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Kollektivavtalens decentralisering och flexibilitet

Sammanfattning1
Kollektivavtal reglerar anställningsförmåner och villkor för närmare 85 procent av de anställda i privat sektor på svensk arbetsmarknad. Det gör kollektivavtalen till en mycket viktig pelare i
den svenska arbetsmarknadsmodellen. Fackföreningarna undertecknar avtalen på mandat från sina medlemmar, och arbetsgivarorganisationer gör detsamma för sina. Höga medlemstal och
hög anslutningsgrad är förutsättningar för modellens legitimitet
och kräver att kollektivavtal upplevs som (tillräckligt) attraktiva
från båda håll. En enkät från Arbetsmarknadsekonomiska rådet
visar dock att flera företagsrepresentanter upplever kollektivavtal
som krångliga och kostsamma, särskilt skeptiska är företagare
1) Arbetet med rapporten har föregåtts av två viktiga förstudier av forskningsassistenterna Alexandra Boscanin och Gabriel Nilsen. Alexandra gjorde initialt flera intervjuer
som ramade in arbetstidsfrågan som central, samt påbörjade kodschemats konstruktion. Gabriel tog vid och fortsatte göra intervjuer och gjorde stordåd i kodningsarbetet
av tjänstemannaavtalen. Stort tack till båda för fantastiska och viktiga insatser under,
många gånger varma, sommarveckor på Ratios kontor. Gabriel Nilsen och Tahrin Mir som
praktiserade på Ratio bidrog också i arbetet med reliabilitet, där kodschemat tillämpades
på samma kollektivavtal av olika kodare för att kolla samstämmighet och säkra kvalitet.
Som en ytterligare del i kvalitetssäkringen bjöd Ratio in till två workshoppar där
kodningsschemat diskuterades med experter på kollektivavtal, från både arbetsgivarorganisationer och fackförbund. Ett stort och varmt tack riktas till dessa deltagare
som från arbetsgivarorganisationerna kom från Almega, Gröna arbetsgivare, IKEM,
Kompetensföretagen och Industriarbetsgivarna. Lika stort och varmt tack till deltagare från fackförbunden Akavia, Hotell och Restaurangförbundet, If Metall, Kommunal,
Pappers, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Stort tack också till Eva Uddén Sonnegård,
Ratio, Beata Hammarskiöld från Svenskt Näringsliv samt Per Skedinger, IFN som läste
och gav värdefulla synpunkter på rapportens innehåll.
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som står utan kollektivavtal. Upplevelserna skiljer sig även åt
mellan branscherna (Calmfors m fl 2018). Det finns väldigt lite
kunskap om skillnaderna i kollektivavtalens regleringar. I den
här studien rapporteras en systematisk genomgång av 50 kollektivavtal vars regler kring arbetstid kategoriseras. Rapportens
resultat visar tydliga skillnader mellan kollektivavtalen vad gäller
centralisering. Jämförelsen av kollektivavtalens regler uppenbarar
tydliga skillnader i möjligheten till lokala överenskommelser och
i vilken utsträckning det finns begränsningar inskrivna i avtalet.
Slutligen används resultat från Calmfors med flera (2018) om
branschskillnader avseende viljan att behålla kollektivavtal utan
tvång för att undersöka samvariationen mellan kollektivavtalsvilja och regleringar. Det tycks finnas ett visst samband, men
företagares syn på kollektivavtalens attraktivitet handlar inte
enkom om regler.
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Introduktion och syfte
Den svenska arbetsmarknadsmodellen karaktäriseras av starka
parter som tecknar kollektivavtal. Kollektivavtalen reglerar villkor
av stor betydelse för både företag och anställda som omfattas
av avtalen. År 2019 omfattas 85 procent av anställda inom privat
sektor av kollektivavtal (Kjellberg 2021). Den internationellt sett
mycket höga täckningsgraden tillsammans med en mindre aktiv
stat på arbetsmarknadsområdet gör att forskare talar om den
svenska arbetsmarknaden som präglad av korporativa karteller
(Karlson och Malm Lindberg 2008), kollektivt självreglerad
(Kjellberg 2017) eller som kollektiv laissez-faire (Nycander 2004).
Under Covid-19 pandemin bröts trenden med fallande medlemstal
framför allt i arbetarfacken. Totalt fick facken 58 000 nya medlemmar under mars och april 2020 där de branscher som drabbades
hårdast av pandemin såg störst relativ ökning (Kjellberg 2020).
Medlemstillströmningen till A-kassorna var dock kraftigare än
till facken. Även om arbetsgivarnas organisationsgrad har ökat
är andelen småföretag med 1–49 anställda som har kollektivavtal
endast 58 procent 2010 (Företagarna 2011).
Oavsett epitet utgör kollektivavtalen en mycket viktig del av den
svenska modellen eftersom svenska parter med förhandlingen
som instrument kan göra upp om modifieringar av vissa lagar
och regler, såsom arbetstidslagen, och alltså själva reglera spelreglerna inom ramen för avtalet. Självregleringen gör det möjligt
att anpassa villkor och regler efter branschers och ibland också
enskilda företags förutsättningar. Samtidigt innebär förhandlandet att det inte alltid är helt enkelt att komma överens om
7
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förändringar av villkor och ibland hörs klagomål om trögheter
och krångligheter som försvårar snarare än underlättar.
Calmfors med flera (2018) menar i Arbetsmarknadsekonomiska
rådets rapport om kollektivavtalen att kollektivavtalssystemet
främst upprätthålls av arbetsgivarsidan, givet fackförbundens
minskande medlemsandelar, och därmed ökar vikten av att företagare ser nyttan av kollektivavtal. Noterbart är att upplevelsen
av hur kollektivavtalen fungerar bland svenska företag verkar
variera mellan olika branscher. I vissa branscher anger företagsrepresentanter att de inte skulle teckna kollektivavtal om facken
inte hade haft möjlighet att påverka (Calmfors m fl 2018). Enligt
rapporten anser företagsrepresentanterna att det är svårt att
anpassa avtalen till den egna verksamheten eller att det krävs
mycket administration för efterlevnad. Samtidigt uppskattar
företagen kollektivavtalen generellt och menar att de skapar
ordning och reda (Karlson m. fl. 2014). De ger också företaget
gott rykte både externt och internt (Calmfors m fl 2018).
Orsaker till skillnaden i attraktivitet mellan olika branscher vet
vi dock mindre om. En hypotes är att olika branscher har olika
behov av flexibilitet och branschavtalen har i olika stor utsträckning anpassat sig till dessa behov Att flexibilitet är viktigt för
attraktiviteten av kollektivavtalen är något som förs fram av
mindre företag på 1–49 anställda som anledning till att de väljer
bort kollektivavtal (Företagarna 2011).
Syftet med den här rapporten är tvåfaldigt; dels att undersöka
och kategorisera skillnader och likheter i kollektivavtal vad gäller
regleringar kring två områden; arbetstidsregleringar och schemaläggningsregler. Kategoriseringen görs utifrån två dimensioner; grad av centralisering och flexibilitet i jämförelse med
lagstiftningen. Dels används kategoriseringen av kollektivavtalen
8
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för att enkelt ”testa” om mer lokala och flexibla branschavtal
upplevs mer attraktiva av företagen.
Det finns totalt ca 700 kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden (Medlingsinstitutet 2021). Avtalen utgör ett delvis underutnyttjat datamaterial inom arbetsmarknadsforskningen. Lönebildningen i kollektivavtalen har tidigare kartlagts
av Medlingsinstitutet som kategoriserat avtalen efter hur
löneökningar bestäms (Medlingsinstitutet 2021, sid. 244–245).
Medlingsinstitutets kategorier utgjorde grunden för den centraliseringsskala som används i en kvantitativ analys av lönecentraliseringens inverkan på lönsamhet och produktivitet (Karlson m.
fl. 2014). Lönedelen i avtalen har alltså både kategoriserats och
analyserats tidigare. Dessutom har kollektivavtalens regleringar
kring anpassning av LAS och Alva också analyserats av Uddén
Sonnegård (2018).2 I denna studie tar vi ett steg till och skapar
index som avser att mäta branschskillnader i kollektivavtalens
regler kring arbetstider och schemaläggning.
Generellt sett använder sig få studier av kollektivavtalen som
analysmaterial även utanför den svenska kontexten. Dunn och
Wright (1994) utgör ett undantag och gick i en artikel igenom
över 100 brittiska kollektivavtal mellan år 1979 och 1991 och fann
att kollektivavtalen har fler paragrafer om flexibilitet år 1991 men
att formen för den ökade flexibiliteten varierar mellan avtalen.
Regleringarna av de allmänna villkoren3 i kollektivavtalen har, vad
vi vet, dock inte studerats systematiskt. Föreliggande rapport
2) Effekter av kollektivavtalade regler är sällan studerade. Ett undantag värt att nämna
är Skedingers studie (2015) av konsekvenserna av höjda minimilöner i kollektivavtal vad
gäller antalet anställda inom detaljhandel.
3) Allmänna villkor inkluderar anställningsvillkor utöver lön och pension, dvs. arbetstid, schemaläggning, semester, övertid, sjuklön med mera.
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bidrar sålunda med kunskap om branschskillnader vad gäller
möjligheten att anpassa kollektivavtalade regler, där arbetstid
och schemaläggning är utvalda områden (mer om urvalet finns i
avsnittet förstudie). Den systematiska jämförelsen av de centrala
kollektivavtalen blir även ett datamaterial som kan användas för
vidare studier av kollektivavtalens effekter. Underlaget i sig kan
också bidra till en faktabaserad diskussion av skillnader mellan
kollektivavtal och vad det har för konsekvenser för kollektivavtalens framtida utveckling.
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Kollektivavtalens innehåll och attraktivitet
Utgångspunkten för analysen i rapporten är observationen att
företagare inom olika branscher har olika uppfattningar om
kollektivavtalen som Calmfors med flera (2018) gjort. De genomförde en enkätundersökning som skickades ut till 44 900 företag
inom privat sektor, där 32 500 fick frågor om kollektivavtal.
Ungefär 3 400 företag med minst en anställd svarade på frågorna.
När branscherna jämfördes med varandra visar det sig finnas
skillnader i synsätt mellan företag inom olika branscher vad
gäller kollektivavtalens värde. Företag inom byggbranschen är
i rapporten mest kritiska till kollektivavtal. De är dessutom den
enda företagsgruppen i undersökningen som menar att kollektivavtalet innebär extra administrations- och transaktionskostnader
(Calmfors m fl 2018).
En fråga i den ovan nämnda enkätundersökningen som är särskilt
intressant är huruvida företagen hade valt att teckna kollektivavtal även om fackens möjlighet att ”tvinga” fram avtal varit mindre.
Svaret på frågan ger indikation på vilken inställning företagen har
till kollektivavtal om de inte hade behövts för att köpa arbetsfred.
Det visar sig variera en hel del mellan branscher där företag inom
hotell- och restaurangbranschen i mycket större utsträckning
än företag inom fastighets- och byggverksamhet fortsatt skulle
teckna kollektivavtal (Calmfors m fl 2018 s. 109). Vilka de upplevda
problemområdena är varierar mellan branscherna. Svårigheter
att anpassa arbetstidens längd och förläggning är problematiskt
för företag inom hotell- och restaurang medan handel anser att
kollektivavtalen ger en för hög kostnadsnivå.
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Förstudie – Intervjuer för att identifiera relevanta
kollektivavtalsregler
Inför arbetet med att kategorisera kollektivavtal var avgränsningar
nödvändiga. Att kategorisera all reglering i kollektivavtalen var
omöjligt då omfattningen är betydande. Dessutom finns det avtalsspecifika aspekter som man inte kan inkludera i en jämförande
studie. Ett antal intervjuer med förhandlings- och avtalsansvariga
företagsrepresentanter i olika branscher genomfördes för att
kunna avgränsa frågeställningen. Intervjuerna gav fördjupad förståelse för likheter och skillnader bakom inställningar som ”bra”,
”krångligt”, ”förenklar”, ”dyrt”, ”ordning och reda” eller ”svåra att
anpassa till verksamheten”. Intervjuernas resultat liknar resultat
från olika tidigare undersökningar (Karlson m fl 2014; Calmfors
m fl 2018). Totalt genomfördes 10 semistrukturerade intervjuer
som gav en detaljerad bild av vad de intervjuade uppfattade som
problematiskt med kollektivavtalens regler, men också vad man
uppfattade att avtalen bidrar med. De intervjuade var mestadels
överens om att kollektivavtalen har positiva sidor och till mestadels
är av godo. I flera intervjuer fördes dock en uppfattning fram om
att kollektivavtalens regler begränsade möjligheten att anpassa
arbetstiden och schemaläggningen till verksamheten. Det var
dessa aspekter som oftast ansågs problematiska. Vi valde således
att fokusera på bestämmelser om arbetstid och schemaläggning då
områdena dels identifieras av fler intervjupersoner som krångliga
dels då regleringarna återfinns i alla kollektivavtal oberoende av
bransch. Det senare gör jämförelser möjliga. En mer detaljerad
redogörelse om förstudien och intervjuresultatet återfinns i bilaga 1.

