenser avsomnattarbetets

nattarbetandeskyddsanordningarforochskyddsåtgärder2.9Artikel
för andrafinnsdemskiftarbetandeoch motsvarar som
tidertillgängligaallaoch dessaärarbetstagarenattarbetandetill attomplaceringsökningochHälsound av

dygnet.dagarbete

3ArtikelIforåtgärder behövsvidtadeskallMedlemsstaterna som
tillatt attse

Arbetsrytm
innanhälsoundersökningfritillnattarbetandeharrätta en

föråtgärder behövsvidtadeskall attMedlemsstaternatill regelbundna sedärefteranställningenoch sombörjarde
enligtorganiseraarbetetarbetsgivaretill atthälsoundersökningar, att avsersomen

principentill denallmännahänsyn attviss omrytm taren
lindrasärskilti syftetill arbetstagaren, attarbetetvisasberohälsoproblem kanharnattarbetandeb anpassasomsom

i iarbetearbetsuppgifteroch ettlämpligt effekternatillmöjligtomplaceras monotonadetpånattarbetet är avom
Arbetsgivarenberoendepåarbetetsfastställtförväg art.tempodagarbete.

särskiltsäkerhet,hälsaochtill kravenhänsynskalläventa
arbetstiden.underavbrottbeträffandei punkthälsoundersökningkostnadsfriaDen2. avsessom

tystnadsplikt.lagstadgadomfattasskall1 ava

i punkthälsoundersökningkostnadsfriaDen avsessom
AVSNITTIVoffentligasjukvården.inomden1 får utförasa

BESTÄMMELSERALLMÄNNA

Artikel1410Artikel

gemenskapsbestämmelserdetaljeradeMernattarbeteGarantierför

andraintetillämpasnärdirektivskalli dettaBestämmelsernanattarbetandekategoriervissafår förMedlemsstaterna av
detaljeradekravinnehållergemenskapsbestämmelserfastställsvillkor merenligtsärskildareglermeddela genomsom

arbeten.ellervissayrkenbeträffandearbetstagarepraxis, detgällernärnationelllagstiftningeller
sittnattarbete.säkerhetriskerarhälsaeller genomsom

Artikel15

bestämmelserGynnsammareArtikel11

rättmedlemsstaternasinte påverka attdirektivskallDettanattarbetandesysselsättningundenAnmälan avom| g ellerförfattningsbctämmelserinföratillämpa eller en
hälsaskyddararbetstagarnaspraxis bättreadministrativförbehövsvidtadeåtgärder somskall attMedlemsstaterna sesom

tillämpningentillåterellerunderlättarellersäkerhetoch avnattarbetandesysselsätterregelbundetarbetsgivaretill att som ochhälsaskyddararbetstagarnaskollektivavtal bättrebegärmyndigheterna dessabehöriga somtill deanmälerdetta om
säkerhet.det.
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Artikel16 b i fråga säkerhets- övervakningsarbetenoch närom
krävsförnärvaro skyddaegendomellerpermanent att

Beräkningsperioder särskilt i fråga säkerhetsvakter,personer, om
vaktmästareellervaktbolag,

Medlemsstaternafår föreskrivaföljande:

För tillämpningen artikel 5 veckovila: En i frågac arbeten kräver kontinuiteti servicenav om som en
beräkningsperiod inteöverstigerl4 dagar. ellerproduktionen,särskiltsom

i servicei form reception,behandlingellervårdav
2. För tillämpningen artikel 6 begränsning sjukhus liknandeinrättningar,institutionerochav av

veckoarbetstiden:En beräkningsperiod inte Fängelser,ellersom
överstigerfyramånader.

hamnellerflygplatsarbete,
De årligperioder betald beviljasisemesterav som
enlighet artikel7 liksom sjukfrånvaro iiimed skall radio,television,filmproduktion.även ochpostpress,
inteinkluderasellerskall vidberäkningen telekommunikationer,neutrala brand- ochambulans,vara

genomsnittet. civilförsvar,av

iv produktion distributionoch ochel,vattenav gas,
För tillämpningen artikel8 nattarbetetslängd: En sophämtningochsopförbränningsanläggningar,av
beräkningsperiod bestämsefter samrådmedsom
arbetsmarknadens nationell regionalnivå. industrier vilkaeller v i arbetetinte kan avbrytasparter av

tekniskaskäl,
Om veckoviladen minst24 timmar isomavses
artikel faller inom period inte5 nyssnämnda skallden vi forsknings- utvecklingsarbete,och
inkluderasvid beräkningen genomsnittet.av

vii jordbruk;

Artikel17 områdeninomvilkad det förekommerförutsägbara
arbetstoppar,särskilt

Avvikelser
i jordbruk,

Med iakttagande de allmännaprincipernaförav
arbetstagarnashälsaoch säkerhetfår medlemsstaterna turism,göra
avvikelser artiklarnafrån 8eller16.Avvikelserfår

medhänsyntill detaktuella särskilda iii postservice.görasnär arbetets art—arbetstidens inte ilängd ellerbestämsförvägellerkanmäts-
bestämmas arbetstagarnasjälva. Detta särskiltgällerav
beträffande 2.2 Avvikelserfrånartiklarna 8 16fåroch göras

företagsledareeller självständigaa andra med a underdeomständigheter beskrivsi artikel5.4personer som
beslutsbefogenheter, i direktiv89/391/EEG,

b anställdai familjeföretag,eller vidb olycksfalleller då risken för olycksfallär
överhängande.

arbetstagare tjänstgörvid religiösaceremonieric som
kyrkor religiösaoch samfund.

