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Manual till Arbetstidskollen 
 

Arbetstidskollen är verktyget som ger dig koll på att du inte jobbar för mycket. Här nedan 
ser du en kort checklista som visar vad du kommer att göra i verktyget. 
 
 

Checklista   
 
1. Ta reda på dina förutsättningar  
 

• dina arbetstider en vanlig vecka  

• din årsplanering 

• en dator, surfplatta eller smartphone. 

• kollektivavtalets/anställningsavtalets ramar 

• tjänstgöringsgrad 

• beräkningsperioder  
 
 

2. Logga in på Arbetstidskollen 
 
 

3. Ramar: sätt ramarna för din arbetstid 
 

• planeringsperiodens titel 

• datum för planeringsperioden 

• ferietjänst eller semestertjänst  

• total arbetstid 

• reglerad arbetstid 

• tjänstgöringsgrad 

• beräkningsperioder 
 
 

4. Din planering: planera din arbetstid  
 

Välj/skapa kalendrar 
 

Reglerad arbetstid - när varje arbetsdag börjar, slutar och när du har rast. 

• arbetspass som återkommer  

• arbetspass som varierar/avviker från det vanliga/utgår  
 

Ledighet 

• semesteranställd - lägg in lediga dagar utöver helger och helgdagar i kalendern 
”ledighet” 

 
 

5. Analys av din planeringsperiod: stäm av sammanställningen 
 

• att planeringen följer ditt avtal  

• skriv ut analysen inför samtal  

 
 

https://www.lararforbundet.se/artiklar/semesteranstallning-semestertjanst
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Guide till Arbetstidskollen (dator)  
 

 
Du kommer nu att gå igenom de olika delarna i verktyget, en i taget. Fylla i alla ramar och 
förutsättningar för din arbetstid, sen göra din arbetstidsplanering och till sist stämma av 
analysen.  

 

1. Ta reda på dina förutsättningar  
 
Innan du sätter igång behöver du ha koll på:  

 

• dina arbetstider en vanlig vecka (när du ska vara på arbetet och när du har rast) 

• din årsplanering/skolans kalendarium (vilka dagar du ska arbeta och när 
arbetstiderna avviker från de vanliga) 

• kollektivavtalets/anställningsavtalets ramar för arbetstiden 

• din tjänstgöringsgrad 

• datum och antal reglerade arbetstimmar för beräkningsperioderna  
 
Saknar du någon uppgift som gäller just dig och din arbetsplats finns det ofta förifyllda 
uppgifter inlagda. Gå vidare i arbetet och komplettera med rätt uppgift när du har 
möjlighet. 
 
Om du inte själv har koll på avtal och beräkningsperioder, fråga ditt ombud, din 
avdelning eller Lärarförbundet Kontakt. 

 
 

2. Logga in på Arbetstidskollen 

 
För att komma åt verktyget Arbetstidskollen behöver du vara medlem och ha ett bank-ID. 
Logga in här: Arbetstidskollen.lararforbundet.se.  
 

 

3. Sätt ramarna – period, kollektivavtal och anställningsavtal 
 

Här anger du de ramar som finns i ditt kollektivavtal eller anställningsavtal. Det är det 
facit som din planering ska stämmas av mot. Är du osäker på vad som gäller eller saknar 
besked om till exempel beräkningsperioder, fråga Lärarförbundets ombud eller 
avdelning. 

 

I verktyget hittar du information och förklaringar genom att klicka på denna symbol: 

https://www.lararforbundet.se/kontakt
https://www.arbetstidskollen.lararforbundet.se/
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Gå längst till vänster och klicka på rubriken Avtal, anställning och perioder så att den 
fälls ut. Här kan du:  
 

• Kontrollera/ändra titel och datum för den föreslagna planerings-
perioden, förslagsvis verksamhetsåret som gäller på din arbets-
plats. Att planera för mindre än en beräkningsperiod är sällan 
meningsfullt. (kortare ferieanställning – kolla grå rutan nedan)  

 

• Välja mellan ferietjänst eller semestertjänst. De ramar som 
är vanligast i våra avtal är förifyllda för båda typerna men när du 
sparar första gången, sparas bara värdena för den anställning du 
väljer.   