Anpassningsbara regler, decentralisering och flexibilitet
Kollektivavtalen har gott stöd bland de som deltog i vår förstudie
liksom i tidigare forskning (Karlson m fl 2014; Calmfors m fl 2018).
Det innebär inte att alla delar är lika populära och stödet skiljer
sig också mellan olika branscher, som vi tidigare redogjorde för.
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Framför allt är det regler som uppfattas som fördyrande, krångliga
eller som av olika skäl inte passar verksamheten som är impopulära. Regelkrångel är sällan bra för företagens utvecklingskraft
och har generellt visat sig ha negativa effekter på företagens vilja
att investera och anställa (Tillväxtverket 2020; OECD 2019, 2021).
Kollektivavtal kan av naturliga skäl ofta antas bättre anpassade
till branschers olika villkor än lagstiftning och vissa kollektivavtal tillåter också lokala anpassningar på företagsnivå. Lokala
avtal är per definition mer decentraliserade än branschavtal.
Det betyder dock inte att de alltid är mer flexibla. Det är inte
heller alla gånger lokala överenskommelser fungerar väl. Lokala
förhandlingar innebär transaktionskostnader och i vissa fall
ger kollektivavtalet på branschnivå, eller arbetstidslagen, mer
anpassningsbarhet än vad som är möjligt att komma överens
om lokalt. Ett exempel är paragrafen om övertid i Teknikavtalet
jämfört med arbetstidslagen. I Teknikavtalet mellan IF Metall
och Teknikarbetsgivarna står det:
Övertid får tas ut med högst 50 timmar under en
kalendermånad och med sammanlagt högst 150
timmar under ett kalenderår.
De lokala parterna kan komma överens om
ytterligare övertid.
Genom överenskommelse mellan arbetsgivare
och arbetstagare kan utöver 150 timmar enligt första
stycket ytterligare 50 timmars övertid tas ut under
kalenderåret.
(Teknikavtalet If Metall 2017, § 4 Mom. 5:2)

Lokalt kan parterna komma överens om ytterligare övertid
och arbetsgivare och enskild arbetstagare kan träffa enskild
överenskommelse om övertid upp till 200 timmar per kalenderår
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(150+50). Arbetstidslagen tillåter dock redan 200 timmar allmän
övertid per kalenderår. Även om paragrafen i Teknikavtalet ger
möjlighet till både lokala och individuella överenskommelser
ger det inte andra villkor än vad som redan gäller enligt lag. Den
här distinktionen mellan flexibelt och decentraliserat (lokalt)
är viktigt att ha med sig när vi presenterar analysmetoden och
resultatet.
I ett första steg fokuserar analysen på möjligheten att anpassa
villkoren i kollektivavtalen till den lokala verksamheten – det vill
säga kollektivavtalets decentraliseringsgrad, fullt medvetna om
att möjligheten att hitta lösningar som fungerar lokalt inte är
det enda som spelar roll. Fokus initialt är sålunda möjligheten till
lokala överenskommelser i de centrala avtalen. Avtalens formuleringar säger väldigt lite om i vilken utsträckning möjligheten till
lokala överenskommelser används i praktiken. I en undersökning
av lokala förhandlare i danska tillverkningsföretag visade det
sig att 97 procent av de tillfrågade företagsrepresentanterna
hade träffat minst ett lokalt kollektivavtal och två av tre företag
hade träffat avtal om både lön och arbetstid (Ilsøe 2012, sid. 8).4
I vilken utsträckning lokala överenskommelser faktiskt träffas
i Sverige är oklart och är en fråga som inte berörs i rapporten.
En indikation på att kollektivavtal används aktivt för att anpassa
regler är Uddén Sonnegårds (2018) genomgång av 29 kollektivavtal vad gäller avvikelser från bestämmelserna i lagen om
anställningsskydd (LAS). Hon fann att möjligheterna att anpassa
LAS används i relativt hög grad, speciellt i tjänstemannaavtal.

4) De företag som inkluderades i enkätundersökningen var företag inom tillverkningsindustrin som hade minst 20 anställda och åtminstone en lokal facklig representant.
Resultatet visar att möjligheten till lokala överenskommelser i företag inom tillverkningsindustrin används i relativt stor utsträckning i Danmark.
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Lagstiftning kring arbetstid och schemaläggning.
På Sveriges arbetsmarknad regleras anställningsvillkor i hög
utsträckning genom kollektivavtal. Lagstiftning finns på de
flesta områden, och reglerar anställningsförhållanden utanför
”modellen”. Ofta är lagstiftningen dispositiv. Arbetstidslagen (ATL)
säger bland annat att det ”Genom kollektivavtal som har slutits
eller godkänts av en central arbetstagarorganisation får göras
undantag från lagen i dess helhet…” (SFS 1982:673, 3 § 1 stycket).
Med ett centralt kollektivavtal kan parterna helt och hållet avtala
bort arbetstidslagen, dessutom finns det en möjlighet att göra
lokala avsteg från vissa paragrafer. ”Avvikelser från 8 och 8 a
§§, 9 § andra stycket. 10 och 10 a §§ och 13 § andra stycket får
göras även med stöd av kollektivavtal som har slutits av en lokal
arbetstagarorganisation” (SFS 1982:673, 3 § 2 stycket). Dessa lokala
avvikelser är enligt ATL dock begränsade till en tid av högst en
månad efter dagen för avtalets ingående. I de centrala avtalen
finns möjligheten att delegera till de lokala parterna att själva
bestämma men det måste vara inskrivet i avtalet på industrinivå.
Arbetstidslagen är utgångspunkten i kollektivavtalsförhandlingar
och när arbetstidslagen förändras krävs det i vissa fall att kollektivavtalen anpassar sig. Tabell 1 sammanfattar regler som gäller
enligt arbetstidslagen inom de för rapporten relevanta områdena.
Något som komplicerar det hela är att arbetstidslagstiftningen
är i stort dispositivt med något som ofta kallas EG-spärr. Det
finns en miniminivå för villkoren även om man centralt avtalar
bort arbetstidslagen. De förändringar som gjorts i arbetstidslagen
under 2000-talet har i stort ämnat anpassa lagstiftningen till
EU:s arbetstidsdirektiv. En anpassning av arbetstidslagen från
2005 gör att undantag från lagen i sin helhet och från specifika
paragrafer enligt lagen endast får göras om detta inte innebär
att mindre förmånliga villkor för arbetstagare än som följer av
EU-parlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG, även kallat
15
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Tabell 1: Arbetstidsvillkor enligt Arbetstidslagen
Pauser

Arbetsgivaren skall ordna arbetet så att arbetstagarna
kan ta de pauser som behövs utöver rasterna. (17 §)

Raster

Arbetsgivaren ska på förhand lägga ut rasternas längd och
förläggning så noga som möjligt. Rasterna skall förläggas
så, att arbetstagarna inte utför arbete mer än 5 timmar i
följd. (15 §)

Längd på enskild rast

Inte reglerat

Totallängd för raster

Inte reglerat

Schemaläggning

Schema ska upprättas minst två veckor i förväg eller så
snabbt som möjligt. (12 §)

Begränsning av
förläggning

Alla arbetstagare ska ha minst 11 timmar dygnsvila, tillfälliga avvikelser får göras förutsatt att kompensationsledighet ges ut. Om inte särskilda skäl föreligger ska tiden
mellan midnatt och klockan 5 ingå i dygnsvilan. (13 §)

Sammanlagd
arbetstid

Den sammanlagda arbetstiden får vara max 48 timmar
under varje sjudagarsperiod under en beräkningsperiod
om högst 4 månader. (10b §)

Övertid

Högst 48 timmar per 4 veckor och 200 timmar/kalenderår
(8 §). Utöver allmän övertid får extra övertid tas ut med 150
timmar/kalenderår, allmän- och extra övertid får inte tillsammans överstiga 48 timmar under en tid av 4 veckor (8a §).