2.3 Avvikelser artiklarnafrån 3 och5 får göras
Avvikelser2. får fastställas lagstiftningellerandragenom

författningsbestämmelser kollektivavtal i Skiftarbete skifteller under a fråga varjegång gårett nyttgenom om
förutsättning de berördaarbetstagarna och inte kan dygnsvilaeller veckovilamotsvarandeatt tages en
kompensationsledighet i skifteller undantagsfall det mellanslutet ochbörjannär nästa,ettav av av-objektiva inteskäl möjligt bevilja sådanär att
kompensationsledighet erbjudslämpligt i fråga i perioderarbetstagarna b arbete delas underatt om som upp- särskiltskydd. dagenslopp, städarbete.

Avvikelserfrånartiklarna 82.1 och16får göras

i fråga långtavståndmellan Avvikelserfår frånartiklarna 8 16a arbetstagarensbostad ochgörasom
ocharbetsplatsellerdåarbetstagarensolikaarbetsplatser kollektivavtalpånationellellerregionalnivåellergenom
ligger ifrånlångt varandra,
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nivå tillåtskollektivavtalpå lägre detgenom genomen om
tillsådana direktiv den 23 november1996avtal. eller attsenast se

arbetsmarknadens den dagenparter senast genom
för kollektivavtal fastställer nödvändigabestämmelsernaDemedlemsstater överenskommelse desaknarettsystemsom

tillnationell omfattas varvidmedlemsstaternaskall dealltideller regionalnivå i de fall dena kangaranteraattsesom av
direktivetsdirektiv, vidare för dettaändamål bestämmelserefterlevs.och demedlemsstater attsom

särskild lagstiftningfår inom för sådanhar ramenen
nationelllagstiftning praxislagstiftning i enlighetmed eller-

8 16.Dettafårtillåtaavvikelserfrånartiklarna och-
intelämplignivå. i Enmedlemsstatskalldockhamöjlighetske kollektivavtal b attgenom

varvid docktillämpaartikel6 medlemsstaten
principernaskall respekterade allmänna om

säkerhetochskall skydd arbetstagarnashälsaochDe avvikelser i förstaochandrastyckena avsomavses
vidta tillkompensationsledighet deåtgärder behövsförtillåtas på villkor motsvarande att attatt sesom

i undantagsfall,beviljasdeberörda eller närarbetstagarna -
objektivainte bevilja ledighet skäldet möjligt sådanär att av

ingenarbetsgivare arbetstagarearbetarlämpligtskydd. kräverdeberördaarbetstagarna attatt enges --
period sjudagar,48 timmarunderänmer en om

genomsnitt denberäknad förfår föreskrivaMedlemsstaterna ettsomom
såvidaberäkningssperiod i artikel16.2,somavses

medgivande,inteförstharfåttarbetstagarenstillämpadennapunkt, hanhurarbetsmarknadens skallparter-
och

tillfogas siningen skadaarbetstagare av-
inte bereddarbetsgivarepågrund hani kollektivavtal ärtillämpningen debestämmelser att attavsomav—

sittsamtycke utförasådantarbete.styckepåandraarbetstagareslutsi enlighetmeddetta attge
praxis.lagstiftningelleri enlighetmednationell

arbetsgivarenför noteringar allaaktuella om-
utförsådantarbete,arbetstagaresom

avvikelserfrånartikel16.24. Denmöjlighet göraatt som
behöriganoteringarna ställs tillartikel deföreskrivsi 2.1 och2.2ochandrastycket,punkterna att——

myndigheternasförfogandeoch dessa skälberäkningsperiod17.3 får inte till längre änleda att avsexen -
eller kanarbetstagarnashälsa säkerhetrörmånader. som -

möjligheten överskridaförbjudaellerbegränsa att
veckoarbetstiden,begränsningenprinciperna skyddetiakttagande allmännaUnder de avavomav

skalldockmedlemsstaternaarbetstagarnashälsaochsäkerhet
behörigaarbetsgivarenpå begäran desakliga, tekniska ellermöjlighetha att gerav --

information fall dåarbetstagarekollektivavtal myndigheternaarbetsorganisatoriska tillåtaskäl omom-
överskridermed utföraarbeteöverstiger12månader. hargåttberäkningsperioder inte att somsom

period sju beräknad48timmarunder dagar,en om
beräkningsperiodgenomsnittunderdenperiod sjuårfråndendagFöreutgången ett somsomsomangesaven om

i artikel16.2.från kommissionen,artikel 18.1 rådetpå förslagi skall avsesa
igranskabestämmelsernaåtföljt utvärdering,på nyttenav

lämpligtförfarande.punktochbeslutadenna ettom
sju dagperiod årfråndenFöreutgången somomaven

kommissionen,i rådet förslagfrånskallavses a
utvärdering, granskaåtföljt på nyttav en

lämpligti punkti ochbeslutabestämmelserna ettom
förfarande.18Artikel

möjlighethaPå skallmedlemsstaternasättSlutbestämmelser samma
utnyttjatillämpningen artikel7i frågaatt enavom

