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Abstract 

 

The use of mobile technology has made it possible to work not only in offices. Flexibility means 

more autonomy for employees in terms of choosing when and where work. Opportunity to influence 

working hours is generally linked to better health, wellbeing and balance with work life and free time. 

Meanwhile, flexibility may lead to blurred boundaries between work and leisure time. This master´s 

thesis meaning is to understand who has responsibility over employees is overloaded overtime work 

and unpaid overtime work. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Working remotely often leads to prolonged working hours and it may increase also informal overtime. 

Informal working means working beyond contracted hours in an employees’ own time. Employee 

may not even ask for any compensation for the informal work.  Informal overtime is outcome of time 

pressure, tight deadlines, and heavy workload. High workload and minimal recovery at leisure have 

negative consequences both for the individual and the employer. 

 

Many employers have no idea of the huge amount overtime work their employees doing at home. 

That is why employer should observe more carefully employers working time if there is a reason to 

suspect that employee is under heavy workload. Employer should react if employee works prolonged 

working hours because it might be a risk both for the individual, the employer and working 

conditions. Employs workings hours are also employer’s business. Employer cannot let employ work 

over the hours which Finnish working time law allows. Employer can together with employ sett 

boundaries when it is time to work and when it is time for leisure time and recovery.  
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1 Inledning 
 

1.1 Introduktion  
 

I denna pro gradu-avhandlingen sätts fokus på övertidsarbetets påverkningar i arbetstagarens 

välmående i arbete. Frågas om arbetstidslagen och arbetarskyddslagen i dagens utformning är 

tillräckliga för att ge skydd till arbetstagaren för stor arbetsmängd och arbetsbelastning. Den nya 

arbetstidslagen ramar in hur många arbetstimmar arbetstagaren kan utföra maximalt. Samtidigt fäster 

arbetarskyddslagen uppmärksamhet på hur arbetets skadliga belastning kan undvikas. Avhandlingens 

syfte är att ta reda på vem bär ansvaret för arbetstagarnas utförande av skadligt belastande 

övertidsarbete och grått övertidsarbete.  

 

Digitaliseringen har medfört många ekonomiska och samhälleliga fördelar både för arbetsgivare och 

arbetstagare. Sådana fördelar är till exempel flexibilitet och självständighet, möjligheten att förbättra 

balansen mellan arbete och privatliv och minskade pendlingstider. Digitalisering har orsakat också 

vissa nackdelar. Arbetsgivaren behöver ta beaktande nya problem som digitalisering kan orsaka för 

arbetstagaren. Arbetsgivaren ska ta beaktande exempelvis etiska och rättsliga problem som kan 

uppstå på grund av distansarbete. Många arbetets natur har förändrats tack vare distansarbete. Arbete 

har blivit mer intensivt och arbetstiden förlängs vilket kan innebära att arbetstid och fritid har blandats 

ihop.1 Tillexempelvis kan psykisk belastning öka på grund av förändringar i arbetsplatsen och 

arbetsuppgifter. Arbetstagarens frivilliga övertidsarbete som i fortsättningsvis kallas grått 

övertidsarbete i denna avhandling har ökat i takt med att arbetsmarknaden har blivit alltmer 

digitaliserad och individualiserad.  

 

Grått övertidsarbete är inte något nytt fenomen men det är lättare att gömmas. Tidigare utfördes 

övertidsarbete på arbetsplatsen. Idag när arbetsplatser har mobiliserats leder det lättare till att 

arbetstagaren tvingas utföra övertidsarbete även helt omedvetet. Grått övertidsarbete är inte bara 

individens förlust utan den orsakar också problem för samhället. Det uppstår en förvrängning på 

arbetsmarknaden när arbete hopas på en arbetstagare samtidigt som andra är arbetslösa. Grått 

övertidsarbete utförs ofta vid distansarbete. Distansarbetet kombinerat med övertidsarbetet kan skapa 

nya problem. När arbetet inte längre utförs bara på arbetsplatsen kräver det mer tidsplanering än 

tidigare. Bokföringen av övertidsarbetet får inte glömmas. Både arbetstagare och arbetsgivare har 

 
1 Bjon. Hbl.fi. EU-parlamentet: Ja till rätten att inte vara uppkopplad på fritiden. 2021 
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ansvar för att arbetet utförs i tid men samtidigt bör arbetstagares fritid respekteras. Europaparlamentet 

röstade nyligen ja till ett upprop att trygga arbetstagares rätt att koppla bort från sitt arbete på fritiden 

även när de arbetar på distans.2  

 

Avhandlingens mening är att ge riktlinjer både för arbetstagaren och arbetsgivaren när arbetstagaren 

utför övertidsarbete och distansarbete samt för hur grått övertidsarbete kan undvikas. I avhandlingen 

undersöks vem som bär ansvaret i förhållande till att arbetstagarens utförande av övertidsarbete och 

grått övertidsarbete ur den nya arbetstidslagens och arbetarskyddslagens synvinkel. Den nya 

arbetstidslagen har ställts under en stor press. Tiden visar hur lyckad den nya arbetstidslagen är. I 

avhandlingen försöks flyta fram vad som behöver uppdateras eller förändras i både i arbetstidslagen 

och arbetsskyddslagen för att anpassa den till nya arbetstidsformer som har börjat blomstra under 

coronapandemi. 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna pro gradu-avhandlingen ska vara att redogöra vem bär ansvaret för arbetstagarens 

utförande av skadligt belastande övertidsarbete ur den nya arbetstidslagen och arbetarskyddslagen. I 

avhandlingen ska också lyftas fram effekter av distansarbete och förväntningar att vara ständigt nåbar. 

Arbetslivet finns just nu under en stor förändring. Coronapandemin har tvingat fram uppdatering av 

arbetsmetoder och arbetsformer. Arbetets natur har till och med förändrats i olika industrier när 

anställda är tvungna att utföra arbete hemma. Arbetsdagar har blivit långa och belastande. 3  Den nya 

arbetstidslagen hann just träda i kraft när coronapandemi tvingande många att börja arbeta på distans.  

 

Den nya arbetstidslagen tar första gången ställning till distansarbete. Därför har distansarbete 

behandlats bredvid övertidsarbete i avhandlingen. Övertidsarbetets nära koppling till distansarbete 

har lyfts fram. I avhandlingen ska studeras de befintliga rättskällorna för att på så vis försöka fastställa 

de lege lata, alltså vilka rättsregler som idag finns på den nya arbetstidslagen 872/2019 och 

arbetsskyddslagen 23.8.2002/738. I avhandlingen ska även diskuteras de lege ferenda i analysen. I 

avhandlingens analys ska redovisas de faktorer som kan orsaka skaligt belastande övertidsarbete och 

grått övertidsarbete. I avhandlingens slutsatser svaras på frågan vem som bär ansvaret för 

 
2 Bjon. Hbl.fi. EU-parlamentet: Ja till rätten att inte vara uppkopplad på fritiden. 2021.  
3
 Parham och Rauf. Covid-19 and obligatory remote working in heis: an exploratory study of faculties’ work-life 

balance, well-being and productivity during the pandemic. 2020 sid 385 
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arbetstagarens utförande av skadligt belastande övertidsarbete. Där ges också rekommendationer för 

hur skadligt belastande övertidsarbete och grått övertidsarbete kan undvikas. 4 

 

1.3 Problemformulering och frågeställning 
 

Den nya arbetstidslagen 872/2019 trädde i kraft 1.1.2020. I den nya arbetstidslagen finns ingen 

reglering av maximalt övertidsarbete utan det ersätts med en ny omreglering av den absoluta 

maximala arbetstiden. Orsakar det problem att den nya arbetstidslagen inte innehåller reglering av 

maximalt övertidsarbete? Det räcker kanske inte att arbetsgivare frågar en gång per år i ett 

utvecklingssamtal att hur det är med arbetsmängden. Det kan vara svårare att hålla ett öga på 

övertidsarbetets mängd när tekniken har skapat nya arbetsformer. Arbetsgivaren kan ha svårt att 

övervaka hur mycket arbete arbetstagaren utför när arbetstagaren utför distansarbete och ingen 

övervakar arbetstagarens arbetstid. Då visar arbetstarsskyddslagen även sin roll. Arbetsgivaren har 

ansvar för arbetstagaren hälsa i arbetet fast arbetstagaren skulle utföra distansarbete. Både 

arbetstidslagen och arbetarskyddslagen försöker sätta miniramar för arbetstagarens arbetsskydd. I 

avhandlingen görs även ett försök även hitta lösningar till hur arbetstagaren själv kan hitta balansen 

mellan arbetstid och fritid samt hur skadligt belastande övertidsarbete kan undvikas.  

➢ Vem bär ansvaret för skadligt belastande övertidsarbete och grått övertidsarbete ur den nya 

arbetstidslagens och arbetarskyddslagens synvinkel? 

 

1.4 Metod, avgränsningar och material 
 

Denna avhandling har genomförts inom området arbetsrätt vid Åbo Akademi. Avhandlingen ska sätta 

mest fokus på den nya arbetstidslagen 872/2019 arbetarskyddslagen 23.8.2002/738. Meningen har 

varit att svara på avhandlingens problemformulering praktisk och på lösningsriktat sätt. 

Avhandlingens synvinkel är juridisk men avhandlingen behandlar även ledarskap och 

arbetsvälmående ur psykologiska synvinkel. I synnerhet observeras arbetstidslagens 5 kapitel som 

handlar om arbetstiden som överskrider den ordinarie arbetstiden samt också arbetstidslagens kapitel 

två Tid som räknas som arbetstid, tre Ordinariearbetstid och fyra På avtal grundad ordinarie 

arbetstid. Läsaren får även inblick över den gamla arbetstidslagens reglering av övertidsarbete.  

Innehållet i den nya arbetstidslagen jämföras även med den gamla arbetstidslagen.5 Den nya 

arbetstidslagen trädde i kraft 1.1.2020. Därför har vid sidan om den nya arbetstidslagen granskats 

 
4 Lehrberg. Praktisk juridisk metod. 2018. sid. 207 
5 Lehrberg. Praktisk juridisk metod. 2018. sid. 166 
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även den gamla arbetstidslagen 9.8.1996/605. Man ska lyfta fram vilka förändringar som har det 

kommit i den nya arbetstidslagen när det är frågan om arbetstid och övertidsarbete jämfört med den 

gamla arbetstidslagen.  

 

I avhandlingen granskas även arbetarskyddslagen eftersom frivillig övertid och förväntningar på att 

ständigt vara nåbar har koppling till både arbetstidslagen och arbetarskyddslagen. I avhandlingen har 

fokus lagts på arbetsskyddslagens kapitel ett Lagens syfte och tillämpningsområde, två 

Arbetsgivarensens allmänna skyldigheter, fyra Arbetstagarnas skyldigheter, fem Lagens närmare 

bestämmelser om arbete och arbetsförhållandena och sju Arbetstidshandlingar. I avhandlingen ska 

tillämpas båda arbetstidslagen och arbetsskyddslagen vid sidan varandra för att hitta lösningar på 

frågorna att hur skydda arbetstagaren för att han eller hon inte skulle behöva utföra för mycket 

övertidsarbete eller grått övertidsarbete samt inte försöka vara ständigt nåbar även på fritiden.  

 

Arbetets rättsliga källor: har varit som sagt arbetstids och arbetsskydds lagstiftning, förarbete de vill 

säga regeringspropositioner, olika rättsfall kring övertidsarbete samt arbetsrättslig litteratur.6 Den 

nationella lagen är viktigaste rättskälla som finns och därför de har varit som utgångspunkt i denna 

pro gradu-avhandling.7 Metoden är en viktig utgångspunkt för rättstillämpningen.8 Genom det 

rättsliga materialet kan man forma en bild av hur situationen kring reglering av övertidsarbete ser ut 

liksom fenomen som är kopplat till övertidsarbete. 

 

I avhandlingen har lagts fokus på regeringspropositionen 158/2018 över den nya arbetstidslagen 

eftersom doktrinen på området tyvärr är inte särskilt omfattande. I avhandlingen har hållits ett öga på 

även regeringspropositionen 59/2002 för arbetarskyddslagen. Enligt Sandvik har förarbete högt 

rättskällevärde av tradition.9 Regeringspropositionen ger en förståelse av motivet bakom 

arbetstidslagen och arbetarskyddslagen och hur källorna borde tolkas och användas.10 Arbetstidslagen 

och arbetarskyddslagen är de primära rättskällorna. De har företräde före förarbeten i 

rättskällehierarkin.11  

 

 
6 Hellner. Rättsteori. 1994. sid. 62 
7 Lehrberg. Praktisk juridisk metod. 2018. sid. 251 
8 Lehrberg. Praktisk juridisk metod. 2018. sid. 251 
9 Sandvik. Föreläsnings material. Allmän rättslära. 2021. sid. 17 
10 Lehrberg. Praktisk juridisk metod. 2018. sid. 252 
11 Sandvik. Föreläsnings material. Allmän rättslära. 2021. sid. 17 
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I regeringspropositionen förklarar lagstiftarna vad de har menat med den nya arbetstidslagen. I 

avhandlingen ska tolkas regeringspropositionen 158/2018 och det görs ett försök att förstå vad de har 

menat med den nya lagen. Regeringspropositionen tolkas vid sidan av lagen objektiv och som 

auktoritativ rättskälla.12 Förarbetena är motiven till en lag.13 Den nya arbetstidslagens 

regeringsproposition förklarar varför den nya arbetstidslagen behövdes. Regeringspropositionen 

förklarar förhållandena i det finska samhället. Hur det finska samhället har blivit en ännu starkare del 

av den globala ekonomi än tiden när den gamla arbetstidslagen trädde i kraft 1996. Global konkurrens 

har krävt att också arbetstider uppdateras. Men det finska samhället har också förändrats. Arbetstider 

har differentierats inom olika arbetsgivarsektorer vilket har lett till att det finns behov av en ny 

reglering. 14    

 

Förarbetena ska ge stöd till lagtolkning. Därför finns det starka skäl för att hämta lärdom ur 

förarbetena när man tolkar en lag. Lag är ofta kortfattat vilket kan leda till missförstånd. Förarbetena 

kan ge sådana bakgrundskunskaper som är nödvändiga för att för att man skall förstå lagen i dess 

relation till rättssystemet i övrigt och till den verklighet som regleras.15 Förarbeten bör ge begrepp 

som saknas i lagen för att förstå lagens avsedda syfte och funktion.16 Det är svårt att skriva 

heltäckande lagar.17 Förarbeten ger en upplysning om den verklighet som den är avsedd att reglera. 