Veckovila

Arbetstagarna ska ha minst 36 timmar sammanhängande
ledighet under varje period om sju dagar. Veckovilan ska
så långt som möjligt förläggas till veckoslut. Tillfälliga
avvikelser från första meningen får göras förutsatt att
kompensationsledighet ges ut (14 §)

Not: Alla paragrafer i tabellen ovan hänvisar till Arbetstidslagen (SFS 1982:673)

arbetstidsdirektivet (SFS 2005:165, 3 § 4 stycket). Det står alltså
inskrivet i arbetstidslagen att undantag inte kan ge sämre villkor
än villkoren i EU:s arbetstidsdirektiv.5 De allmänna villkoren som
bestäms i EU:s arbetstidsdirektiv utgör miniminivån för arbets5)

”Ett avtal är ogiltigt i den utsträckning det innebär att mindre förmånliga villkor

ska tillämpas för arbetstagarna än som följer av direktivet. Lag (2011:740)” (SFS 1982:673,
§3 4 stycket).
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Tabell 2: Arbetstidsvillkor enligt EU:s arbetstidsdirektiv
Dygnsvila

Medlemsstaterna ska se till att varje arbetstagare får
minst 11 timmars sammanhängande vila per 24-timmarsperiod. Om inte särskilda skäl föreligger ska tiden mellan
midnatt och 05 ingå (Artikel 3).*

Raster

Då arbetsdagen är längre än 6 timmar skall rast utläggas.
Den närmare utformningen ska fastställas av avtal mellan
arbetsmarknadens parter (Artikel 4).

Veckovila

Medlemsstaterna ska se till att arbetstagare under varje
period om 7 dagar ges 24 timmars sammanhängande
ledighet + de 11 timmars dygnsvila (35 h) Om arbetsorganisatoriska förhållanden berättigar det kan 24 timmar
appliceras (Artikel 5).

Beräkningsperiod

Beräkningsperioden får inte överstiga 14 dagar (Artikel 16).

veckovila
Veckoarbetstid

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som behövs för att
den genomsnittliga arbetstiden under varje sjudagarsperiod inklusive övertid inte överstiger 48 timmar (Artikel 6 b).

Beräkningsperiod

Beräkningsperioden för veckoarbetstid skall inte överstiga

arbetstid

4 månader (Artikel 16 b).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG
*

Det finns möjlighet enligt artikel 18 i EU-direktivet att avvika från bl a regeln om

dygnsvila i centrala kollektivavtal, under förutsättning att motsvarande kompensationsledighet beviljas de berörda arbetstagarna. EU-spärren är därmed inte striktare
än § 13 ATL.

villkoren och sammanfattas i tabell 2 ovan. Utöver anpassningen
till EU:s arbetstidsdirektiv har få förändringar i arbetstidslagen
gjorts, med undantag av lagändringen till följd av bildandet av
arbetsmiljöverket 2001 (SFS 2000:766).
Arbetstidslagen hänvisar till EU:s arbetstidsdirektiv medan det
i artikel 18 i direktivet står att avvikelser från artikel 3–5, 8
och 16 får göras genom kollektivavtal eller genom avtal mellan
17
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arbetsmarknadens parter. Undantag om beräkningsperioden
för arbetstid som bestäms av artikel 16 får inte leda till längre
beräkningsperiod än 6 månader. Om skäl finns har medlemsstaterna dock möjlighet att tillåta beräkningsperioder upp till
12 månader (Direktiv 2003/88/EG), något som Sverige utnyttjat
genom arbetstidslagen som tillåter att man genom kollektivavtal
kommer överens om en beräkningsperiod som uppgår till 12
månader. Det finns alltså lagstiftning på både EU nivå och nationell nivå som hänvisar till varandra samtidigt som lagstiftningen
på båda nivåerna hänvisar till möjligheten att reglera arbetsvillkor genom kollektivavtal. Utöver detta sammanflätas annan
arbetslagstiftning i de delar av kollektivavtalet som behandlas i
arbetstidslagen. Reglerna som styr de allmänna anställningsvillkoren utgör med andra ord ett komplext system vilket gör det
svårare för företag att ha kunskap om gällande förutsättningar
för att anpassa villkoren till den egna verksamheten. Eftersom
EU:s arbetstidsdirektiv i hög grad integrerats i den svenska
arbetstidslagen utgår analysen nedan från att det är nationell
lag som gäller om det inte står något i kollektivavtalen.6

6) Antagandet är rimligt eftersom EU-lagstiftningen har en tydligare roll i regleringen
av transporter av varor eller personer utanför Sverige.
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Kollektivavtal som analysmaterial
En totalundersökning av centrala kollektivavtal inom olika branscher skulle omfatta samtliga avtal som tecknats under avtalsrörelsen 2017, totalt 497 avtal (Medlingsinstitutet 2018). Uddén
Sonnegård (2018) inkluderade de 29 största kollektivavtalen i
privat sektor i sin studie vilka vid genomförandet täckte drygt
1,1 miljoner anställda och därigenom omfattar en substantiell
del av alla anställda inom privat sektor. Omräknat enligt antalet
avtalsparter blir avtalen inkluderade i hennes studie närmare
70. I den här rapporten analyseras bland annat dessa 29 avtal
avseende arbetstidsregleringar, då det gör det möjligt att i framtiden jämföra hur användningen av den dispositiva delen av LAS
samvarierar med graden av decentralisering i andra aspekter
av kollektivavtalen. Medarbetaravtalet inom massa- och pappersbranschen uteslöts dock. Ytterligare avtal har inkluderats i
den här rapporten och totalt analyseras 25 arbetaravtal och 25
tjänstemannaavtal. Om antalet kollektivavtal istället beräknas
enligt Medlingsinstitutets modell där varje enskild avtalspart
räknas som ett avtal omfattar föreliggande rapport 137 kollektivavtal.7 Syftet är att belysa potentiella branschskillnader men en
direkt jämförelse mellan avtal utan att ta hänsyn till om avtalet
är ett tjänstemanna- eller arbetaravtal hade inte varit rättvisande. Arbetenas olika natur förklarar till del varför arbetaravtal
generellt sett har större behov av detaljerade arbetstidsregler
än tjänstemannaavtal. Av den anledningen inkluderas lika många
7)

Bland tjänstemannaavtalen är det vanlig att flera fackförbund tecknar kollektivavtal

gemensamt.
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tjänstemannaavtal som arbetaravtal.8 Urvalet omfattar endast
kollektivavtal i privat sektor. Samtliga avtal med avtalsparter
återfinns i bilaga 6.
Kollektivavtalen är till viss del standardiserade i sin u
 tformning.
Delar som semesterersättning, permission och sjuklön återfinns
i alla avtal och är snarlika i de olika branscherna.9 Vad gäller
intresseområdet för rapporten, arbetstidsregleringar, återfinns
de i vissa avtal i huvudavtalet medan de i andra avtal har förpassats till en bilaga. Vissa avtal utmärker sig med branschspecifika
bestämmelser. I Bussbranschens avtal mellan Bussföretagen
och Kommunal finns exempelvis direkta hänvisningar till EU:s
arbetstidsdirektiv från 2003. Byggbranschens avtal mellan
Sveriges byggindustrier (numera Byggföretagen) och Svenska
Byggnadsarbetarförbundet har väldigt specifika bestämmelser
kring ackord och arbetstid och Livsmedelsavtalet har verksamhetsspecifika bilagor med särskilda bestämmelser för varje typ
av verksamhet vilket gör att kollektivavtalet innehåller ovanligt
många bilagor. Byggavtalet är också unikt på grund av att många
delar i avtalet måste förhandlas på regionnivå.
Vår jämförelse av branscherna fokuseras som nämnts tidigare på
regleringar kring arbetstid och schemaläggning, regleringarna
återfinns i hela urvalet men varierar i omfång och detaljrikedom. För att göra jämförelsen skapades ett kodningsschema

8) Ursprungligen gjordes ingen uppdelning mellan tjänstemannaavtal och arbetaravtal. I samband med två work-shops där parter inbjöds för att ge synpunkter på metodval
framfördes att avtalstyperna ses som väldigt olika varandra. Vi tog till oss synpunkterna
och särskiljer de två avtalstyperna.
9)

Jämförelse mellan Transport, Bygg, Detaljhandel (både tjänstemannaavtal och

arbetaravtal)

20

Kollektivavtalens decentralisering och flexibilitet

som användes för vart och ett av kollektivavtalen.10 De delar av
kollektivavtalen som analyseras med hjälp av kodschemat är
regler som rör:
Raster och pauser
1. Pauser: Antal/intervall: Kodas efter hur antal pauser som
arbetstagare har rätt till regleras. Ett intervall för hur ofta
pauser ska ske reglerar indirekt antalet pauser.
2. Raster: Antal/intervall: Som kategori 1, men för raster i
stället för pauser.
3. Längd på enskild rast: Kodas efter hur längden på en
enskild rast regleras. I vissa avtal regleras minimilängden
för enskilda raster.
4. Totallängd för raster: Kodas efter hur totallängden för
samtliga raster regleras. Det kan till exempel stå att det ska
finnas tre raster som totalt ska vara 1h och 15 min långa.
Ordinarie arbetstid och total arbetstid:
1. Schemaläggning: Kodas efter hur schemaläggningen regleras, vilket kan regleras direkt genom det centrala avtalet
eller genom samråd på arbetsplatsen.
2. Begränsning av förläggning: Denna parameter handlar om
huruvida det finns begränsningar för när schema får läggas, till exempel att arbetstid inte får förläggas mellan kl. 24
och 05.
3. Förläggning av veckovila: Handlar om hur förläggningen av
veckovilan regleras.
10) För att validera kodningsschemats tillämpning användes schemat av tre personer
på samma fyra kollektivavtal vartefter resultatet jämfördes och diskuterades. Utöver
detta kodades ytterligare tre kollektivavtal av två personer involverade i projektet. Med
vissa undantag som diskuteras utförligare senare i rapporten stämde de oberoende
kategoriseringarna bra överens med varandra.
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4. Beräkningsperiod för sammanlagd arbetstid: Denna parameter handlar om vilken beräkningsperiod man har på
beräkningen av totala antalet arbetade timmar. Det finns
alltid en regel om hur många timmar man får ha per vecka i
genomsnitt. En längre beräkningsperiod ger större möjlighet att variera arbetsbelastningen.
Övertidsbegränsning:
1. Tillåten övertid: Begränsning av antalet övertidstimmar
som får användas totalt per kalenderår.
Alla avtal kodas därefter utifrån nivån där beslut fattas. De kodningskategorier vi använder går från 1–8, där 8 innebär att arbetsgivarens arbetsledningsrätt är oinskränkt och 1 innebär att lagstiftning gäller utan möjlighet till avsteg ens genom centrala avtal. Det
är endast ett fåtal kategorier där arbetsgivarens arbetsledningsrätt
är oinskränkt, exempelvis gäller det längden på raster och pausernas antal och intervall. Med 9 kategorier kan den totala poängen
teoretiskt variera mellan 9 och 72 där 9 skulle innebära att alla
allmänna anställningsvillkor regleras genom lagstiftning och 72
skulle innebära att arbetsgivaren fritt kan besluta vilka villkor som
gäller på arbetsplatsen. I praktiken kan inget kollektivavtal hamna
i någon av dessa extremer. Nedan presenteras kategoriseringen i
form av en ordinalskala som går från mest centralt (lag) till mest
lokalt (arbetsgivaren leder och fördelar arbetet).
Kodningskategorier decentralisering
1. Regleras inte i avtalet, lagstiftning gäller
2. Regleras i avtalet utan möjlighet till regional eller lokal
överenskommelse
3. Regleras i avtalet med möjlighet till regional överens
kommelse mellan arbetsgivare och fack
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4. Regleras i avtalet med möjlighet till lokal överens
kommelse mellan arbetsgivare och fack.
5. Utgångspunkten är att lokal överenskommelse ska ske
men stupstock finns
6. Lokal överenskommelse mellan arbetsgivare och fack
utan stupstock
7. Lokal överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetslag/enskild anställd
8. Arbetsgivaren har frihet att bestämma själv
De nyanserade skillnaderna mellan stegen kan ibland göra kodningsarbetet svårt men det finns anledningen att skilja dem
åt. I de fall det funnits möjlighet att träffa överenskommelse
mellan arbetsgivare och individuell arbetstagare tilldelas 0,5
decentraliseringspoäng avtalet då detta kan vara möjligt även
om det regleras i ett centralt avtal. Ett avtal där antalet tillåtna
övertidstimmar regleras i det centrala avtalet men där möjlighet
för överenskommelser mellan enskild arbetstagare och arbetsgivare finns tilldelas exempelvis 2 enligt kodningskategorierna
ovan, + 0,5 decentraliseringspoäng.

