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Abstract 

On August 1, 2011 the Swedish Work Environment Authority repealed their exemption for the 

take out of extra overtime and extra additional time. It is now up to the employer to determine if 

there are special reasons for the employee to take out extra overtime and extra additional time and 

to decide whether the situation has not been able to be solved in any other reasonable way. 

Currently the safety representatives of the company get the possibility to make suggestions to the 

employer if needed, to ensure that the Act regulating the working time is enforced. 

The main purpose of this paper was to determine the circumstances and situations that require an 

employer to be able to charge extra overtime and extra additional time. The paper describes the 

established law for the collection of extra overtime and extra additional time. The purpose has 

also been to explain how the safety representatives’ authority has been affected by the new 

regulations around the extra overtime and extra additional time. The paper is based on the law of 

dogmatic approach, which means that it is based on various existing sources of law. The paper has 

been limited to only concern the change that has occurred in the Act regulating the working time 

and shall not affect emergency overtime and student safety representatives. 

The conclusions that has been drawn, is that the special reasons for taking out extra overtime and 

extra additional time, may be temporary situations of higher workload that were impossible to 

predict, unforeseen illness or loss of front edge competence that is not possible to replace 

immediately. In each specific case, an assessment shall been made, to determine that the situation 

hasn’t been able to be resolved in any other reasonable way. The employer shall review the 

possibility of recruiting new employees, hire employees from a temporary work agency or 

implementing organizational arrangements to resolve the situation. 

The safety representatives already have the authority to control issues regarding working time, but 

only the authority to act when the working time has developed in to a working environment 

problem. Now they have the right to act at the slightest infractions of extra overtime and extra 

additional overtime and the possibility to ask the employer to take action. 

The amendment to the Act, regulating the working time, provides the safety representatives with a 

limited right to act, because the rules can be negotiated through collective labor agreements. The 

new regulations in the Act, regulating the working time, results in a small increase of the safety 

representatives’ authority.  

Keywords: overtime, additional time, extra overtime, extra additional time, working hours, the 

Act regulating the working time, safety representatives.  

http://tyda.se/search/Swedish%20Work%20Environment%20Authority?w_lang=en


Sammanfattning 

1 augusti 2011 upphävdes Arbetsmiljöverkets dispens för uttag av extra mertid och extra övertid. 

Istället är det nu upp till arbetsgivaren att bedöma ifall det finns särskilda skäl för uttag av extra 

övertid och extra mertid samt att bedöma att situationen inte går att lösa på annat rimligt sätt. 

Skyddsombuden får nu som ett led i regleringen möjlighet att göra framställningar till 

arbetsgivaren om det behövs för att säkerställa att arbetstidslagen följs. 

Syftet med uppsatsen har varit att ta reda på vilka omständigheter och situationer, som krävs för 

att en arbetsgivare ska kunna ta ut extra övertid och extra mertid. Uppsatsen beskriver den 

gällande rätten för uttag av extra övertid och extra mertid. Syftet har också varit att redogöra för 

hur skyddsombudens befogenheter har påverkats av de nya reglerna kring uttag av extra övertid 

och extra mertid. 

Uppsatsen har baserats på en rättsdogmatisk metod, vilket innebär att den har haft sin 

utgångspunkt utifrån olika befintliga rättskällor. Uppsatsen har varit avgränsad till att endast 

beröra den ändring som skett i arbetstidslagen och berör inte nödfallsövertid, studerande 

skyddsombud eller elevskyddsombud. 

Slutsatser som har dragits är att särskilda skäl för att göra uttag av extra övertid och extra mertid, 

kan vara tillfälliga arbetsanhopningar som varit omöjliga att förutse, oförutsedda sjukdomsfall 

eller förlust av spetskompetens som inte gått att ersätta omedelbart. Bedömningen att situationen 

inte går att lösa på annat rimligt sätt, ska göras i varje enskilt fall. Arbetsgivaren ska se över 

möjligheter som att rekrytera personal, hyra in personal eller utföra organisatoriska åtgärder för att 

lösa situationen. 

Skyddsombuden har sedan tidigare möjlighet att kontrollera arbetstidsfrågor, men endast rätt att 

agera, då det innebär en risk ur ett arbetsmiljöperspektiv. Nu har det rätt att agera vid minsta 

övertramp av extra övertid och extra mertid samt möjlighet att begära att arbetsgivaren ska vidta 

åtgärder.   

Ändringen i arbetstidslagen ger skyddsombuden en begränsad rätt att agera, eftersom regeln kan 

avtalas bort genom kollektivavtal. Den nya regleringen i arbetstidslagen innebär en mindre ökning 

av skyddsombudens befogenheter. 

Nyckelord: allmän övertid, allmän mertid, extra övertid, extra mertid, arbetstid, arbetstidslagen, 

skyddsombud. 
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1. Inledning 

Detta inledande kapitel är en introduktion av uppsatsen. Kapitlet tar upp en bakgrund av 

uppsatsämnet, vilket följs av en presentation av syfte och frågeställningar. Vidare kommer 

uppsatsens metod, källkritik och avgränsningar att presenteras. Avslutningsvis presenteras en 

disposition, som förklarar uppsatsen upplägg. 

1.1 Bakgrund 

Under lång tid har arbetstid och dess förläggning varit en av de mer omdebatterade frågorna i 

svensk politik.
1
 Många gånger har dessa diskussioner handlat om generella 

arbetstidsförkortningar eller frågor om hur en flexiblare arbetstidsreglering kan uppnås.
2
 

Arbetstiden regleras idag genom arbetstidslagen (1982:673), vidare förkortat ATL. ATL är en 

semidispositiv lag, dvs. den kan avtalas bort genom kollektivavtal.
3
 Lagen har dock sedan 

1996 en EU-spärr, vilket innebär att avvikelser och undantag från lagen genom kollektivavtal 

inte får vara mindre förmånliga för en arbetstagare än vad som beskrivs av arbetstidsdirektiv 

2003/88/EG.
4
 Ibland har arbetsgivaren ett behov av att arbetstagare arbetar mer än var deras 

ordinarie arbetstid säger, vilket kallas för allmän övertid eller allmän mertid beroende på 

vilken sysselsättningsgrad arbetstagaren har. Tidigare kunde arbetsgivaren ta ut ytterligare 

övertid och mertid utöver vad lagen medgav, genom att ansöka om dispens för uttag av extra 

övertid och extra mertid av Arbetsmiljöverket.
5
 Per den 1 augusti 2011 upphävdes 

Arbetsmiljöverkets dispens för uttag av extra mertid och extra övertid.
6
 Istället är det nu upp 

till arbetsgivaren att bedöma ifall det finns särskilda skäl för extra övertid och extra mertid. 

De ska också göra bedömningen kring att situationen inte går att lösa på annat rimligt sätt.
7
 

Skyddsombuden får nu som ett led i regleringen, ”möjlighet att göra framställningar till 

arbetsgivaren om det behövs för att säkerställa att ATL:s krav följs”.
8
  

   

 

                                                           
1 Bergström, Jonas & Olofsdotter, Sofia (2000). Arbetstidsförändringar: möjligheter och konsekvenser : en sammanställning av forskning 
och utveckling : rapport till Regeringskansliets arbetsgrupp gällande arbetstidsfrågan. Stockholm: Arbetslivsinstitutet, s 5. 
2 Glavå, Mats (2011). Arbetsrätt. 2., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur, s 691. 
3 Arbetsmiljöverket, Rapport 2009: Uppdrag beträffande vissa dispensfrågor i arbetstidslagen, 2009, s 16. 
4 Regeringens proposition 2003/04:180 Tydligare genomförande av EG:s arbetstidsdirektiv, s 45. 
5 Arbetsmiljöverket, Rapport 2009: Uppdrag beträffande vissa dispensfrågor i arbetstidslagen, s 16-18. 
6 Gullberg, Hans (2012). Arbetstidslagen: i lydelse den 1 januari 2012 : kommentarer och författningar. 3., [rev.] uppl. Stockholm: Norstedts 
juridik, s  12. 
7 Regeringens Proposition 2010/11:89 Ändrade regler om övertid och skyddskommitté, s 20. 
8 Prop. 2010/11:89, s 28. 
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1.2 Syfte 

Uppsatsen behandlar den ändring i ATL, som trädde i kraft 1 augusti 2011. Syftet med 

uppsatsen är att ta reda på vilka omständigheter och situationer, som krävs för att en 

arbetsgivare ska kunna ta ut extra övertid och extra mertid. Uppsatsen ska beskriva den 

gällande rätten för uttag av extra övertid och extra mertid. Vidare ska uppsatsen redogöra för 

hur skyddsombudens befogenheter kommer att påverkas av de nya reglerna kring uttag av 

extra övertid och extra mertid. Då ATL innehåller en EU-spärr, som innebär att Sverige måste 

följa EU:s minimiregler kring arbetstid, kommer uppsatsen att beröra hur den nya regleringen 

förhåller sig till EU:s direktiv. Ett mångfaldsperspektiv kommer också att presenteras kring 

könsfördelningen av de som tidigare ansökt om dispens för extra övertid och extra mertid.         

1.3 Frågeställningar 

 Under vilka förutsättningar kan en arbetsgivare göra uttag av extra övertid och extra 

mertid? 

 På vilket sätt kommer regleringen kring extra övertid och extra mertid att påverka 

skyddsombudens befogenheter?  

1.4 Metod, material och källkritik 

Uppsatsen är baserad på en rättsdogmatisk metod, vilket innebär att den tar sin utgångspunkt 

utifrån olika befintliga rättskällor.
9
 Vanliga rättskällor inom juridiken är lag, lagförarbeten, 

rättspraxis och doktrin.
10

 För att få en bättre förståelse för rättsreglernas funktion, söker 

rättsdogmatiker information där reglerna tillämpas. Exempel på detta kan vara statistik, 

facklitteratur eller intervjuer med kunniga personer inom det specifika området. Med hjälp av 

de befintliga rättskällorna försöker den rättsdogmatiska metoden att fastställa vilka rättsregler 

som finns (de lege lata) eller vilken lagstiftning som bör skapas (de lege ferenda).
11

 Till 

skillnad från en praktiskt verksam jurist, söker sig rättdogmatikern till ett problem och uttalar 

sig i regel mer generellt och abstrakt kring ett ämnesområde. Uttalanden inom metoden blir 

därför mer rationella och går inte endast in på det specifika fallet.
12

  

Frågeställningarna är uttryckta på ett sådant sätt att uppsatsen har i uppgift att ta reda på vilka 

rättsregler som finns, det vill säga den gällande rätten. På grund av detta är uppsatsen baserad 

                                                           
9 Lehrberg, Bert (2010). Praktisk juridisk metod. 6., [uppdaterade och omarb.] uppl. Uppsala: Institutet för bank- och affärsjuridik (IBA), s 
167. 
10Sandgren, Claes (2006). Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation. Stockholm: Norstedts juridik, s 
37. 
11 Lehrberg, 2010, s 167-168 
12 Peczenik, Aleksander (1995). Juridikens teori och metod: en introduktion till allmän rättslära. 1. uppl. Stockholm: Fritze, s 33. 
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på ATL och regeringens proposition 2010/11:89, vars ändringar trädde i kraft den 1 augusti 

2011. Förarbeten, Arbetsmiljöverkets tidigare praxis, dispensförfarande och aktuella 

inspektionsmeddelanden har använts för att på ett tydligt sätt påvisa hur lagen tidigare varit 

uppbyggd och hur den ser ut efter att den fått laga kraft. För att tydliggöra skyddsombudens 

uppgifter och befogenheter, tar uppsatsen upp Arbetsmiljöverkets-, arbetstagares- och 

arbetsgivares arbetsmiljöansvar. Avsnitten tydliggör också kopplingen mellan ATL och 

Arbetsmiljölagen (1977:1160), vidare förkortat AML. Relevant doktrin har använts inom det 

valda uppsatsområdet och de delar i uppsatsen, som berör skyddsombud har till stor del 

grundats på böcker av Maria Steinberg, juris doktor inom arbetsmiljörätt. Viktiga juridiska 

utlåtanden och tillsynsärenden från Arbetsmiljöverket har valts ut efter samtal med Johan 

Isaksson, jurist på Arbetsmiljöverket.      

Lagändringen är förhållandevis ny, vilket inneburit att det i dagsläget finns begränsat med 

litteratur inom området och fåtal inspektionsmeddelanden från Arbetsmiljöverket. Bristen på 

litteratur har gjort att lagkommentarer har använts vid ett fåtal tillfällen i uppsatsen. 