Det kan vara oklart vad som är så självklart att det inte behöver nämnas. Det som kan anses vara en 

nackdel med förarbete är att lagstiftare kan ha tendens att undvika ta ställning till svåra 

tillämpningsfrågor, vilka på så vis överlämnas åt rättspraxis.18 Den här luckan gör ett försök att fyllas 

på med hjälp av en dogmatisk metod. 

 

Den vanligaste metoden inom juridiken är den rättsdogmatiska metoden. Själva metoden innebär 

analys, bearbetning och systematisering av lagregler.19 Ett vetenskapligt arbete uppnår sitt syfte 

genom att utgå från tidigare resultat av tidigare forskning. Rättsdogmatiken tar sin utgångspunkt i 

rättskällorna. Den fastställer vilka rättsregler som finns (de lege lata). Samt vilka rättsregler bör stiftas 

(de lege ferenda).20 Inom rättsdogmatisk metod är det möjligt att vidga perspektivet för att försöka 

hitta bättre förslag till de problem man identifierar. För att bättre förstå rättsreglernas funktion söker 

 
12 Lehrberg. Praktisk juridisk metod. 2018. sid. 252 
13 Lehrberg. Praktisk juridisk metod. 2018. sid. 153 
14 Regeringspropositionen 158/2018 sid. 15 
15 Lehrberg. Praktisk juridisk metod. 2018. sid. 162 
16 Lehrberg. Praktisk juridisk metod. 2018. sid. 153 
17 Lehrberg. Praktisk juridisk metod. 2018. sid. 163-164 
18 Lehrberg. Praktisk juridisk metod. 2018. sid. 167 
19 Strömholm. Allmän rättslära en första introduktion. 1980 sid. 90 
20 Lehrberg. Praktisk juridisk metod. 2018. sid. 207 
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dogmatikern vid behov kunskap hur reglerna fungerar i verkliga livet.21 Med hjälp av olika rättsfall 

har försökts skapa förståelse för problem som kan uppstå när det gäller reglering av övertidsarbete. I 

avhandlingen analyseras den helt nya arbetstidslagen. Därför finns det inte så mycket tidigare 

rättspraxis eller prejudikat från Högsta domstolen kring övertidsarbete som har tillämpats den nya 

arbetstidslagen. Rättsfall som valdes i avhandlingen togs från tidsaxeln 1986-2021. Arbetstidslagen 

är lagområdet som utvecklas sig ganska snabbt. Därför var det viktigt att försöka hitta prejudikat som 

var ganska nya. Som tur hittades det några helt nya rättsfall som tillämpades i denna avhandling. Det 

används också äldre rättspraxis om övertidsarbete. I avhandlingen ska presenteras lite äldre rättsfall 

som är intressanta också från synpunkten den nya arbetstidslagen.  

 

I avhandlingen har även använts av artiklar i ämnena: grått övertidsarbete, den nya arbetstidslagen, 

övertidsarbete, arbetslivets förväntningar att vara ständig nåbar, arbetsvälmående och hälsa samt 

skadligt belastande övertidsarbete för att få ett helhetsperspektiv och förstå den gällande rättens 

praktiska betydelse. Urvalet har genomförts på ett källkritiskt sätt och enbart artiklar från välkända 

medier har använts. De internetbaserade källorna får något större betydelse i arbetet än vad en 

traditionell rättdogmatisk studie normalt karakteriseras av. Alla elektroniska källor har lästs med 

kritiska ögon för att värdera källorna utifrån en objektivitetsaspekt. 

 

 

 

 

  

 
21 Lehrberg. Praktisk juridisk metod. 2018. sid. 208 
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2 Reglering på området av arbetstidslagen och arbetarskyddslagen 
 

2.1 Den nya arbetstidslagen  
 

2.1.1 Bakgrund  
 

Arbetstidslagen reglerar individens arbetstid. Den nya arbetstidslagen (872/2019) trädde i kraft 

1.1.2020. Den gamla arbetstidslagen var från 1996. Definitionen av arbetstiden i den nya 

arbetstidslagen har förändrats i jämförelse med den gamla arbetstidslagen. Arbetets utförande är inte 

längre bunden till en viss plats. Den nya arbetstidslagen tar i beaktande den nya teknik som möjliggör 

att arbete nuförtiden kan utföras nästan var som helst när som helst. I segelbåten ute i skärgården, i 

slalombacken i Alperna eller under flyget till Tokio och etcetera.  

 

Den gamla arbetstidslagen 9.8.1996/605 har upphävts genom den nya arbetstidslagen 5.7.2019/872, 

som gäller från och med 1.1.2020. Den gamla arbetstidslagen hann vara i kraft över 23 år. Under den 

tiden har hänt flera förändringar i arbetslivet. Den nya arbetstidslagen bygger i stora drag på samma 

saker som den gamla arbetstidslagen, men strukturen har förändrats. Vissa lagbestämmelser i den nya 

lagen avviker från bestämmelserna i den gamla arbetstidslagen. Den nya arbetstidslagen handlar om 

bland annat den maximala arbetstiden och uppföljningen av arbetstiderna. Arbetstidslagen reglerar 

också när arbetstiden handlar om ordinarie arbetstid och övertidsarbete. En av mest centrala 

avvikelser är att maximiantalet övertidstimmar ersatts med maximal arbetstid.22  

 

I regeringspropositionen 158/2018 presenteras orsaker som ledde till att Finland behövde den nya 

arbetstidslagen som ersätter arbetstidslagen från 1996. Avsikten med den nya arbetstidslagen är att 

svara bättre på förändringarna i näringsstrukturen samt göra preciseringar som beror på 

arbetstidsdirektivet och andra internationella ramvillkor.23  Syftet med de ändringarna i 

arbetstidslagen är att säkerställa flexibla arbetsarrangemang för olika företags och 

arbetsgivarsammanslutningars behov. Den nya arbetstidslagen borde underlätta organisering av en 

arbetstagares arbets- och privatliv.24 I dagens arbetsliv har blivit ännu mångsidigare när det gäller 

arbetsmetoder och arbetets innehåll. Allt flera människor utför arbete som handlar om att söka och 

hantera information. Arbete som gäller informationssökandet och bearbetning är mindre 

 
22 Kt.fi. Den nya arbetstidslagen och dess ikraftträdande. 2019 
23 Regeringspropositionen 158/2018 rd sid. 1 
24 Regeringens propositionen 158/2018 rd sid. 1 
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platsberoende. Sådant arbete kan i många fall utföras oberoende plats och tid.25 Arbetslivet har blivit 

allt mer gränslös. Den gamla arbetstidslagen behandlade inte detta fenomen.  

 

Den nya arbetstidslagen är fortfarande tvingande rätt. I regeringspropositionen 158/2018 definieras 

att den nya lagen tillåter i stor utsträckning avvikelser från lagen genom arbets- och 

tjänstekollektivavtal mellan riksomfattande arbetsmarknader.26 Arbetstiden regleras genom 

tvingande lagstiftning och riksomfattande arbetskollektivavtal och tjänsteavtal. Meningen med 

tvingande rätt har varit att begränsa oskäligt långa arbetstider per dygn och säkerställa att arbetstagare 

har tillräckligt långa vilotider.27 Under de senaste 25 åren har avtal om arbetstidarrangemang flyttats 

till arbetsplatsnivån. Den gamla arbetstidslagen som trädde i kraft 1996 ingick i avtalen med de 

förbundsspecifika kollektivavtalen. Avtalen innehåll en klausul som i avtalen som accepterade lokala 

parter som avtalspart. 28   

 

Omvälvningen av arbetslivet fortsätter även efter att den nya arbetstidslagen har trätt i kraft. Därför 

har det gjorts ett försök att uppdatera den nya arbetstidslagen med tanke på att den förutser de 

förändringar som arbetstidslagstiftningen kommer att kunna möta i framtiden. Arbetstidsdirektivet 

anger bestämmelserna för minimiramarna för reglering av arbetstiden.29 Regeringspropositionen 

påminner om att arbetstidslagstiftningen har påverkningar även på samhällsekonomin liksom, 

industrins och servicenäringarnas allmänna konkurrenskraft, sysselsättningsgraden samt 

arbetslöshetssiffrorna och organisering av samhällets tjänster.30 

 

Arbetstiden har blivit mer varierande. Arbetstidslagen ska omfatta i princip alla löntagare som verkar 

inom samtliga sektorer och i alla slags uppgifter. Arbetstiden har differentierats inom alla 

arbetsgivarsektorer. Produktions- och servicefunktionerna kräver alltmer anpassning efter växlande 

behov på grund av den globala konkurrensen och nationella orsaker.31 Finländska företag har 

dotterbolag och samarbetsparter runtom i världen. Det betyder att verksamhet utförs dygnet runt. 

Regeringspropositionen tar i beaktande att det finska samhället har förändrats mer till ett samhälle 

som är öppet dygnet runt under veckans sju dagar. Att utföra och låta utföra arbete i olika perioder 

och under olika tider på dygnet har blivit ett måste. 32  

 
25 Hietala, Kaivanto och Schön. Uusi työaikalaki käytännössä. 2019. sid. 7 
26 Regeringspropositionen 158/2018 rd sid. 1 
27 Regeringspropositionen 158/2018 rd sid. 5 
28 Regeringspropositionen 158/2018 rd sid. 15 
29 Regeringspropositionen 158/2018 rd sid. 5 
30 Regeringspropositionen 158/2018 rd sid. 44 
31 Regeringspropositionen 158/2018 rd sid. 15 
32 Regeringspropositionen 158/2018 rd sid. 15 
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Bestämmelser om arbetstiden har i viss mån överförts till marknaden. Marknaden kommer också i 

framtiden påverka i än högre grad inverkan på bestämmelser om arbetstiden. Vid sidan av lokala avtal 

har det uppstått nya arbetsformer som bryter ner de traditionella och enhetliga paradigmer som 

tidigare styrde begreppet arbetstiden. Dessa nya arbetsformer är till exempel distansarbete och 

arbetstagarens ständiga nåbarhet. Det som är värt att notera är regeringspropositionen definierar 

arbetstagarens ständiga nåbarhet med begreppet tillgänglighet. Också andra krafter sätter press på att 

utveckla begreppet arbetstiden. Tillexempelvis det konkurrensmässiga och ekonomiska trycket på 

arbetsorganisationerna och den ökade andelen tjänstemän av arbetskraften orsakar press på att 

utveckla arbetstiden-begreppet. Även individer har andra förväntningar på att förändra arbetstiden så 

att den bättre motsvarar dagens arbetsliv. Distansarbete har ökat med cirka en tredjedel åren 2012–

2016 konstaterar regeringspropositionen. Minst var femte arbetstagare utförde distansarbete 

månatligen år 2016.33  Teknikens utvecklig har under senaste 15 åren möjliggjort att arbetet kan 

utföras oberoende av tid och plats. Därför behövde också den nya arbetstidslagen uppdateras för att 

den skulle svara bättre på behovet i dagens arbetsliv. 34 

 

När den gamla arbetstidslagen stiftades lämnades arbete som arbetstagaren utför i sitt hem eller under 

sådana förhållanden att arbetsgivaren inte kan övervaka hur den tid som används att utföra arbete 

utanför lagens tillämpningsområde. Under 2010-talet har arbetet blivit allt mer oberoende av tid och 

plats tack vare den nya tekniken och de nya kommunikationsverktygen.35 Den tekniska utvecklingen 

har möjliggjort mer flexibla arbetsformer. Med hjälp av fjärruppkoppling kan arbetet utföras var som 

helst.36 Distansarbete har ökat kontinuerligt efter att den gamla arbetstidslagen stiftades. Det finns 

inte längre orsak att sätta det arbete som utförs hemma eller någon annanstans utanför arbetsplatsen. 