överstiger fråndenövergångsperiod inte årtresom
förutsättning underi underdagde lagaroch andraskall atta Medlemsstaterna anta avses a,som

övergångsperiodenföljanödvändigaför dettaförfattningar är attsom
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varje arbetstagarefär veckorsårlig betald Medlemsstaternatre skall femteår till kommissionenvart—
i enlighet villkormedde föreskrivs ingesemester den praktiska tillämpningensom rapporten om av

för till ochbeviljandeträtten bestämmelsernai dettadirektiv bifogandesemester med synpunkterav genom av
nationelllagstiftning praxis,eller och frånarbetsmarknadensparter.

treveckorsperioden årlig betald intesemesterav-
utbyts kontant ersättning, när Kommissionen informeramot skallutom Europaparlamentet,rådet,
anställningenupphör. EkonomiskaochsocialakommitténochRådgivandekommittén

för arbetarskyddsfrägordetta.om
c Medlemsstaternaskall anmäla detta tillgenast

kommissionen.

Z. Närmedlemsstaterna debestämmelser Vart femteantar år skall kommissionen tillsomavses
i punkt1skalldessainnehålla hänvisningtill direktivdetta Europaparlamentet,rådet och Ekonomiska socialaochen
eller åtföljas sådanhänvisning de offentliggörs.när kommittén tillämpningen dettadirektivav en rapportavgeen om av
Närmareföreskrifter hur hänvisningenskallgörasskall medhänsyntill punkt 4 ochom
varjemedlemsstatsjälvutfärda.

Utan det påverkarmedlemsstaternasrätt medatt Artikel19att
tillhänsyn förändradeomständigheter olikabestämmelseranta

inom arbetstidensområde,så länge minimikravde Dettadirektivriktarsigtill medlemsstaterna.som
föreskrivsi direktivföljs,detta skalltillämpningen dettaav
direktivinteutgöraskäl sänkadenallmännanivånför detatt
skydd erbjudsarbetstagarna. Utfärdati Brysselden23som november1993.

4. Medlemsstaternaskall till kommissionenöverlämna Pârådetsvägnar
till bestämmelseri nationelllagstiftning redantexterna som M. SMETantagitseller skall inomdetområde omfattasantas som av

Ordförandedettadirektiv.
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COUNCIL DIRECUVE 93/I04/EC
of November199323

of workingof the organization timeconcerningcertainaspects

thethese conditions whileUNION.THEEUROPEAN beingCOUNCILOFTHE improvementis
particularmaintained, regards thedurationandas

of working time forms ororganization and
otheremployment thanopen-ended suchcontracts. asestablishingthe Europeantheregard TreatyHaving to fixed-term working.part-timecontracts, temporarythereof,particularArticle ll8aandCommunity, and seasonalwork.work

from the Commissionl.the proposalregardHaving to worker the EuropeanCommunityshallEvery in
right weekly annualhave periodandto resta a to

ofleave, the duration whichpaid bemustParliament1,with the Europeanln cooperation harmonized accordance nationalprogressively with
practices.

andSocialof the Economicregard theHaving opinionto
Committee3, worker satisfactoryhealthandEvery enjoy19. must

safety his workingconditions in environment.
be taken orderAppropriatetheof providesthatthe Treaty must toWhereasArticle 118a measures

further harmonizationof thisachieve conditionsinof directives,adopt, minimumCouncil shall means the made.;while maintaining improvementsespeciallyfor inencouragingimprovements,requirements area
ofbetter levelworkingthe environment.to ensurea

ofof safety health workers;the andprotection
of safety.the workers‘ hygieneWhereas improvement

directivesof Article, thoseWhereas.underthe that work objectivewhich should heand healthterms notat an
financial legalandavoid administrative.imposing subordinated purely considerations;economicto toare

hold backwhich would the creationconstraints a way
of and medium-sizedand development small

undertakings;
towardspracticalcontributionWhereasthis Directive a

market;dimensionof the internalthe socialcreating
Whereas of Council 89l39llEECthe provisions Directive
of introduction ofthe12 June 1989 tomeasureson

ofsafety and healththeinimprovementsencourage
fully applicable theworkers work ‘ with regarddownWhereaslaying minimumrequirementsat to areasare

covered without prejudicethis Directive of working likely improvethe timeto organizationmore totospecific containedtherein;andlorstringent provisions Community;of workers theworking conditionsthe in

of FundamentalWhereasthe Charter theCommunity
Social of adopted the of theRights Workers, meetingat and health ofsafetyorder theWhereas,in to ensureCouncil held Strasbourg DecemberEuropean 9at on grantedlatter betheworkers.Community mustof of ofthe Heads State Government1989 or ofperiods andand annualweeklydaily,minimum restfirstand particularMember States,11 points thiswhereas also inbreaks;adequate necessarythereof,subparagraph, and first suhparagraph,8 19, weeklyworkinglimitplace maximum oncontext to adeclaredthat: hours;

ofThe completion the internal market lead7. must
workingthe living andimprovement into an

ofconditions workers the EuropeanCommunity.in ofprinciples theofshould taken thebeWhereasaccountfrom ofThis result approximationmustprocess an theregardwithLabour OrganizationInternational to
including relatingthoseof working time,organization to

work;night
234,0 oi cNo 9. io. mo. 4.p.