Uppsatsen är på grund av tidsbrist inte baserad på intervjuer med kunniga inom området och 

tar i mycket liten utsträckning upp statistik kring övertid. Detta hade eventuellt kunnat tillföra 

uppsatsen och dess analys ett bredare perspektiv.        

1.5 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i totalt elva kapitel. I inledningen till varje kapitel finns en kort 

presentation av dess innehåll. Det första inledande kapitlet beskriver uppsatsens syfte och 

frågeställning. Det ska också ge en inblick i uppsatsens metod och vilket material som 

använts. Avslutningsvis ger kapitlet en beskrivning av uppsatsens avgränsningar. Andra 

kapitlet går till en början igenom allmän fakta om skyddsombud, för att sedan redogöra för 

deras nuvarande uppgifter och befogenheter. Tredje kapitlet går kortfattat igenom 

Arbetsmiljöverkets befogenheter, tillsyn, kontroll och inspektioner. Kapitlet ger också en 

inblick i arbetsgivarens och arbetstagarens arbetsmiljöansvar. Fjärde kapitlet går igenom 

relevanta arbetstidsbegrepp, inför kommande läsning. Det femte kapitlet går i korthet igenom 

ATL:s historik och uppbyggnad samt redogör för EU-direktivet 2003/88/EG. I kapitel sex 

görs en omfattande utredning av proposition 2010/11:89. Kapitlet är uppdelat i tio mindre 

avsnitt, där relevant fakta för frågeställning och syfte beskrivs. Kapitel sju tar upp viktiga 

juridiska utlåtanden och inspektionsmeddelanden. I kapitel åtta framställs mycket kortfattat, 

ett genusperspektiv kring övertid och mertid. Kapitlet ger också i korthet en beskrivning av 

övertidens hälsopåverkan.  
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De två avslutande kapitlen består av analys och slutsatser. Analysen är uppdelad i olika 

avsnitt för att på ett enkelt sätt belysa vilka delar i frågeställning och syfte som analyseras. 

Slutsatserna är uppdelade på liknaden sätt. I detta kapitel beskrivs uppsatsen slutsatser och ger 

inblick i intressanta ämnen för framtida studier. 

1.6 Avgränsningar 

Uppsatsen är avgränsad till att inte beröra den offentliga sektorn, eftersom den är 

kollektivavtalsreglerad. Regeringens proposition 2010/11:89 behandlar ett flertal ändringar i 

ATL, AML, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), föräldraledighetslagen (1995:584) 

och diskrimineringslagen (2008:567). Uppsatsen berör endast den ändring som skett i ATL. 

Ytterligare en avgränsning är att uppsatsen inte berör nödfallsövertid på grund av 

begränsningar i uppsatsens sidantal. Uppsatsen kommer inte att beröra studerande 

skyddsombud eller elevskyddsombud. 
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2. Skyddsombud 

Detta kapitel ska till en början ur ett allmänt perspektiv, redogöra för skyddsombuden i 

Sverige. Vidare går kapitlet igenom skyddsombudens uppgifter och befogenheter. 

2.1 Skyddsombud i Sverige 

Den första regleringen kring skyddsombud infördes 1912, genom lagen (1912:206) om 

arbetsskydd. Under åren har skyddsombudens uppgifter och befogenheter successivt 

utvidgats. Skyddsombuden har idag ett grundläggande rättsligt stöd, genom rådets 

arbetsplatsdirektiv 89/391/EG, som ger arbetstagarna rättigheten att utse en representant kring 

hälso- och säkerhetsfrågor.
13

  

Varje dag skadas i Sverige, uppemot 300 arbetstagare på sina arbetsplatser och varje vecka 

avlider någon på grund av skador som förorsakats i arbetslivet. 2003 uppgick kostnaderna för 

arbetsrelaterad ohälsa till ca 120 miljarder kronor. Skyddsombuden runt omkring i Sverige har 

idag ett stort inflytande och rättsligt stöd för att på så vis kunna påverka folkhälsa.
14

 

Skyddsombuden representerar sina arbetskamrater och ska medverka till en bra arbetsmiljö på 

arbetsplatsen.
15

 Antalet skyddsombud är svårt att beräkna, eftersom Arbetsmiljöverkets 

registrering av skyddsombud togs bort under 2008,
16

 men inom Landsorganisationen i Sverige 

(LO), Tjänstemännens centralorganisation (TCO) och Sveriges akademikers 

centralorganisation (SACO), fanns det under 2012 ca 100 000 skyddsombud.
17

  

Idag finns det flera olika typer av skyddsombud. I AML beskrivs dem som 

huvudskyddsombud, ”lokala” skyddsombud/arbetsmiljöombud och regionala skyddsombud. 

Utöver detta finns det studerande skyddsombud och elevskyddsombud, vilket uppsatsen inte 

kommer gå djupare in på.
18

 På ett arbetsställe med minst fem arbetstagare ska det enligt 6 kap. 

2 § AML, utses ett eller flera skyddsombud. För att kunna utföra sitt uppdrag, har 

skyddsombuden rätt att vara ledig från sina ordinarie arbetsuppgifter på arbetsplatsen och har 

under denna period rätt till lön och andra förmåner. Ett skyddsombud har också rätt till 

utbildning, för att på bästa möjliga sätt kunna arbeta för en tillfredställande arbetsmiljö. Enligt 

6 kap. 10 § AML så får arbetsgivaren eller arbetstagare inte hindra skyddsombuden från att 

fullgöra sina uppgifter och de får inte heller på något vis ge skyddsombuden försämrade 

                                                           
13 Steinberg, Maria (2013). Skyddsombuds- och arbetsmiljöombudsrätt. 4., [rev.] uppl. Stockholm: Norstedts juridik, s 29-32. 
14 Steinberg, 2013, s 23-24. 
15 Steinberg, 2013, s 23-24. 
16 http://arbetet.se/2008/04/02/arbetsmiljverket-slutar-registrera/. 
17 Steinberg, 2013, s 24. 
18 Steinberg, 2013, s 35-36. 
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anställningsvillkor eller arbetsförhållanden på grund av deras uppdrag.
19

 Merparten av 

Sveriges skyddsombud idag, är utsedda av de kollektivavtalsbärande 

arbetstagarorganisationerna på arbetsplatsen.
20

 Skyddsombuden har en vidsträckt rätt att ta del 

av information. För att begränsa skyddsombudens möjlighet att sprida vidare information, 

som kan skada arbetsgivaren eller enskilda personer, har skyddsombuden tystnadsplikt och 

sekretess enligt 7 kap. 13 § AML, då det finns risk för att detta kan uppstå.
21

  

2.2 Skyddsombudens uppgifter och befogenheter 

Skyddsombudens huvuduppgifter beskrivs i 6 kap. 4 § AML. ”Skyddsombud företräder 

arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och skall verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. I detta 

syfte skall ombudet inom sitt skyddsområde vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall samt 

över att arbetsgivaren uppfyller kraven i 3 kap. 2 a AML.” Skyddsombuden är arbetstagarnas 

representant i arbetsmiljöfrågor, en uppgift, som växt genom 2010 års lagändring. Genom 

ändringen fick skyddsombuden också i uppgift att företräda inhyrd personal och 

entreprenadanställda i vissa hänseenden. Den mest betydelsefulla huvuduppgiften är att
22

 

”verka för en tillfredsställande arbetsmiljö”.
23

 Skyddsombuden ska delta i möten som handlar 

om arbetsmiljö och bidra med hjälp av sin erfarenhet och kunskap kring arbetsmiljöområdet. 

De ska också samverka med exempelvis arbetsgivare, arbetstagare, skyddskommitté, andra 

skyddsombud, företagshälsovård, Arbetsmiljöverket, arbetstagarorganisation, 

Försäkringskassan m.m. för att uppnå en bra arbetsmiljö. Vidare beskriver paragrafen att 

skyddsombuden ska
24

 ”vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall,”
25

 vilket innebär att de 

ska bevaka hur arbetsgivaren sköter sitt arbetsmiljöarbete.
26

 Utöver bevakning av den fysiska 

arbetsmiljön ska skyddsombuden också bevaka den psykosociala arbetsmiljön, som 

exempelvis kan innefatta vantrivsel, samarbetsproblem, stress, jämställdhet, mobbning m.m. 

Genom hänvisningen till 3 kap. 2 a § har skyddsombudet i uppgift att bevaka att arbetsgivaren 

utför det systematiska arbetsmiljöarbetet som innefattar AFS 2001:1, AFS 2003:4 och AFS 

2008:15. De ska också bevaka att arbetsgivaren på ett bra sätt organiserar arbetsanpassnings- 

och rehabiliteringsverksamhet, enligt AFS 1994:1 och AFS 1993:17. Skyddsombuden ska inte 

bara bevaka, utan även kontrollera att arbetsgivaren uppfyller författningssamlingarnas krav.
27

 

                                                           
19 Steinberg, 2013, s 71-78. 
20 Steinberg, 2013, s 83. 
21 Steinberg, 2013, s 87. 
22 Steinberg, 2013, s 26. 
23 Steinberg, 2013, s 26. 
24 Steinberg, 2013, s 26. 
25 Steinberg, 2013, s 26. 
26 Steinberg, 2013, s 26. 
27 Ericson, Bo & Gustafsson, Kerstin (2012). Arbetsmiljölagen: med kommentar. 13. uppl. Stockholm: Norstedt, s 152. 
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Skyddsombud som missar att informera sin arbetsgivare kring brister i arbetsmiljön, kan inte 

tilldömas något straff, eftersom de saknar straffrättslig skyldighet att informera.
28

  

En viktig befogenhet är skyddsombudens rätt att ”delta vid planering av nya eller ändrade 

lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder, arbetsorganisation och ämnen”.
29

 Utöver 

deltagandet av planering har skyddsombuden en stark rätt att få del av information. Genom 

AML och Arbetsmiljöförordningen (1977:1166) har skyddsombuden rätt att få kopior på den 

skriftlig information, som skickats från Arbetsmiljöverket till arbetsgivaren, bli informerade 

om beslut och ärenden kring bygglov som berör personalrum eller arbetslokaler, bli 

informerad av arbetsgivaren när denne ansökt tillstånd om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd, eller vid anmälan i dessa frågor. Genom Förordning (1977:284) om 

arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd har skyddsombuden rätt få en kopia vid 

arbetsskadeanmälan.
30

 En viktig del i skyddsombudens befogenheter är att de enligt 6 kap. 7 § 

AML, har rätten att stoppa arbete, som innebär fara för arbetstagaren liv och hälsa. Utöver 

dessa befogenheter har skyddsombuden rätt till att ingå i skyddskommitté, lyfta 

arbetsmiljöfrågor i skyddskommittén, innan inspektion bli kontaktad av Arbetsmiljöverket för 

att delta, delta i skyddsrond, överklaga beslut från Arbetsmiljöverket, samråda kring 

arbetsskadeanmälan, arbetsskadeförsäkring och statligt personskydd.
31

   

Genom hänvändelserätten i 6 kap. 6 a § AML kan ett skyddsombud påtala brister i 

arbetsmiljön. De kan med hjälp av paragrafen vända sig till arbetsgivaren och begära åtgärder 

eller undersökningar för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö. Arbetsgivaren är skyldig att 

genast lämna en skriftlig bekräftelse/kvitto till skyddsombudet, på att en åtgärd eller 

undersökning begärts och utan dröjsmål lämna svar i frågan. Utan dröjsmål berörs inte vidare 

i lagen, men kan tolkas som en tid mellan sju till tio dagar. Att lämna besked i frågan innebär 

inte att arbetsgivaren ska genomfört åtgärden eller undersökningen. Det handlar istället om 

vilka åtgärder arbetsgivaren tänkt genomföra, för att starta upp en åtgärd eller undersökning. 