Nu satts arbetstidslagen i annorlunda position än tidigare.  Arbetstidslagen behöver uppdateras också 

därför att den ska uppfylla de krav som ställs i arbetstidsdirektivet.37   

 

Den nya lagens uppdatering till utförandet av arbete utanför arbetsplatsen. Lagen ska tillämpas på 

arbete som utförs både på arbetsplatsen och utanför den fasta arbetsplatsen.38 I lagen har omfattats 

arbete som utförs i hemmet eller motsvarande plats vilket kan kallas distansarbete. En precisering av 

 
33 Regeringspropositionen 158/2018 rd sid. 15-16 
34 Regeringspropositionen 158/2018 rd sid. 16 
35 Regeringspropositionen 158/2018 rd sid. 44 
36 Regeringspropositionen 158/2018 rd sid. 36 
37 Regeringspropositionen 158/2018 rd sid. 37 
38 Regeringspropositionen 158/2018 rd sid. 44 
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arbetstidslagens tillämpningsområde borde förbättra arbetstidsskyddet för dem som arbetar på ett 

ställe utanför arbetsplatsen.39 Den nya lagen tar bättre beaktande att arbete utförs ofta oberoende av 

tid och plats än den gamla lagen gjorde. Den gamla arbetstidslagen tillämpades inte på arbete som 

arbetstagaren utför i sitt hem eller i övrigt under sådana omständigheterna att det inte kan anses vara 

arbetsgivarens uppgift att övervaka hur tiden används till att utföra arbetet. Enligt 

regeringspropositionens lagförslag ska tillämpningen av lagen inte längre vara beroende av var arbete 

utförs. Arbete ska inte längre vara bundet till en fast arbetsplats. 40 Enligt propositionens definition 

kan en arbetsplats vara till exempel arbetsgivarens verksamhetsställe, en lokal som upplåts av en kund 

till arbetsgivaren, arbetstagarens hem eller något annat ställe där arbetet utförs.41 Preciseringen av 

tillämpningsområdet för arbetstiden förbättrar arbetstidsskyddet när det gäller distansarbete och 

arbete som utförs utanför arbetsplatsen.42  

 

När arbete som utförs utanför arbetsstället tas med i lagens tillämpningsområde minskar sådant arbete 

som står utanför arbetstidsredovisningen.43 Uppföljning av arbetstiden har utvecklats med stöd av 

olika arbetstidsredovisnings systemteknik. Det finns inte längre avgörande betydelse var arbete utförs 

med tanke på tillämpningen av lagen. Med stöd av den nya lagen kan arbetstidslagen också tillämpas 

på arbete som utförs hemma. Regeringspropositionen motiverar förändring att distansarbetets 

karaktär inte skiljer avsevärt sig från arbete som utförs på arbetsplatsen. Distansarbete förutsätter 

arbetsskiftsförteckning som arbetsgivaren har gjort upp. Regeringspropositionen betonar att 

arbetstagarens behov av arbetstidsskydd är inte mindre när arbetstagare utför distansarbete utanför 

arbetstagarens driftsställe. 44 

 

Arbetstidslagen har stor påverkan för arbetstagarnas dagliga liv. Arbetstidslagens organisering av 

arbetstiderna påverkar arbetstagarnas arbetsdagar vilket leder till att arbetstidslagen påverkar även 

arbetstagarens möjligheter att använda arbets- och fritiden. Organisering av arbetstiderna påverkar 

arbetstagarens familjeliv och arbetstagarens sociala liv. Om arbetstiderna förlängs har det 

påverkningar i arbetstagarens hälsa. Därför ska dessa faktorer tas i beaktande i 

arbetstidslagstiftningen.45 Regeringspropositionen påminner att arbetstidslagstiftningen har 

 
39 Regeringspropositionen 158/2018 rd sid. 55 
40 Regeringspropositionen 158/2018 rd sid. 55 
41 Regeringspropositionen 158/2018 rd sid. 55 
42 Regeringspropositionen 158/2018 rd sid. 55 
43 Regeringspropositionen 158/2018 rd sid. 55 
44 Regeringspropositionen 158/2018 rd sid. 73 
45 Regeringspropositionen 158/2018 rd sid. 44 
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påverkningar även samhällsekonomin, industrins och servicenäringarnas allmänna konkurrenskraft, 

sysselsättningsgraden samt arbetslöshetssiffrorna och organisering av samhällets tjänster. 46 

 

2.1.2 Arbetstidslagen 
 

Arbetstidslagens 872/2019 syfte är att skydda anställda mot för långa och obekväma arbetstider.47 

Arbetstiden är den tid då arbetstagare ska utföra sitt arbete. Både arbetsgivare och arbetstagare ska 

följa dessa regler som ges i arbetstidslagen. Den finska arbetstidslagen baseras på arbetstidsdirektiv 

2003/88/EY. Direktivet 2003/88/EY sätter mer fokus på vilotider medan arbetstidslagen fokuserar på 

arbetstidernas synvinkel.48 På arbete som utförs i Finland tillämpas den finska arbetstidslagen. Men 

om arbetet och arbetsavtalet har något att göra med andra länder kan något annat lands arbetstidslag 

tillämpas. Fast arbetsgivaren eller arbetstagaren skulle vara utländska brukar man följa den finska 

arbetstidslagen om inte något annat har avtalats och inte har närmare kopplingar till ett annat lands 

arbetstidsreglering.  När arbetsavtalet har kopplingar till två olika länder använder man Rom I-

konventionen. Enligt Rom I-konventionens artikel 2 tillämpar man det lands arbetstidslag där arbetet 

vanligen utförs.49  

 

Reglering av arbetstid ska skydda arbetstagaren för allt för långa arbetsdagar samt obekväma 

arbetsskift. Arbetstidsdirektivet och arbetstidslagen sätter begränsningar som arbetsgivare ska följa. 

Arbetstidsdirektivet och arbetstidslagen ger anvisningar om den maximala ordinarie arbetstiden per 

vecka och dygn. Arbetstidsreglering ska skilja ordinarie arbetstid från övertidsarbete. När ordinarie 

arbetstid har uppfyllts ska arbetsgivare enligt arbetstidslagen betala förhöjd lön för de timmar som 

överstiger den ordinarie arbetstiden. Regeln för förhöjd lön kommer från den förnyade versionen av 

europeiska sociala stadgan artikel 4 punkt 2. Arbetstidsdirektivet innehåller ingen regel om att man 

borde ersätta övertidsarbete med förhöjd lön.50  

 

Arbetstagarens maximala ordinarie arbetstid bestäms också fortsättningsvis enligt kollektivavtalet 

som gäller just denna individ som arbetstagare. Kollektivavtal sätter ramar för övertidsarbete som 

överskrider denna ordinarie arbetstid samt fortsätter också kräva arbetstagarens godkännande.51 

 

 
46 Regeringspropositionen 158/2018 rd sid. 44 
47 Enkvist, Joachim. Föreläsning i arbetsrätt vid Åbo Akademi. Våren 2020. 
48 Engblom och Lehto. Työaikasäännökset. 2019 s. 2-3. 
49 Engblom och Lehto. Työaikasäännökset. 2019 s.19-20. 
50 Engblom och Lehto. Työaikasäännökset. 2019 s. 65. 
51 Teollisuusliitto.fi. Den nya arbetstidslagen ger en mer flexibel arbetstid utan att glömma arbetstidsskyddet. 2020 
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2.1.3 Arbetstiden  
 

Europaparlamentets och rådets arbetstidsdirektiv 2003/88/EG definierar arbetstiden i artikel 2 punkt 

1 på följande sätt: ”all tid i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis då arbetstagaren står till 

arbetsgivarens förfogande samt därvid utför aktiviteter eller uppgifter”. Definitionen av arbetstid har 

förändrats i den nya arbetstidslagen 872/2019 från den tidigare definitionen. Följande står i den nya 

arbetstidslagens 2 Kapitel 3 §:  ”arbetstid är den tid som används till arbete och den tid under vilken 

arbetstagaren är skyldig att stå till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället”. Enligt 

regeringspropositionen är vilotid sådan tid som inte kan räknas in i arbetstiden. Det är viktigt att göra 

gränsdragningen mellan arbetstid och vilotid för att kunna bedöma om maximiarbetstiden inte ska 

överskrids och minimivilotiderna beaktas.52  

 

Betydelsen av arbetstidsbegreppet har ökat också med den nya arbetstidslagen 872/2019 när man 

reglerar övertidsarbete. När arbetsgivaren räknar ihop arbetstimmar som arbetstagaren har gjort ska 

arbetstagaren lätt kunna skilja sin ordinarie arbetstid från sitt övertidsarbete.53 Vid uppföljning av 

arbetstid är det viktigt att komma ihåg minst följande saker: Det är viktigt att klargöra 

arbetstidsbegreppet. Man ska endast anteckna utförda arbetstimmar i arbetstidsbokföringen. 

Arbetstidsbokföringen måste vara läsbar. Arbetsidsbokföring ska hållas isär från lönebokföringen.54 

 

Begreppet arbetsplats har fått en uppdatering när termen har ersatts med begreppet arbetsställe i den 

nya lagen. Arbetstid anses gälla oberoende var arbetet utförs.55 I regeringspropositionen förklaras att 

”arbetstid är den tid som används till arbete, oberoende av var arbetet utförs, den tid under vilken 

arbetstagaren är skyldig att stå till arbetsgivarens förfogande på det arbetsställe som arbetsgivaren 

bestämmer”.56 Möjligheterna till arbetsställe är nästan gränslösa nuförtiden om det bara passar 

arbetets natur att arbeta på distans. Alla arbetsuppgifter är inte alltid bundna till en viss plats längre. 

Med arbetsställe menas arbetstagarens arbetsplats och vilken plats som helst där arbetstagaren kan 

utföra de arbetsuppgifter som arbetsgivaren har gett henne eller honom. Arbetstid kan därför vara tid 

som har använts för att göra arbetsuppgifter även utanför arbetstagarens fysiska arbetsplats. 

Arbetstiden är enklare att definiera då arbetstagaren arbetar och utför sina arbetsuppgifter på sin egen 

arbetsplats.57 

 
52 Regerings proposition 158/2018 rd. sid. 77 
53 Engblom och Lehto. Työaikasäännökset. 2019 s.73 
54 Tyosuojelu.fi. Maximalarbetstid. (2020). 
55 Regeringspropositionen 158/2018 rd. sid. 77 
56 Regeringspropositionen 158/2018 rd. sid. 77 
57 Regeringspropositionen 158/2018 rd. sid. 77 
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2.1.4 Ordinarie arbetstid  
 

Ordinarie arbetstid grundar sig på avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Enligt arbetstidslagen 

872/2019  4 kap. 11 § får arbetsgivaren och arbetstagaren ”komma överens om att förlänga den 

ordinarie arbetstiden per dygn med högst två timmar om inte något annat har avtalats om ordinarie 

arbetstid i det kollektivavtal som tillämpas på arbetet”.58 Arbetstagare och arbetsgivare kan avtala 

om 10 timmars arbetsdag som ordinarie arbetstid. Arbetstidslagen ställer kravet att den ordinarie 

arbetstiden per vecka ska då utjämnas till högst 40 timmar i veckan under en period av högst fyra 

månader. Den ordinarie arbetstiden per vecka får vara högst 48 timmar enligt arbetstidslagen.59 Den 

ordinarie arbetstiden per vecka får inte överstiga 48 timmar. Arbetstiden per dygn får förlängs med 

två timmar fyra dagar i veckan.  

 

Enligt regeringspropositionen har arbetsgivaren och arbetstagaren rätt att avtala om den ordinarie 

arbetstiden inom de gränser som ges i 4 kapitlet 11 § ”endast om inte något annat följer av 

bestämmelserna om avtalande av ordinarie arbetstid i det kollektivavtal som tillämpas på arbetet”.60 

Regeringspropositionen definierar närmare att avtalet får gälla tills vidare eller för en viss tid. 

Propositionen nämner att ett avtal också kan avtalas separat för varje gång.61 Enligt lagens 2 mom. 

”ska avtal som gäller tills vidare och tidsbestämda avtal för två veckor eller längre upprättas 

skriftligt”. Enligt lagens 3 mom. ”kan ett avtal om ordinarie arbetstid som ingåtts att gälla tills vidare 

sägas upp så att det upphör samtidigt som ut utjämningsperioden för arbetstiden”. På samma sätt 

som ett avtal som gäller tills vidare kan ett tidsbestämt avtal för en längre tid än ett år sägas upp när 

det gått fyra månader. 

 

  

 
58 Regeringspropositionen 158/2018 rd. sid. 88 
59 Arbetstidslagen 872/2019 4 Kap. 11 § 
60 Regeringspropositionen 158/2018 rd. sid. 88 
61 Regeringspropositionen 158/2018 rd. sid 89 
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2.1.5 Definition av övertidsarbete 
 

Arbete får överskriva den ordinarie arbetstiden endast om det utförs på arbetsgivarens initiativ.62 En 

arbetsgivare är inte ersättningsskyldig för arbete som utförs på arbetstagarens eget initiativ.63 

Arbetsgivaren ska ingripa om han eller hon märker att arbetstagaren arbetar på eget initiativ utanför 

sitt arbetsskift exempelvis om arbetstagaren kommer till arbetsplatsen alltför tidigt och börjar utföra 

sina arbetsuppgifter eller om arbetstagaren ringer arbetsamtal på fritiden. 64 Ifall arbetsgivaren borde 

ha upptäckt i detta exempelvis på grund av arbetstidsanteckningar som arbetstagaren bokfört men 

inte inbegripit i detta kan det utförda arbetet förvandlas till övertidsarbete.65  

 

Övertidsarbete förutsätter alltså alltid arbetsgivarens initiativ. Däremot kan övertidsarbete i praktiken 

uppstå i undantagsfall genom arbetsgivarens tysta samtycke. Det tysta samtycket förutsätter att det 

råder ömsesidigt samförstånd om att arbetet utförs.66 Det är värt att notera att även om övertidsarbete 

inte uttryckligen har begärts är övertidsarbete också arbete som arbetsgivaren vill ha utfört inom en 

viss tid. Arbetsgivaren borde vara medveten om att ifall arbetet inte kan färdigställas inom ramen för 

ordinarie arbetstid uppstår övertidsarbete.67 Det är viktigt att göra skillnad mellan olika 

arbetstidsformer eftersom arbetstagarens samtycke behövs till övertidsarbetet om det inte är fråga om 

nödarbete.68  

 

Allmänt övertidsarbete är övertidsarbete per dygn, alltså arbete som överstiger åtta timmar per dygn. 