m oi No c n. ia. 1991. 95; /p. ‘ xand of published theDecision 27 October inI993not yet period. du:weeklythewithWhereas, resttorespectIOfficialJournal. of cultural.the diversityofbe takenshouldaccountCJ O No 60, 1991. 26.p. religiousand MemberStates;thefactorsinotherethnic,‘l O No L 133,29. 1989.
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HASrlO|‘Tl-.D THISllll7.CTlVlI:eachMemberparticular, ultimatelyforinwhereas,
decide included thewhetherSundayshouldhc inStateto

period,andweekly whatextent;rest so to
SECTIONI

human bodyresearchhas shown that theWhereas SCOPE DEFINITIONSANDdisturbancesenvironmental andnightsensitive toatmore of work organizationformsburdensomecertainalso to be detrimentalperiodsof night worklongthatand can Article Isafety theof workersand endangerhealththe atcantoworkplace;
Purposeandscope

of periodslimit durationthere need theWhereas to Thisa Directivelaysdown safetyminimum andhealthforprovideandnight work, includingovertime,of to for the ofrequirements organization working time.bring thisnight workerscmployerswho regularly touse
authoritiesof theinformation the attention competentto This Directiveappliesthey to:so request;

ofminimum periods dailya weekly andrest, rest
annual leave, breaks and weeklymaximumtoworkersnight should bethatWhereas important working andtime;entitled free health prior theirto assessment toa

thereafterand regularintervalsand thatassignment b of shiftat certain night work, work andaspects patternspossiblethey betransferred dayworkshouldwhenever ofto work.
suffer fromwhich they suited they healthfor are

problems;
This Directiveshall apply all of activity,to sectors

both public withinand the of Articleprivate. 2meaning
of withoutDirective89/391/EEC, prejudice Article 17tothe of shift workersWhereas night andsituation requires of this with the ofDirective, exception rail, road,air, sea.the levelof safetyand should behealththat protection inland and lake fishing, otherwaterway transport,seaadapted ofthe their work and that theto nature ofwork and doctorsthe activities training;inat seaandfunctioningand oforganization protection

efficient;prevention and shouldbeservices resources
The of fullyDirective 89/391/EECprovisions4. are

applicable the referred paragraphinto matters to
specificwithout prejudice and/orstringentspecificWhereas working conditions have to moremay contained this Directive.provisionsdetrimentaleffects healthof workers;the safetyandon

ofwhereasthe work accordingorganization certainto a
take of the generalprinciple ofpattern must account

workadapting the worker; Article2to

DefinitionsWhereas, thespecific of workgiven the concerned,nature
be adopt withmay necessaryto separatemeasures of followingthis thethe Directive,Forregard the of workingorganization time in certain purposesto definitions apply:shallfrom ofactivitieswhich excluded thesectorsor are scope

this Directive; which theworking shall duringperiodtime meanany
disposalandworking, the employersworker at

withduties. accordancehisactivitycarryingout orof the raisedWhereas,in view likely bequestion to and/ornationallaws practice;the of undertaking,organization working withintime an
desirable flexibility theprovide for in period whichperiod shallappears to notrest mean anyofapplication of whilstcertain this Directive,provisions workingtime;

compliance theensuring with the ofprinciples protecting
of thanperiod lessnight shallsafetyand of limehealth workers; notmeanany

whichdefined national law, andhours,asseven
midnighttheperiodbetweenincludeinmust anycase

and5 a.m.;Whereas provisionsprovidethat certainnecessaryto
be accordingsubject implemented,derogations tomay to night worlter shall4. mean:the sides ofthethe Member Statescase, twoor worker, who, duringhand, nightindustry". of thethewhereas, generalrule, a anyevent oneonaas a of hisleast three hours dailyworksderogation, be time,the workers concerned given atmust

normal andworking timeequivalent periods, course;asacompensatoryrest
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worker whob plusother hand. likely hours dailythe the hours relerred11any reston towork certainduringnight of Articleproportiontime to a
defined thehis choiceannualworking time. atas

concerned:of the MemberState referredThe minimum period the firstrest to Infollowing consultationi national legislation, subparagraphshall in principleincludeSunday.with industry;the ofsides ortwo
ii collective agreements agreementsor technicalobjective, work organizationconditionsorofsides industry soconcludedbetweenthe attwo justify, ofminimum period 24 hours beresta maylevel;national regionalor applied.

workshift work ofshall method organizingmeanany
other theshifts eachwhereby succeedin workers at

work certainstatio-s according Article 6pattern,same to a
bewhichincluding andtot--.1ng maya pattern.