Många gånger innebär det att arbetsgivaren, på något sätt, tagit kontakt med andra inom eller 

utanför verksamheten, för att planera vilka åtgärder som ska vidtas. Inom skälig tid måste 

arbetsgivaren beakta skyddsombudens framställan. Beaktar inte arbetsgivaren framställan, 

inom den skäliga tiden, har skyddsombuden rätt att kräva att Arbetsmiljöverket prövar om 

föreläggande eller förbud ska meddelas enligt 7 kap. 7 §. Bedömningen kring vad som är 

                                                           
28 Steinberg, 2013, s 26-27. 
29 Steinberg, 2013, s 27. 
30 Steinberg, 2013, s 26-27. 
31 Steinberg, 2013, s 28. 
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skälig tid görs i varje individuellt fall, men huvudspåret är att det ska innebära en realistisk 

tid, så att arbetsgivaren kan genomföra en förbättring.
32

 För att Arbetsmiljöverket ska pröva 

ifall föreläggande eller förbud ska meddelas måste skyddsombud skicka in en blankett och 

ange vilka åtgärder som begärts.
33

 Vid en sådan prövning ska Arbetsmiljöverket skyndsamt 

handlägga ärendet och genomföra en inspektion av arbetsplatsen. En sådan inspektion kan 

innebära ett avslag på skyddsombudens framställan eller leda till att arbetsgivaren får ett 

föreläggande eller förbud riktat mot sig. Föreläggandet eller förbudet kan göras med eller utan 

vite.
34

 Vid avslag på framställan har huvudskyddsombudet möjlighet att överklaga ett sådant 

beslut till förvaltningsrätten. Möjligheten finns att skyddsombuden funnit brister i 

arbetsmiljön som ännu inte har skydd av föreskrifter eller AML.
35

 

Enligt 2 kap. 1 § 4 st. AML ska arbetsgivaren vid utformningen av arbetsorganisationen 

beakta arbetstidens förläggning. Arbetstiden ska förläggas på ett sådant sätt att arbetstagaren 

inte utsätts för fysiska och psykiska påfrestningar, som kan leda till olycksfall eller ohälsa.  

Arbetstidsfrågor om förläggning innefattar också arbetspassens längd och fördelning.
36

 På 

grund av detta har skyddsombuden befogenheten, genom 6 kap. 4 § AML, att övervaka över 

uttag av allmän övertid och mertid samt extra övertid och extra mertid. Uttagen få inte 

innebära en risk ur ett arbetsmiljöperspektiv.
37

 I dessa fall kan skyddsombuden, med stöd av 6 

kap. 6 a § AML, begära åtgärder eller undersökningar och som sista steg begära föreläggande 

eller förbud från Arbetsmiljöverket. Den 1 augusti 2011 tillkom en ny paragraf i ATL vilket 

har utvidgat skyddsombudens befogenheter, mer kring detta finns att läsa i kapitel 6.
38

 

 

 

 

 

                                                           
32 Steinberg, 2013, s 222-227. 
33 http://www.av.se/dokument/blanketter/Skyddsombud/6kap_6a.pdf 2013-02-14. 
34 Ericson, 2012, s 168. 
35 Steinberg, 2013, s 230. 
36 Ericson, 2012, s 32-35. 
37 Ericson, 2012, s 151-153. 
38 Ericson, 2012, s 169. 

http://www.av.se/dokument/blanketter/Skyddsombud/6kap_6a.pdf
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3. Arbetsmiljöansvar 

Detta kapitel ska redogöra för Arbetsmiljöverkets befogenheter, tillsyn, kontroll och 

inspektioner. Vidare kommer ett avsnitt kring hur det tidigare dispensförfarandet var upplagt. 

Detta följs av två avsnitt, som redogör för arbetsgivarens- och arbetstagarens 

arbetsmiljöansvar. 

3.1 Arbetsmiljöverkets befogenheter, tillsyn, kontroll och inspektioner 

Arbetsmiljöverket är en statlig tillsynsmyndighet, vars övergripande syfte är att förebygga 

arbetsskador.
39

 De har i uppgift att kontrollera att arbetsgivare följer AML, ATL, 

arbetsmiljöförordningen, utgivna föreskrifter (AFS) och tobakslagen i vissa 

miljöhänseenden.
40

 Målet med dess verksamhet
41

 ”är att minska riskerna för ohälsa och 

olycksfall i arbetslivet”
42

 och vill på så vis förbättra arbetsmiljön utifrån fysiska, psykiska, 

sociala och arbetsorganisatoriska synpunkter.
43

 

Arbetsmiljöverket kan genom begäran få del av upplysningar, prov och handlingar. Det kan 

också påkalla undersökningar, som krävs för att kontrollen ska vara genomförbar. För att 

genomföra sin tillsyn har Arbetsmiljöverket möjlighet att besöka alla arbetsställen och har då 

rättigheten att ta prov och genomföra undersökningar. De har befogenheten att ge 

föreläggande eller förbud mot de som har skyddsansvar, vilket kan innebära att verket sätter 

ut ett vite.
44

 Inspektionerna sker vanligen på arbetsplatser som bedöms vara särskilt 

riskutsatta. Under inspektionsbesöket lyfter inspektören fram de brister som finns på 

arbetsplatsen och ger information kring vilka regler som gäller.
45

 Tillsynen för ATL sker 

genom 20, 21 och 22 § och som tidigare nämnts, står Arbetsmiljöverket för tillsynen.
46

 I 21 § 

ATL ges Arbetsmiljöverket rätten att genom begäran få del av handlingar och upplysningar 

som är nödvändiga för att upprätthålla tillsynen. Genom 22 § ATL får Arbetsmiljöverket 

meddela förelägganden eller förbud för att på så sätt se till att lagen följs. Verket har också 

möjligheten att vid ovan nämnda meddelanden sätta ut vite. En arbetsgivare som bryter mot 

22 § ATL kan tilldömas böter eller fängelse i högst ett år enligt 23 § ATL. I de fall en 

arbetsgivare lämnat oriktiga uppgifter vid begäran enligt 21 § ATL kan arbetsgivaren bli 

skyldig att betala böter enligt 24 § ATL. I de fall arbetsgivaren har överträtt den allmänna 

                                                           
39 Steinberg, 2013, s 121. 
40 Steinberg, 2006, s 42. 
41 http://av.se/omoss/    2013-02-12 
42 http://av.se/omoss/    2013-02-12 
43 http://av.se/omoss/    2013-02-12 
44 Steinberg, 2013, s 124. 
45 http://av.se/inspektion/ 2013-02-12 
46 Gullberg, 2012, s 134. 

http://av.se/omoss/
http://av.se/omoss/
http://av.se/omoss/
http://av.se/inspektion/
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övertiden, extra övertiden eller nödfallsövertiden, får arbetsgivaren betala en övertidsavgift, 

enligt 26 § ATL. 

3.2 Arbetsmiljöverkets tidigare dispensförfarande 

Det tidigare dispensförfarandet reglerades i 19 § ATL och innebar att Arbetsmiljöverket 

kunde medge ytterligare 150 timmar extra övertid eller 150 timmar extra mertid, utöver den 

ordinarie övertiden och ordinarie mertiden. Arbetsgivaren var tvungen att först försöka träffa 

kollektivavtal i frågan, innan det fanns möjlighet att ansöka om dispens.
47

 

Ansökningsförfarandet för uttag av extra övertid och extra mertid utgick ifrån 

Arbetsmiljöverkets blankett – Ansökan om tillstånd till extra övertid/mertid.
48

 Först gjordes 

en bedömning av ifall arbetsgivaren verkligen var berättigad av att ansöka dispens till 

Arbetsmiljöverket, eftersom det i många fall visade sig att arbetsgivaren redan hade ett 

kollektivavtal, som berörde extra övertid och extra mertid. Vidare kontrollerades det sedan 

om arbetsgivaren sökt dispens från tidigare år och om ansökan avsåg samma person. När detta 

klarlagts kontaktade Arbetsmiljöverket den inspektionsavdelningen inom verket, som var 

ansvarig för den berörda arbetsgivaren, för att på så vis få information kring ifall det redan 

fanns brister i verksamheten om exempelvis övertidsproblematik. Utöver detta gav 

Arbetsmiljöverket också arbetstagarorganisationen möjlighet att yttra sig i frågan. Utifrån 

omständigheterna i ärendet gjordes sedan en bedömning av om dispensen skulle få bifall eller 

avslag.
49

 

3. 3 Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar 

Arbetsgivaren arbetsmiljöansvar är till största del reglerat i AML:s tredje kapitel, men har sin 

grund i 1 kap. 1 § och 2 kap. För att kunna åstadkomma säkra arbetsplatser och uppnå en god 

arbetsmiljö måste arbetsgivare och arbetstagare samverka, vilket beskrivs i 3 kap. 1 a § 

AML.
50

 Genom 3 kap. 2 § AML har arbetsgivaren ansvar för att ”vidta alla åtgärder som 

behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa och olycksfall”. En viktig del, 

som ligger under arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, är att systematiskt planera, leda och 

kontrollera verksamheten, så att den uppfyller kraven för en god arbetsmiljö, vilket beskrivs i 

3 kap. 2 a § AML. 

                                                           
47 Prop. 2010/11:89, s 22. 
48 http://www.av.se/dokument/blanketter/ansokan_extra_overtid_statisk.pdf 2013-02-13 
49 Arbetsmiljöverket, Rapport 2009: Uppdrag beträffande vissa dispensfrågor i arbetstidslagen, s 22. 
50 Günzel, Mats & Zanderin, Lars (2012). Arbetsmiljörätt och rehabilitering. 3. uppl. Malmö: Liber, s 37. 

http://www.av.se/dokument/blanketter/ansokan_extra_overtid_statisk.pdf
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Arbetsgivaren har en skyldighet enligt 3 kap. 3 § AML att upplysa arbetstagaren om arbetets 

förhållanden och dess risker. Arbetsgivaren har också ansvar för att arbetstagarna har rätt 

utbildning och fått tillräckliga instruktioner kring säkerhet. Enligt 3 kap. 2 c § AML ansvarar 

arbetsgivaren också för att företagshälsovård finns att tillgå för sina arbetstagare.
51

  

När det gäller arbetstid har arbetsgivaren som ett led i arbetsledningsrätten, rätt att besluta hur 

arbetstiden ska förläggas.
52

 Arbetsgivaren har dock skyldighet genom 2 kap. 1 § AML att vid 

utformningen av arbetsorganisationen beakta arbetstidens förläggning. Arbetstiden ska 

förläggas på ett sådant sätt att arbetstagaren inte utsätts för fysiska och psykiska påfrestningar, 

som kan leda till olycksfall eller ohälsa.  Arbetstidsfrågor om förläggning innefattar också 

arbetspassens längd och fördelning.
53

 Enligt 11 § ATL ska arbetsgivaren även föra 

anteckningar kring jourtid, övertid och mertid. En arbetstagare kan ta del av anteckningar 

genom egen begäran eller genom att någon annan få ta del av dem. På liknande sätt har 

fackliga organisationer, som har medlemmar på arbetsplatsen, rätt till att ta del av 

anteckningarna. 

3. 4 Arbetstagarens arbetsmiljöansvar 

Arbetstagare har i 3 kap. 1 a § och 4 § AML skyldighet att medverka i arbetsmiljöarbetet. 

Enligt 3 kap. 4 § AML ska arbetstagarna delta i åtgärder för att skapa en god arbetsmiljö. 

Arbetstagarna ska också använda sig av den skyddsanordning som finns att tillgå och vara 

försiktig i den utsträckning som krävs, för att förebygga ohälsa och olycksfall. Vid fara för liv 

och hälsa ska arbetsgivaren informera skyddsombud eller arbetsgivare om den rådande 

situationen. I dessa fall har arbetstagaren en rättighet att skydda sig genom att låta bli att 

arbeta.
54

 

 

 

 

 

                                                           
51 Günzel, 2012, s 37-40.  
52 AD 1987:35. 
53 Ericson, 2012, s 32-35. 
54 Güntzel, 2012, s 46. 
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4. Arbetstidsbegrepp 

I detta kapitel kommer begreppen ordinariearbetstid allmän övertid, extra övertid, allmän 

mertid, extra mertid och den sammanlagda arbetstiden att förklaras inför vidare läsning. 

Avsnittet beskriver hur begreppen är utformade efter den 1 augusti 2011.  

4.1 Ordinarie arbetstid 

Sveriges ordinarie arbetstid är 40 timmar i veckan. Arbetsveckan räknas i regel från måndag, 

men kan ändras beroende på hur arbetsstället tillämpar beräkningen.
55

 ”När det behövs med 

hänsyn till arbetets natur eller arbetsförhållandena i övrigt, får arbetstiden uppgå till 40 

timmar i veckan i genomsnitt för en tid av högst fyra veckor”, enligt 5 § ATL.  