Övertidsarbete per vecka är arbete som överstiger 40 timmar i veckan utan att vara övertidsarbete per 

dygn enligt 16 § i arbetstidslagen. Den maximala ordinarie arbetstiden enligt lagen är åtta timmar per 

dygn eller 40 timmar per vecka.  Övertidsarbete per vecka betyder arbete under ett sådant dygn som 

annars skulle ha varit en ledig dag för arbetstagaren. Regeringspropositionen förklarar detta närmare: 

”Om arbetstagarens ordinarie arbetstid i sin helhet är förlagd till fem dygn – till exempel från 

måndag till fredag – är arbete som utförs det sjätte dygnet övertidsarbete per vecka.”69 Om 

arbetstagaren under det sjätte dygnet arbetar över åtta timmar anses den delen som överstiger åtta 

 
62 Työsuojelu.fi. Mer- och övertidsarbete. (2020b). 
63 Regeringspropositionen 158/2018 rd. sid. 96 
64 Antola, Marita. Työaikalain soveltaminen käytännön läheisesti. 2019. sid. 57 
65 Antola, Marita. Työaikalain soveltaminen käytännön läheisesti. 2019. sid. 57 
66 Regeringspropositionen 158/2018 rd. sid. 96 
67 Ekonomit.fi. Övertid. 2020. 
68 Regeringspropositionen 158/2018 rd. sid. 96 
69 Regeringspropositionen 158/2018 rd. sid. 97 
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timmar däremot vara övertidsarbete per dygn.70 Arbetstid per dygn och per vecka definieras på 

samma sätt i den nya arbetstidslagen 872/2019 och den gamla arbetstidslagen 9.8.1996/605.71  

 

Tabell 1. Bestämmande av övertidsarbetet per vecka vid tillämpning av allmän arbetstid  

 

Tabell 2. Bestämmande av övertidsarbetet per vecka vid tillämpning av allmän arbetstid  

  Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 

Arbetsskiftsförteckning 8 8 8 8 8   

Arbetad tid 8 10 10 8 8 10  
         

Övertidsarbete per vecka      8  
Övertidsarbete per dygn  2 2   2  

 

Arbetsgivaren har en möjlighet att ordna den ordinarie arbetstiden som allmän arbetstid enligt 5 § 1 

mom. eller genom avtal som avses i 11 § som förlängd ordinarie arbetstid per dygn. Det finns också 

möjlighet att arbetsgivare kan ordna den ordinarie arbetstiden som genomsnittlig arbetstid enligt 

lagens 5 § 2 mom. eller som periodarbete enligt 7 §.72 Regeringspropositionen lyfter fram följande: 

”på arbetsplatsen kan dessutom tillämpas ett på arbets- eller tjänstekollektivavtal baserat 

arbetstidsarrangemang som grundar sig på genomsnittlig arbetstid”.73 Syftet med 16 § i lagen är att 

definiera övertidsarbete vid tillämpning av olika arbetstidsarrangemang. Paragrafens 1 mom. är giltig 

i alla arbetstidsarrangemang.74  

 

Lagens 16 § 3 mom. handlar om övertidsarbete när genomsnittlig ordinarie arbetstid iakttas. 

Övertidsarbete när genomsnittlig ordinarie arbetstid iakttas kan också komma i fråga när 

kollektivavtalet tillämpas i arbetsavtalet.75 Övertidsarbete per dygn är det arbete som utförs enligt den 

 
70 Regeringspropositionen 158/2018 rd. sid. 97 
71 Engblom och Lehto. Työaikasäännökset.  2019 s. 93 
72 Regeringspropositionen 158/2018 rd. sid. 96 
73 Regeringspropositionen 158/2018 rd. sid. 96 
74 Regeringspropositionen 158/2018 rd. sid. 96 
75 Regeringspropositionen 158/2018 rd. sid. 97 

  Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 

Arbetsskiftsförteckning 8 8 8 8 8   

Arbetad tid 8 8 8 8 8 11  

Ordinarie arbetstid 8 8 8 8 8   

         
Det sjätte dygnets 

övertidsarbete        

Övertidsarbete per vecka      8  

Övertidsarbete per dygn      3  

        



16 

 

i arbetsskiftsförteckningen antecknade ordinarie arbetstiden per dygn. Övertidsarbete per vecka är det 

arbete som utförs utöver den ordinarie arbetstiden och inte är övertidsarbete per dygn, förklaras i 16 

§ 3 mom. Regeringspropositionen förklarar att övertidsarbete per vecka i praktiken betyder arbete 

som utförts en dag som enligt arbetsskiftsförteckningen är ledig.76 Regeringspropositionen hänvisar 

till att ”när genomsnittlig arbetstid tillämpas ska arbetsgivaren i förväg göra upp ett 

utjämningsschema där den ordinarie arbetstiden för varje vecka och den tid under vilken den 

ordinarie arbetstiden utjämnas till det föreskrivna eller bestämda genomsnittet”.77 Undantag kan vara 

om arbetstagaren och arbetsgivaren har avtalat att arbetstagarens genomsnittliga arbetstid utjämnas 

till mindre än 40 timmar i veckan. Arbete som arbetstagaren utför enligt den ordinarie arbetstiden är 

mertidsarbete upp till 40 timmar i veckan. Arbetsgivaren och arbetstagaren ska alltid när den ordinarie 

arbetstiden överskrids vara medvetna om i fall det är fråga om mertidsarbete eller övertidsarbete. När 

det är frågan om övertidsarbete ska arbetsgivaren betala arbetstagaren övertidsersättning.78 

 

2.1.6 Vad är skillnaden mellan övertidsarbete och mertidsarbete? 
 

Arbetstidslagen 872/2019 innehåller flera olika närliggande begrepp, till exempel övertidsarbete och 

mertidsarbete. Därför vill man klargöra kortfattat skillnaden mellan övertidsarbete och mertidsarbete. 

Båda begreppen behandlas ofta i anslutning till varandra. Den gemensamma nämnaren mellan dessa 

två begrepp är att både mer- och övertidsarbete förutsätter alltid arbetsgivarens initiativ. Det krävs 

också i båda fallen att arbetsgivaren får arbetstagarens samtycke till att utföra mer- och 

övertidsarbete.79 Arbetstidslagen 872/2019 5 kap. 16 § definierar övertidsarbete per dygn på följande 

sätt: ”arbete som överstiger åtta timmar om dygnet”. Övertidsarbete per vecka definieras i lagen som 

arbete som överstiger 40 timmar i veckan utan att vara övertidsarbete per dygn. Vad är då 

mertidsarbete? För att arbete ska anses vara mertidsarbete bör den avtalade veckoarbetstiden 

understiga 40 timmar. Mertidsarbete är arbete som utförts utöver den i arbetsskiftsförteckningen 

antecknade ordinarie arbetstiden enligt arbetstidslagen 872/2019.80 Mertidsarbete behandlas inte mer 

i den här avhandlingen. 

 

  

 
76 Regeringspropositionen 158/2018 rd. sid. 97 
77 Regeringspropositionen 158/2018 rd. sid. 97 
78 Regeringspropositionen 158/2018 rd. sid. 97 
79 Tyosuojelu.fi. Mer- och övertidsarbete. (2020b). 
80 Arbetstidslagen 5 kap. 14 § 
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2.1.7 Maximiantalet arbetstimmar 
 

Maximiantalet övertidstimmar byts till maximiantalet arbetstimmar i den nya arbetstidslagen. Den 

nya arbetstidslagen innehåller inte längre några bestämmelser om maximiantalet övertidstimmar. 

Däremot innehåller den nya lagen bestämmelser om maximiantalet arbetstimmar för den totala 

arbetstiden.81 Den gamla arbetstidslagen innehöll i 4 kap 19 § en bestämmelse om maximiantalet 

övertidstimmar. Enligt den gamla arbetstidslagen kunde övertidsarbete uppgå till högst 138 timmar 

under en fyra månaders period. Arbetstagaren fick arbeta högst 250 timmar per kalenderår. Men där 

fanns ändå en möjlighet att med personalrepresentantens medgivande utföra högst 80 timmar extra 

övertidsarbete. Det var möjligt att genom ett kollektivavtal enas om att förlänga granskningsperioden 

för den maximala tiden till högst 12 månader. 82  

 

Regeringspropositionen beskriver att det i den nya arbetstidslagen inte längre föreskrivs om det 

maximala övertidsarbetet per år. Regeringspropositionen föreslår att ”arbetsgivaren ska i stället för 

den maximala övertiden följa hur den maximala arbetstiden realiseras”.83 Den nya arbetstidslagen 

förlänger den maximiarbetstiden jämfört med den gamla arbetstidslagen. Den gamla arbetstidslagens 

reglering skulle ersättas med en bestämmelse om maximiarbetstid som genomförs på ett sätt som 

beaktar kraven i direktivet (2003/88/EY). Med den nya arbetstidslagen kan den maximiarbetstid som 

direktivet möjliggör tas i bruk fullständigt.84 

 

I arbetstidslagens 5 kapitel 18 § föreskriver att ”arbetstagarens arbetstid inbegripet övertidsarbete 

får inte överstiga i genomsnitt 48 timmar i veckan under en tidsperiod av fyra månader”. Bakom 

regleringen finns artikel 6 b i arbetstidsdirektivet i regeringspropositionen.85 Begränsningen gäller 

även periodarbete och flextid.86 Enligt den nya arbetstidslagen följer man inte längre bara antalet 

övertidstimmar utan den totala arbetstiden. Både arbetstagaren och arbetsgivaren ska följa upp den 

totala arbetstiden.87 Den maximiarbetstiden gäller alla olika arbetstidsformer. Alla utförda 

arbetstimmar räknas till den maximiarbetstiden oavsett om arbetet är ordinarie arbetstid, mer- eller 

övertidsarbete, nödarbete eller avslutande arbete.88 Den absolut maximiarbetstiden får inte 

 
81 Tem.fi. Den nya arbetstidslagen i ett nötskal. 2020 
82 Teollisuusliitto.fi. Den nya arbetstidslagen ger en mer flexibel arbetstid utan att glömma arbetstidsskyddet. 2020 
83 Regeringens proposition 158/2018 rd sid. 47 
84 Regeringens proposition 158/2018 rd sid. 43 
85 Regeringspropositionen 158/2018 rd. sid. 102 
86 Regeringspropositionen 158/2018 rd. sid. 102 
87 Tyosuojelu.fi. Maximalarbetstid. 2020. 
88 Tyosuojelu.fi. Maximalarbetstid. 2020. 
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överskridas. Regeringspropositionen sammanfattar att ”vid beräkningen av den maximala tiden 

beaktas tid som enligt lagens 3 § ska räknas in i arbetstiden.”89 

 

Som sagt innehåller den nya arbetstidslagen ingen reglering av maximalt övertidsarbete. Däremot 

innehåller den nya arbetstidslagen bestämmelser att arbetstagarens arbetstid inklusive övertidsarbete 

inte får överstiga i genomsnitt 48 timmar i veckan under en tidsperiod av fyra månader. Enligt den 

nya lagens 5 kapitel 18 § påpekas att bestämmelser om riksomfattande arbetsgivar- och 

arbetstagarföreningars rätt att avtala om utjämningsperiodens längd finns i 34 §. Den 

maximiarbetstiden innehåller alla följande arbetsformer: ordinarie arbetstid, mertidsarbete, 

övertidsarbete, inledande och avslutande arbete samt nödarbete. Arbets- och näringsministeriet 

tillägger att ”när maximiantalet arbetstimmar räknas ut beaktas hela den tid som räknas som 

arbetstid”.90  

2.1.8 Arbetstagarens samtycke till övertid 
 

Det finns en ny formulering till arbetstagarens samtycke: Den nya arbetstidslagens 5 kapitel 17 § 

tillåter inte övertidsarbete utan arbetstagarens samtycke. Bestämmelsen är densamma också i den 

gamla arbetstidslagen. Bara formuleringen har uppdaterats lite. I den gamla lagen står det att 

”övertidsarbete får utföras endast om arbetstagaren särskilt för varje gång ger sitt samtycke.”  I den 

nya lagen skrivs det däremot att ”övertidsarbete förutsätter att arbetstagaren samtycker för varje 

gång”. Begreppet samtycke har inte motiverats i lagen desto mer. Med samtycke menas antagligen 

det att avtalsparterna har gemensam förståelse om att övertidsarbete utförs. Det som är nytt med lagen 

är att krav på arbetstagarens samtycke i olika fall har förts samman i en paragraf oberoende av om 

det är fråga om övertidsarbete, mertidsarbete, inledande arbete eller söndagsarbete.  

 

En grundregel när det gäller att planera övertidsarbete är att arbetsgivaren ska planera arbetet på ett 

sådant sätt att arbetstagaren hinner utföra det under ordinarie arbetstid. Arbete som är avsett att utföras 

under normal arbetstid är inte övertidsarbete. Den nya arbetstidslagen 872/2019 5 kap. handlar om 

arbetstagarens samtycke. Enligt 5 kapitel 17 § ”förutsätter övertidsarbete att arbetstagaren 

samtycker till det separat för varje gång”. 