Flexibilitet som avvikelse från lagstiftning –
en alternativ kodning
En fördel med kategoriseringar är att när man väl skapat koder för
olika kategorier går det att konstruera nya skalor som fokuserar på
andra aspekter. Under kodningsarbetet utifrån kategorierna för
decentralisering uppmärksammades att vissa skrivelser innebar
stor möjlighet till lokal anpassning även om det parterna kunde
komma fram till via lokala överenskommelser inte skiljde sig från
vad som redan gäller enligt lagstiftning (Se exempel från IF Metalls
avtal på sid 13). Därför skapades ett alternativt kodschema som i
större utsträckning tar hänsyn till flexibiliteten för arbetsgivaren
vad gäller de faktiska villkoren i kollektivavtalen i stället för på
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vilken nivå besluten fattas. Eftersom kollektivavtalen ger möjlighet
till avvikelser från lagstiftning utgår den här kategoriseringen
från lagstiftningen som nolläge. Flexibilitet utgår i rapporten från
arbetsgivarnas perspektiv och fångar möjligheten att anpassa
verksamheten. Det betyder att om kollektivavtalet har större
begränsningar än bestämmelserna i arbetstidslagen tilldelas
negativa poäng (mindre flexibelt) och om det ger mer friheter
tilldelas pluspoäng (mer flexibelt). Det alternativa kodschemat
presenteras nedan.
Kodningskategorier flexibilitet
-2 Mindre flexibelt än lagstiftningen utan möjlighet att
avtala lokalt
-1 Mindre flexibelt än lagstiftningen med möjlighet att
avtala lokalt
0 Samma villkor som lagstiftningen (Nolläge)
1 Samma villkor som lagstiftningen med möjlighet att
avtala lokalt
2 Mer flexibelt än lagstiftningen utan möjlighet att
avtala lokalt
3 Mer flexibelt än lagstiftningen med möjlighet att
avtala lokalt
Givet samma nio områden kan varje kollektivavtals kodning
teoretiskt variera mellan -18 och +27. I praktiken sträcker sig
spannet mellan -4 och +9. Den alternativa kodningen anlägger
ett annat perspektiv på kollektivavtalsreglerna och används för
att testa om och i hur stor utsträckning sättet att koda påverkar
slutsatserna kring kollektivavtalens olika regleringar.
Efter att både decentralisering- och flexibilitetspoängen för de
50 kollektivavtalen fastställts jämförs arbetaravtalen och tjänstemannaavtalen inom olika branscher med varandra. Att göra
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skillnad på typen av avtal ansågs viktigt när preliminära resultat
presenterades för parterna. Utöver det ställs båda måtten mot
den proxy för kollektivavtalens attraktivitet som Calmfors och
medförfattare (2018) sammanställt i sin rapport. I deras rapport
görs inte skillnad mellan tjänstemannaavtal och arbetaravtal,
därför inkluderas både tjänstemannaavtal och arbetaravtal när
jämförelsen görs. Det är heller inte tydligt hur branschindelningen görs men branschernas motsvarar huvudavdelningarna i
SNI-indelningen.11 I de fall avtalen uppenbarligen inte passar in i
någon av branschkategorierna placeras de in i ”Övriga”. Skillnaden
mellan fastighetsverksamhet och uthyrning, fastighetsservice
med mera är exempelvis diffus vilket gör det svårt att placera in
de kollektivavtal som tecknas mellan Almega fastighetsarbetsgivarna och deras avtalsparter. Av den anledningen exkluderas
tjänstemannaavtalet från analysen.12

11) Indelningen i branscher gick till så att författarna enskilt delade in avtalen i branscher och i de fall indelningen skilde sig åt har avtalens bransch härletts från SNI-koderna på detaljnivå.
12) Efter samtal med Almega Fastighetsarbetsgivarna var det fortfarande oklart vilken
bransch tjänstemannaavtalet bör placeras inom.
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Resultat
I diagram 1 presenteras den totala decentraliseringspoängen för
28 av de 50 avtalen (14 arbetaravtal och 14 tjänstemannaavtal)13.
Analysen visar att tjänstemännens kollektivavtal (mörka staplar)
generellt har fler möjligheter till lokala överenskommelser och att
arbetsgivarens arbetsledningsroll inskränks i mindre utsträckning
än i arbetaravtalen (ljusa staplar).
Diagram 1: Decentraliseringspoängen av olika kollektivavtal
IKEM-SI tjänstemän
Friskolor
Livsmedelsindustrin tjänstemän
IT-företag
Telekom
Handel tjänstemän
Besöksnäring tjänstemän
Industriarbetsgivarna tjänstemän
Tekniktjänsteavtal
Vård och omsorg
Transportföretagen tjänstemän
Teknikavtalen
Installation tjänstemän
Teknikavtalet tjänstemän
Motorbranschen tjänstemän
Livsmedel
Kemiska fabriker
Bygg tjänstemän
Civilflygsområdet
Motorbranschen
Detaljhandel
Hotell- och restaurang
Lager & E-handel
Buss
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Fastighets Serviceentreprenad
Byggavtalet
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13) För att diagrammet ska bli överskådligt presenteras endast ett urval av kollektivavtalen. Urvalet har gjorts så att så många olika branscher som möjligt inkluderas.
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De avtal som ger störst möjlighet till lokal anpassning är i regel
tjänstemannaavtalen, där IKEMs tjänstemannaavtal, friskoleavtalet och It-företagens kollektivavtal har störst möjlighet till lokal
anpassning. Arbetaravtalet inom privat vård och omsorg samt
Teknikavtalet mellan Teknikarbetsgivarna och IF Metall sticker ut
bland arbetaravtalen genom att det lämnar större möjligheter att
lösa frågorna lokalt än övriga arbetaravtal. Tjänstemannaavtalen
inom motorbranschen och byggverksamhet är mer centralt
styrda i förhållande till andra tjänstemannaavtal. De centrala
avtal som styr den lokala verksamheten mest är avtalen inom
bygg, transport och fastighetsservice. Den totala decentraliseringspoängen för samtliga 50 avtal återfinns i bilaga 3.
Diagrammet tyder också på att många tjänstemannaavtal är
snarlika varandra gällande decentralisering av de allmänna
villkoren.14 Det stöds vidare av observationen att flera tjänstemannafack tecknar avtal tillsammans. När bemanningsavtalen exkluderas är 21 av 24 tjänstemannaavtal i urvalet
så kallade likalydande avtal, där flera fackförbund gemensamt undertecknat samma branschavtal. Motsvarande siffra
för arbetarförbunden är 1 av 24, där Serviceentreprenadavtalet mellan Fastighetsanställdas förbund, Seko och Almega
Tjänsteförbundet är det enda exemplet på ett arbetaravtal där
fler än ett fackförbund undertecknat samma avtal. Ett tjänstemannaavtal inom fastighetsbranschen som ingår i materialet
tecknas av Tjänsteförbunden å ena sidan och Unionen, Seko,
Ledarna och Sveriges Ingenjörer å andra sidan15 dock står inte
14) Trots att tjänstemannaavtalen är mer lika varandra i totalpoäng finns det också
branschskillnader. Mycket av variationen kommer från hur rasternas intervall och förläggningen av veckovilan regleras i kollektivavtalen.
15) Att Seko står med på avtalet beror på att vissa före detta statliga fastighetsbolag
ingår i Fastighetsarbetsgivarna.
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fastighetsförbundet med vilket innebär att avtalet inte kan ses
som ett medarbetaravtal.
Vad som orsakar en låg eller hög totalpoäng för avtalen varierar. I
bussavtalet finns det till exempel detaljerade bestämmelser kring
raster där även pauserna regleras i det centrala avtalet vilket
är unikt för den branschen. De tydliga reglerna kring pauser är
ett exempel på en branschanpassning: busschaufförer kan inte
ta en paus när som helst under arbetet. Byggsektorn är också
speciell eftersom kollektivavtalet ofta ställer krav på regionala
överenskommelser (som i vissa fall endast gäller temporärt) för
att göra avsteg från det centrala avtalet, något som inte finns
någon annanstans. Transportavtalet ger å sin sida begränsade
möjligheter till lokal anpassning men åtskillnad görs mellan
stationära och mobila arbetstagare där avtalet styr mer centralt
för den sistnämnda gruppen. Uppdelningen kan ses som ett
tecken på flexibilitet. Parterna har släppt på centraliseringen
på de områden där de bedömer att det fungerar
Om vi i analysen i stället utgår ifrån vad som gäller enligt
Arbetstidslagen förändras bilden något. Den förändrade inbördes
ordningen mellan avtalen illustrerar skillnaden mellan flexibilitet i
förhållande till lagstiftningen och möjligheterna att komma överens lokalt. Vi vet av intervjuerna i pilotstudien samt en workshop
med arbetsgivarrepresentanter att lokala förhandlingar inte
nödvändigtvis är bättre i arbetsgivarens ögon än centrala regleringar då transaktionskostnaderna ökar, särskilt om relationerna
parterna emellan inte är tillräckligt bra för att få till konstruktiva
samtal. Det är därför av intresse att jämföra villkoren i avtalen i
förhållande till vad som skulle gälla utan kollektivavtal. I diagram
2 presenteras flexibilitetspoängen för samma urval av kollektivavtal. I regel ger tjänstemannaavtalen mer flexibilitet gentemot
lagstiftningen men ett antal arbetaravtal återfinns bland de
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mest flexibla avtalen. Avtalet för kemiska fabriker mellan IKEM
och If Metall och Vård- och omsorgsavtalet mellan Kommunal
och Almega Vårdföretagen är exempel på arbetaravtal som ger
ökad flexibilitet för arbetsgivaren i förhållande till lagstiftningen.
Diagram 2: Flexibilitetspoäng olika kollektivavtal
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Tjänstemannaavtal