4.2 Allmän övertid 

Allmän övertid är sådan arbetstid, som överstiger ordinarie arbetstid eller jourtid enligt 

lagen.
56

 Enligt 7 § ATL så ska ordinarie arbetstid eller jourtid, som överenskommits genom 

kollektivavtal i enlighet med 3 § ATL eller genom medgivande till Arbetsmiljöverket, gälla 

som ny ordinarie arbetstid och jourtid. ATL beskriver att det måste finnas ett särskilt behov av 

ökad arbetstid, vilket innebär att övertiden allmänt ska ses som ett extraordinärt inslag i 

arbetet och få inte användas som en regelbunden del av arbetstiden.
57

 När det finns ett särskilt 

behov på en arbetsplats får allmän övertid tas ut med maximalt 48 timmar per arbetstagare 

under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalender månad. Den allmänna övertiden 

får dock inte överskrida 200 timmar under ett kalenderår.
58

 

4.3 Extra övertid 

Enligt 8 a § ATL får uttag av extra övertid utöver den allmänna övertiden göras ifall det finns 

särskilda skäl. Utöver särskilda skäl, så ska den rådande situationen inte gå att lösa på något 

annat rimligt sätt. Den extra övertiden får inte överskrida 150 timmar för varje enskild 

arbetstagare under ett kalenderår. ”Extra övertid och allmän övertid får tillsammans inte 

överstiga 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en 

kalendermånad”.  

                                                           
55 Regeringens proposition 1981/82:154 Om ny arbetstidslag m.m., s 5. 
56 Prop. 1981/82:154, s 17-18. 
57 Prop. 1981/82:154 ,s 67.  
58 Arbetsmiljöverket, Rapport 2009: Uppdrag beträffande vissa dispensfrågor i arbetstidslagen, s 17. 
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4.4 Allmän mertid 

Allmän mertid är ett begrepp som används vid deltidsanställningar och är sådan arbetstid som 

överstiger arbetstagarens ordinarie arbetstid och jourtid enligt anställningsavtalet.
59

 Likt 

regleringen för övertid kan mertiden regleras under ett kalenderår, genom kollektivavtal som 

slutits eller godkänts av central arbetstagarorganisation.
60

 Vid särskilt behov av ökad arbetstid 

får mertiden tas ut med högst 200 timmar per arbetstagare under ett karlenderår.
61

  

4.5 Extra mertid 

Vid uttag av extra mertid gäller samma bedömning som vid uttag av extra övertid. Enligt 10 a 

§ ATL är det tillåtet med uttag av extra mertid, då det finns särskilda. Uttag är tillåtet upp till 

150 timmar per arbetstagare under ett kalenderår och situationen ska inte vara möjligt att lösa 

på något annat rimligt sätt. ”Extra övertiden och allmän övertiden får tillsammans inte 

överstiga 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en 

kalendermånad”. Genom 3 § ATL kan det slutas kollektivavtal som avtalar bort ATL i sin 

helhet eller som innebär avvikelser från den ordinarie arbetstiden, allmänna övertiden, 

allmänna mertiden, extra övertiden och extra mertiden. 

4.6 Den sammanlagda arbetstiden   

I 5–10 a §§ ATL finns regler som fastställer hur mycket arbetstid som kan tas ut i form av 

ordinarie arbetstid, jourtid, övertid, mertid nödfallsövertid, mertid, extra övertid och extra 

mertid. I 10 b § ATL finns ett förtydligande kring den sammanlagda arbetstiden, som följer av 

arbetstidsdirektiv 2003/88/EG.
62

 Enligt 10 b § ATL ska ”den sammanlagda arbetstiden under 

varje period om sju dagar får uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en 

beräkningsperiod om högst fyra månader. Vid beräkningen av den sammanlagda arbetstiden 

skall semester och sjukfrånvaro under tid då arbetstagaren annars skulle ha arbetat likställas 

med fullgjord arbetstid”. En beräkningsperiod kan exempelvis vara från januari till april, 

vilket innebär 120 dagar. Perioden kan då maximalt bli 120 x 48/7, vilket blir ca 822 

timmar.
63

 Genom ATL:s 3 § kan avvikelser från 48 timmarsregeln göras genom 

kollektivavtal, som godkänts eller slutits på central nivå. Beräkningsperioden får dock inte 

genom avvikelser bli längre än tolv månader. Kollektivavtal, som innebär avvikelser i 10 b § 

ATL eller som undantar lagen i sin helhet, får inte innebär mindre förmånliga villkor än som 

                                                           
59 Prop. 1981/82:154, s 68. 
60 Prop. 2003/04:180, s 5. 
61 Prop. 1981/82:154, s 68. 
62 Prop. 2010/11:89, s 24. 
63 Prop. 2003/04:180, s 62. 
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beskrivs i direktiv 2003/88/EG. I de fall, då kollektivavtal enligt 3 § ATL inte kan träffas, kan 

Arbetsmiljöverket genom 19 § ATL medge avvikelser från 48 timmarsregeln ifall det finns 

särskilda skäl. Dessa får dock inte innebära mindre förmånliga villkor än som beskrivs i 

direktivet 2003/88/EG. 
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5. Arbetstidslagstiftning 

Detta kapitel ämnar redogöra för ATL:s historia och hur uppbyggnaden av lagen ser ut idag. 

Vidare presenteras EU-direktivet som tar upp arbetstidens reglering.   

5.1 Arbetstidslagens historik 

1919 antogs den första allmänna arbetstidslagen i svensk lagstiftning. Lagstiftningen innebar 

att arbetsdagen skulle begränsas till åtta timmar per dag och arbetsveckan till 48 timmar.
64

 

Antalet arbetsdagar uppgick till sex dagar i veckan och kunde pågå året runt eftersom 

arbetstagare ännu inte hade rätt till semester.
65

 Den nya lagstiftningen gällde inte alla typer av 

arbetstagare, utan endast de som arbetade inom industrin eller inom närstående 

verksamhetsområden. Från 1919 till 1969 sänktes den ordinarie arbetstiden i olika etapper och 

hamnade slutligen på 42.5 timmar i veckan. Särskilda arbetstidslagar för olika branscher hade 

också med åren vuxit fram. 1970 infördes en helt ny arbetstidslag som på ett radikalt sätt 

omgestaltade den svenska arbetslagstiftningen. Den nya lagstiftningen var mera allmänt 

hållen och omfattade nästan alla arbetstagare i landet samt sänkte den ordinarie arbetstiden till 

40 timmar i veckan.
66

 Reglerna kring arbetstidens förläggning fanns länge reglerade i 

arbetsmiljölagstiftningen och var av tvingande karaktär. Genom regeringens proposition 

1981/82:154 infördes en ny arbetstidslag i Sverige och medförde att reglerna om arbetstidens 

längd och förläggning i stora delar fördes ihop i en lagstiftning. Lagstiftningen blev nu i sin 

helhet också semidispositiv.
67

 Arbetstiden ansågs fortfarande vara en viktig arbetsmiljöfråga, 

vilket belystes genom 2 kap. 10 § AML, där det finns en hänvisning till ATL.
68

  

5.2 Arbetstidslagen (1982:673)  

Arbetstiden regleras idag genom ATL, som är en semidispositiv lag, dvs. den kan avtalas bort 

genom kollektivavtal. Arbetsmiljöverket har det övergripande ansvaret för arbetstidsfrågor 

och hanterar detta genom tillsyn och dispensansökningar.
69

 ATL har sedan 1996 en EU-spärr, 

vilket innebär att avvikelser och undantag från lagen genom kollektivavtal inte får vara 

mindre förmånliga för en arbetstagare än vad som beskrivs av arbetstidsdirektiv 

2003/88/EG.
70

 Som huvudregel är lagen möjlig att tillämpa när en arbetstagare utför arbete 

för en arbetsgivares räkning i dennes verksamhet. Undantag från huvudregeln är arbete som 

                                                           
64 Gullberg, 2012, s 13. 
65 Fahlbeck, Reinhold (1994[1989]). Praktisk arbetsrätt. 3. uppl. Malmö: Liber-Hermod, s 362. 
66 Gullberg, 2012, s 13-14. 
67 Prop. 2003/04:180, s 14. 
68 Ericson, 2012, s 52. 
69 Arbetsmiljöverket, Rapport 2009: Uppdrag beträffande vissa dispensfrågor i arbetstidslagen, s 16. 
70 Prop. 2003/04:180, s 45. 
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sker okontrollerat, arbete som sker av arbetstagare i företagsledande ställning, arbete där 

arbetstagaren fritt får bestämma över sin arbetstid, fartygsarbete, arbete som utförs i en 

arbetsgivares hushåll, i viss omfattning vägtransportarbete och internationell järnvägstrafik.
71 

5.3 EU-direktivet 2003/88/EG 

Under de senaste åren har arbetstidsområdet starkt präglats av den europeiska 

gemenskapsrätten, vilket medfört en rad viktiga lagändringar, men också införandet av nya 

lagar i den svenska rätten.
72

 Redan 1990 utarbetades ett förslag till ett arbetstidsdirektiv, som 

efter en del omarbete kunde antas 1993 som direktiv 93/104/EG - om arbetstidens förläggning 

i vissa avseenden.
73

 Direktivet innehöll olika minimiregler för arbetstagarens hälsa och 

säkerhet i samband med arbetstidens förläggning, raster, veckoarbetstid, nattarbete, skiftarbete 

och dygnsvila. År 2000 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/34/EG, för att 

täcka sektorer och verksamhet som inte berördes av det tidigare direktivet.
74

 De båda 

direktiven 93/104/EG och 2000/34/EG fördes samman genom direktiv 2003/88/EG- om 

arbetstidens förläggning i vissa avseenden.
75

 En av de viktigare ändringar som skett kring 

arbetstidsregeleringen sedan EU inträdet, är EU-spärren som infördes i svenskt rätt 1996, i 3 § 

ATL. EU-spärren begränsade parternas möjlighet till att avtala om arbetstidsfrågor, genom att 

de var tvungna följa direktivets lägsta nivåer.
76

  

De avvikelser som är möjliga att genomföra i ATL kan hänvisas till direktiv 2003/88/EG. 

Direktivet tar upp vilka begränsningar som gäller för veckoarbetstiden.
77

 Enligt artikel 6 ska 

varje arbetstagare under en sjudagarsperiod inte överstiga en genomsnittlig arbetstid på 48 

timmar, inklusive övertid.
78

 Artikel 16 beskriver vidare att beräkningsperioden inte får 

överstiga fyra månader.
79

 I regeringens proposition 2003/04:180 framgår det att begreppet 

arbetstid ska följa arbetstidsdirektivet och EU-domstolens praxis. Den sammanlagda 

arbetstiden
80

 ”kan genomsnitts beräknas under en beräkningsperiod om högst fyra 

månader”.
81

 Bestämmelsen kan ses som ett tak för hur mycket arbetstid som får tas ut under 

perioden. Direktivet tar inte upp hur arbetstiden ska vara utlagt under perioden, men följs 

                                                           
71Arbetsmiljöverket, Rapport 2009: Uppdrag beträffande vissa dispensfrågor i arbetstidslagen, s 16. 
72 Sigeman, Tore (2010). Arbetsrätten: en översikt. 5., [rev. och utök.] uppl. Stockholm: Norstedts juridik, s 240. 
73 Nyström, Birgitta (2011). EU och arbetsrätten. 4., omarb. uppl. Stockholm: Norstedts juridik, s 337. 
74 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/34/EG Om ändring av rådets direktiv 93/104/EG om arbetstidens förläggning i vissa 
avseenden för att täcka sektorer och verksamheter som inte omfattas av det direktivet, L 195/41. 
75 Nyström, 2011, s 338. 
76 Prop. 2003/04:180, s 45-46. 
77 Prop. 2003/04:180, s 61. 
78 Europaparlamentets och Rådets Direktiv 2003/88/EG Om arbetstidens förläggning i vissa avseenden, artikel 6. 
79 Direktiv 2003/88/EG, artikel 16. 
80 Prop. 2003/04:180, s 61. 
81 Prop. 2003/04:180, s 61. 
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dock av bestämmelser kring längsta tillåtna arbetstid, övertid, mertid och jourtid, i 5-10 § 

ATL.
82

 I direktivets 19:e artikel beskrivs att det går att göra avikelser från beräkningsperioden 

om fyra månader. Avvikelserna får inte innebära att beräkningsperiod blir längre än sex 

månader. Enligt samma artikel går det att göra ytterligare avsteg från dessa sex månader. 