 

 
89 Regeringspropositionen 158/2018 rd. sid. 102. (Med lagen i citatet menas den nya arbetstidslagen) 
90 Tem.fi. Den nya arbetstidslagen i ett nötskal. 2020 
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Om övertidsarbete behövs för att få arbetsuppgifter färdiga i tid kan arbetstagaren däremot ge sitt 

samtycke till övertidsarbete för en bestämd, kortare tidsperiod åt gången om det krävs utifrån 

organiseringen av arbetet.91 I undantagsfall utförs övertidsarbete för en bestämd, kortare tidsperiod 

ifall situationen handlar om att täcka behovet av arbetskraft vid kortvariga och slumpmässiga 

arbetstoppar eller plötsliga vikariat.92 I en sådan situation ska arbetstagaren få veta för hur lång 

tidsperiod samtycket ges.93 Regeringspropositionen definierar 5 kapitel om arbetstagarens samtycke 

på ett sådant sätt att det i lagen finns ”bestämmelser om de förutsättningar under vilka arbetsgivaren 

kan begära att arbetstagaren utför arbete utöver den i arbetsavtalet avtalade och i 

arbetsskiftsförteckningen antecknade ordinarie arbetstiden”.94   

 

Eftersom samtycke till övertidsarbete är fritt formulerat, kan samtycket lämnas muntligt, skriftligt 

eller tyst.  För att ett tyst samtycke ska vara giltigt, ska arbetstagaren veta om att det arbete som utförs 

är övertidsarbete.95 Arbetstagaren kan inte ge en allmän tillåtelse att utföra övertidsarbete i 

arbetsavtalet. Arbetet får överskriva den ordinarie arbetstiden endast om det utförs på arbetsgivarens 

initiativ och med dennes godkännande. Arbetsgivaren kan inte förvänta sig att arbetstagaren ska 

utföra övertidsarbete. Arbetsgivaren får inte heller förutsätta att arbetstagaren i arbetsavtalet ska 

förbinda sig att utföra övertidsarbete vid behov.96 Fortsatt samtycke till övertidsarbete kan således 

inte ges i arbetsavtal eller annars som fullständigt samtycke, eftersom arbetstagaren ska ha möjlighet 

att i varje enskilt fall bedöma om han eller hon vill utföra övertidsarbete eller inte.97  

 

Det krävs alltid ett klart påbud. Övertidsarbete kan uppstå även på grund av arbetsgivarens tysta 

samtycke. Därför borde arbetsgivaren försöka hålla övertidsarbetsnormen så klar som möjligt.98 

Utgångspunkten brukar vara att arbete som överskrider den avtalade eller ordinarie arbetstid som 

arbetstagaren frivilligt utför på grund av arbetstagarens eget initiativ inte räknas som övertidsarbete 

som ersätts till arbetstagaren. Med eget initiativ menas om arbetstagaren stannar på jobbet efter den 

normala arbetstiden har slutat eller om arbetstagaren ankommer till jobbet innan arbetstiden har börjat 

utan att det har avtalats med arbetsgivaren. Övertidsarbete kräver arbetsgivarens förbud, premiss eller 

godkännande.99 

 
91 Arbetstidslag 872/2019 
92 Regeringspropositionen 158/2018 rd. sid. 100. Och Tyosuojelu.fi. Mer- och övertidsarbete. 2020 
93 Regeringspropositionen 158/2018 rd. sid. 100. Och Hietala och Kaivanto. Työlaki käytännössä. 2008 sid 118.  
94 Regeringspropositionen 158/2018 rd. sid. 100 
95 Tyosuojelu.fi. Mer- och övertidsarbete. 2020 
96 Työsuojelu.fi. Mer- och övertidsarbete. (2020b). 
97 Regeringspropositionen 158/2018 rd. sid. 100 
98 Hietala och Kaivanto. Työlaki käytännössä. 2008. s.101 
99 Hietala och Kaivanto. Työlaki käytännössä. 2008. s.101 
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Ett iniativ från arbetsgivarens del är klart när arbetsgivaren använder sin bestämmanderätt för att 

arbetstagaren ska stanna på jobbet. Däremot ska arbetstagaren ge sitt samtycke för att arbeta övertid. 

Övertidsarbete förutsätter enligt 5 kapitel 17 § att arbetstagaren ger sitt samtycke till övertidsarbete 

varje gång separat. Det kan också vara så att arbetstagaren presenterar ett behov för övertidsarbete 

och då ger arbetsgivaren sitt godkännande för att arbeta övertid. Då kan arbetsgivaren ge tyst tillåtelse 

för att utföra övertidsarbete. Det finns tre olika möjligheter när ett tyst samtycke till övertidsarbete 

kan uppkomma:  

1) Övertidsarbete kan uppstå på grund av arbetsgivarens tysta tillåtelse. Det kan också vara så 

att arbetsgivarens initiativ blir fyllt när arbetstagaren utan separat samtycke utför arbete som 

är nödvändigt att göra inom viss tid.100  

2) Detsamma kan även gälla om arbetstagaren utför arbete som är nödvändigt för att övriga 

arbetstagare på arbetsplatsen ska kunna arbeta under hela sin ordinarie arbetstid. Det kan vara 

att arbetets natur är skiftarbete och då behövs informationsutbyte när arbetsskiften avlöser 

varandra. Enligt arbetstidslagen 872/2019 5 kapitel 17 § ”får inledande och avslutande arbete 

utföras högst fem timmar i veckan”.  

3) För att utföra övertidsarbete på söndagar eller nationella helgdagar krävs att det har avtalats i 

arbetsavtalet eller att arbetstagaren har gett sitt samtycke till det.  Samtycke behövs inte om 

arbetet utförs regelbundet på söndagar eller nationella helgdagar.101      

 

2.1.9 Övertidsarbete per dygn och övertidsarbete per vecka 
 

”Övertidsarbete per dygn är arbete som överskrider den lagstadgade maximala normala ordinarie 

arbetstiden för ett dygn. Övertidsarbete per vecka är arbete som överskrider den lagstadgade 

maximala ordinarie arbetstiden för en vecka, exklusive övertidsarbete per dygn” definieras i 

arbetstidslagens 5 kap 16 § om skillnaden mellan övertidsarbete per dygn och övertidsarbete per 

vecka. Till exempel har person X arbetat åtta timmar per dag måndag till fredag. Hon har alltså redan 

arbetat totalt 40 timmar. Hon ska även arbeta 12 timmar på lördag. Det betyder att de första 8 

timmarna som hon ska arbeta på lördag är övertidsarbete per vecka. 12 timmar minus 8 timmar blir 

3 timmar. Dessa 3 timmar som står kvar är övertidsarbete per dygn, det betyder att de tre timmarna 

inte räknas till X:s övertidsarbeten per vecka.102  

 
100 Hietala och Kaivanto. Työlaki käytännössä. 2008 sid 101 
101 Arbetstidslag 872/2019 
102 Tyosuojelu.fi. Mer- och övertidsarbete. (2020b). 
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När det gäller periodarbete anses övertidsarbete vara arbete som överstiger den avtalade ordinarie 

arbetstiden för en två- eller treveckorsperiod. Därför är kalkylering av periodarbeten lite annorlunda. 

Övertidsberäkning av periodarbeten kan kalkyleras när perioden avslutats.103 

 

2.1.10 Bestämmelserna om ersättning för övertidsarbete 
 

Bestämmelserna om ersättning för övertidsarbete har förblivit oförändrade i den nya lagen. För 

övertidsarbete ska särskild ersättning betalas om inte något annat har avtalats i det kollektivavtal som 

tillämpas på arbetet.104 Regeringspropositionen tar upp den nya lagens påverkningar på arbetstagarens 

arbetstidsrelaterade ersättningar. Den nya arbetstidslagen innehåller ett system med genomsnittlig 

arbetstid. Det nya systemet kan minska de övertidsersättningar som betalas till arbetstagarna. Orsaken 

är att arbetsgivaren får möjlighet att låta utföra arbetet i större utsträckning i form av ordinarie 

arbetstid om det råder ett stort behov av arbetskraft. Möjligheten förutsätter däremot att ”arbete utförs 

i mindre omfattning under lugna perioder och att arbetstiden således jämnas ut till ett avtalat 

genomsnitt”.105 Arbetsgivaren ska förändra sin arbetstidsredovisning så att den bättre svarar på det 

som föreslås regeringspropositionen.106 De höjningar som betalas för övertidsarbete har förblivit 

oförändrade i nya arbetstidslagen.107 

 

2.1.11 Ersättning för övertidsarbete per dygn och per vecka 
 

Arbetstidslagen 872/2019 behandlar Ersättning för mertidsövertidsarbete samt söndagsarbete i 5 

kapitlet, 2 §. Arbetstagare får ersättning för övertidsarbete per dygn på följande sätt: För 

övertidsarbete per dygn ska lönen för de första två arbetstimmarna betalas förhöjd med 50 procent. 

Därefter är de följande timmarna förhöjda med 100 procent. För övertidsarbete per vecka ska lönen 

betalas förhöjd med 50 procent. Arbetstagarens övertidsarbete ersätts separat beroende på om han 

eller hon har gjort övertidsarbete per dygn eller vecka och om den ordinarie arbetstiden fastställts 

enligt den allmänna regeln i arbetstidslagen.108  

  

 
103 Tyosuojelu.fi. Mer- och övertidsarbete. (2020b). 
104 Regeringspropositionen 158/2018 rd sid. 46 
105 Regeringspropositionen 158/2018 rd sid. 56 
106 Regeringspropositionen 158/2018 rd sid. 47 
107 Regeringspropositionen 158/2018 rd sid. 42 
108 Tyosuojelu.fi. Mer- och övertidsarbete. (2020b). Och Arbetstidslagen 872/2019. 
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2.1.12 Övertidsarbetes ersättningar i periodarbete   
 

Om arbetstagaren utför periodarbete under hela tidsperioden på två veckor ersätts övertidsarbete på 

följande sätt: Arbetstagare har arbetat i två veckors perioder. Under de 12 första timmarna förhöjs 

lönen med 50 procent och de följande timmarna (de som överskrider 12 timmarna) förhöjs lönen med 

100 procent. Däremot om arbetstagaren börjar arbeta tre veckors perioder ersätts övertidsarbete på 

ett annat sätt. Då får denne lön som för de första 18 timmarna förhöjts med 50 procent och för de 

följande timmarna lön som förhöjts med 100 procent.109 I fall arbetet har avbrutits under den avtalade 

två- eller treveckorsperioden beräknas övertidsersättning enligt arbetstidslagen 5 kap. 20 §. Det står 

i arbetstidslagen 5 kap. 20 § att om tidsperioden blir avbruten under periodarbete på grund av att 

arbetstagarens anställningsförhållande har upphört eller arbetstagaren inte har kunnat vara i arbete på 

grund av semester eller sjukdom eller av något annat godtagbart skäl, ska det beräknas med hur många 

timmar den genomsnittliga arbetstiden överstiger åtta timmar under de dygn som arbetstagaren 

arbetat under den avbrutna perioden. Det har bestämts i arbetstidslagen att för de två första 

genomsnittliga övertidstimmarna av detta timantal ska lönen betalas förhöjd med 50 procent och för 

de följande timmarna förhöjd med 100 procent.110 

 

2.1.13 Ersättningar av övertidsarbete 
 

När arbetstagare arbetar övertid ska hon eller han få förhöjd lön för övertidsarbete. Arbetstagare kan 

också avtala med arbetsgivaren om att helt eller delvis byta ut hans eller hennes övertidsersättningen 

mot motsvarande avlönad ledighet. I arbetstidslagen 5 kap, 21 § definieras form av ledighet på 

följande sätt; ”lönen för mertids- eller övertidsarbete samt förhöjningsdelen för söndagsarbete kan 

genom överenskommelse helt eller delvis bytas ut mot motsvarande ledighet under arbetstagarens 

ordinarie arbetstid”. Hur lång ska ledigheten då vara? Längden beror på förhöjningsprocenten för 

övertidsersättningar.  

 

I arbetstidslagen 5:21 påminns att ”längden på den ledighet som motsvarar övertidsarbetet beräknas 

med iakttagande av bestämmelserna om övertidsersättning i 20 §”. Om det inte har avtalats annat 

ska ledigheten ges inom sex månader från utförandet av övertidsarbetet.111 Tidpunkten för ledigheten 

kan orsaka en tvist mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Om arbetsgivaren och arbetstagaren inte 

kommer överens om tidpunkten för ledighet får arbetsgivaren bestämma tidpunkten. Å andra sidan 

 
109 Tyosuojelu.fi. Mer- och övertidsarbete. (2020b). Arbetstidslagen 872/2019. 
110 Arbetstidslagen 872/2019 
111 Tyosuojelu.fi. Mer- och övertidsarbete. (2020b). 
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kan arbetstagaren kräva att ersättning betalas i pengar. Det finns också möjlighet att arbetsgivaren 

och arbetstagaren får avtala om överföring av ledigheten till en arbetstidsbank som avses i 14 § eller 

sammanslagning av ledigheten med sparad ledighet som avses i 27 § i semesterlagen 162/2005.112 

Det är bra att ta i beaktande att i ett kollektivt avtal kan befinnas bestämmelser om ersättning för 

övertidsarbete som avviker från lagstiftningen. Det är arbetsgivarens uppgift att vara medveten om 

dessa bestämmelser.113 

 

2.1.14 Dygns- och veckovila 
 

Dygns- och veckovila eftersträvar att arbetstagaren ska ha minimiperioder för vila. 