Skillnaden mellan olika branscher kan bero på flera saker. En av
dem är betydelsen av flexibilitet i arbetstid för verksamheten,
en annan förhandlingsstyrkan mellan parterna. I vissa fall kan
resultatet bero på att andra frågor än arbetstid och schemaläggning har prioriterats i förhandlingar av båda parter. Det är, trots
branschskillnaderna, tydligt att de avtal som i större utsträckning
ger möjlighet till lokala och individuella överenskommelser också
tenderar att vara de avtal som ger arbetsgivaren mer flexibilitet
gentemot lagstiftningen, samvariationen mellan de två måtten
visas i diagram 3.
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Diagram 3: Decentraliserings- och flexibilitetspoängen
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Korrelation mellan avtalens decentraliserings- och flexibilitetspoäng. Varje punkt
motsvarar ett kollektivavtal.

Diagrammet visar en relativt hög korrelation mellan decentraliserings- och flexibilitetspoäng, med en korrelationskoefficient
på 0,645. Det visar samtidigt att de delvis mäter olika aspekter.

Decentralisering och kollektivavtalens stöd bland företag
I nästa steg jämförs decentraliseringspoängen för de olika branscherna med resultatet från arbetsmarknadsekonomiska rådets
rapport vad gäller företagens syn på huruvida de skulle fortsätta
att teckna kollektivavtal eller inte om det var helt upp till dem
själva. Eftersom svarsfrekvensen i Arbetsmarknadsekonomiska
rådets rapport var 12 procent och ytterligare företag utan
anställda uteslöts från analysen (Calmfors m fl 2018, sid. 93) bör
även resultaten i den här rapporten tolkas med försiktighet. Dock
bekräftas bilden av kollektivavtalsanalysen av de intervjuer med
arbetsgivarrepresentanter i olika branscher som genomförts.
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I rådets rapport ställs frågan till företag med kollektivavtal om
de fortsatt skulle teckna kollektivavtal om fackens möjlighet att
använda stridsåtgärder försvagades med svarsalternativen ja, nej
och vet ej (Calmfors m fl 2018, sid. 108). I diagram 4 visas skillnaden mellan andelen som svarade ja och andelen som svarade nej.
Skillnaden blir stor om det är många företag som fortsatt skulle
teckna avtal eller om det är få som skulle avstå, ju högre värden
på y-axeln desto mer positiva och mindre negativa tenderar företagen att vara. Avtalen med högre decentraliseringspoäng, det
vill säga avtal som tillåter större möjlighet till lokal anpassning,
återfinns i större utsträckning i de branscher där arbetsgivarna
är mest nöjda med kollektivavtalen.
Diagram 4: Decentralisering och företagens inställning till
kollektivavtal
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70 Transport och
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Skillnaden mellan andelen jakande och andelen nekande svar (y-axeln) och den genomsnittliga decentraliseringspoängen för avtalen i branschen (x-axeln). I kategorin övriga
ingår Livsmedelsavtalen och Trädgårdsanläggningsavtalet.

Sambandet mellan decentraliseringspoängen och kollektivavtalens stöd i branscherna är fortsatt positivt. Vi vet sedan tidigare
32

Kollektivavtalens decentralisering och flexibilitet

att företag som har avtal med stora inslag av individuell lönesättning tenderar att vara mer positiva till kollektivavtal (Calmfors
m fl 2018), samma samband mellan decentralisering och attraktivitet bland företag verkar även finnas när andra aspekter av
kollektivavtalen analyseras. Vi noterar dock några avvikelser från
mönstret: Hotell- och restaurangbranschen och Transport och
magasinering sticker ut, då företagarna inom branscherna är mer
positivt inställda till att ha kollektivavtal trots att avtalen relativt
andra avtal är mer centralstyrda. Det tyder på att reglernas karaktär inte är det enda som påverkar ett kollektivavtals attraktivitet
för arbetsgivare. Relationer mellan parterna har troligtvis stor
betydelse. Kollektivavtal har en symbolisk betydelse (se vidare
om relationers betydelse i bilaga 1). I intervjuerna i förstudien
till den här rapporten och i Arbetsmarknadsekonomiska rådets
rapport av Calmfors och medförfattare (2018) rapporterar företag
att kollektivavtal indikerar att man är en seriös aktör. En vidare
diskussion om möjliga förklaringarna till varför branscher med
avtal som tillåter mer lokala lösningar är mer positivt inställda
till kollektivavtalen förs i slutet av rapporten.

Flexibilitet och kollektivavtalens stöd bland företag
Det alternativa sättet att använda kodschemat, genom att ange
huruvida kollektivavtalet är mer eller mindre flexibelt än lagstiftningen verkar även den vara en del av förklaringen av företagens
syn på kollektivavtal. När både tjänstemannaavtal och arbetaravtal
inkluderas har flexibiliteten gentemot lagstiftningen högre förklaringsgrad (R2 ≈ 0,34) än möjligheten att avtala lokalt (R2 ≈ 0,17).
Jämförelse mellan diagram 5 och 6 antyder att avtalens flexibilitet
bättre förklarar avtalens attraktivitet bland arbetsgivarna än
graden av decentralisering.
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Diagram 5: Flexibilitet och företagens inställning till kollektivavtal
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Skillnaden mellan andelen jakande och andelen nekande svar (y-axeln) och den genomsnittliga flexibilitetspoängen för branschen (x-axeln). I kategorin övriga ingår Livsmedelsavtalen och Trädgårdsanläggningsavtalet.

I Arbetsmarknadsekonomiska rådets rapport är det företagen
inom de olika branscher som svarar på frågan om de skulle
teckna kollektivavtal även om strejkrätten inskränktes och ingen
distinktion görs mellan tjänstemanna- och arbetaravtal. I vissa
av branscherna som utbildning och juridik, ekonomi, teknik
med mera finns bara tjänstemannaavtal. Vi vet sedan tidigare
att avtalsformerna skiljer sig åt. Därför gör vi även två separata
analyser motsvarande diagram 5 och 6 för arbetare respektive
tjänstemän (se bilaga 5). När avtalen analyseras separat ser vi
att sambandet mellan decentralisering och inställningen till
kollektivavtal är tydligare för tjänstemannaavtalen medan sambandet mellan flexibilitet i förhållande till lagstiftningen och
inställningen till kollektivavtal är tydligare för arbetaravtalen.
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Resultatet indikerar att arbetsgivare tycker att flexibiliteten
är viktigare än decentralisering i arbetaravtal medan det motsatta gäller för tjänstemannaavtalen. Vissa av branscherna har
endast arbetaravtal medan tjänstemannaavtal dominerar andra
branscher.
Företag inom branscher som har mer decentraliserade och
flexibla kollektivavtal verkar vara mer positivt inställda till kollektivavtal. I intervjuerna i förstudien framgår även att kollektivavtalen ibland uppfattas som krångliga vilket gör dem svåra
att tolka och implementera. Att kvantifiera komplexitet är dock
en svår uppgift. I Arbetsmarknadsekonomiska rådets rapport
fick även företag inom olika branscher svara på hur väl ett antal
Diagram 6: Decentraliseringspoäng och upplevelsen av
arbetstidsregleringar i kollektivavtal
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Branschgenomsnittet av en ordinalskala (1–5) från ”stämmer inte alls” till ”stämmer
mycket bra” på frågan om kollektivavtalen gör det svårt att anpassa arbetstiden (y-axeln) (Calmfors m fl 2018) och decentraliseringspoängen (x-axeln).
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påståenden stämmer överens med deras bild av kollektivavtalen. Ett av dessa påståenden var ”Kollektivavtalet gör det svårt
att anpassa arbetstidens längd och förläggning efter företagets
behov.” (Calmfors m fl, sid. 103). Frågan kan kopplas både till upplevelsen av kollektivavtalens arbetstidsregleringar samt upplevd
komplexitet. Genomsnittet av svaren på en ordinalskala från 1–5
inom varje bransch redovisas tillsammans med kollektivavtalens
decentraliserings- och flexibilitetspoäng i diagram 6 respektive
7. Högre värde innebär att företagen i branschen tycker det är
svårt att anpassa arbetstidens längd och förläggning.
Ett tydligt samband mellan företagens upplevelse av möjligheten
att anpassa arbetstiden och kollektivavtalens decentralisering
Diagram 7: Flexibilitetspoäng och upplevelsen av arbetstidsregleringar i kollektivavtal
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Branschgenomsnittet av en ordinalskala (1–5) från ”stämmer inte alls” till ”stämmer
mycket bra” på frågan om kollektivavtalen gör det svårt att anpassa arbetstiden
(y-axeln) (Calmfors m fl 2018) och flexibilitetspoängen (x-axeln).
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och flexibilitet kan observeras. Skillnader mellan kollektivavtalen
verkar vara en viktig del av förklaringen till varför vissa branscher
upplever det svårt med just arbetstidens förläggning. Frågan som
ligger till grund för diagram 6 och 7 handlar fortfarande mestadels
om möjligheten att anpassa verksamheten och säger inte hur
komplexa eller ”krångliga” kollektivavtalen är. Ett sätt att approximera komplexiteten i avtalen är deras omfattning. I Diagram
8 plottas därför antalet ord i kollektivavtalen tillsammans med
företagens inställningen till kollektivavtal inom avtalets bransch.