 

• Kontrollera/korrigera de förifyllda uppgifterna för total och 
reglerad arbetstid. 

 

• Kontrollera/korrigera tjänstgöringsgraden som anges i 
procent. 

 

• Kontrollera/korrigera uppgifterna om när 
beräkningsperioderna börjar och slutar och hur många 
timmar du ska arbeta under perioden. Du kan lägga till och ta 
bort perioder vid behov. Är du semesteranställd är det samma 
antal timmar som du angett för ”reglerad arbetstid” lite längre 
upp. Är du ferieanställd ska du kunna få besked från din chef.  

 
 

 
 
 

Du kan ändra alla uppgifter senare. 
 
Beräkningsperioderna ska bidra till en jämn förläggning av arbetstiden. Arbetsgivaren 
beslutar om periodernas längd och för ferieanställda, om antal reglerade arbetstimmar 
per period.  
 

Vill du planera för en ferietjänst för en annan period än helår, behöver 
du ta reda på, och ange antal arbetstimmar och -dagar för perioden.  
 
Du kan ha flera olika planeringsperioder samtidigt i Arbetstidskollen.  
 
Du hittar dem i den svartvita rutan i sidtoppen där du också skapar nya genom att 
klicka på rutan, välja titel och datum för perioden och spara.  

 
   

• välj slutdatum först 

• fortsätt med startdatum 

• fyll i antal timmar för perioden 

• spara 
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4. Din planering: planera din arbetstid 
 
Skapa en eller flera kalendrar 
Nu kan du skapa en eller flera kalendrar. När du ska 
skapa en kalender finns det tre alternativ att välja bland, 
reglerad arbetstid, förtroendearbetstid och ledigheter. 
Har du en ferieanställning kan det räcka med en kalender 
för reglerad arbetstid. Har du en semesteranställning 
behöver du en kalender för ledigheter också. 
 

 

Klicka på rutan Lägg till/importera kalender så fälls ett 

antal alternativ ut. Namnge kalendern, välj kalendertyp och 

klicka sedan på ”skapa kalender”.  

 

Om du vill importera en kalender behöver du också först 

placera den i en mapp på din dator, klicka på ”välj fil”, leta 

upp och markera filen. 
 
 
 
 

 
Du kan ta bort kalendrar du inte behöver, importera 
kalendrar som ditt ombud rekommenderar eller som 
kollegor delar med sig och du kan skapa kalendrar själv.  
 
Du kan dölja/visa olika kalendrar med knappen till 
vänster, bredvid namnet. Alla kalendrar, även de dolda, 
ingår i beräkningen för analysen.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nu ska du fylla i aktiviteter i själva kalendern som ligger i mitten av fönstret 
under rubriken Din planering.  

1. Reglerad arbetstid 
 
Lägg in ett arbetspass på förmiddagen och ett på 
eftermiddagen varje veckodag och upprepa dem.  

 
Vill du flytta dig snabbare i rullisten för klockslag, skriv 
in de två första siffrorna. 
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Om du väljer att upprepa en händelse kan du klicka i olika knappar. När du fyller i en 
ruta behöver du också markera den runda knappen till vänster om rutan.   

 

2. Anpassa/ändra planeringen 
 

Anpassa planeringen när arbetstiden varierar enstaka veckor med t ex projektarbete, 
kvällsmöten, omdömesskrivning, utvecklingssamtal och rättning av nationella prov.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Så här gör du för att fylla i din reglerade arbetstid:  

 

• Markera på rätt dag och tid genom att hålla ner musknappen och dra där 

passet ska börja och dra tills det ska ta slut (klockslagen visas i rutan) 

• Välj reglerad arbetstid/förtroendearbetetid/ledighet 

• Ange titel på arbetspasset 

• Kommentera händelsen vid behov 

• Justera klockslagen (det går att skriva två siffror i rutan för att ”scrolla” 

fortare) 