Arbetstidsdirektivet 2003/88/EG definierar vila och viloperioden som ”varje period som inte är 

arbetstid”.114 Den nya arbetstidslagens bestämmelse om dygnsvila har ändrats.115 I den nya 

arbetstidslagen anger i 6 kap. 25 § att arbetstagaren har rätt till dygnsvila vilket motsvarar minst 11 

timmars oavbruten ledighet under de 24 timmar som närmast följer arbetsskiftets början. 

Bestämmelsen baserar sig på artikel 3 i arbetstidsdirektivet. Bestämmelsen försöker skydda 

arbetstagaren för alltför långa arbetsdagar. Allt för långa arbetsdagar kan orsaka belastning i arbetet, 

som är farlig för hälsan.116 I arbetstidsdirektivet finns alltså begreppet ”tillräcklig vila” vilket handlar 

om återhämtning. Arbetstagarna skall ha regelbundna och sammanhängande viloperioder så att de 

inte på grund av trötthet eller ojämn arbetsrytm drabbas av ohälsa.
 
EU-domstolen har dessutom uttalat 

att arbetsgivaren inte enbart skall se till att arbetstagaren har möjlighet att utnyttja sin ledighet utan 

även en skyldighet att arbetstagaren också gör det.117  

 

En tillfällig förkortning av dygnsvilan till sju timmar förutsätter ett avtal mellan arbetsgivaren och 

arbetstagarnas representant enligt 25 § . En förkortning kan gälla en enskild situation eller vara i kraft 

så länge det krävs för att arbetet ska ordnas på ett ändamålsenligt sätt. Arbetstagarnas representant 

kan vara någon av följande alternativ; den förtroendeman som företräder arbetstagarna, 

arbetarskyddsfullmäktigen, förtroendeombudet eller någon annan företrädare för arbetstagarna.118 

Regeringspropositionen påminner om att även om arbetstagarnas representant har avtalat om att 

dygnsvilan förkortas är förkortningen inte nödvändigtvis bindande utan arbetstagarens samtycke. 

 
112 Semesterlagen 162/2005 
113 Tyosuojelu.fi. Mer- och övertidsarbete. (2020b). 
114 Direktiv 2003/88/EG art. 1, p.1. och p.2. 
115 Kt.fi. Den nya arbetstidslagen och dess ikraftträdande. 2019 
116 Regeringspropositionen 158/2018 rd. sid. 107-108 
117 Direktiv 2003/88/EG art. 1, p.9.  
118 Regeringspropositionen 158/2018 rd. sid. 109 
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Arbetstagaren har i sista hand rätt att överväga om förlängningen av arbetsdagen och förkortningen 

av dygnsvilan passar för honom eller henne. Bestämmelsen över en tillfällig förkortning av 

dygnsvilan kräver likadant samtycke från arbetstagare som övertidsarbete. Arbetstagare kan ge sitt 

samtycke separat för varje gång eller en bestämd kortare tid.   

 

”Om arbetsarrangemangen eller verksamhetens art kräver får arbetstagarens vilotid förkortas till 

fem timmar för högst tre dygnsviloperioder i följd per gång” anger 25 § 3 mom. Bestämmelsen 

kommer i frågan endast om arbetsarrangemangen eller verksamhets art kräver det. Om vilotid 

förkortas till fem timmar ska den vara sammanhängande.119  Arbetstidslagen innehåller sju punkter 

som beskriver i vilka situationer det är möjligt att förkorta dygnsvilan. Dessa situationer är: att 

arbetstagaren byter skift, arbete utförs i flera etapper per dygn, om distans mellan arbetstagarens 

arbetsplats och bostadsort eller arbetstagarens olika arbetsplatser är långt, arbete är säsongsbetonat, 

att en oförutsedd anhopning av arbete ska kunna åtgärdas, vid olycksfall eller olycksfallsrisk, i 

säkerhets- eller bevakningsarbete som kräver kontinuerlig närvaro, i arbete som är nödvändigt för 

tryggande av verksamhetens kontinuitet. I lagens 4 moment anges om givande av ersättande 

dygnsvila. Enligt arbetstidsdirektivet ska kompensationsledigheten ges genast efter arbetsskiftets slut, 

dvs. i samband med följande dygnsvila.  Regeringspropositionen beskriver att ”för att lagen uppfyller 

det krav som ställs i direktivet om arbetstagarens rätt att få de vilotider som ersätter den i andra 

meningen i 1 moment eller i 2 eller 3 moment avsedda förkortade dygnsvilan i samband med därpå 

följande dygnsvila”.120 Det som bör noteras från regeringspropositionen är att om arbetstagare som 

iakttar flextid eller utökad flextid själv har beslutat förkorta sin dygnsvila till sju timmar behöver inte 

ersättande dygnsvila ges.   

 

Veckovila är inte längre knutet till en kalendervecka. I den nya arbetstidslagens 6 kap. 27 § står att 

”arbetstiden ska ordnas så att arbetstagaren en gång per sju dagar får en minst 35 timmar lång 

oavbruten vilotid”. Veckovilan har förändrats i den nya arbetstidslagen på så sätt att givandet av 

veckovila är inte längre knutet till en kalendervecka. Den gamla arbetstidslagen förutsatt att 

arbetstiden ska ordnas så att arbetstagaren en gång i veckan får en minst 35 timmar lång oavbruten 

ledighet. Både den nya arbetstidslagen och den gamla arbetstidslagen rekommenderar att veckovilan 

bör om möjligt ges i samband med söndagen.  

 

 
119 Regeringspropositionen 158/2018 rd. sid. 109 
120 Regeringspropositionen 158/2018 rd. sid. 110 
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Veckovilan i arbetstidslagens 27 § ska däremot ordnas på så sätt att arbetstagaren en gång per sju 

dagar får en minst 35 timmar lång avbruten vilotid. Om det är möjligt bör vilotiden ges i samband 

med söndagen. Veckovilan kan ordnas också på så sätt att den uppgår till 35 timmar i genomsnitt 

under en period av 14 dygn. Vilotiden i veckovilan ska vara minst 24 kontinuerliga timmar under 

varje sjudagarsperiod. Bestämmelsen baserar sig på artikel 5 i arbetstidsdirektivet.121 Veckovilan kan 

bestå av semester, söckenhelg, ledighet för utjämning av arbetstiden eller vilken annan oavbruten 

ledighet som helst på minst 35 timmar. Arbetstagaren ska på förhand veta när han eller hon är ledig. 

Därför kan inte till exempel frånvaro från arbetet på grund av sjukdom eller barns sjukdom under 

arbetsdagar anses vara veckovila enligt bestämmelsen. 122   

 

2.1.15 Grått övertidsarbete 
 

I den handlingen menas med begreppet grått övertidsarbete, arbete som utförs utanför arbetstagarens 

maximiantalarbetstimmar ofta i arbetstagarens hem eller liknande plats. Grått övertidsarbete är ett 

krångligt begrepp eftersom en och samma fenomen har flera namn. Grått övertidsarbete begreppet 

behandlas inte i arbetstidslagen och inte heller i arbetsskyddslagen. Grått övertidsarbete är inte 

juridiskt begrepp. I Sverige vissa svenska kandidat- och magisteruppsatser använder uttrycket 

frivilligt övertidsarbete. Younghwan Song beskriver grått övertidsarbete i sin artikel Unpaid work at 

home med meningen utförandet av övertidsarbete hemma utan avtal och ersättning.123  Timo Anttila, 

Satu Ojala, Jouko Nätti och Mia Tammelin kallar i deras två vetenskapliga texter Work at home and 

time use in Finland och Informal overtime at home instead of telework: increase in negative work-

family interface grått övertidsarbete för informal overtime. Därför kunde grått övertidsarbete även 

kallas oavlönad övertidsarbete. Satu Ojala i sin doktorsavhandling har beskrivit samma problem att 

det finns flera olika namn för samma fenomen.  

 

I avhandlingen har valts att använda samma begrepp: grått övertidsarbete och grå övertid. Begreppen 

är samma som i Mikaela Remes artikeln ”Jag arbetar flera timmar i veckan under min ledighet” – 

låter det bekant? Då sysslar du med grå övertid som sänker din lön och förvränger arbetsmarknader 

och Kaija Kellmans artikeln Oletko harmaan ylityön työntekijä? Varsinkin asiantuntija piireissä työtä 

tehdään palkatta. I avhandlingen valdes att använda samma uttryck som i artiklarna eftersom de har 

varit en av mina största inspirationskällor i den här avhandlingen. Den nya arbetstidslagen och 

arbetarskyddslagen tar inte ställning till grått övertidsarbete. Arbetstidslagen förbjuder bara 

 
121 Regeringspropositionen 158/2018 rd. sid. 110 
122 Regeringspropositionen 158/2018 rd. sid. 110 
123 Song. Unpaid work at home. Industrial relations (Berkeley). Vol.48 (4). 2009. Sid. 578  
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utförandet av övertidsarbete som inte har avtalats med arbetsgivaren och överskrider det 

maximiantalet arbetstimmar. 

 

Grått övertidsarbete födds oftare när arbetstagare utför kompletterande arbete än när arbetstagare 

utför distansarbete som har avtalats med arbetsgivaren.124 Grått övertidsarbete menas arbete som har 

inte avtalats och underskriftats. Grått övertidsarbete har inte avtalats med arbetsgivaren liksom 

vanligt övertidsarbete har alltid avtalats med arbetsgivaren. Grått övertidsarbete är informell och 

överskrider arbetstiden och brukar utföras i arbetstagarens eget tid och utrymme. Grått övertidsarbete 

ofta utförs ofta tidigt på morgonen, på kvällen, mitt i natt, i helger eller i semester. 125 Grått 

övertidsarbete utförs ofta gömt. Arbetstagare utför grått övertidsarbete utan att fråga någon ersättning. 

Förstås ska det ta beaktande att arbetstagare kan förutsätta sig i framtiden att få bättre betalt, eller 

befordran, på grund av hans eller hennes utförda grått övertidsarbete. Arbetsavtal kan även basera på 

utförda arbetsuppgifter i stället för utförda arbetstimmar på arbetsplatsen. 126  

  

 

 

 

 

  

 
124 Ojala, Satu. Supplemental work at Home among Finnish Wage Earners: Involuntary Overtime or Taking the 

Advantage of Flexibility? Nordic journal of workling life Studies. Vol.1 (2). 2011. sid 79 
125 Ojala, Satu. Supplemental work at Home among Finnish Wage Earners: Involuntary Overtime or Taking the 

Advantage of Flexibility? Nordic journal of workling life Studies. Vol.1 (2). 2011. sid 79 
126 Ojala, Satu. Supplemental work at Home among Finnish Wage Earners: Involuntary Overtime or Taking the 

Advantage of Flexibility? Nordic journal of workling life Studies. Vol.1 (2). 2011. sid 79 
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2.2 Arbetarskyddslagen  
 

2.2.1 Bakgrund 
 

Arbetarskyddslagen trädde i kraft den 1 januari 2003. Den hette tidigare Lag om skydd i arbete. EU:s 

arbetsmiljödirektiv sätter minimikrav som arbetsplatserna måste uppfylla. Däremot kan 

medlemsstaterna sätta även högre mål i den nationella lagsstiftningen.127 Arbetarskyddslagen sätter 

fokus på att utveckling av arbetsmiljön och arbetsförhållandena. Arbetsförhållandena har betydelse 

för medborgarnas välfärd och samhällsekonomin. Ursprungligen har arbetarskyddslagen byggts för 

förebyggande av olycksfall. Arbetarskyddslagen omfattar nuförtiden arbetarskydd, arbetshygien, 

psykisk och social välfärd. Arbetarskyddslagen har avgörande roll för medborgarnas välfärd och även 

samhällsekonomin.128  

 

Arbetsskyddslagens uppgift är att anställda och arbetsgivare själva ska vara aktiva när det gäller 

arbetsplatsens säkerhet. Arbetsgivare är skyldiga att minimera risker och olägenheter på 

arbetsplatsen. Om det uppstår risker och olägenheter på arbetsplatsen ska arbetsgivaren undanröja 

eller avhjälpa dem. Lagen understryker att arbetsgivare och arbetstagare ska samarbeta för bättre 

arbetsförhållanden. Arbetstagarna har en aktiv roll för att för att upprätthålla säkerheten på 

arbetsplatsen.129  

 

Arbetarskyddslagen är en viktigaste lagarna i arbetslivet i Finland. Arbetarskyddslagen täcker alla 

former av arbete som en arbetstagare på grund av arbetsavtal utför för en arbetsgivare mot ersättning 

under dennes ledning och övervakning.130 Det spelar inte någon roll om aktören är litet eller stort. 

Inte heller har det betydelse om arbete utförs i privat eller offentlig sektor.131 Lagen tillämpas nästan 

på alla situationer där arbete utförs. Arbete som utförs i hemmet eller andra jämförbara 

omständigheter brukar inkluderas i lagens tillämpningsområde.132 

 

 

 
127 Mertanen, Posio, Ullankoja, Kallioluoma, och Janas. Arbetarskyddslagen: vägledning för tillämpningen. 

Arbetshälsoinstitutet. 2012 sid 9 
128 Regeringspropositionen 59/2002 sid. 19 
129 Mertanen, Posio, Ullankoja, Kallioluoma, och Janas. Arbetarskyddslagen: vägledning för tillämpningen. 