Diagram 8: Sambandet mellan inställningen till kollektivavtal och
antalet ord i kollektivavtalet
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Kollektivavtalens ordantal (x-axeln) och inställningen till kollektivavtal i branschen avtalet befinner sig (y-axeln). Varje punkt motsvarar ett avtal. Tjänstemannaavtalet mellan
IKEM och SI har exkluderats.*
*

Versionen av avtalet som ingår i rapporten inkluderar en stor mängd avtalskom-

mentarer och flera andra avtal har lagts in som bilaga i samma dokument, bland annat
inkluderas förhandlingsprotokollet från utvecklingsavtalet mellan SAF-LO-PTK.
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Sambandet i diagram 8 spretar till viss del men visar att de branscher som tenderar att vara mest negativa till kollektivavtalen är
de som även har mer omfattande kollektivavtal. De längsta avtalen
återfinns inom byggverksamhet som är mer detaljerade än avtalen
i de övriga branscherna. Intressant nog är den genomsnittliga
längden i de tjänstemannaavtal som ingår i analysmaterialet inte
tydligt längre än arbetaravtalen. Tjänstemannaavtalen är trots
det enklare att tolka, något som är svårare att kvantifiera men
som tydligt framkommer av intervjuerna i förstudien.
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Slutsatser och diskussion
Vi har i den här rapporten visat att möjligheten till lokal
anpassning i kollektivavtalen inom olika branscher varierar.
Det här är ett första steg till att undersöka hur utformningen
av kollektivavtalen påverkar upplevelsen av kollektivavtalen.
Resultatet indikerar att större möjlighet för arbetsgivaren att
leda arbetet och avtala lokalt kring frågor om arbetstid och
schemaläggning gör avtalen mer attraktiva för arbetsgivaren.
Tidigare har det visat sig att branscher som har stora inslag av
lokal lönebildning anses mer attraktiva av företagen (Calmfors
m fl 2018). Detta tycks även stämma för de allmänna villkoren
i avtalen även om vi inte kan säga något om hur viktig möjligheten att kunna avtala lokalt är för arbetsgivarna jämfört med
andra aspekter. Viktigt att komma ihåg är också att mer lokala
överenskommelser även innebär fler förhandlingar. Möjligheten
att anpassa verksamheten lokalt kan därför komma med ökade
transaktionskostnader, något som påpekats när vi talat med
arbetsgivare. Det kan även uppstå problem när lokala fackavdelningar saknas, vilket är vanligt inom exempelvis detaljhandeln.
Vi kan även konstatera att branschskillnader finns mellan
tjänstemannaavtal även om skillnaderna i regel är mindre än
för arbetaravtalen. Resultaten av kodningen indikerar även
att decentraliseringen är viktigare för arbetsgivarnas inställning till tjänstemannaavtal och att flexibilitet verkar vara en
viktigare del av förklaringen till arbetsgivarnas inställning till
arbetaravtal.
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Branscherna som har centraliserade kollektivavtal tenderar att
ha det både i arbetaravtalen och tjänstemannaavtalen. Det kan
vara så att det finns en överspillningseffekt som gör att tjänstemannaavtalen influeras av arbetaravtalen. En förklaring kan
vara att det inom vissa branscher krävs att tjänstemännen följer
samma arbetstidsregleringar som arbetarna men vi kan i den här
rapporten endast spekulera kring förklaringar.
Intervjuerna i förstudien visar att konstruktiva relationer mellan
parterna påverkar upplevelsen av kollektivavtalen eftersom til�lämpningen har betydelse. Har man konstruktiva förhandlingar
är det lättare att hitta lösningar även i mer centraliserade avtal.
Det kan även uppstå problem då de som ska representera de
anställda inte befinner sig nära den dagliga verksamheten och
inte heller har någon riktig relation till arbetsgivaren.
Genomgående under kodningsarbetet har det visat sig enklare
att koda och förstå tjänstemännens centrala avtal. I regel är
den centrala principen väldefinierad samtidigt som det tydligt
framgår i direkt anslutning till en skrivelse om det finns möjlighet
till lokala överenskommelser som avviker från de som framgår i
avtalen. De är i regel kortare och luftigare och det är lättare än i
arbetaravtalen att få en helhetsbild av vad som gäller. Att empiriskt undersöka komplexiteten och ”krångligheten” som ofta tas
upp i samtal med arbetsgivarna är dock svårt. Regelbördan som
ligger på svenska företag anses ofta vara ett hinder för tillväxt
och lönsamhet. EU-förordningar, direktiv, nationella lagar samt
centrala och lokala kollektivavtal begränsar företags möjlighet
att bedriva den verksamhet de vill. Många av regleringarna är
nödvändiga men att mäta regelbördan och dess effekter är viktigt
för att förstå de avvägningar som hela tiden görs.
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Även om möjligheten att kunna avtala lokalt inte har ett egenvärde kan möjligheten fungera som en bricka i förhandlingsspelet
där lokala parters förhandlingar om villkor bättre avspeglar viktiga villkor på företaget. Kollektivavtalen kan på så vis anpassas
efter skilda lokala förutsättningar. I många fall finns det även
en stupstock i kollektivavtalen som gör att parterna, ifall de
inte kommer överens, helt enkelt ska följa bestämmelserna i
det centrala kollektivavtalet. Genom möjlighet till lokala eller
individuella förhandlingar ges således möjlighet till större grad
av flexibilitet. Även om några av avtalen begränsar företagens
arbetsledningsrätt mer än lagstiftningen ger de flesta av kollektivavtalen som studeras arbetsgivarna större frihet än vad som
gäller enligt arbetstidslagen oavsett om de lyckas teckna lokala
överenskommelser eller inte. Sammanfattningsvis visar resultatet
i rapporten på att kollektivavtalen ger arbetsgivaren fördelar
gentemot lagstiftning men också att det finns tydliga variationer
mellan olika branscher för både arbetar- och tjänstemannaavtal.
Dessa branschskillnader är ett tecken på att modellen fungerar
som den är tänkt men när kollektivavtalen diskuteras glöms ofta
branschskillnaderna bort eller så utgår parterna endast efter
det avtal som gällde inom samma bransch tidigare. Genom att
jämföra kan man lära sig av varandra och utveckla avtalen i en
riktning som gör kollektivavtalen fortsatt attraktiva för både
arbetstagare och arbetsgivare.

Vidare forskning
Kollektivavtalen utgör ett underutnyttjat studiematerial. I rapporten har vi försökt belysa skillnaderna vad gäller arbetsgivarnas
arbetsledningsrätt och möjligheten till lokala överenskommelser i kollektivavtalen inom olika branscher. Det finns mycket
mer att göra med materialet. Exempelvis anser många idag att
kollektivavtalen är komplicerade eller svåra att förstå vilket i
den här rapporten förenklats till antalet ord i kollektivavtalen.
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Komplexiteten skulle kunna undersökas på ett mer direkt sätt
genom att låta företag och arbetstagare rangordna ett antal citat
från olika kollektivavtal utifrån hur svårförståelig formuleringen
är samt hur komplicerat det skulle vara att implementera. Detta
skulle fungera som ett komplement till föreliggande studie och vi
skulle kunna göra en mer omfattande jämförelse där komplexiteten i kollektivavtalen även tas med. Utifrån de möjligheter till
lokala överenskommelser som finns i avtalen skulle det även vara
intressant att se i vilken utsträckning dessa faktiskt utnyttjas.
Det finns inom forskningen lite kunskap om kollektivavtalen på
branschnivå men okunskapen är ännu större kring lokala avtal.
Det finns även möjligheter att ta resultatet från den här rapporten vidare och jämföra produktiviteten och kostnaderna i företag
som har kollektivavtal med företag som saknar kollektivavtal
inom samma bransch. Eftersom den svenska arbetsmarknaden
på många sätt är självreglerande är det parterna själva som
behöver utveckla och anpassa avtalen utifrån förändringar i
omvärlden. Genom att se hur kollektivavtalen förändrats över
tid kan man skapa bättre förståelse för hur reformviljan hos
parterna ser ut och om detta skiljer sig åt mellan branscherna.
Det skulle även vara möjligt att få en mer detaljerad bild av
hur decentraliseringen som skett de senaste årtiondena i både
Sverige och Europa gått till och hur den skiljer sig åt mellan
olika branscher (Kjellberg 2017; Visser 2016). Möjligheterna är
många och mer forskning behövs kring kollektivavtalen med
tanke på dess centrala roll i den kollektiva självregleringen vi
har på svensk arbetsmarknad.
Mycket av tidigare forskning om kollektivavtal har fokuserat
på privat sektor av logiska skäl då det finns mindre variation
inom offentlig sektor och täcknings- och organisationsgraden
är lägre i det privata näringslivet. Dessutom är två tredjedelar
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av arbetstagarna anställda inom det privata näringslivet16. Både
Calmfors med medförfattare (2018) och Uddén Sonnegård (2018)
undersöker den privata sektorn och samma begränsning görs i
den här rapporten. Det skulle dock vara intressant att titta på
avtalen i den offentliga sektorn med samma ögon. Att jämföra
privat med offentlig sektor är problematiskt men vissa branscher
återfinns inom båda sektorerna (tåg, buss, vård, omsorg, skola
mm) och skulle kunna ge en tydligare bild av skillnaderna.

16) Statskontoret 2020 med hänvisning till SCBs RAMS databas https://www.stats
kontoret.se/var-verksamhet/forvaltningspolitikens-utveckling/arliga-uppfoljningar/
de-som-arbetar-i-myndigheterna/
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Bilaga 1: Intervjuer med
Arbetsgivarrepresentanter
Totalt genomfördes 10 semistrukturerade intervjuer med företagsrepresentanter. Respondenterna representerade arbetsgivare
verksamma inom buss- och byggbranschen, friskola, industri,
detaljhandel, restaurang, tryckeri och it. Samma grundläggande
intervjufrågor har använts under intervjuerna men till dessa
har en del bransch- eller avtalsspecifika frågor också ställts.
Intervjuerna har genomförts digitalt via Zoom. Detta var att
föredra framför fysiska möten då intervjuerna genomfördes
under Covid-19 pandemin. En fördel med att genomföra intervjuer digitalt är att urvalet inte begränsades geografiskt och
personer utanför vårt närområde kunde intervjuas. En risk med
digitala intervjuer är dock att det blir svårare att etablera en
personlig kontakt med respondenten, jämfört med om vi hade
träffats fysiskt. Intervjuernas längd var mellan 40 och 60 minuter
och alla respondenter fick muntligt godkänna sitt deltagande i
studien efter att fått premisserna upplästa för sig. Företagen
som representerades varierar i storlek och det blir tydligt att
det uppstår andra typer av problem för mindre företag än för
medelstora och stora företag. Många olika avtalsparter återfinns
i de olika avtalen.
Som en utgångspunkt för intervjuguiden användes frågeområden
från den enkät som Arbetsmarknadsekonomiska rådet skickade
ut till företagare (Calmfors m fl 2018, sid. 103). Frågorna har dock
omformulerats till öppna frågor för att bättre svara mot syftet
med denna studie. Med öppna frågor styrs inte intervjuper47
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sonernas svar med förbestämda alternativ, vilket gör det mer
sannolikt att respondenterna börjar med och lägger mer tid på
att berätta om de aspekter som anses viktigast. Till exempel
innehöll enkäten från arbetsmarknadsekonomiska rådet påståendet: ”Kollektivavtalet förbättrar relationen mellan företaget
och de anställda därför att det ger en ram som båda parter kan
förhålla sig till”. I intervjuerna som underlag i förstudien ställdes i stället frågan om hur kollektivavtalet påverkar relationen
med de anställda, vilket har gett oss möjligheten att fånga både
positiva och negativa uppfattningar. I en intervju lämpar sig
öppna frågor bättre eftersom respondenterna har möjlighet att
utveckla sina svar.