Medlemsstaterna ges möjlighet att sluta kollektivavtal kring beräkningsperioden, men den får 

inte överstiga tolv månader.
83

 48 timmarsmåttet, enligt direktivet, går däremot inte att avtala 

bort.
84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
82 Prop. 2003/04:180, s 61. 
83 Direktiv 2003/88/EG, artikel 19. 
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6. Ändringar i arbetstidslagen  

Detta kapitel avser att presentera de viktigaste delarna i regeringens proposition 2010/11:89. 

Till en början görs en översiktlig beskrivning av ändringarna i ATL, för att sedan ta upp 

skälen till ändringarna, remissutlåtanden, skyddsombudens möjlighet att ingripa, och möjliga 

konsekvenser av ändringen. Vidare kommer detta kapitel beskriva bedömningen av särskilda 

skäl och att situationen inte går att lösa på annat rimligt sätt. Avslutningsvis presenteras 

propositionens jämställdhetsanalys och hur reglerna överensstämmer med EU:s lagstiftning. 

6.1 Översikt av ändringar i arbetstidslagen 

I 3 § ATL görs en del ändringar, som följd av regeringens proposition 2010/11:89. Bland 

annat ett tillägg om att de nya bestämmelserna kring extra övertid och extra mertid kan avtalas 

bort genom kollektivavtal på central och lokal nivå. En helt ny paragraf i lagen tillkommer i 

form 8 a ATL. Den nya paragrafen är tänkt att reglera i vilka situationer extra övertid får tas 

ut. Bedömningen kring uttag, ska fortsättningsvis ske utifrån Arbetsmiljöverkets praxis. 

Paragraf 10 a ATL tillkommer också i lagstiftningen och reglerar den extra mertiden, utifrån 

samma bedömnings kriterier som för den extra övertiden. I 19 § ATL försvinner 

Arbetsmiljöverkets möjlighet till att ge dispens för extra övertid och extra mertid, som ett led i 

att de två nya paragrafernas tillkommer. Den nya regleringen kring skyddsombuden 

tillkommer genom paragraf 19 a ATL och beskriver vilka åtgärder som får vidtas, vad det 

gäller extra övertid och mertid. Arbetsgivare och arbetstagarorganisation har dock möjlighet 

att kollektivavtala i frågan och på så vis ta bort skyddsombudens möjlighet att agera. I 24 § 

ATL görs tillägg kring att arbetsgivaren kan erläggas böter i de fall då de uppsåtligen eller av 

oaktsamhet bryter mot reglerna i 8 a § och 10 a § ATL. Vidare görs det tillägg i 26 § ATL 

kring att en arbetsgivare, som bryter mot de nya bestämmelserna om extra övertid och extra 

mertid, utan skydd av kollektivavtal, kan erläggas att betala en övertidsavgift. I 

författningskommentaren till dessa två paragrafer tydliggörs att den extra övertiden och extra 

mertiden ska behandlas på samma sätt, som den allmänna övertiden och allmänna mertiden, 

vad det gäller böter och övertidsavgifter.
85

   

 

         

                                                           
85 Prop. 2010/11:89, s 48-52. 
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6.2 Regeringens skäl till ändring av extra övertid och extra mertid 

Varje år får Arbetsmiljöverket mellan 50 och 100 ansökningar av extra övertid. Vid 

tidpunkten för lagrådsremissen uppgår antalet icke kollektivavtalsbundna arbetsgivare till ca 

160 000 i Sverige. Procentuellt ansöker endast 0.05 procent av dessa arbetsgivare om extra 

övertid. Regeringen anser i likhet med Arbetsmiljöverket att antalet ansökningar inte speglar 

det verkliga behov av extra övertid som finns på arbetsmarknaden. Efterlevnaden av reglerna 

anses därför fungera dåligt.
86

 Genom Arbetsmiljöverkets rapport 2009 - Uppdrag beträffande 

vissa dispensfrågor i arbetstidslagen fastställdes, att endast hälften av de ansökningar, som 

kom in, prövats i sak. Främsta anledningen till varför så många ansökningar avslås, är att 

arbetsgivaren redan har ett kollektivavtal, som berör frågorna kring extra övertid, eller att de 

helt enkelt har missuppfattat ATL krav på dispens. I de fall, då ansökningar om extra övertid 

prövats av Arbetsmiljöverket, har majoriteten av ansökningarna beviljats.
87

 Att genomföra 

regelförenklingar, är en av regeringens insatser för att hjälpa växande företag och bidra till 

fler arbetstillfällen på arbetsmarknaden. Regler som innebär en administrativ börda för företag 

ska därför i så stor utsträckning som möjligt, tas bort. Regeringen anser därför att en 

upphävning av dispensförfarandet, för uttag av extra övertid, ska ge minskade kostnader. 

Ansökningar, som berör extra mertid, är ovanliga hos Arbetsmiljöverket. Regeringen anser att 

det är viktigt att vara konsekvent i lagstiftningen och därför upphävs även dispensförfarandet 

för extra mertid.
88

   

6.3 Remissinstansers utlåtanden kring extra övertid och extra mertid 

Arbetsmiljöverket samt merparten av remissinstanserna, håller till stora delar med om 

regeringens förslag kring regelförenklingar, för uttag av extra övertid och extra mertid. Några 

remissinstanser ifrågasätter dock den nya regleringen och deras åsikter kommer att förtydligas 

i detta avsnitt. 

SACO, TCO och LO motsätter sig förslaget, eftersom de anser att det finns risk för att den 

allmänna övertiden och den extra övertiden kan förväxlas. De anser vidare att detta kan leda 

till att övertidsuttagen ökar och att lagstiftningen kan innebära en normerande effekt för 

kollektivavtalsbildandet samt ge en minskning av avtal som berör övertidsuttag.
89

 Regeringen 

håller med om att gränserna för de olika övertidstyperna till viss del kan vara oklara, men 

tydliggör att avsikten med de nya reglerna inte är att övertidsuttaget ska öka. Enligt 

                                                           
86 Lagrådsremiss: Ändrade regler om övertid och skyddskommitté, 2011, s 14. 
87 Arbetsmiljöverket, Rapport 2009: Uppdrag beträffande vissa dispensfrågor i arbetstidslagen, s 27. 
88 Prop. 2010/11:89, s 22. 
89 Prop. 2010/11:89, s 20. 
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regeringen ska det därför preciseras i lagtexten att situationen inte går att lösas på annat 

rimligt sätt. Vidare menar regeringen att skyddsombuden nu också ska få möjlighet att agera 

för att kontrollera uttaget av extra övertid och extra mertid, vilket ska förhindra felaktiga 

uttag. Vad det gäller kritiken kring kollektivavtalsbildningen, anser regeringen att den är 

obefogad, då ATL lämpar sig väl för kollektivavtalsreglering. Till skillnad från den tidigare 

regleringen så är arbetsgivaren inte tvungen att försöka träffa kollektivavtal i frågan, innan de 

kan göra uttag av extra övertid och extra mertid. Regeringen gör dock ett förtydligande att 

arbetsgivaren bör försöka träffa avtal, eftersom reglerna med fördel kan anpassas till den 

specifika verksamheten.
90

  

6.4 Skyddsombudens möjlighet att ingripa 

I den nya paragrafen 19 a i ATL beskrivs skyddsombudens nya befogenhet.  

   ”Om ett skyddsombud anser att åtgärder behöver vidtas för att säkerställa att 8 a, 9 och 

10 a §§ följs, ska skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren och begära att denne vidtar 

sådana åtgärder. Om skyddsombudet begär det, ska arbetsgivaren genast lämna 

skyddsombudet en skriftlig bekräftelse på att begäran har mottagits. Arbetsgivaren ska utan 

dröjsmål lämna besked i frågan om den eller de åtgärder skyddsombudet har begärt. 

Lämnar arbetsgivaren inte ett sådant besked eller avslår arbetsgivaren skyddsombudets 

begäran, ska Arbetsmiljöverket pröva om föreläggande eller förbud enligt 22 § ska 

meddelas, om skyddsombudet begär det”. 

Genom den nya regleringen får skyddsombuden möjlighet att göra framställningar till 

arbetsgivaren vid behov, för att på så sätt kunna säkerställa att uttag av extra övertid och extra 

mertid inte missbrukas. Vid behov kan de även få frågan prövad av Arbetsmiljöverket.
91

 

Enligt författningskommentaren kan skyddsombuden endast ”agera i de fall kollektivavtal inte 

har träffats om extra övertid och extra mertid”.
92 I vissa fall kan även kollektivavtal, som inte 

berör extra övertid och extra mertid, frånta skyddsombuden deras rätt att agera. Dessa 

situationer kan uppstå då kollektivavtalet helt har avtalat bort ATL eller då kollektivavtalet, 

genom bestämmelser på ett uttömmande sätt, reglerat övertiden. Paragrafen är uppbyggd 

utifrån 6 kap. 6 a § AML och ger skyddsombuden möjlighet att agera när kollektivavtal inte 

finns. Likt 6 kap. 6 a § AML har skyddsombuden rätten att vidta åtgärder, möjlighet att göra 

framställan, få en skriftlig bekräftelse av mottagandet från arbetsgivaren, arbetsgivaren måste 

utan dröjsmål lämna besked, vid negativt besked eller om inget besked kommer i frågan har 

                                                           
90 Prop. 2010/11:89, s 23. 
91 Prop. 2010/11:89, s 28. 
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skyddsombuden möjlighet att pröva frågan hos Arbetsmiljöverket, som sedan beslutar ifall 

förläggande eller förbud skulle meddelas. Tolkning av dröjsmål ska göras i varje enskilt fall.
93

  

6.5 Remissinstansers utlåtande kring skyddsombud 

Flertalet av remissinstanserna har inget att invända, kring regeringens förslag att 

skyddsombuden har möjlighet att ingripa vid uttag av extra övertid och extra mertid. Några 

remissinstanser ifrågasätter dock den nya regleringen och deras åsikter kommer att förtydligas 

i detta avsnitt.  

Statens folkhälsoninstitut, Arbetsgivareverket, Företagarna och Svenskt Näringsliv anser att 

det är överflödigt med bestämmelser för skyddsombud i ATL, eftersom det redan finns 

reglerat i AML. Regeringen menar att skyddsombuden visserligen redan har möjlighet till att 

göra framställan till arbetsgivaren, enligt 6 kap. 6 a § AML, men att de genom reglering i 

ATL får vidgad möjlighet att begära åtgärder. Förutsättningarna i AML är att det ska vidtas 

årgärder för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö. I den nya regleringen i ATL ska 

framställan få göras
94

 ”om åtgärder behöver vidtas för att ATL:s bestämmelser ska följas”.
95

 

Visserligen kan ett övertidsuttag, som bryter mot reglerna i längre utsträckning, innebära att 

det blir risk för ohälsa och olycksfall. Likt Arbetsmiljöverket anser regeringen att det är 

tillräckligt att reglerna inte följs för att skyddsombuden ska kunna agera. TCO anser att det är 

bra att skyddsombudens ställning blir förstärkt, men är mer tveksam till det scenario att 

skyddsombuden nu får ett stort ansvar för att ATL följs. Vid mindre företag, utan 

kollektivavtal, kan nu de regionala skyddsombuden få ta ett stort ansvar, vilka har mindre 

möjlighet att agera, eftersom de ofta inte har kännedom om felaktiga uttag, enligt TCO:s 

bedömning. Regeringen menar att det är Arbetsmiljöverket, som har det övergripande 

ansvaret för ATL, genom sin ställning som tillsynsmyndighet. Enligt Arbetsmiljöverket finns 

det synpunkter på att skyddsombunden bör vara ansvarig för alla typer av övertid och mertid. 

Regeringen menar dock på att skyddsombuden endast är ansvariga för den typ av övertid och 

mertid som tidigare varit dispensförlagd. Skyddsombudens övervakning kan också underlättas 

av att den inte omfattar all typ av övertid och mertid.
96

 LO påpekar att skyddsombunden 

fortlöpande bör få information av arbetsgivaren vad det gäller övertid. Lantbrukarnas 

Riksförbund och Näringslivets regelnämnd anser å sin sida att reglerna är för tuffa för 

                                                           
93 Prop. 2010/11:89, s 51. 
94 Prop. 2010/11:89, s 28-29. 
95 Prop. 2010/11:89, s 29. 
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småföretag, vad det gäller arbetsgivarens skyldighet att lämna skriftlig bekräftelse vid 

skyddsombudens framställan och att utan dröjsmål lämna besked.
97

  

6.6 Konsekvenser 

Enligt regeringen och Arbetsmiljöverket är det ”svårt att uppnå liknande administrativa 

lättnader på andra sätt än genom de lagändringar som föreslås i”
98

 propositionen. 