Arbetshälsoinstitutet. 2012 sid 3 
130 Mertanen, Posio, Ullankoja, Kallioluoma, och Janas. Arbetarskyddslagen: vägledning för tillämpningen. 

Arbetshälsoinstitutet. 2012 sid 15 
131 Mertanen, Posio, Ullankoja, Kallioluoma, och Janas. Arbetarskyddslagen: vägledning för tillämpningen. 

Arbetshälsoinstitutet. 2012 sid 8 
132 Mertanen, Posio, Ullankoja, Kallioluoma, och Janas. Arbetarskyddslagen: vägledning för tillämpningen. 

Arbetshälsoinstitutet. 2012 sid 8 
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Arbetarskyddslagen ska säkerställa att arbetstagaren kan behålla sin arbetsförmåga under hela 

arbetskarriären. En nyckelroll spelar en säker och hälsosam arbetsmiljö. Lagen ska förebygga och 

förhindra olycksfall och yrkessjukdomar samt främja annan fysisk och mental hälsa.133 

Arbetarskyddslagens syfte presenteras i lagens 1 kapitel. I kapitlet tas arbetsgivarens skyldighet att 

övervaka arbetsomständigheter och arbetsmiljö upp. I arbetarskyddslag står i  kap 1. 1 § att:  

 

Lagens syfte är att förbättra arbetsmiljön och arbetsförhållandena för att trygga och upprätthålla 

arbetstagarens arbetsförmåga samt förebygga och förhindra olycksfall i arbetet, yrkessjukdomar och 

andra sådana olägenheter för arbetstagarnas fysiska och mentala hälsa som beror på arbetet och 

arbetsmiljön.  

 

Arbetarskyddslagens regeringsproposition 59/2002 lyfter upp arbetstagarens behov och mål. Ett bra 

arbete är produktivt och intressant. Arbetstagarens hälsa och säkerhet borde vara tryggad i arbetet. 

Arbetstagaren borde ha möjligheter att samordna arbete och fritid. Arbete borde kunna samordnas 

och fritiden borde kunna tas i beaktande. Dagens arbetsliv borde satsa på att förbättra 

förutsättningarna för att samordna arbete och familjeliv.134  

 

Regeringspropositionen 59/2002 påminner om att jämställdhet och rättvist bemötande i arbetet är 

viktiga för individens välbefinnande. Arbetstagarnas möjligheter att orka i sitt arbete kan främjas när 

grundläggande omständigheterna på arbetsplatsen är i ordning: till exempel kontinuiteten i 

anställningsförhållandet, lönen, ledarskapet och relationerna till cheferna. Arbetstagare som behöver 

oroa sig över anställningsförhållandet blir lättare utbränt. Om arbetstagaren har oklarheter i 

organisationens uppgifter och organisationsstrukturerna kan han eller hon känna mer stress än om 

organisationens uppgifter och organisationsstrukturerna skulle vara tydliga. Om arbete är osmidigt 

kan det orsaka att arbetstagaren inte orkar arbeta. Om arbetsplatsen inte erbjuder individuella 

utvecklingsmöjligheter kan det orsaka frustration i arbetet.135  

 

Både arbetstagaren och arbetsgivaren svarar för arbetstagarens kompetens. Av arbetstagarna 

förutsätts individuell yrkeskompetens, kontinuerlig inlärning och utvecklig i yrket. Därför borde 

arbetstagaren ges möjlighet till kompetenshöjning för kontinuerlig sysselsättning. Av arbetstagaren 

krävs även färdigheter för samarbete och mångsidig växelverkan samt utvärdering och inriktning av 

det egna arbetet. Arbetstagaren anses ofta vara den bästa experten på sitt arbete.136 Arbetstagaren ska 

 
133 Mertanen, Posio, Ullankoja, Kallioluoma, och Janas. Arbetarskyddslagen: vägledning för tillämpningen. 

Arbetshälsoinstitutet. 2012 sid 14 
134 Regeringspropositionen 59/2002 sid. 10 
135 Regeringspropositionen 59/2002 sid. 10 
136 Regeringspropositionen 59/2002 sid. 8 
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ha möjligheter att påverka sitt arbete i synnerhet i frågan om hälsan och säkerheten i utförandet av 

arbetet. Därför är viktigt att främja samarbetet kring arbetarskyddet på arbetsplatsen samt anpassa det 

till det övriga samarbetet på arbetsplatsen.137 

 

Regeringspropositionen drar en koppling mellan det moderna arbetslivet och föränderliga uppgifter, 

roller och yrken. Dagens arbetsliv söker arbetsarrangemang som är smidiga. Smidiga lösningar 

innebär ofta låga organisationer och delegerat ledarskap. Av arbetstagaren förutsätts mångkunnighet. 

Regeringspropositionen lyfter fram att upprepad och kontinuerlig utbildning utgör ett led i 

karriärutvecklingen.138  

 

2.2.2 Arbetsgivarens allmänna omsorgplikt 
 

 

Arbetsgivaren har en allmän skyldighet att sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. 

Arbetsförhållandena och arbetsmiljön ska stödja arbetstagarnas personliga förutsättningar. 

Arbetssäkerheten kräver ledning. Därför har arbetsgivaren en omfattande generell skyldighet att sörja 

för arbetarskyddet.139 Arbetsgivarens uppgift är att förbättra och utvärdera arbetsmiljön och 

arbetsförhållandena kontinuerligt. Han eller hon ska vara medveten om psykologiska olägenheter och 

risker som kan finnas på arbetsplatsen. Arbetsgivaren borde vara medveten om hur det står till hos de 

anställda. På arbetsplatsen borde kontrolleras att arbetsmetoderna är säkra eftersom det kan finnas 

dolda olägenheter och risker på arbetsplatsen.140 Arbetsgivarens allmänna omsorgsplikt för 

arbetstagarens säkerhet är bred. Arbetsgivarens allmänna omsorgsplikt ger motvikt till arbetsgivarens 

direktionsrätt. Arbetsgivaren använder sin direktionsrätt i arbete och löser saker som gäller 

arbetsplatsen.141  

 

I lagens 2 kapitlet 8 paragraf beskrivs mer om arbetsgivarens skyldigheter: ”Arbetsgivaren är skyldig 

att genom nödvändiga åtgärder sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet”. För att 

uppfylla detta syfte ska arbetsgivaren ta hänsyn till omständigheter som påverkar arbetet, 

arbetsförhållandena och arbetsmiljön i övrigt samt till arbetstagarens personliga förutsättningar. 

 
137 Regeringspropositionen 59/2002 sid. 10 
138 Regeringspropositionen 59/2002 sid. 8 
139 Mertanen, Posio, Ullankoja, Kallioluoma, och Janas. Arbetarskyddslagen: vägledning för tillämpningen. 

Arbetshälsoinstitutet. 2012 sid 24 
140 Mertanen, Posio, Ullankoja, Kallioluoma, och Janas. Arbetarskyddslagen: vägledning för tillämpningen. 

Arbetshälsoinstitutet. 2012 sid 9 
141 Koskinen och Ullakonoja. Oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa. 2009 sid. 224 
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Arbetsgivaren ska fortgående övervaka arbetsmiljön, arbetsklimatet och att arbetsställena är säkra. 

Arbetsgivaren ska också övervaka de vidtagna åtgärdernas inverkan på säkerheten och hälsan i 

arbetet. Arbetstagarens personliga förutsättningar kan ha betydelse för arbetstagarens säkerhet och 

hälsa. Personliga förutsättningar är till exempel yrkesskicklighet, arbetserfarenhet och 

sakkunskaper.142 Arbetsgivaren ska planera, välja, dimensionera och genomföra arbete så att 

arbetsförhållandena kontinuerligt blir bättre. Arbetsgivaren ska fokusera på att ge akt på arbetsmiljön, 

arbetsklimatet och säkerheten i arbetssätten. Slutet av 8 paragraf betonar att arbetsgivaren ska se till 

att åtgärder som gäller säkerhet och hälsa beaktas i nödvändig utsträckning i verksamheten inom alla 

delar av arbetsgivarens organisation. 

 

I arbetarskyddslagens 2 kapitel 8 § 2 mom. definieras att arbetsgivarens förpliktelser är begränsade i 

situationer som är ovanliga och oförutsägbara och som ligger utanför arbetsgivarens kontroll samt i 

enstaka händelser vars konsekvenser inte skulle ha kunnat undvikas ens med alla befogade 

försiktighetsåtgärder.143 Situationer kan inte anses vara oförutsebara på den grunden att arbetsgivaren 

vid den utredning och identifiering av risker och lägenheter på arbetsplatsen som står i lagen inte har 

lagt märke till möjliga risker eller olägenheter som finns. Men om en omsorgsfull arbetsgivare har 

granskat arbetet med hjälp av alla tillgängliga fakta och kommer fram till den slutsatsen att någon 

skadlig konsekvens inte kan förväntas med beaktansvärd sannolikhet kan det anses att han eller hon 

har beaktat alla förutsägbara situationer.144   

 

I arbetarskyddslagens andra kapitel 10 § lyfts upp arbetsgivarens skyldighet att utreda och bedöma 

riskerna i arbetet. Arbetsgivarens ska ta i beaktande arbetets och verksamhetens art. Han eller hon 

ska identifiera de olägenheter, brister och risker som beror på arbetet, arbetstiderna, arbetslokalen och 

arbetsmiljön i övrigt. Arbetets olägenheter och risker kan inte undanröjas eftersom de har betydelse 

för arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Enligt tionde paragrafen ska arbetsgivaren ta i beaktande till 

exempel risken för olycksfall och annan förlust av hälsan med särskild uppmärksamhet på de risker 

och olägenheter enligt 5 kapitlet. Femte kapitlet i arbetarskyddslagen handlar om närmare 

bestämmelser om arbete och arbetsförhållanden. Risker i arbete kan orsakas även av arbetstagarens 

 
142 Mertanen, Posio, Ullankoja, Kallioluoma, och Janas. Arbetarskyddslagen: vägledning för tillämpningen. 

Arbetshälsoinstitutet. 2012 sid 24 
143 Regeringspropositionen 59/2002 sid. 67 
144 Regeringspropositionen 59/2002 sid. 31 
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ålder, kön, yrkesskicklighet och andra personliga förutsättningar. En riskfaktor som inte bör 

undervärderas är belastningen i arbetet.145  

 

Arbetsgivaren ska ta arbetstagarens säkerhet och hälsa som utgångspunkt för sin verksamhet. När 

arbetsgivaren lägger uppmärksamhet vid arbetstagarens säkerhet och hälsa skapas systematiska och 

långvariga rutiner på arbetsplatserna som följer lagstiftningen. Säkerhetsledning innebär att 

arbetsgivaren integreras i hela verksamheten och lednings- och styrsystemet. Arbetarskydd bör inte 

ses som ett separat delområde, utan det utgör en del av arbetsgivarens samlade verksamhet på alla 

hierarkiska nivåer. Mertanen et al. sammanfattar att ”säkerhetstänkandet lyfter fram arbetsgivarens 

ansvar för säkerheten och hälsan i arbetet och en säker och hälsosam arbetsmiljö”.146  

 

Skyldigheten att utreda och identifiera riskerna gäller alla arbetsgivare oberoende branschen eller 

antalet anställda. Hur riskerna identifieras och hanteras beror på arbetsgivarens bransch, 

verksamhetens art, arbetsplatsens storlek etcetera. Det behöver inte finnas en fastlagd metod eller 

allmänt använd modell utan varje arbetsgivare kan använda metoder som passar bäst just på sin 

bransch och situation. Alla potentiella risker och olägenheter borde tas i beaktande på varje 

arbetsplats.147  

 

Arbetsgivaren ska tillräckligt systematiskt och fortlöpande identifiera de risker och olägenheter som 

arbetet och arbetsmiljön medför för arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Mertanen et al. förklarar att 

”arbetsgivaren är skyldig att undanröja faktorerna om det är möjligt.”148 Tyvärr går det inte alltid att 

undanröja alla risker och olägenheter. Arbetsgivaren ska bedöma hur stor påverkan den återstående 

olägenheten eller risken spelar för arbetstagarens säkerhet och hälsa. Företagshälsovården kan stöda 

arbetsgivarens riskbedömningsprocess. När arbetsgivaren har bedömt riskerna ska den reducera 

riskerna till en nivå som uppfyller minimikraven i lagar och bestämmelser. Arbetstagarens säkerhet 

och hälsa borde äventyras så lite som möjligt. 149    
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Om arbetsgivaren inte har tillräcklig sakkunskap som förutsätts i arbetarskyddslagens 2 kapitel tionde 

paragraf ska han eller hon överlämna ansvaret till en utomstående sakkunnig. Arbetsgivaren ska ta i 

beaktande att den sakkunnige har tillräcklig kompetens och andra förutsättningar för att utföra 

uppdraget på ett korrekt sätt. Arbetsgivaren har som sagt skyldighet att utreda och identifiera risker. 

