
Kap. 4   Arbetstid 

§ 13   Arbetstid 

Inledande bestämmelse 

Mom. 1   Arbetstidslagen (ATL) gäller med följande och i särskilda bestäm-
melser/specialbestämmelser angivna tillägg. 

Genomsnittlig arbetstid 

Mom. 2   Den ordinarie arbetstiden för heltidsanställd ska vara i genomsnitt  
40 timmar per helgfri vecka, om inte annat framgår av följande stycken. Då 
helgdag infaller på någon av dagarna måndag-lördag (s.k. lätthelgdag) minskas 
antalet ordinarie arbetstimmar med det antal timmar som annars skulle ha 
fullgjorts sådan dag. 

Anmärkning 
Om en arbetstagare har fullgjort arbetstid på annandag pingst och nationaldagen 
infaller på en lördag eller söndag ges en ledig arbetsdag under kalenderåret. 
Arbetstagarens önskemål om förläggning av ledighet tillgodoses om de är förenliga 
med verksamhetens krav. 

Ordinarie arbetstid som är förlagd till vardag såväl som sön- och helgdag eller 
till vardag och helgdag ska för heltidsanställd vara i genomsnitt 38 timmar  
15 minuter per vecka under tillämplig beräkningsperiod. Vid förläggning som 
kontinuerligt treskiftsarbete ska dock den genomsnittliga arbetstiden per vecka 
vara 34 timmar 20 minuter och vid förläggning som intermittent treskiftsarbete 
36 timmar 20 minuter. 

Omfattar den ordinarie arbetstiden enligt föregående stycke inte samtliga 
lätthelgdagar, ska den fastställas i proportion till antalet sådana dagar med 
ordinarie arbetstid under kalenderåret. 

Mom. 3   Med helgdag enligt mom. 2 likställs påsk-, pingst-, midsommar-,  
jul- och nyårsafton. 

Mom. 4   Med undantag från bestämmelserna ovan kan olika lång ordinarie 
arbetstid fastställas under olika delar av året för att möjliggöra sommararbetstid 
under förutsättning att i mom. 2 angivna arbetstider genomsnittligt per kalender-
år behålls.  



Förläggning av arbetstid 

Mom. 5   Förläggning av ordinarie arbetstid ska vid behov anges i schema som 
överenskoms med företrädare för arbetstagarorganisationen. Schemat ska 
meddelas arbetstagaren senast 14 dagar innan det börjar gälla. Av schemat ska 
förläggning av ordinarie arbetstid och viloperioder framgå samt klockslag för 
när 24-timmarsperiod för dygnsberäkning inleds. 

Vid oenighet om arbetstidsschema kan arbetstagarorganisationen begära 
överläggning. Begäran om överläggning ska ha inkommit till arbetsgivaren inom  
10 dagar. Om så inte sker eller om överläggningen inte leder till enighet fast-
ställer arbetsgivaren förläggningen av arbetstiden med iakttagande av denna 
bestämmelse. 

Anmärkning 
Denna bestämmelse ersätter 11, 12 och 14 §§ MBL. 

Arbetsgivaren ska eftersträva att arbetstagaren före beräkningsperiodens början 
får kännedom om hur arbetstagaren kommer att vara schemalagd under hela 
beräkningsperioden. 

Arbetsgivaren bör förlägga en sammanhållen arbetstid om det är möjligt utifrån 
verksamhetens behov. 

Arbete och dygnsvila ska förläggas alternerande under varje period om 24 
timmar så att arbete och vila regelbundet följer på varandra. Undantag kan 
endast ske enligt förutsättningarna nedan och ska föregås av en noggrann 
bedömning av behovet. Undantaget kan endast tillämpas vid kombination av 
arbete och jour. Arbetspass och jourpass kan endast förläggas i direkt anslutning 
till varandra i undantagsfall om det föreligger särskilda skäl i verksamheter med 
ansvar för liv, hälsa och säkerhet. Bedömningen av om det föreligger särskilda 
skäl ska tydligt motiveras och göras utifrån en intresseavvägning mellan 
arbetstagarens rätt till minst 11 timmars dygnsvila vilken följer av en 
skyddslagstiftning och verksamhetens behov av att säkra bemanningen. Den 
sammanlagda arbetstiden får då som högst uppgå till 20 timmar. Vid sådan 
förläggning ska den efterföljande vilan vara sammanhängande och som lägst 
motsvara den sammanlagda arbetstiden. 

Anmärkning 
Det är inte möjligt att kombinera undantaget ovan med förläggning enligt mom. 8 a) för 
en arbetstagare under en och samma beräkningsperiod. 

Arbetsgivaren ska begära MBL-förhandling inför ett beslut i verksamheten om 
införande eller förändring av förläggning som innebär att arbetstid förläggs så 
att arbetspass och jourpass ligger i direkt anslutning till varandra enligt ovan 



eller vid planerad förläggning med kortare dygnsvila än 11 timmar enligt mom. 
8 a). 

Mom. 6   Vid förläggning av ordinarie arbetstid kan upp till +/- 11 timmar föras 
mellan beräkningsperioder. 

Anmärkningar 
1.    Tillämpning av denna bestämmelse förutsätter en beräkningsperiod om minst  

   4 veckor. 
2.    Bestämmelsen avser arbetstagare med ordinarie arbetstid förlagd vardag såväl  

   som sön- och helgdag. 
3.    Det är av vikt att dialog förs mellan arbetsgivare och arbetstagare om arbetstids-

förläggningen för att tillvarata såväl arbetstagarens som verksamhetens behov. 