Arbetsmiljöverkets beräkningar visar på att ca hälften av alla arbetsgivare i Sverige berörs av 

lagändringen eftersom de saknar kollektivavtal och på så vis tillämpar ATL. 

Medlingsinstitutets årsrapport 2009 visar dock att 91 procent av alla arbetstagare omfattas av 

kollektivavtal. Ändringarna ska då enligt regeringen, främst få konsekvenser för 

småföretagare eftersom stora företag i större utsträckning har kollektivavtal. Enligt regeringen 

ska införandet av den nya regeleringen leda till ökade utbildningsinsatser för skyddsombuden, 

men samtidigt innebära en administrativ lättnad för arbetsgivaren. Den slutliga bedömningen 

är att lagändringen inte kommer leda till några avsevärda ökade kostnader för arbetsgivaren. 

Den sammanlagda administrativa kostnaden för ansökningar av extra övertid uppskattas till ca 

240 000 per år, för samtliga arbetsgivare i Sverige. På grund av det låga antalet 

dispensansökningar, som gjorts, anser regeringen att propositionen inte kan leda till några 

nämnvärda kostnadsminskningar kvantitativt sett, utan istället kan ses som en reell 

administrativ lättnad.
99

  

6.7 Särskilda skäl 

I de två nya paragraferna 8 a och 10 a i ATL beskrivs uttaget av extra övertid och extra 

mertid. Nedan följer ett citat av 8 a § ATL som berör extra övertid. Paragrafen för extra 

mertid är utformad på likadant sätt. 

”Övertid utöver allmän övertid får tas ut med högst 150 timmar per arbetstagare under ett 

kalenderår om det finns särskilda skäl för det och situationen inte har gått att lösa på annat 

rimligt sätt (extra övertid). 

Extra övertid och allmän övertid får tillsammans inte överstiga 48 timmar per arbetstagare 

under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad”. 

Den nya lagstiftningen kring extra övertid och extra mertid bygger på Arbetsmiljöverkets 

sedan tidigare utarbetade praxis. För att den extra övertiden ska få tas ut, är uttaget tvunget att 

uppfylla kravet för särskilda skäl. Enligt propositionens författningskommentar kan särskilda 
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skäl exempelvis
100

 ”vara tillfälliga arbetsanhopningar som varit omöjliga att förutse, 

oförutsedda sjukdomsfall eller förlust av spetskompetens som inte går att ersätta 

omedelbart”.
101

 Om arbetsanhopningarna är återkommande, som vid exempelvis 

löneutbetalningar eller julhandeln, kan de inte anses vara oförutsedda. Innan den extra 

övertiden får användas måste den allmänna övertiden förbrukats. Vad det gäller extra mertid 

berörs den inte uttömmande i författningskommentaren.
102

  

6.8 Situationen går inte att lösa på annat rimligt sätt 

När ”situationen inte gått att lösa på annat rimligt sätt”
103

 får en arbetsgivare ta ut extra 

övertid och extra mertid under en övergångsperiod. Arbetsgivaren måste ha sett över 

möjligheten att rekrytera personal, hyra in personal eller utföra organisatoriska åtgärder, för 

att på så vis komma till rätta med situationen. Går det att lösa situationen på något av dessa 

sätt får inte extra övertid eller extra mertid tas ut. De kostnader, som uppkommer, för att lösa 

situationen, måste hamna på en rimlig nivå för arbetsgivaren. Bedömingen kring vad som är 

rimligt bör göras utifrån varje individuellt fall. Företagets storlek spelar in i bedömningen. 

Stora företag anses ha bättre resurser för att lyckas hitta lösningar på övertidsuttaget än små 

företag. En till aspekt som kan räknas in under vad som anses rimligt, är tiden för att rekrytera 

ny personal. Bedömningen om situationen inte går att lösa, bör enligt 

författningskommentaren, göras restriktivt.
104

  

6.9 Jämställdhetsanalys 

På grund av ändringar i ATL vill Diskrimineringsombudsmannen att regeringen genomför en 

jämnställdhetsanalys. Regeringen tar hjälp av Arbetsmiljöverket, som får i uppdrag att 

genomföra analysen. Verket gör en sammanställning av samtliga inkomna 

dispensansökningar för extra övertid och extra mertid mellan åren 2008 och 2009. 

Sammanställningen visar att endast en ansökning om extra mertid gjorts per år, av de totalt ca 

50 ansökningar som inkommit. De resterande ansökningarna är för uttag av extra övertid och 

merparten av dessa ansökningar berör endast män. Den övervägande delen av ansökningarna 

utförs av områdena verkstadsindustrin, bygg och anläggning. Inom dessa områden är endast 

ett ärende avsett för en kvinna, resterande delen är avsett för män. Hälsa och sjukvård är det 

enda området, där antalet ansökningar för kvinnor är fler än för män. Det ska dock tilläggas 
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att under åren 2008 och 2009, uppgår de totala ansökningarna för kvinnor, endast till elva 

stycken inom området.
105

 ”Arbetsmiljöverket påpekar att övertidsarbete i stor omfattning kan 

öka risken för ohälsa och misstag, som kan leda till olyckor, men framhåller samtidigt att 

avgörande forskning saknas om sambandet mellan större övertidsuttag och säkerhet och 

hälsa”.
106

 Ändringen i ATL har inte för avsikt att öka antalet övertidsuttag och börjar sådana 

tendenser att visa sig har skyddsombuden ökad befogenhet att ingripa genom lagändringen. 

Regeringen delar Arbetsmiljöverkets bedömning i frågan.
107

         

6.10 Överenstämmelse med EU:s krav 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG innehåller inte begränsningar för övertid 

och mertid. Direktivet berör dock den maximala arbetstiden som innefattar övertid, mertid 

och jourtid. Artikel 6 tydliggör att den genomsnittliga arbetstiden inklusive övertid inte får 

överstiga 48 timmar under en sjudagarsperiod. Vidare i artikel 16 anges att 

beräkningsperioden inte får överstiga 4 månader.
108

 Sverige har sedan tidigare en reglering 

kring att beräkningsperioden som mest får uppgå till tolv månader, då det finns kollektivavtal, 

vilket också uppfyller direktivets krav.
109

 Taket på 150 timmar för uttag av extra övertid och 

extra mertid som fanns när Arbetsmiljöverket ansvarade för dispensförfarandet, är oförändrat, 

vilket gör att regeringens proposition inte innebär någon ändring för övertidsuttaget. 

Regeringens bedömning är att propositionens nya bestämmelser i ATL klart klarar direktivets 

uppsatta gränser.
110
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7. Myndighetspraxis 

För att påvisa hur Arbetsmiljöverkets jurister bedömt olika ansökningar av extra övertid, 

redogörs här för ett antal juridiska utlåtanden och ett inspektionsmeddelande. 

7.1 Juridiska utlåtanden  

I JU 2009/100032 ansökte en arbetsgivare om extra övertid på grund av en eventuell 

svininfluensa. Arbetsmiljöverket bedömde att pandemin utgör sådana omständigheter, som 

kan klassas som särskilda skäl. Det tydliggjordes dock att den extra övertiden endast fick 

användas i de situationer, då pandemin direkt påverkar arbetsplatsen. Arbetsgivaren som 

ansökte hade ett kollektivavtal med en arbetstagarorganisation. Detta tydliggjordes i 

Arbetsmiljöverkets beslut, eftersom Arbetsgivaren måste visa att han/hon försökt att förhandla 

om utökningar av kollektivavtalet, så att det i fortsättningen berör övertidsfrågan. Det var 

först om ett sådant avtal inte kunde träffas, som arbetsgivaren hade möjlighet att ansöka om 

dispens hos Arbetsmiljöverket.
111

  

Vad det gäller oförutsedda situationer gjorde Arbetsmiljöverket ett uttalande i JU 2009/19401. 

En arbetsgivare sökte då extra övertid för ett antal nyckelpersoner på grund av ett 

utvecklingsprojekt, som innebar byte av program- och hårdvaror under en period. 

Ansökningen inkom den 28 maj 2009 och arbetsgivaren gjorde bedömningen att den extra 

övertiden skulle användas under hösten. Arbetsmiljöverket ansåg att situation gick att förutse, 

eftersom arbetsgivarens ansökan redan inkom den 28 maj 2009.
112

  

I JU 2009/100083 ansökte en arbetsgivare om dispens för extra övertid på grund av en 

produktionsflytt, som motiverats av att leverantören haft kvalitetsproblem. Arbetsgivaren 

motiverade att den i sin verksamhet saknade annan personal med liknande kompetens och 

erfarenhet. Arbetstagaren, som berördes i ansökan, hade tidigare beviljats extra övertid 2006 

och 2008. Arbetsmiljöverket avslog ansökan med förtydligande kring att en arbetsgivare 

skulle planera och driva sin verksamhet, på ett sådant sätt att den inte behöver använda sig av 

någon omfattande övertid. De ansåg vidare att de tog i beaktning det faktum att arbetsgivaren 

två gånger tidigare ansökt dispens för samma arbetstagare. Arbetsgivaren som ansökte om 

dispens saknade helt kollektivavtal, men var ändå tvungen att ange vilket fackförbund de 
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normalt skulle träffa avtal med. Detta fackförbund hade sedan möjlighet att göra yttrande 

kring ansökningen
113

 

I JU 2009/100429 gjorde Arbetsmiljöverket uttalandet att övertid inte fick bli en regelbunden 

del av den ordinarie arbetstiden. Arbetsgivaren hade då ansökt extra övertid för arbetstagare 

med mycket allmän övertid kvar. Arbetsmiljöverket gav därför avslag i ansökningen, eftersom 

den allmänna övertiden inte använts fullt ut.
114

 I de fall då en arbetsgivare gjorde en 

dispensansökan efter att otillåtet övertidsuttag redan använts, gav Arbetsmiljöverket avslag. 

De gjorde bedömningen att extra övertid inte kunde medges retoraktivt.
115

  

I JU 2009/100324 gör Arbetsmiljöverket en bedömning att extra mertid inte får användas för 

att utöka den allmänna arbetstiden. Ansökning avslog med hänvisning till arbetsgivaren att 

problemet kunde lösas genom en höjning av tjänstgöringsgraden.
116

  

7.2 Inspektionsmeddelanden 

I det avgjorda tillsynsärendet IMS 2012/25795 hade SAS Ground Handling Sverige, Arlanda 

låtit arbetstagare vid fem eller sex tillfällen göra uttag av extra övertid och extra mertid utan 

att särskilda skäl funnits. Arbetsgivaren menad att särskilda skäl inte funnits vid uttagen och 

att de var misstag, som skett på grund av brister i sin kontroll av övertid och mertid. 

Skyddsombudet menade att arbetsgivaren inte haft särskilda skäl för stora övertidsuttag och 

att de inte satt in spärrar i sina datasystem, för att förhindra för stora uttag. Med grund i 19 a § 

ATL gjorde skyddsombudet en skrivelse till Arbetsmiljöverket, angående att de skulle 

meddela ett förläggande eller förbud mot arbetsgivaren, enligt 22 § ATL. Efter genomförd 

inspektion meddelade Arbetsmiljöverket att skyddsombudens begäran om spärrar i 

datorsystem var ett allt för långtgående krav och att det inte var rimligt att kräva särskilda skäl 

av arbetsgivaren, då de inte kan uppge några. Vidare ansåg de att skyddsombuden inte hade 

rätt att få några särskilda skäl för de timmar som inte var extra övertid eller extra mertid, 

eftersom detta inte omfattas av 19 a § ATL. Slutligen gjorde Arbetsmiljöverket bedömningen 

att arbetsgivaren gjort överträdelse vad det gäller 8 a § och 10 a § ATL och att ett brott mot 

dessa paragrafer kunde leda till böter enligt 24 § ATL. Beslut i frågan kommer först att ske 

efter att de fullständigt utklarats hur stort uttaget varit och att det först då kommer övervägas 
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ifall åtalsanmälan genomförs.
117

 För närvarande finns inga fler inspektionsmeddelanden att 

tillgå. Liknande frågor berörs i IMS 2012/28342, men detta ärende är fortfarande öppet.
118
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8. Genusperspektiv och övertidens hälsopåverkan  

Enligt LO-rapporten - Arbetstider 2009 finns det ca 3.9 miljoner arbetstagare på 

arbetsmarknaden 2009. Av dessa arbetar ca 1 miljon deltid, vilket motsvarar 27 procent av 

totalen. Antalet kvinnor och män som arbetar deltid är snedfördelat på arbetsmarknaden. Av 

de totalt anställda kvinnorna arbetar 41 procent deltid, vilket kan jämföras med 12 procent 

deltidsanställda män under samma period.
119

  

Enligt undersökningar har det visat sig att män i större utsträckning än kvinnor arbetar övertid 

eller mertid.
120

 I en Arbetskraftundersökning ”arbetade 21 procent av kvinnorna övertid eller 

mertid i den referensvecka, då de intervjuades, medan 29 procent av männen gjorde 

detsamma. Av kvinnorna hade 9 procent arbetat minst 5 timmar övertid eller mertid i 

referensveckan, jämfört med 17 procent av männen”.
121

  

Ett stort antal studier har genomförts kring övertid och dess effekter på människors hälsa. 