Upplevelsen av kollektivavtal
Intervjuerna används för att ge en mer detaljerad bild av vad
företagsrepresentanter uppfattar som problematiskt med kollektivavtalens regler men även vad avtalen bidrar till. Intervjuerna
låg till grund för det kodschema som används för att analysera
kollektivavtalen och kan användas för att nyansera resultaten.
Arbetsgivarrepresentanterna inom de olika branscherna uppskattar de generella avtalen om försäkringarna, pensionen samt
omställningsskyddet. Att kollektivavtalen också skapar en gemensam utgångspunkt i diskussioner mellan parterna upplevs i flera
intervjuer som positivt. En arbetsgivarrepresentant inom tillverkningsindustrin uttryckte fördelen med kollektivavtal så här:
Det jag tycker är positivt med att ha kollektivavtal
är att det finns en gemensam nämnare för både
fack, medarbetare och arbetsgivare. Det tycker jag är
väldigt positivt. Det jag märkte och har erfarenhet
av i det bolag som saknade kollektivavtal det var att
det gärna blev i än mer utsträckning individuella
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överenskommelser, olika avarter, lösningar, allt från
hur man hanterade övertid till restid.
Det minskar i många fall transaktionskostnaderna och man
behöver inte diskutera definitioner i samma utsträckning som
om avtal hade saknats. En respondent i ett företag som endast
har tjänstemannaavtalet tydliggör att de är förespråkare för
kollektivavtal och starka fackförbund när de jämför med hur det
är att jobba utan kollektivavtal, just för att det minskar transaktionskostnaderna. Många arbetsgivare verkar även vara överens
om att det ger ett gott anseende. Representanten för ett företag
anslutna till TMF menar att ”Det är ett kvitto på att man är ett
seriöst företag”. De rabatterna på olika försäkringar och pensioner som kommer av att vara ansluten uppskattas generellt sett
även av arbetsgivarna. De får tillbaka en del av medlemsavgiften.
Många av respondenterna menar att fördelarna i regel överväger
nackdelarna som exemplifieras i följande citat:
Jag tycker helt ärligt att fördelarna och …
självklarheten kring att ha kollektivavtal överväger
allt det.
Respondenterna är generellt sett överens om att kollektivavtalet
har tydliga positiva sidor. Men i flera intervjuer uppfattas den
begränsade möjligheten att anpassa arbetstiden och schemaläggningen till verksamheten som alltför små. Inom bussbranschens
avtal menar en respondent att det finns så många bestämmelser
och regler kring arbetstid att de hindrar arbetsgivaren och de
anställda att lösa de schemaläggningsproblem som uppstår.
Likaså lyfter intervjupersonen inom restaurangbranschen hur
schemaläggningen ibland begränsas av kollektivavtalsbestämmelserna trots att den anställde och hens chef är överens. Exempelvis
berättar respondenten om en situation när en anställd önskade
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att ”jobba av” anställningens timmar på ett färre antal dagar, vilket facket stoppade då det bröt mot kollektivavtalets regler om
dygnsvila. Schemaläggning lyfts även som ett problemområde
inom IKEM:s avtal, där respondenten menar att de lösningar som
fungerar bäst för deras verksamhet blir onödigt kostsamma då
det krävs en speciallösning som hade kunnat undvikas om de
centrala avtalen gett större flexibilitet.
Särskilt i intervjuerna med buss- och byggnadsbranschens
arbetsgivarrepresentanter framkommer att det läggs mycket
tid och resurser på regelefterlevnad. I bussbranschen lägger
man mycket pengar på programvara som används för schemaläggningsadministration och i byggbranschen har man
löneingenjörer som jobbar heltid med att beräkna löner för de
anställda baserat på de ackordssystem som finns i kollektivavtalet. Arbetsgivarrepresentanten inom byggsektorn förklarar
hur komplicerade ackordsberäkningarna är: ”Då förstår ni… jag
har alltså en heltidsanställd ”löneingenjör” som bara förhandlar
med Byggnads…”. Det framkommer att lönesättningen generellt
sett är en av de mest problematiska delarna i byggavtalet. Men
faktumet att man ska ha godkänt på regionen i många frågor
upplevs även av arbetsgivaren som problematiskt.
Enligt arbetsgivarrepresentanten inom detaljhandeln utgör
lönerna ett problem även inom deras kollektivavtal och intervjupersonen anser att deras avtal är dyra. Stora Ob-tillägg på
tider när flest kunder besöker butikerna ger stora kostnader.
Respondenten uttrycker att det ”Kanske inte timlönen utan det
är OB, den äter upp jättemycket”.
Vissa av personerna vi talat med har lättare att skilja på innehållet i kollektivavtalen från relationerna och samarbetet med
motparten. I en av intervjuerna med en arbetsgivarrepresentant
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inom hotellbranschen framgår det att samarbetet mellan de två
fackliga representanterna och den personalansvarige fungerar
väldigt bra och de har alla en gemensam syn på deras uppdrag.
När det uppstår problem kring tolkningar löser man det genom
att sitta tillsammans. Intervjupersonen betonar hela tiden att
när det uppstår problem är det inte fel på kollektivavtalet i sig
utan på hur man tolkar och implementerar det. I andra fall blir
det problematiskt när det inte finns en tydlig lokal motpart och
diskussionerna i stället förs med en ombudsman som inte har
särskilt god kunskap om verksamheten. Den här samarbetsproblematiken fanns enligt respondenten inom detaljhandeln och
illustreras av citatet nedan:
I och med att vi inte har några lokala parter, vi har
inga lokala fackklubbar så är det alltid den här delen
med att komma överens som kan bli svår. Det här
avtalet om att vi ska få korttidspermittera skulle
vi vilja ha i hela landet. Handels krävde att vi hade
förhandling med varje lokalt ombud, vilket gjorde att
det blev 20 förhandlingar där varje ombud har en
åsikt om något vilket gör att arbets- och tidsåtgången
för det här blir enorm.
Samma intervjuperson belyste skillnaden i förhandlingarna med
tjänstemannafacket där man löste korttidspermitteringen med
endast en förhandling som dessutom tog betydligt kortare tid
att få till. Upplevelsen av kollektivavtalet som sådant förefaller
i vissa fall vara svårt att skilja från upplevelsen av samarbetet
mellan parterna. Om samarbetet fungerar tenderar upplevelsen
av kollektivavtalet vara mer positiv. Det går inte att generalisera
utifrån de intervjuer som gjorts, men att relationen påverkar
upplevelsen av kollektivavtalet och tvärtom förefaller logiskt. En
indikation på att schemaläggning, arbetstid och lön kan utgöra
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problemområden, är att de framförs både i arbetsmarknadsekonomiska rådets rapport och i de intervjuer som genomförts
som förstudie här.
Efterfrågan på mer flexibilitet och starkare arbetsledningsrätt
av arbetsgivarna vad gäller arbetstid och schemaläggning förs
fram som ett problem i kollektivavtalet då det enligt respondenterna hindrar företaget från att bedriva verksamheten på bästa
sätt. I vissa fall förs också fram att enskilda anställda efterfrågar
lösningar som inte är gångbara under rådande avtal.
Det framförs också i intervjuerna att det är stor skillnad mellan
arbetaravtal och tjänstemanna-avtal. Respondenten från byggbranschen pratar om skillnaderna på följande sätt:
Det är ju en fröjd att jobba med Tjänstemannaavtalet.
Byggavtalet är säkert 160 sidor långt med en jädra
massa paragrafer och bilagor. Tjänstemannaavtalet
är ... jag vet inte ens om det är 20 sidor. Det är väldigt,
väldigt avskalat. Det handlar kanske lite om vad som
gäller vid uppsägning och … ja, det är väldigt enkelt
skrivet. Inte massa extra bilagor och konstigheter.
Resultaten tyder på att det finns flera faktorer utöver själva
regelverket som påverkar företagens upplevelse av kollektivavtal.
Exempelvis framförs relationerna mellan arbetsgivarrepresentanten och den lokala fackklubben eller ombudet som viktiga för
hur avtalen fungerar i praktiken. Ett krångligt avtal kan göras
lätt med hjälp av ett välfungerande samarbete.
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Bilaga 2: Kodningslogik och komplexitet
Kodschemat är utvecklat för att det ska gå att använda på alla kollektivavtal men vissa skrivningar i kollektivavtalen kan vara svåra
att tolka. Logiken som används vid läsningen av kollektivavtalen
och problemen vi stött på i kodningen redogörs för noggrant och
vi beskriver de avvägningarna som behövde göras. Kodschemat
har validerats genom att flera oberoende personer kategoriserat
samma avtal utan större avvikelser. Nedan presenteras logiken
som använts för de olika aspekterna av kollektivavtalen.
Pauser: Om det inte finns någon reglering i kollektivavtalet tilldelas 8 i stället för en 1 eftersom pausernas längd och förläggning
inte regleras i ATL. Detta är överlägset vanligast och endast ett
fåtal branscher reglerar pauserna i det centrala avtalet.
Antal Raster eller intervall: Om det inte angivits något särskilt
om hur många raster som ska utgå eller hur långt arbetstiden får
fortgå innan den anställde ska ges rast sätts en 1. Detta eftersom
det i arbetstidslagen står att rast ska utgå så att arbetstagare inte
utför arbete i mer än 5 timmars i följd (SFS 1982:673, §15 stycke 3).
Längd på enskild rast: Längderna på enskilda raster regleras
sällan utan det är upp till arbetsgivaren så länge övriga krav
kring raster uppfylls. Om det inte står något om tid för enskilda
raster i lagstiftningen eller om det inte regleras i kollektivavtalet
sätts en 8 eftersom den exakta längden inte heller regleras i ATL.
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Totallängd för raster: I vissa avtal regleras någon form av total
maxlängd för raster. I vissa avtal relgeras totallängden i det centrala avtalet medan det i andra öpnnas upp för lokala överenskommelser. Eftersom totallängden inte regleras i lagstiftningen
så tilldelas en 8 om det inte står något i kollektivavtalet.
Schemaläggning: Handlar om hur schemaläggningsprocessen
ser ut och hur schemat sätts. Till exempel om lokala parters
har möjlighet att påverka schemaläggningsprocessen. Om det
inte står något i avtalet om schemaläggning förutsätter vi att
arbetsgivarens arbetsledningsrätt gäller och en 8 tilldelas.
Begränsning av förläggning: I vissa avtal finns det begränsningar
till när arbete får schemaläggas. I arbetstidslagen står det att
tiden mellan 00–05 bör inkluderas i dygnsvilan om det inte
föreligger särskilda skäl. Om det inte står något annat i kollektivavtalet antar vi att det inte finns några speciella begränsningar
kring hur schemat får läggas utöver att kravet på veckovila och
dygnsvila ska uppnås. Alltså en 8 om det inte står något om det.
Förläggning av veckovila: I de flesta centrala avtal liknar formuleringen kring veckovilans längd och förläggning i kollektivavtalen
den som finns i lagstiftningen men i vissa fall skiljer det sig åt
något. Dessutom finns det möjlighet att parterna att förändra
avtalen medan samma möjlighet att förändra lagstiftningen inte
finns. Om inget specifik skrivelse om veckovilans förläggning
finns tilldelas 1.
Beräkningsperiod för arbetstid: Beräkningsperioden för den
sammanlagda arbetstiden begränsas i alla avtal och återfinns
även i arbetstidslagstiftningen. Decentraliseringmåttet tar endast
hänsyn till på vilken nivå beräkningsperioden bestäms. Det innebär att även om den maximala nivån, det vill säga 12 månader
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regleras i de centrala avtalen innebär det en 2a även om det
inte går att får det ”bättre” då fokus ligger på vart det bestäms.
I flexibilitetsmåttet relateras avtalsbestämmelsen istället med
vad som är standard enligt ATL.
Begränsning av övertid: Antalet timmar tillåten övertid kan
bestämmas i lagstiftning, genom centrala avtal eller i lokala överenskommelser. Likt beräkningsperioden för den sammanlagda
arbetstiden skiljer sig logiken åt mellan decentralisingsmåttet
och flexibilitetsmåttet där den först nämda endast tar hänsyn
till på vilken nivå begränsningen bestäms.
Vissa tolkningssvårigheter uppstod under kodningsprocessen,
dels för att olika saker gäller för olika typer av medarbetare i
vissa avtal, dels för att vissa skrivelser är tvetydiga. Två exempel
på den första problematiken är bussbranschavtalet och transportavtalet. Där gäller olika regleringar för de stationära och
mobila arbetstagarna. I transportavtalet finns det större möjligheter att träffa lokala överenskommelser för de arbetarna som
jobbar stationärt. I bussbranschavtalet skiljer man på linjetrafik
och charterverksamhet om dessutom resor går utanför landets
gränser gäller ytterligare andra regler.
Den andra problematiken uppstå när samman paragraf i ett avtal
kan tilldelas olika poäng beroende på hur texten tolkas. Skrivelsen
om arbetstidens längd och förläggning i byggavtalet fungerar som
ett illustrativt exempel. Där står det att ordinarie arbetstid är 40
h och att arbetsgivaren och ”representant för arbetslaget” kan
träffa överenskommelser om förläggningen för varje arbetsplats
eller del av arbetsplats (Byggavtalet 2017, §2, 1.1 första stycket).
Det är oklart om representant för arbetslaget innebär lokal facklig
part eller individuella arbetstagare eftersom det i samma punkt
framgår att det finns en stupstock i de fall överenskommelse
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inte kan träffas. Detta skulle innebära 4 eller 5 enligt kodschemat
där skillnaden dem emellan handlar om formuleringen i kollektivavtalen. I byggavtalet är det tydligt att om man inte lyckas
träffa någon överenskommelse om ordinarie arbetstid lokalt
så gäller 06:30-17:00 och därför sattes 5 då det finns en tydligt
uttalad stupstock att förhålla sig till. Samtidigt framkommer det
av avtalet att detta inte utgör hinder för att arbetsgivaren och
enskild arbetstagare träffar överenskommelse om annan ordinarie
arbetstidsförläggning (Byggavtalet 2017, §2, 1.3).
Utgångspunkten när vi kodat avtalen har varit den dagliga verksamheten. Tillfälliga undantag räknas inte som del av den dagliga
verksamheten och tilldelas därför inte stor vikt vid kategoriseringen. I Arbetstidslagen står till exempel att dygnsvila ska vara
11 h men att ”avvikelse får göras tillfälligtvis, om det föranleds av
något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren, under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande
kompensationsledighet.” (SFS 1982:673, 13 § första stycket). För
att hålla kodningen konsekvent har vi fokuserat på hur reglerna
används inom ramen för företagens normala verksamhet.
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Bilaga 3: Decentraliseringspoäng för
samtliga 50 kollektivavtal
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Bilaga 4: Flexibilitetspoäng för samtliga 50
kollektivavtal
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Bilaga 5: Skillnad mellan Arbetar- och
Tjänstemannaavtal
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Bilaga 6: Alla 50 avtal med avtalsparter
Avtal