• Upprepa händelsen veckovis t o m planeringsperiodens slut (”sluta före” 

skrivs en dag senare än ”t o m”)  

• Kolla alla ”knappar” och ifyllda rutor 

• Spara 

• Gör motsvarande två arbetspass/veckodag (radera datum i ”sluta före” så 

får du förslag på nyss använda datum) 

Ta bort 

arbetspass:  

• markera passet 

• klicka på 

papperskorgen 

• välj ”ja” 

Så här gör du för att ändra arbetspass:  

• klicka på händelsen, välj          och ”Redigera 

enskild händelse”, eller ”Redigera serien”. 

• Skapa gärna serier per veckodag, typ Arbetspass 1 

måndag”. Det underlättar om schemat ändras. 

• Notera att ”Slutas före” behöver vara datumet efter 

sista händelsen. 

• Du kan ändra händelser genom att klicka på en 

händelse och välja bland alternativen som visas 

som symboler. Vill du bara ändra namnet på en 

enskild händelse, välj ikonen som ser ut som en 

liten penna. 

• Du kan också flytta en enskild händelse genom att 

dra i dess överkant eller ändra längden genom att 

dra i dess nederkant. För att se ändringar kan du 

behöva uppdatera vyn i din webbläsare, ofta med 

en knapp liknande. 

När du öppnar en sparad händelse, händer det att verktyget ändrar t ex från 
”dagligen” till ”veckovis”. Ta för vana att kolla alla val innan du sparar! 
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3. Rensa/åtgärda varningar 
 
Klicka på varningen så visas planeringen för den aktuella veckan. Ta bort eller redigera 
händelsen. 

 

Du kan få olika varningar om fel i planeringen: om händelser krockar, om arbete 
är planerat mer än 5 timmar utan rast eller om rasten är kortare än 30 minuter. 
När du klicka på varningen, visas planeringen för den aktuella veckan. 
 
Om för många timmar reglerad arbetstid är planerad för året eller 
beräkningsperioden ser du längst till höger och mer noggrant beskrivet i Analysen 

 
Har du semesteranställning, behöver du på samma 
sätt lägga in lediga dagar utöver helger och helgdagar i 
kalendern ”ledighet”. (t ex klämdagar eller dagar då 
arbetstiden flyttats till en helg) 

 
Har du förtroendearbetstid kan du planera eller följa 
upp den i en egen kalender ”förtroendearbetstid”. 
 
 

6. Kolla sammanställningen 
Längst till höger i kalenderfönstret får du under arbetet signaler om läget. Röd färg i en 

fyrkant eller stapel visar att för mycket reglerad arbetstid vara utlagd. Klicka på  
längst upp till höger så kan du se en mer detaljerad analys.  

 
 
 

 
När du har gjort klar Arbetstidskollen är det dags att titta 
närmare på analysen. Följer planeringen av din reglerade 
arbetstid ditt avtal? Om den inte ryms inom avtalets ram 
behöver den förändras. Prata med din chef!  

 
När allt är som det ska och du har stämt av planeringen 
med din närmsta chef, utgör den ditt ordinarie schema.  

 
Skriv gärna ut analysen inför samtal. Du kan välja om du 
vill att förtroendetid ska visas eller ej. Du kan också 
skriva ut hur planeringen ser ut dag för dag med tider 
och kommentarer. Den sammanställningen kan fungera 
som ditt arbetstidsschema. 
 

 
 
Vill du veta mer? 
Har du en fråga om webbverktyget? Hör av dig till Lärarförbundet Kontakt som kan 
guida dig och ta emot tips på förbättringar.   

 
 
  

Ledighet 

• markera på rätt dag och tid  

• namnge ledigheten 

• spara 

 

Uppdatera webbläsaren för att veta att analysen är aktuell! 

https://www.lararforbundet.se/artiklar/semesteranstallning-semestertjanst
https://www.lararforbundet.se/artiklar/ferieanstallning-ferietjanst
https://www.lararforbundet.se/kontakt