Flertalet studier har kritiserats, då de inte haft full kontroll över ifall övertiden påverkat 

ohälsan eller om andra effekter haft inverkan, som exempelvis stress eller övriga belastningar. 

Ur ett översiktligt perspektiv har det dock kunnat konstrateras att övertid i stor utsträckning så 

som 10 timmar i veckan eller mer, ger en ökad risk för felhandlingar i arbetslivet. Det kan 

eventuellt också leda till ökad risk för sjukdomar. Effekterna av övertid har visat sig vara 

högst individuell. Något som spelar stor roll är kön, hälsostatus, familjesituation och ålder.
122

 

”Som antytts tidigare ligger den totala övre gränsen för rimlig arbetstid utan hälsorisker 

någonstans mellan 48 och 56 timmar. Detta gäller för yrken med måttlig belastning och över 

begränsade perioder”.
123

 

 

 

 

 

 

                                                           
119 http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/0A2B7B58134DC3B8C12576BD0023BDA4 2013-02-27. 
120 Arbetsmiljöverket, Rapport 2009: Uppdrag beträffande vissa dispensfrågor i arbetstidslagen, s 48. 
121 Arbetsmiljöverket, Rapport 2009: Uppdrag beträffande vissa dispensfrågor i arbetstidslagen, s 48-49. 
122 Åkerstedt, Torbjörn; Stressforskningsrapport nr 299, 2001; Arbetstider, hälsa och säkerhet – sammanställning av aktuell forskning, s 55-
57. 
123 Åkerstedt, Torbjörn; Stressforskningsrapport nr 299, 2001; Arbetstider, hälsa och säkerhet – sammanställning av aktuell forskning, s 57-
58. 
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9. Analys 

I detta kapitel kommer en analys att ske utifrån uppsatsen frågeställningar och syfte. Kapitlet 

är uppdelat i avsnittet särskilda skäl, situationen går inte att lösa på annat rimligt sätt, 

skyddsombudens befogenheter, Kraven från EU och Könsfördelningen av 

dispensansökningar. Kapitlet grundar sig material som tidigare presenterats i uppsatsen.  

9.1 Särskilda skäl  

Både vad det gäller särskilda skäl och att situation inte går att lösas på annat rimligt sätt, 

bygger på Arbetsmiljöverkets redan utarbetade praxis.  Särskilda skäl kan exempelvis vara 

oförutsedda sjukdomsfall,
124

 såsom svininfluensa, som beskrivs i JU-2009/100032. 

Arbetsmiljöverket har i ärendet beviljat extra övertid, men med förtydligandet att den inte får 

användas ifall sjukdomen inte direkt påverkar arbetsplatsen. Hot om sjukdom på en 

arbetsplats kan därför inte i regel ses som ett särskilt skäl.
125

 ”Tillfälliga arbetsanhopningar, 

som är omöjliga att förutse”,
126

 har också berörts i Arbetsmiljöverkets praxis. Här är 

bedömningen att återkommande arbetsanhopningar, som exempelvis löneutbetalningar eller 

julhandel inte kan ses som oförutsedda och på så vis innebära ett särskilt skäl.
127

 JU-

2009/19401 tydliggör att en ansökning inte får komma in allt för god tid, eftersom situation då 

går att förutse.
128

 Kravet för särskilda skäl kan uppfyllas i de fall, då arbetsgivaren förlorar 

spetskompetens. Av vikt är, att kompetensen inte går att ersätta omedelbart. Andra 

arbetstagare får då ta ut extra övertid och extra mertid för att stötta kompetensbortfallet.
129

 I 

JU 2009/100083 motiverar en arbetsgivare sin ansökning med att personen de ansöker för, har 

spetskompetens. Arbetsgivaren har också vid två tidigare tillfällen ansökt om dispens för 

arbetstagaren. I dessa fall kan inte kompetensen anses som ett bra argument, eftersom de 

tidigare ansökt dispens för arbetstagaren. Vidare ska en arbetsgivare planera och driva sin 

verksamhet på ett sådant sätt att de inte behöver använda sig av någon omfattande övertid.
130

 

Likt Arbetsmiljöverkets tidigare dispensförfarande ska arbetsgivaren i sin bedömning ta i 

aktning, att de tidigare år använt sig av extra övertid eller extra mertid och vilka arbetstagare 

som då gjort uttag.
131

    

                                                           
124 Prop. 2010/11:89, s 49. 
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126 Prop. 2010/11:89, s 49. 
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131 Arbetsmiljöverket, Rapport 2009: Uppdrag beträffande vissa dispensfrågor i arbetstidslagen, s 22. 
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9.2 Situationen går inte att lösa på annat rimligt sätt 

Att situationen inte går att lösas på annat rimligt sätt berörs inte närmare i den praxis som 

finns.  Att situationen inte går att lösa är en bedömning, som görs i förhållande de särskilda 

skälen som finns. Näst intill alla situationer går att lösa, men frågan här är ifall det är rimligt. 

Det har ansetts rimligt att arbetsgivaren ska se över möjligheten att rekrytera personal, hyra in 

personal eller utföra organisatoriska åtgärder för att lösa situationen. Här har 

rekryteringsprocessen längd vägts in i vad som kan anses vara rimligt. Har det inträffat en 

akut situation är det inte säkert att arbetsgivaren hinner rekrytera personal i tid. 

Arbetsgivarens kostnader för att lösa situationen måste i slutändan hamna på en rimlig nivå. 

Lagen ställer starkare krav på större företag, då de anses ha bättre resurser att lösa situationen 

på än små företag. Slutligen kan sägas att bedömningen, av att situationen inte kan lösas på 

annat rimligt sätt, ska göras från fall till fall och bör göras restriktivt.
132

 Vad det gäller 

inspektionsmeddelande IMS 2012/25795 så tillför det inget av betydelse för hur tolkningen 

ska göras vid särskilda skäl eller att situationen inte går att lösa på annat rimligt sätt. Ärendet 

konstaterar att det inte går att kräva särskilda skäl, då det funnits brister i arbetsgivarens 

kontroll av extra övertid och extra mertid. Arbetsgivaren kommer troligtvis att få betala böter 

för de överträdelsetimmar som tagits ut, detta är dock inte fastställt i 

inspektionsmeddelandet.
133

 I IMS 2012/28342 berörs också frågor kring extra övertid och 

extra mertid, men detta ärende är fortfarande öppet.
134

 

9.3 Skyddsombudens befogenheter 

Befogenheten att övervaka den allmänna övertiden, allmänna mertiden, extra övertiden och 

extra mertiden har skyddsombuden redan haft genom 6 kap. 4 § AML. En viktig del i detta är 

att uttagen inte får innebära en risk ur ett arbetsmiljöperspektiv.
135

 I dessa fall har 

skyddsombuden haft möjlighet att med stöd av 6 kap. 6 § AML begära åtgärder eller 

undersökningar och som sista steg begära föreläggande eller förbud från Arbetsmiljöverket.
136

 

Regeringen framför i propositionen 2010/11:89 att de är medvetna om att skyddsombuden 

redan har möjlighet att göra en framställan till arbetsgivaren enligt 6 kap. 6 a AML, men att 

de genom regleringen vill vidga möjligheten till att få till åtgärder. Förutsättningen i AML är 

att det ska vidtas åtgärder för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö. I den nya regleringen i 
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ATL ska framställan få göras
137

 ”om åtgärder behöver vidtas för att ATL:s bestämmelser ska 

följas”.
138

 Visserligen kan ett övertidsuttag, som bryter mot reglerna i längre utsträckning 

innebära att det blir risk för ohälsa och olycksfall. Här beskrivs en viktig skillnad mellan 6 

kap. 6 a AML och 19 a ATL. Tidigare har skyddsombudet varit tvungen att genomföra någon 

slags riskbedömning över att det finns risk för ohälsa och olycksfall och att åtgärderna är ett 

sätt för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö. Att skyddsombuden har rätt att agera, då 

reglerna inte följs kring extra övertid och extra mertid, innebär att de har möjlighet att ta till 

åtgärder vid minsta lilla övertramp av det uttags tak som är uppsatt i 8 a § och 10 § i ATL.
139

 

Det ger skyddsombuden också rätten att agera, då de anser att arbetsgivarens uttag inte 

uppfyller kraven för särskilda skäl. Vidare ger det skyddsombuden rätten agera, då de anser 

att den rådande situationen går att lösa på ett annat rimligt sätt. På detta vis kan 

skyddsombuden hindra de felaktiga uttagen.
140

 Viktigt är att tydliggöra att skyddsombudens 

övervakningsmöjlighet enligt 19 a § ATL inte gäller för den allmänna övertiden och allmänna 

mertiden.
141

  

Skyddsombuden har genom 19 a § ATL en begränsad möjlighet att agera. De har bara 

möjlighet att agera, då kollektivavtal inte har träffats om extra övertid och extra mertid. Deras 

möjlighet att agera förminskas ytterligare genom att den inte gäller de fall när kollektivavtal 

har avtalat bort ATL eller när kollektivavtalet på ett uttömmande sätt reglerar övertiden.
142

 

Vid tidpunkten för lagrådsremissen uppgick antalet icke kollektivavtalsbundna arbetsgivare 

till ca 160 00
143

, vilket motsvarade ca hälften av alla arbetsgivare i Sverige. 

Medlingsinstitutets årsrapport 2009 visar på att 91 procent av alla arbetstagare omfattas av 

kollektivavtal, vilket innebär att 9 procent av alla arbetstagare saknar kollektivavtal. Enligt 

regeringen påverkar ändringarna främst småförtagare, eftersom stora företag i större 

utsträckning har kollektivavtal. Skyddsombuden har utifrån dessa förutsättningar begränsat 

utrymme för att agera genom 19 a § ATL. Reglerna kan endast tillämpas i en begränsad skala 

och påverkar en väldigt liten del av arbetstagarna.
144

  

De regionala skyddsombuden kommer i stor utsträckning att påverkas av regeländringen, 

eftersom de många gånger finns på de mindre arbetsplatserna. Det ska dock sägas att de 

                                                           
137 Prop. 2010/11:89, s 29. 
138 Prop. 2010/11:89, s 29. 
139 Prop. 2010/11:89, s 29-30. 
140 Prop. 2010/11:89, s 23. 
141 Prop. 2010/11:89, s 30. 
142 Prop. 2010/11:89, s 51. 
143 Lagrådsremiss: Ändrade regler om övertid och skyddskommitté, 2011, s 14. 
144 Prop. 2010/11:89, s 43-45. 
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regionala skyddsombud har mindre kännedom om arbetsplatsen, vilket gör att deras möjlighet 

att agera minskar. Detta kan tolkas som att skyddsombudens möjlighet att agera är liten och 

de skyddsombud, som har möjlighet att agera enligt den nya regleringen, har mindre 

möjlighet att påverka, eftersom de saknar kännedom om arbetsplatsen.
145

 

Propositionen beskriver att 19 a ATL är uppbyggd utifrån 6 kap. 6 a § AML. Skillnader är att 

19 a ATL endast begär åtgärder för extra övertid och extra mertid. Arbetsgivaren har inte 

heller något direkt krav på sig att svara på begäran om åtgärder, utan endast i de fall då 

skyddsombudet efterfrågar en bekräftelse. Utan dröjsmål är en bedömning som enligt 

författningskommentaren ska göras från fall till fall.
146

 Tolkning för 6 kap. 6 a § AML har 

varit att utan dröjsmål innebär ca sju till tio dagar vilket innebär ett snabbt handlande för 

arbetsgivaren. I 6 kap. 6 a § AML har arbetsgivaren en skyldighet att inom skälig tid, 

genomföra en förbättring kring de åtgärder skyddsombudet lämnat begäran kring. Den skäliga 

tiden finns inte i 19 a § ATL, vilket kan ses som naturligt eftersom den kan användas innan 

arbetstiden blir en risk för ohälsa och olycksfall.
147

 