Avtalsparter

Antal
parter

Transport

Transport - Biltrafikens Arbetsgivareförbund

1

Bygg

Byggnads - Sveriges Byggindustrier

1

Taxiförare

Transport - Biltrafikens Arbetsgivarförbund

1

Fastighets

Fastighetsanställdas förbund & SEKO
- Tjänsteförbunden

2

Installation

Elektrikerförbundet - Elektriska
Installatörsorganisationen

1

Hamn- & Stuveri

Transport - Sveriges Hamnar

1

Buss

Kommunal - Sverige Bussföretag

1

Lager & E-handel

Handelsanställdas förbund - Svenska Handel

1

Hotell- och restuarang

HRF - Visita

1

Fastighets specialservice

Fastighetsanställdas förbund
- Tjänsteförbunden

1

Bevakning och säkerhet

Transport - Säkerhetsföretagen

1

Detaljhandel

Handelsanställdas förbund - Svenska Handel

1

Motorbranschen

IF Metall - Motorbranschens
Arbetsgivarförbund

1

Träindustriavtalet

GS - TMF

1

Oljeraffinaderier

IF Metall - IKEM

1

Civilflygområdet

Transport - Svenska Flygbranschen

1

I-Avtalet

IF Metall - IKEM

1

Kemiska Fabriker

IF Metall - IKEM

1

Återvinning

IF Metall - IKEM

1

Bemanningsföretagen

Bemanningsföretagen - Fastighets anställdas
förbund, GS, Handels m fl.

14

Livsmedel

Livsmedelarbetarförbundet
- Livsmedelföretagen

1

SoM Röda avtalet

Industriarbetsgivarna - IF Metall

1

Teknikavtalet

IF Metall - Teknikarbetsgivarna

1

Vård och Omsorg

Kommunal - Vårdföretagarna

1

Teknikinstallationsavtalet Byggnads - Sveriges Byggindustrier

1

Besöksnäringen

Visita - Unionen

1

Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen (TMF) - Unionen,
Sveriges Ingenjörer & Fackförbundet Ledarna.

3
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Avtal

Avtalsparter

Antal
parter

Grafiska

Grafiska Företagen - Sveriges Ingenjörer &
Unionen

2

Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier - Fackförbundet
Ledarna, Sveriges Ingenjörer & Unionen

3

Petroleumbranschen

Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund
- Unionen

3

Motor

Motorbranschens Arbetsgivareförbund Unionen, Fackförbundet Ledarna & Sveriges
Ingenjörer

3

Utveckling & Tjänster

Tjänsteförbunden Almega - Unionen, Sveriges
Ingenjörer & Fackförbundet Ledarna

3

Transportföretagen

Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Sjöfartens
Arbetsgivareförbund, Svenska Flygbranschen,
Sveriges Bussföretag, Sveriges Hamnar &
Säkerhetsföretagen - Unionen, Sveriges
Ingenjörer & Fackförbundet Ledarna (endast
part för Säkerhetsföretagen).

12

Medieföretagen

Medieföretagen (Almega) - Sveriges Ingenjörer,
Unionen

1

Installation

18
Elektriska installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen,
Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen i
Sverige, Plåt & Ventföretagen & VVS Företagen
- Unionen, Sveriges Ingenjörer & Fackförbundet
Ledarna.

Industriarbetsgivarna

Föreningen Industriarbetsgivarna (avtalsområde SVEMEK) - Unionen, Fackförbundet
Ledarna & Sveriges Ingenjörer

3

Friskola

Tjänsteförbunden (Almega), Lärarförbundet &
Lärarnas Riksförbund

1

Fastigheter

Tjänsteförbunden (Almega) - Unionen,
Fackförbundet Ledarna, Service- och kommunikationsfacket (SEKO) & Sveriges Ingenjörer

4

Svensk handel

Svensk Handel - Akademikerförbunden (Saco)
& Unionen

2

Bemanningsföretag

Bemanningsföretagen - Almega, Unionen &
Akademikerförbunden (Saco)

2

Trädgårdsanläggning
tjänstemän

Skogs- & lantarbetsgivarförbundet - Unionen,
Naturvetarna

3
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Avtal

Avtalsparter

Antal
parter

Livsmedelsindustrin

Livsmedelsföretagen - Unionen, Sveriges
Ingenjörer & Fackförbundet Ledarna

3

Kommunikation

Tjänsteförbunden (Almega) - Jusek,
Fackförbundet ST, Service- och kommunikationsfacket (SEKO), Sveriges Ingenjörer,
Civilekonomerna, SRAT & Fackförbundet
Ledarna

7

IT-företag

IT & Telekomföretagen (Almega) Civilekonomerna, Jusek, Unionen & Sveriges
Ingenjörer

4

IKEM-SI

IKEM Innovations- och Kemiindustrierna Sveriges Ingenjörer

1

IKEM

4
IKEM Innovations- och Kemiindustrierna Naturvetarna, Unionen, Fackförbundet Ledarna
& Sveriges Ingenjörer

Tekniktjänsteavtalet

Tekniktjänstearbetsgivarna - Unionen &
Sveriges Ingenjörer

2

Textil- och
konfektionsbranschen

Sveriges Textil- och Modeföretag (TEKO) Unionen, Sveriges Ingenjörer & Fackförbundet
Ledarna

3

Teknikavtalet

Teknikarbetsgivarna - Unionen, Sveriges
Ingenjörer & Fackförbundet Ledarna

3

Telekom

IT & Telekomföretagen - Almega, Ledarna,
Jusek, Unionen, Civilekonomerna, SEKO &
Sveriges Ingenjörer

7
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