needfortheentailingcontinuous discontinuous,or weeklyworking timeMaximumworkers givenwork different times ato overat
of daysperiod weeks;or

theMember takeshallStates measures totecessaryshift workworker whoseshall worker6. needwith thethat, thesafetykeepinginmean any toensure protectschedule of shift work. and healthpart of workers:

the workingperiod weekly limitedof time
of laws, regulations administrativeormeans

collectiveprovisions by agreements01agreementsorSECUON between of industry;the sidestwo
the for eachsever,-dayperiod.working timeaverageMINIMUM REST THEPERIODS ASPECTSOFOTHER— including exceed lours.does 48overtime, notORGANIZATION WORKINGTIMEOF

Article 7Article 3

Annual leaveDaily rest
Member shallStates take the tomeasurestecessaryMember Statesshall take the tomeasuresnecessary that worker paidmnual leaveentitledensure toeverythat worker dailyentitled minimumensure every to a of leastfour weeks th: conditionsaccordancewithinatperiodof hours 24-hourperiod.11 consecutiverest per for entitlement and of, suchleaielaid dowgrantingto,

legislationnational andlor practice.

Article 4 periodof annual beThe paid leave2. minimum maynot
allowance wherereplacedby lieu, thein exceptan

relationship terminated.employmentBreaks

Member Statesshall take the tonecessarymeasures
that, where the working thanday longer sixensure SECTIONIll

hours, worker entitled break,thedetailsevery to resta
of which, includingdurationandthe whichtermson SHIFTWORK PATTERFSOFWORKNIGHTWORKgranted,shall be laid down collective -——agreementsor

betweenthe failingsidesof industryagreements two or,
that, national legislation.

Article 8

Article 5 Lengthof night work

take theshallMember States tomeasuresnecessaryWeekly periodrest that:ensure
forof work nightMember shall normal hours worlers dotake theStates notmeasures tonecessary

of eight hoursthat, each exceed 24-hourseven-dayperiod, worker averageensure an myper every
entitled uninterrupted period;minimum period of 24to a rest
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whose rliclc‘night workers work I‘IJl.f|.l llinvolves Aspecial or. heavy physical mental do workstrainor not nmre
than eight hours of hours duringperiod 24any Safetyandhealthprotectionperformwhich they night work.

shall take theof aforementioned. Member Statesthe the workFor measuresnecessarypurposes to
that:specialhazards heavy mentalinvolving physical ensureor or

definedby and/orshall be national legislationstrain shiftnight workers and workers have safety andcollectivepractice agreementsagreementsoror health protection the of theirappropriatetaking to natureofbetweenthe sides industry.concluded two work;ofspecificeffects hazards nightof andtheaccount
work. andappropriate protection prevention servicesor

facilitieswith regard the safetyand healthof nightto
workers and shift workers equivalent thoseare tu
applicable other workersand available alll0Article are at9
times.

transferof night workers dayHealth and toassessment
work Article 3I

theshall take.Iember States measuresnecessaryto of workPatternthat:ensure
Member shall take theStatesfreehealth toentitled measuresnight workers necessarya to assessmentaare that employerwho intends workorganizethereafterbefore and regular ensure an totheir assignment at according takes ofcertain theto patterna accountintervals;

principleof adaptingworkgeneral the worker, withto a
particular, alleviatingview, in work andsuffering from health problemsb night workers to monotonous

work predeterminedwork-rate,depending thebeingconnectedwith the fact that theyrecognized at a onas of of safetyactivity, and and healthrequirements.transferredperformnight work wheneverpossible typeare especially regardsbreaksduringworking time,whichtheyday work suited. asto to are

freehealth referred paragraphThe2. in Iassessment to
complywith medicalconfidentiality.a SECTIONIVmust

MISCELLANEOUSPROVISIONShealth referredThe free paragraphin 1assessment to
conductedwithin the nationalbe healtha system.may

Article I 4
Article I0

specificCommunityprovisionsMore

forGuarantees night-timeworking of shall apply whereThe this Directiveprovisions not
specificother Community containinstruments more

requirements concerning certain occupationsmaketheMember work of categoriesStates orcertainmay occupationalactivities.of night workers subject undercertainto guarantees.
laid down and/orconditions national legislation

of workersthe who theirpractice, risksincur tocase
healthlinkedsafety night-timeworking.toor Article I5

favourableprovisionsMore
Article I 1

rightaffect MemberStates‘This shallDirective tonot
administrativeregulationsapply introduce laws, ororofNotification regular of night workersuse safetyof thefavourable theprotectionprovisions tomore thepermitfacilitateof workersand health in oror

of collectiveshall applicationMember States take the agreementsagreementsortonecessarymeasures whichindustrythe HJCSofnight betweenconcludedthat employer who regularly aretwoensure an uses andsafetyofthe theof favourable protectiontheworkers brings this information the attention tomoreto
healthof workers.authorities theycompetent so request.
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differentanother where the workersrticlc placesI 6A nlor
work from another;distantare one

periodsReference andb the of surveillaritein security activitu-scase
requiring in ordra permanentpresence to protectlay down:MemberStatesmay particularlyand security andguardsproperty persons,
caretakers firms;securityorof weekly period,Article 5applicationfor the rest a

days;exceedingperiod 14reference not ofthe involvingin activities fottle needc case
of production,continuity service partuularly:orweeklyof Article maximumapplication 6for the2.