Skyddsombuden har en stark ställning på arbetsplatser runt omkring i Sverige
148

 och i 

grunden en bra möjlighet att påverka till en bättre arbetsmiljö genom direktiv 89/391 EEG.
149

 

Enligt 6 kap. 4 § AML, är deras huvuduppgift att företräda arbetstagare och verka för en 

tillfredställande arbetsmiljö. Genom hänvändelserätten i 6 kap. 6 a § AML har 

skyddsombuden en stor möjlighet att påverka och påtala brister i arbetsmiljön.
150

 Det nära 

uppbyggnadssamband, som beskrivs i propositionen, mellan 6 kap. 6 a § AML och 19 a § 

ATL
151

 samt det faktum att flera remissinstanser ansåg att det var överflödigt med 

bestämmelser för skyddsombud i ATL, gör att 19 a på många sätt endast kan ses som en 

förlängning av den redan gällande hänvändelserätten. Slutligen är det viktigt att tydliggöra att 

skyddsombuden inte har något övergripande ansvar för den extra övertiden eller extra 

mertiden. Det övergripande ansvaret för att ATL:s regler följs ligger fortfarande på 

Arbetsmiljöverket genom sin ställning som tillsynsmyndighet.
152
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9.4 Kraven från EU 

De avvikelser, som är möjliga att genomföra beskrivs i arbetstidsdirektivet 2003/88/EG. En 

grundläggande del som direktivet tar upp är veckoarbetstiden.
153

 Artikel 6
154

 och artikel 16 

från direktivet
155

 är implementerat i 10 b, som beskriver att ”den sammanlagda arbetstiden 

under varje period om sju dagar får uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en 

beräkningsperiod om högst fyra månader”. Den ordinarie arbetstiden, allmänna övertiden, 

allmänna mertiden, extra övertiden och extra mertiden kan alla enligt 3 § ATL avtalas bort 

genom kollektivavtal eller genom att ATL avtalas bort i sin helhet. EU-spärren som finns för 

veckoarbetstiden på 48 timmar kan alltså inte överskridas genom kollektivavtal. 

Beräkningsperioden kan dock förlängas upp till tolv månader. Propositionen beskriver att det 

inte finns några begränsningar för övertid och mertid enligt direktivet, utan att detta endast 

berör den maximala arbetstiden. Taket som fanns när Arbetsmiljöverkets hade 

dispensförfarande är oförändrat,
156

 vilket kan belysas genom att exempelvis taket för extra 

övertid är på 150 timmar under ett kalenderår. Extra övertid och allmän övertid får 

tillsammans inte överstiga 48 timmar under fyra veckorsperiod.
157

  

9.5 Könsfördelningen av dispensansökningar 

Diskrimineringsombudsmannen begärde att regeringen skulle utföra en jämställdhetsanalys på 

grund av ändringen i ATL. Regeringen delegerade uppdraget till Arbetsmiljöverket, som nu 

fick i uppdrag att genomföra analysen. Ansökningar kring extra mertid var näst intill 

obefintliga mellan åren 2008 och 2009. Av de totalt ca 50 ansökningar som kom in varje år, 

gällde merparten män och ansökningarna kom till största del från verkstadsindustrin, bygg 

och anläggning. Det enda området som dominerades av kvinnor, var inom hälsa och sjukvård. 

Dock uppgick ansökningarna endast till elva stycken under de båda åren.
158

 Statistik visar på 

att män i större utsträckning arbetar övertid och mertid än kvinnor. Detta ger indikationer på 

att män troligen kommer att göra större uttag av extra övertiden och extra mertiden i 

framtiden.
159

 Statistik visar också på att män i större utsträckning arbetar heltid, vilket innebär 

att de i större utstäckning påverkas av den extra övertiden.
160

 Detta kan tydligöras ytterligare 

genom att åter konstatera att den extra mertiden användas i mycket liten skala, medan den 

                                                           
153 Prop. 2003/04:180, s 61. 
154 Direktiv 2003/88/EG, artikel 6. 
155 Direktiv 2003/88/EG, artikel 16. 
156 Prop. 2010/11:89, s 24. 
157 Prop. 2010/11:89, s 49. 
158 Prop. 2010/11:89, s 44. 
159 Arbetsmiljöverket, Rapport 2009: Uppdrag beträffande vissa dispensfrågor i arbetstidslagen, s 48. 
160 http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/0A2B7B58134DC3B8C12576BD0023BDA4 2013-02-27 

http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/0A2B7B58134DC3B8C12576BD0023BDA4
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extra övertiden stod för merparten av ansökningarna.
161

 Studier kring övertid har under åren 

genomförts och framförallt pekat på den ökade risk för felhandlingar, vilket kan leda till 

arbetsskador. Det kan idag inte göras en direkt koppling mellan övertid och ohälsa.
162

 

Regeringen fick information av Arbetsmiljöverket att omfattande övertidsarbete kan öka 

risken för ohälsa och misstag, men båda parterna anser att ändringen inte har för avsikt att öka 

antalet övertidsuttag.
163

 TCO, SACO och LO ser alla risker med ändringen i ATL och gör 

bedömningen att det kan leda till större övertidsuttag.
164

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
161 Prop. 2010/11:89, s 44. 
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163 Prop. 2010/11:89, s 44. 
164 Prop. 2010/11:89, s 20. 
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10. Slutsatser 

I detta avslutande kapitel kommer uppsatsen slutsatser att presenteras. Det kommer också att 

presenteras relevanta ämnen för vidare forskning.  

10.1 Gällande rätt för uttag av extra övertid och extra mertid 

Arbetsgivare har efter avskaffandet av Arbetsmiljöverkets dispensförfarande, möjlighet att 

själv bedöma i fall det finns särskilda skäl för extra övertid och extra mertid. Arbetsgivaren 

ska också bedöma i fall situationen inte går att lösa på annat rimligt sätt. I stora drag uppfylls 

kraven för särskilda skäl vid tillfälliga arbetsanhopningar som varit omöjliga att förutse, 

oförutsedda sjukdomsfall eller förlust av spetskompetens som inte går att ersätta omedelbart.  

Författningskommentaren går inte djupare in på hur det ska bedömas i olika fall, utan ger 

dessa tre scenarier som exempel. Till vanligheten hör att denna typ av begrepp brukar utförligt 

beskrivs i propositionens författningskommentar. Att situationen inte går att lösa på annat 

rimligt sätt är en bedömning som arbetsgivaren ska göra i varje enskilt fall. Arbetsgivaren ska 

utifrån de särskilda skälen göra en bedömning av ifall de kan lösas på annat rimligt sätt. Här 

pekar författningskommentaren på att arbetsgivaren ska se över möjligheten att rekrytera 

personal, hyra in personal eller utföra organisatoriska åtgärder för att lösa situationen. Vid 

bedömningen ifall arbetsgivaren ska göra uttag av extra övertid eller extra mertid kommer de 

att få se över en rad svåra tolkningar, så som att kostnaderna är rimliga, storleken på företaget, 

tiden för rekrytering, hot om sjukdom, att arbetstagare tidigare fått ta ut extra övertid eller 

extra mertid samt om arbetsgivaren tidigare år använt sig av extra övertid eller extra mertid. 

Slutligen kan det konstateras att lagens utformning ger stort utrymme för tolkning och att det 

är troligt att de kommer inträffa situationer som inte passar in under arbetshopning, sjukdom 

eller spetskompetens. Förhoppningsvis kommer det inom en snar framtid ett 

inspektionsmeddelande som kan ge betydelse för tolkningen. 

10.2 En mindre ökning av skyddsombudens befogenheter 

Från och med den 1 augusti 2011 har skyddsombuden enligt 19 a § ATL rätt att vidta åtgärder 

för att säkerhetsställa att uttaget av extra övertid och extra mertid följs. Skyddsombuden har 

genom detta fått en befogenhet att kontrollera uttag och se till så att arbetsgivaren inte 

missbrukar. Vid minsta övertramp har skyddsombuden möjlighet att agera genom att begära 

att arbetsgivaren ska vidta åtgärder. På vilket sätt kontrollen ska ske eller hur de ska 

säkerhetsställa att regeln följs, berörs inget djupare i författningskommentaren. Enligt min 

mening ger det skyddsombuden rätt att agera vid misstanke om felaktiga uttag och rätt att i 
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rent kontrollsyfte begära och ta del av information kring uttag av extra övertid eller extra 

mertid. Skyddsombuden har sedan tidigare haft möjlighet att kontrollera arbetstidsfrågor, men 

endast rätt att agera, då det innebär en risk ur ett arbetsmiljöperspektiv. 19 a § ATL har sin 

uppbyggnad utifrån 6 kap. 6 a § AML, men paragrafen ställer inte alls samma krav på 

arbetsgivaren att agera. Vidare kan påpekas att 19 a § ATL ger en begränsad befogenhet, 

eftersom regeln kan avtalas bort genom kollektivavtal. Det finns mycket som tyder på att de 

regionala skyddsombuden kommer att påverkas av regleringen, eftersom de finns på de 

mindre arbetsplatserna. Tyvärr kan deras brist på insyn och kännedom om arbetsplatsen 

påverka deras möjlighet att agera. Skyddsombud i Sverige har sedan tidigare vidsträckta 

uppgifter och befogenheter. Tyvärr kommer inte 19 a § ATL att innebära en särskilt stor 

ökning av deras befogenheter. Det ger ändå goda indikationer på att skyddsombudens rätt att 

agera stärks ytterligare.  

10.3 Uppfyller EU:s krav 

Sverige har sedan tidigare implementerat arbetstidsdirektiv 2003/88/EG i ATL, bland annat 

genom en EU-spärr. Taket för uttag av extra övertid och extra mertid, som fanns vid 

Arbetsmiljöverkets dispensförfarande, är oförändrat. Detta medför att Sverige uppfyller EU:s 

krav.  

10.4 Könsfördelning, som kan innebära en ökad risk för ohälsa. 

Det finns en stor skillnad mellan män och kvinnor, beträffande uttag av extra övertid och 

extra mertid. Enligt Arbetsmiljöverket Rapport 2009 sker merparten av uttagen på män. 

Ansökningarna kommer också i största del från mansdominerade områden så som 

verkstadsindustrin, bygg och anläggning. Vidare visar studier på att män i större utsträckning 

än kvinnor jobbar övertid. Med detta i bakgrunden drar jag slutsatsen att män i större 

uträckning är kvinnor kommer att ta ut extra övertid. Forskning kring omfattande övertid har 

visat antydningar om, att övertid kan leda till ohälsa. Större säkerhet finns i den forskning, 

som visat på att omfattande övertid kan leda till att fler olycksfall sker på en arbetsplats. Det 

kan därför antas att män i större uträckning än kvinnor ligger i farozonen för att påverkas 

negativt av övertidsarbete. Slutligen kan det konstateras att det är förunderligt att 

Arbetsmiljöverket i sin analys endast tittat på åren 2008 och 2009 när despensförfarandet 

funnits betydligt längre än så.   

Uppsats har beskrivit vilka omständigheter och situationer, som krävs för att en arbetsgivare 

ska kunna ta ut extra övertid och extra mertid samt beskrivit den just nu gällande rätten. 
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Uppsatsen har också utrett i vilken utsträckning den nya regleringen har påverkat 

skyddsombudens befogenheter. Slutligen har uppsatsen konstaterat att den nya regleringen 

uppfyller EU:s krav och att män i större utsträckning än kvinnor kan komma att påverkas av 

regleringen.  

För vidare studier ser jag det som intressant att undersöka hur kollektivavtalsbildningen har 

påverkats av regleringen. Flera remissinstanser såg en fara i att arbetsgivaren inte längre var 

tvungen att försöka träffa kollektivavtal i frågan, innan uttag av extra övertid och extra mertid 

kunde göras. Ett annat intressant ämne för vidare studier vore att ta reda på ifall den totala 

övertiden per arbetstagare och år påverkats av att arbetsgivaren nu får göra bedömningen om 

uttag av extra övertid och extra mertid.    
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