Avvikelser från ATL 

Mom. 7   Oavsett vad som anges i ATL 

a)   får rast under nattarbete utbytas mot måltidsuppehåll. Därutöver får byte 
även göras på övrig tid fredag, lördag, söndag och helgdag, 

Anmärkning 
Vid byte av rast mot måltidsuppehåll övrig tid fredag, lördag, söndag och helgdag  
ska arbetsgivaren göra en konsekvensanalys av arbetsmiljön. 

b)   anses studieledighet inte som arbetad tid, 

c)   vid uttag av kompensationsledighet för övertidsarbete ska motsvarande tid 
dras av från redan registrerad övertid. Avräkning av kompensationsledighet mot 
arbetad tid kan ske per kalenderår, 

d)   anses förlängd arbetstid på grund av vikariat inte som mertid, 

e)   anses förskjuten arbetstid eller byte av schema inte som mer- eller övertid, 

f)   kan beräkning av ordinarie arbetstid, jourtid, övertid och mertid göras per 
kalendermånad, 

g)   kan en beräkningsperiod omfatta högst 16 veckor, 

Anmärkning 
Ordinarie arbetstid får uppgå till högst 48 timmar per vecka i genomsnitt under en 
period av 4 veckor. 

h)   kan en arbetstagares sammanhängande veckovila vid tillfällig avvikelse 
uppgå till minst 24 timmar. 



Mom. 8   Dygnsvila 

Arbetstagaren har rätt till minst 11 timmars sammanhängande ledighet under 
varje period om 24 timmar (dygnsvila). Dygnsviloreglerna är ett skydd för 
arbetstagarens hälsa och säkerhet. Undantag kan därför endast ske enligt 
förutsättningarna nedan och ska föregås av en noggrann bedömning av behovet. 

a)    En arbetstagares dygnsvila kan i undantagsfall förkortas till som lägst 9 
timmar vid förläggning av ordinarie arbetstid om det finns särskilda skäl i 
verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet. Bedömningen av om 
det föreligger särskilda skäl ska tydligt motiveras och göras utifrån en 
intresseavvägning mellan arbetstagarens rätt till minst 11 timmars 
dygnsvila, vilken följer av skyddslagstiftning, och verksamhetens behov av 
att säkra bemanningen. Om dygnsvilan inskränks har arbetstagaren rätt till 
kompenserande vila motsvarande den minskade dygnsvilan. Vilan ska 
förläggas i samband med den därpå följande dygnsvilan och vara 
sammanhängande.  

b)    En arbetstagares dygnsvila kan tillfälligt förkortas vid en oförutsedd 
händelse som arbetsgivaren inte har kunnat förutse, påverka eller planera 
för. Om dygnsvilan inskränks har arbetstagaren rätt till kompenserande vila 
motsvarande den minskade dygnsvilan. Vilan ska förläggas i samband med 
den därpå följande dygnsvilan och vara sammanhängande. Om det av 
objektiva skäl inte är möjligt ska den kompenserande vilan förläggas så 
snart som möjligt, dock senast inom 14 kalenderdagar. Om nästkommande 
förlagd vila redan motsvarar den tid som ska kompenseras anses 
kompensationen fullgjord. Arbetsgivaren ska vid oförutsedd händelse 
meddela arbetstagaren när den kompenserande vilan kommer att förläggas. 

Anmärkningar 

1.    Först när arbetstagaren har fått kompenserande vila kan arbete på grund av en ny 
avvikelse enligt mom. 8 ske. 

2.    Om en oförutsedd händelse inträffar i direkt anslutning till två arbetsperioder som ligger i 
anslutning till varandra enligt mom. 5 har arbetstagaren rätt till kompenserande vila för den 
oförutsedda händelsen. Vilan ska då vara dubbelt så lång som den tid det aktiva arbetet på 
grund av den oförutsedda händelsen varade. 

Vid beredskap ska kompenserande vila för aktivt arbete som bryter 
dygnsvilan förläggas så snart som möjligt och vara sammanhängande, dock 
senast inom 14 kalenderdagar. Vid beredskap flera dygn i sträck ska 
kompenserande vila förläggas i samband med den därpå följande 
dygnsvilan efter beredskapsperiodens slut. 

Om arbetsgivaren beslutar att förlägga kompenserande vila i enlighet med 
mom. 8 b) under ordinarie arbetstid görs inte löneavdrag. 



Möjlighet till lokal avvikelse 

Mom. 9   Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan träffa kollektivavtal om 
avvikelse från 

a)   har upphört att gälla, 

b)   8 och 8 a §§ ATL om annat uttag av övertid och extra övertid samt annan 
beräkningsperiod för övertid, 

c)   10 och 10 a §§ andra stycket ATL om annat uttag av mertid och extra 
mertid, 

d)   13 § ATL om nattvila, 

e)   14 § ATL om veckovila, 

f)   15 § tredje stycket ATL om förläggning av raster och 

g)   har upphört att gälla. 

Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan träffa kollektivavtal om längre 
beräkningsperiod än 16 veckor, dock högst ett år. Kollektivavtal får även träffas 
om avvikelse från anmärkningen till mom. 2 första stycket, mom. 6, anmärk-
ningen till mom. 7 g) och mom. 7 a) samt mom. 7 h). 

Det är inte möjligt att träffa lokalt kollektivavtal om avvikelse avseende 
dygnsvila och alternerande arbetstidsförläggning vare sig med stöd av mom. 5 
och mom. 8 eller 13 § ATL samt EGs arbetstidsdirektiv 2003/88/EG. Lokal 
avvikelse är ogiltig i den delen.  

Personalpool 

Mom. 10  För arbetstagare i personalpool gäller de särskilda bestämmelser,  
som framgår av bilaga D. Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan träffa 
kollektivavtal om avvikelse från bilaga D. 
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