fourperiod exceedingreferenceworking time, not relating thea i services receptior.to treatmentmonths. and/or provided similarhospitalscare or
residentialestablishments, andinstitutionsannual granted inpaid leave,ofperiodsThe prisons;of sickperiodsArticle and thewith gaccordance

neutral theshall beincludedshall beleave dock workers;ii airportnot or orof thecalculation average; radio, television, cinenatographiciii press,nightwork,length ofof Articlefor application 8the postal andproduction. telecorrmunications
of thedefinedafter consultationreferenceperiod ambulance,fire and civi protectionservices,a

collectivesidesof industry agreementsor services;two or
ofsidesbetween theconcluded twoagreements production,and electricityivregionallevel.nationalindustry watergas,at or refuseand distribution. householdtransmission

of hoursperiodweekly 24the minimum and plants;collection incinerationrest
referencethatfalls withinArticlerequired 5

interruptedwhich workindustriesvofincluded the calculationperiod. shall be cannotinnot technicalgrounds;the onaverage.
developmentresearchand activities;tvi

Article agriculture;17 vii

offoreseeable activity.d where there surgeaDerogations particularlyin:
of theregard for the generalprinciplesdueWith agriculture;i

safety healthof workers,Memberof the andprotection
ii tourism;from Article 8States detogate 16ormay

of theof specificcharacteristicswhen. theaccounton postalservices;iiiof the workingconcerned,the durationactivity time
andlor predetermined bedeterminedmeasurednot or can

particularly thethe workers themselves,and case andfrom Articles 8 16:2.2.of:
rticledescribed 5 4the circumstancesaother witha managing executives or persons of 89/391/EEC;Directivedecision-takingautonomous powers;

b family viorkers; riskof accident ofimminentb inot orcases
accident;officiatingworkers churchesreligiousceremoniesinc at

and religiouscommunities.
andArticles3from2.3.

of laws,Derogations adopted bybemay means
theinchtimeof shift workregulations administrative of the activities,provisions a inor or means case

take dailycollective between shift andthe worker changesagreements two cannaagreementsor end oftheof weekly periodsbetweensides industryprovided workersconcerned andlorthat the restare
and ofafforded that, shift the theequivalentperiodsof nextone;compensatory startrestor one

exceptional possible,forwhichin notcases
ofperiodsof ofobjective equivalentperiods involvingsuch the activitiesb intoreasons, grant case

thoseofpanicuarlythe concerned affordedworkers work split theday,compensatoryrest, are up over
staff.protection:appropriate cleaning

from Articles and 16:82.1. and8ArticlesfrombemadeDerogations3. may
of collectiveplaceofof 16 agreementsthe wherethe workersactivities agreementsin O1a meanscase nationalof industrisidesconcludedbetweenthefromand his distantwork placeof residence attwooneare
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23 NovemberI996, slullrules laid withconformity the thisDirectivewithinlevelregional U.’or.or the side;thatdate mdug,that n:of collective Kthem,down agreements ensureormeans of establishtheindustrysidesthe measuresconcludedbetween necessary agrt-t~iii¢iittwoagreements being obligedStatesMember takewith Itlower level. anyat enablethem .llltoto guaranteesteps :itnecessary laid downprovisionsthat the thistimeswhich thereMember States statutory systemno fulfilled.Directiveareof collectiveconclusiontheensuring agreementsor
of industrysidesthebetweenconcluded twoagreements coveredlevel, theregionalnational mattersonorat which thereMemberStatesthoseDirective,this aor shallMember State haveb However,i theawithinandfor thisframeworkspecificlegislative purpose applyArticle whileoption respectingtonotnationalwithaccordancethereof,limitsthe may. ofprinciples thethe general of liCprotectionfromderogationsallowpractice,and/orlegislation safety healthof workers.and and providedof collectiveand 16S agreementsArticles 4, way takesthe that;tonecessarymeasures ensureofsidestheconcludedbetween two$l&#39;C8mL‘nSor level.collectiveappropriatetheino.i~..ryat employer workerrequires worka tono— hoursthan 48 seven-dayover amore

second calculated forand period,first thefor theprovidedderogationsThe as an average
referredthat period ofreferencecondition 2allowed in pointshall besubparagraphs toon

the he hasfirst thegranted Article unless obtainedl6,periodscompensatingequivalent toarerest
perform suchworkersexceptional whereconcerned inworkers tonot agreementcasesor, theperiods, work,suchfor objectivepossible granttoreasons

protection.affordedappropriateconcernedworkers are bysubjected detrimentworker to anyno— willinbecausehehis lo tonoteremrules:lay downMemberStatesmay work,suchperformhis agreementtogive
sidesthebyof paragraphthisfor applicationthe two— ofrecordsup-to-datekeepsemployertheandof industry, — work,suchwhoall workers outcarry

of collectiveof the provisionsfor the extension—- conformity ofconcluded disposaltheplacedrecordstheagreements atagreementsor are—accordance forother workers whichparagraph authorities,with this theto may,competent
and/orsafetyand/or thenational legislation practice. connectedwithwith reasons theprohibit restrictof workers.health or

of exceeding the maximumpossibilityArticleof 16,from 2derogate pointThe option4. to working hours.weeklyandand 2.2.paragraph 2.1.pointsprovided
result theArticle,of thisparagraph 3 notmay provides theemployerthe competentexceedingsixperiodof reference —establishment a withtheirauthorities requestatmonths. whichinformation agreementcaseson

performworkersgivenhas been tosubjecthavethe ofshall option,MemberStates periodhoursHowever, exceeding48to work aovertherelatingprinciplesthe general forwith thecompliance calculatedto days, averageasansevenofworkers,health of ofsafety andof the 2referred in pointprotection periodreference to
technicalfor objectiveallowing, reasons Article 16.reasonsoror

collectiveof work,the organizationconcerning
theconcludedbetween twoagreementsagreementsor

periodsreference inof industry period ofsides ofevent expiryno Beforethesetto yearssevena
months. the Councilexceeding12 referred in a,datefrom the to

proposalof Commissionbasistheshall, aon appraisalaccompanied report,anthedatefromofof periodBeforetheexpiry yearssevena andof this ipointprovisionsthere-examinetheshall,CounciltheArticle 18referred l a, onto take.what actiondecide toonaccompaniedproposalof Commissionbasis ana of thisthe provisionsappraisal re-examinereport,
take.decidewhatparagraphand action to theshall haveMember StatesSimilarly,ii

Articleofapplicationregardstheoption,as oftransitionalperiodofmakingof notauseArticle: P1 referreddatefrom thethan threeyearsmore transitionalthatduringprovidedthata,to
period:Final provisions

paidweeksthreeworker receivesregulationslaws,theshall adopt everyMember Statesa - thewithaccordanceleaveannualcomplyprovisionsadministrativeand tonecessary
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for entitlementthe and Memberconditions Statesshall the Commissionto. report to ever‘of, such leave laid down fiveby practicalthegranting implementationof the‘years on
national legislationand/or ofand thispractice, Directive.indicatingthe viewpointsofprovisions

the sidesof industry.twoofthree-weekperiod paidannualthe leave— be replaced allowanceinnot anmay
thelieu. where employmentexcept theThe Commissionshall inform EuropeanParliament.tertninated.relationship the Council, andthe SocialEconomic Committeeand the

Advisory Committee Safety, Hygiene Healthandonshall forthwith informMember thec states Protection thereof.Workatthereof.Commission

Everyfive the6. Commissionshall thesubmityears toreferredadopt theWhenMemberStates tomeasures European the CouncilParliament, and the andEconomicshall reference thisparagraph they .-lI3l&#39;|in tos Social theCommittee of thiapplicationreport onareferencesliall be suchDitective accompaniedby onor Directivetaking into paragraphs and4accountoftheir official publication.The methodsthe ofoccasion
such referenceshall laid down themaking bea

Memberstates.

Article 9lWithout prejudice the right of MemberStatestoto
the differentdevelop, light of changingin circumstances.

legislative. the Thisregulatory contractualprovisions Directive addressed thein MemberStates.or to
field of working long thetime. minimumas as

forprovided this compliedrequirements Directiveare
with, implementationof this shallDirective constitutenot

forvalid grounds reducingthe generallevelof protection
afforded workers. Done Brussels, November23 1993.to at

the CouncilForMember shallStates the4. communicate Commissionto
the of the of national law alreadyprovisionstexts The Presidentadopted beingadopted the field governed thisor
Directive. M. SMET
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ARBETSPLATSBESÖK Bilaga 4

Sandvik CoromantABFöretagets namn:
GIMO100,740 52BoxAdress:

Telefon:Sven-Olof 0173-842 01Ottosson,Kontaktperson:
kollektivanställdauppdelat på 250500 1anställda: lAntal personer

och tjänstemän.250

Akademiska sjukhuset UppsalaFöretagets namn:
85 UPPSALA751Adress:

Telefon:Elsrud, 018-66 30 00FinnKontaktperson:
berörda på avdelningentotalt 20000anställda: 7Antal varav

AutoNova ABFöretagets namn:
UDDEVALLA451 84Adress:

Bartler/L-Å Telefon: 000Andersson, 0522-80HelenKontaktperson:
anställda 960601215Antal anställda:

AB/Örtofta SockerbrukDanisco SugarFöretagets namn:
MALMÖPersonal, 205 04Adress:

Telefon: 040-53 71 39Olsson,Kontaktperson: Bengt
arbetarekampanjarbetaretillsvidareanställda, 140185anställda:Antal

och tjänstemän.

TryckeriElandersFöretagets namn:
KUNGSBACKA10404 434 24BoxAdress:

Telefon: 0300Hellström/Kenneth Fritzon,TomasKontaktperson -
500 00

tid.stämplarvisstidsanställda. övrig Fast60Antal anställda: ärca
anställda: 400
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Företagets AssiDomän Förenade Well ABnamn: -
ESLÖVAdress: Box 1104 241 26

Kontaktperson: Personalchef Kerstin Persson-Wester, Telefon: 0413 -
680 00

Antal anställda: Totalt 703 219 tjänstemän och 484 kollektiva.varav:

Företagets Gävle Galvan Vannförzinkning ABnamn:
GÄVLEAdress: Box 406 801 05

Kontaktperson: Lennart Eriksson, Telefon: 026-12 33 00
Antal anställda: 93 anställda

Företagets Hemvården Eslövi Kärråkra sjukhemnamn: -
ESLÖVAdress: Eslövs kommun 241 80

Kontaktperson: Hans Månsson/Cecilia Lind, Telefon: 0413-62 337
Antal anställda: årsarbetare61

Företagets Ovako Steel ABnamn:
Adress: 813 32 HOFORS
Kontaktperson: Kurt Messing, Telefon: 0290 253 63-
Antal anställda Ca l 700 anställda Hoforsi 300 tjänstemänvarav ca

Företagets Procordia Food ABnamn
ESLÖVAdress: 241 26

Kontaktperson: Bergström/JR Bengtsson, Telefon: 0413-650 00
Antal anställda 2 900 Sverige 2 300varav ca

Företagets Polismyndigheten Stockholmsi lännamn:
Adress: Förvaltningsavdelningen F VE 106 75 STOCKHOLM
Kontaktperson: Ulf Rohdin, Telefon: 08 401 02 46-
Antal anställda 6 700 4 700 poliserca varav

Företagets SCBnamn:
Adress: Personalenheten Karlav. 100 115 81 STOCKHOLM
Kontaktperson: Crister Haglund, Telefon: 08 783 42 46-
Antal anställda l 360 anställda
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SkandiaBankenFöretagets namn:
STOCKHOLM106 55Adress:

Telefon:Nilsson, 08-463 61 99KentKontaktperson:
Telebankentotalt 80 inomanställda 200Antal varav ca

Sverige ABSKFFöretagets namn:
GÖTEBORGPFL/HK2-4 415 50Adress:

Telefon: 031-371138Reinebrandt,KentKontaktperson:
verkstadsanställda ochGöteborg 3 020, 1 880anställda: IAntal varav

140 tjänstemän1

HotelStarFöretagets namn:
SOLLENTUNA191 21Box 62Adress:

Telefon: 08-92 00Ebenfeld, 01SKontaktperson:
120anställdaAntal
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ARBETSTIDKORTAREFLEXIBLARE, Bilaga 5
NÄR MYCKETVAR HUR--

arbetstidsfrågan. SeminarieserienseminarieserieRedovisning omav
för Framtids-Arbetstidskommitté och Institutetanordnades 1995 årsav

Ewaldsson, 1995 årsClaes Stråth ochSeminarieledare Perstudier. var
stiftelsen.Befolkningsekonomiskaoch Bromé,Arbetstidskommitté Per

tillvi tidskall haVad
januari 199625

utifrånutvecklingdiskuterar tidsbegreppetsbelyser ochSeminariet
förutsättningar.produktionstekniskaekonomiska ochlivsforrner,skiftande

Medverkar gör :
Lunds universitetNordström, etnolog,Eva0

IT-chef,Erik Hörnell, ek.dr. TBV0
samhälls-infrastruktur ochförf1l.dr. civ.ing., InstitutetChrister Sanne,0

planering, KTH

och verkanArbetstidsförkortningar, orsak

februari 19968

ocharbetstidsförkortningartillorsakerbehandlar fråganSeminariet om
Medver-konsekvenser.sysselsättningsmässigaekonomiska ochderasom

kar gör:
Market Studies,Labourfordocent, Center EuropeanDominique Anxo,0

Göteborgs universitet
GöteborgsHistoriska institutionen,Isidorsson, forskare,Tommy0

universitet
LundsEkonomisk-historiska institutionen,Christer Lundh, docent,0

universitet
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ust-in-time-familjJ en
februari15 1996

behandlarSeminariet orsaker till behovet ökad arbetstidsflexibilitet,av
exempel och diskuterar konsekvenser för det sociala livet ochger

familj Medverkar gör:
Bäcklund,Ann-Katrin universitetslektor, Kulturgeograñska institu-0

tionen, Köpenhamns universitet
Thomas Fürth, docent, Institutet för Framtidsstudier0

24 Timmar
februari22 1996

beskriverSeminariet hur individen använder sin tid och diskuterar hur
arbetstiden påverkas olika ekonomiska och sociala faktorer. Medverkarav
gör:

Flood, docent, nationalekonomiska GöteborgsLennart institutionen,0
universitet
Kjell departementssekreterare, ekonomiskaNyman, avdelningen,0
Finansdepartementet

forskare, för FramtidsstudierBi InstitutetPuranen,0

Flexjobb, Livskvalitet och Hälsa

19967 mars

exempliñerar arbetstidsflexibilitetoch diskuterar hur ökad ochSeminariet
förändringar inverkar individersi arbetstider inom olika yrkesområden på
hälsa och livskvalitet. Medverkar gör:

professor ArbetslivsinstitutetGunnar Aronsson,0
docent i yrkesmedicin, Huddinge sjukhusBengt Arnetz,0

Framtidens arbetstider
14 1996mars

framtidens arbetstider.Ett arbetsseminarium arbete, organisation ochom
Seminariet inleds av:

Åke professor,Andersson, Institutet för framtidsstudierE.0
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