Arbetsgivaren brukar ha de bästa förutsättningarna att göra detta i sin egen verksamhet och på sin 

arbetsplats. Men vissa arbetsgivare har inte så stor kunskap att utreda och identifiera olägenheter och 

risker som kan finnas. Då behövs utomstående sakkunniga. 150 ”Utomstående sakkunniga kan inte 

göra beslutet på arbetsgivarens vägnar och de sakkunniga har inget självständigt ansvar för 

arbetsmiljön” förklarar Mertanen et al. 151 Det är alltid arbetsgivarens skyldighet och ansvar att 

bestämma åtgärder för av avlägsna eller reducera identifierade risker och olägenheter.  Arbetsgivaren 

ansvarar för att arbetstagarna har en säker arbetsmiljö.152 

 

2.2.3 Arbetsgivarens skyldighet att planera arbetet 
 

I arbetarskyddslagens 2 kapitel 13 paragraf behandlas planering av arbetet. Arbetsgivare ska ta i 

beaktande förhållandet mellan kraven i arbetet och arbetstagarnas fysiska och psykiska 

förutsättningar. Regeringspropositionen lyfter fram följande: ”Bestämmelsen betyder inte att 

individens förutsättningar skall beaktas särskilt i planeringen, utan det är frågan om allmänna 

dimensioneringsbestämmelser som baserar sig på människans fysiska och psykiska egenskaper”.153 

Tanken bakom bestämmelsen är att arbetsgivaren redan i planerings- och dimensioneringsskedet ska 

observera förhållandet mellan de krav som arbetet ställer och arbetstagarnas fysiska och psykiska 

förutsättningar.154 Dessa förhållanden ska vara i balans. De olägenheter eller risker som belastningen 

i arbetet medför för arbetstagarnas säkerhet eller hälsa ska kunna undvikas eller minskas. 

Arbetsgivare måste inse att belastningsfaktorerna är olika beroende på arbetets natur. Belastning kan 

vara fysisk eller psykisk. Om fysiska och psykiska belastningsfaktorer är fel dimensionerade kan det 

betyda att det uppstår skadlig belastning hos arbetstagaren.155 Till exempel kan belastning orsakas av 

fel dimensionerad kunskapsbelastning eller orimlig tidspress i arbetet.156  
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2.2.4 Arbetsgivaren ska undervisa arbetstagarna och ge dem handledning  
 

Arbetsgivaren ska ge tillräcklig utbildning och handledning för arbetstagarna. Arbetarskyddslagens 

2 kapitel 14 paragraf hänvisar att arbetsgivaren ska ge tillräcklig information om olägenheter och 

riskerna som kan uppstå på arbetsplatsen. Utbildningen och handledningen arrangeras för att 

arbetstagaren ska kunna utföra sitt arbete korrekt och med iakttagande av korrekta arbetssätt.157 

Arbetsgivaren ska säkerställa att arbetstagaren har tillräckliga yrkeskunskaper och arbetserfarenhet. 

Arbetsgivaren ska se till exempelvis följande saker: 

a) Att arbetstagaren får tillräcklig introduktion i arbetet, att arbetsförhållandena på arbetsplatsen 

är goda och att arbets- och produktionsmetoderna fungerar. 

b) Att arbetstagaren får utbildning och handledning i syfte att förhindra olägenheter och risker 

på arbetsplatsen.  

c) Att arbetstagaren får utbildning och handledning när det gäller reglerings-, rengörings-, 

service- och reparationsarbeten samt störningar och exceptionella situationer. 

d) Om arbetstagaren är vid behov av kompletterande information ska arbetsgivaren ge utbildning 

och handledning. 158 

 

Utbildning och handledning som arrangeras för arbetstagare bör ta hänsyn till bland annat 

arbetstagarnas utbildning, yrkeskompetens, arbetserfarenhet och språkkunskaper. Handledning måste 

ges på ett sådant sätt att arbetstagaren verkligen förstår och tar till sig innehållet. Att introducering 

arbetstagarens i hans eller hennes arbete kräver mer än rätt utbildning. Arbetstagaren ska få lära sig 

hur den ska handla i situationer som kan uppstå i arbetet. Arbetsgivarens skyldighet är att kontrollera 

att utbildningen och handledningen räcker till. Arbetsgivaren ska kontrollera saken i synnerhet när 

nya arbeten inleds och nya arbets- och produktionsmetoder införs.159  

 

Målet för utbildningen och handledningen är att arbetstagaren får tillräckligliga kunskaper för att 

utföra sitt arbete korrekt samt använda rätta arbetsmetoder i arbetet. Arbetsgivaren har skyldighet att 

kontrollera att arbetsmetoderna är säkra. Komplettering av utbildning och handledning kan komma i 
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fråga om kontrollen visar på brister. Utbildning och handledning ska normalt alltid kompletteras vid 

förändringar.160 

 

2.2.5 Arbetstagarnas skyldigheter 
 

Arbetstagarnas skyldigheter presenteras i arbetarskyddslagens 4 kapitel. Arbetarskyddslagens fjärde 

kapitel understryker arbetstagarnas roll för att genomföra arbetarskyddet.161 Däremot har 

arbetstagarens skyldigheter inte intensifierats med hotet om straff.162 Arbetstagarens uppgift är att 

notera de föreskrifter och anvisningar som arbetsgivaren ger henne eller honom. Arbetstagaren ska 

iaktta den ordning och renlighet samt omsorgfullhet och försiktighet som arbetet och 

arbetsförhållandena kräver. Arbetstagaren ska också ta i beaktande sin egen och övriga arbetstagarens 

säkerhet och hälsa. 163  

 

Arbetstagarens skyldighet är att utan dröjsmål underrätta arbetsgivaren och 

arbetarskyddsfullmäktigen om fel och bristfälligheter som han eller hon har upptäckt i 

arbetsförhållanden, arbetsmetoder eller andra anordningar som kan medföra olägenheter eller risker 

för arbetstagarnas säkerhet eller hälsa enligt 19 paragraf i arbetarskyddslagen. Arbetstagarnas aktiva 

roll inom arbetarskyddet framträder när lagen kräver att arbetstagaren med till buds stående medel 

avlägsnar fel och bristfälligheter som de upptäcker. Arbetstagarnas skyldighet är att ta en aktiv roll i 

att avlägsna fel eller bristfällighet som beror på deras erfarenhet, den undervisning och handledning 

som de fått samt deras yrkesskicklighet. 164  

 

Arbetstagaren ska göra en anmälan om fel eller bristfälligheter som han eller hon har upptäckt i 

arbetsförhållandena. Anmälan ska göras även om arbetstagaren har avlägsnat eller rättat till felet eller 

bristfälligheten. Om arbetstagaren har avlägsnat ett fel är det viktigt att arbetsgivaren blir medveten 

om att det förekommit brister. ”Arbetstagaren ska underrätta arbetsledningen med en gång” 

konstaterar Mertanen et al.165 Anmälningsskyldighet omfattar endast saker som påverkar 
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arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Mertanen et al. belyser att arbetstagaren inte behöver göra anmälan 

”när han eller hon till exempel upptäcker att någon fas av produktionsprocessen fungerar 

exceptionellt långsamt, om det inte medför några risker.”166  

 

Anmälan ska göras till den närmaste chefen och till den arbetarskyddsfullmäktige som företräder 

arbetstagaren. Anmälan kan göras via e-post eller med en felanmälningsblankett. Det är nödvändigt 

och nyttigt att anmäla tillbud. Tillbud kan leda till att arbetsplatsen satsar på att utveckla ett 

utrednings- och rapporteringsförfarande för sådana fall. Då kan både arbetstagarna och arbetsplatsen 

dra nytta av utvecklingen av arbetarskyddet.167  

 

2.2.6 Arbete i arbetstagarens hem 
 

Arbetarskyddslagen lyfter i 1 kapitlet 5 paragrafen fram lagens tillämpning i arbetstagarens hem eller 

i några jämförbara omständigheter. Paragrafen omfattar i princip tre olika situationer: arbete som 

enligt arbetsavtalet utförs i arbetstagarens hem eller på en annan plats som arbetstagaren själv väljer, 

arbete som utförs i arbetsgivarens hem och arbete som på arbetsgivarens anvisning utförs i en annan 

persons hem. Arbetsgivarens förpliktelser behandlas i dessa tre fall på samma sätt.168 Det som är värt 

att notera är att lagen har begränsad tillämpning i hemmet när det gäller skyddet för privatlivet. 

Mertanen et al. formulerar att ”arbetsgivaren inte kan åläggas förpliktelser som han eller hon vare 

sig juridiskt eller i verkligheten har någon möjlighet att uppfylla”.169 Sådant arbete som utförs i 

hemmet i samma omfattning som arbete på arbetsplatsen ska följa lagens hälso- och säkerhetskrav. 

Bestämmelser om hälso- och säkerhetskravet är förpliktande för arbetsgivaren. När dessa 

bestämmelser tillämpas bör det tas i beaktande att arbetsgivaren kan ha begränsade 

verksamhetsmöjligheter. 170   
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2.2.7 Att undvika och minska belastning i arbetet 
 

I arbetarskyddslagens femte kapitel gås igenom olägenheter och risker som kan finnas på 

arbetsplatsen och kan bekämpas. Dessa olägenheter och risker kan vara belastningsfaktorer som kan 

uppstå i arbetet. Arbetarskyddslagens femte kapitel hänvisar till ergonomin i arbetet. De flesta 

finländska arbetstagare utför en del bildskärmsarbete. Bildskärmsarbete ska organiseras väl. Femte 

kapitlet handlar om teman som är väldigt aktuella just nu när det gäller i synnerhet distansarbetets 

ergonomi och bildskärmsarbete. 171 Om en arbetstagare belastas i sitt arbete på så sätt att det riskerar 

hälsan, ska arbetsgivaren ta reda på belastningsfaktorerna för att undvika eller minska risken. 

Överbelastning kan vara både fysisk och psykisk.172 Skadliga belastningsfaktorer kan vara de faktorer 

som beskrivs i lagens 13 och 24 paragrafer. Belastning kan orsakas av oavbruten belastning, andra 

faktorer som beror på arbetets innehåll, bristfälligt behärskande av arbetet eller hur arbetet är ordnat. 

Mycket långa arbetsdagar och mycket övertid kan riskera arbetstagarens hälsa och säkerhet. 

Belastning i arbetet kan också orsakas av oklara anställningsvillkor. Känslan av belastning är 

subjektiv. En människa kan känna belastning i en situation där en annan inte gör det. Därför är det 

oftast arbetstagaren själv som måste lyfta upp saken.173  

 

När arbetsgivaren har blivit medveten om att arbetstagaren upplever skadlig belastning i sitt arbete 

ska arbetsgivaren börja med åtgärder som utreder vilken situationen enligt arbetarskyddslagens femte 

kapitel 25 paragraf är. Vad är det som skapar skadlig belastning? Hur undvika eller minska 

belastningen i framtiden? Arbetsgivaren kan få reda på om skadlig belastningen på flera olika sätt. 

Arbetsgivaren kan upptäcka saken själv, till exempel märka att arbetstagaren skickar e-post mitt i 

natten eller börjar arbetsdagen flera timmar innan andra anställda kommer till arbetet. Även andra 

anställda kan berätta om deras misstankar för arbetsgivaren om de upptäcker att en arbetstagare verkar 

ha mycket långa arbetsdagar. Arbetstagaren själv kan också berätta om sin skadliga belastning för sin 

chef. Arbetsgivaren kan även få information via hälsovården eller arbetarskyddsfullmäktige. 174 

Arbetstagarens situation gällande skadlig belastning behandlas först mellan arbetstagaren och hans 
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eller hennes chef. Mertanen et al. rekommenderar att ”om det behövs experthjälp för att reda ut 

belastningen, ska arbetsgivaren i första hand anlita företagshälsovården”.175  

 

Arbetarskyddslagens 26 paragraf handlar om bildskärmsarbete. Arbetsgivaren ska ordna 

arbetstagarens bildskärmsarbete så att det är så säkert som möjligt. Enligt lagen ska arbetsgivaren 

försöka minska belastning som är skadlig eller farlig för arbetstagaren som utför arbete vid bildskärm. 

Regeringspropositionen lyfter fram att det väsentliga vid organisering av bildskärmsarbete är 

ergonomin. Arbetsgivaren ska ta i beaktande eventuella faror för synen samt skadlig fysisk och 

psykisk belastning.176 Vid bildskärmsarbete gäller i sig samma saker som i lagens 24 § angående 

ergonomi, arbetsställningar och arbetsrörelser samt i 25 § om undvikande och minskande av 

belastning i arbetet. Det är värt att notera att redan 2002 har lagen tagit ställning till bildskärmsarbete. 

Det har varit klokt att bildskärmsarbete har tagits i beaktande redan då eftersom mängden av 

bildskärmsarbete har exploderat under de senaste tjugo åren. Det blir intressant att se när även 

arbetarskyddslagen kräver uppdatering eftersom en utmaning som lagstiftarna har är att stifta en lag 

som inte märks av tidens tand. 
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3 Analys 
 

3.1 Övertidsarbete och distansarbete kombinerad med den nya tekniken 
 

Den mobila tekniken har lett till att arbetet är mer flexibelt än förut. Arbetet har blivit mindre 

oberoende av tid och plats. Den mobila tekniken orsakar att arbetstagarna förutsätts vara ständigt 

nåbara via olika kontaktkanaler. Därför har arbetet blivit mindre kontrollbart. Tyvärr brukar det vara 

det nya normala att arbetstagarna kollar jobbmejl på fritiden.  När arbetstagaren borde vara ständigt 

nåbar har det lett till att arbetstagaren har svårt att koncentrera sig i vissa arbetsuppgifter när e-post, 

mobil, Teams eller Skype skickar meddelanden kontinuerlig. Det räcker inte längre att ställa mobilen 

ljudlös eftersom arbetsplatser använder så många olika kontaktkanaler. Fast arbetstagaren inte skulle 

notera att någon försöker att ringa till henne eller honom brukar en e-postmeddelande, meddelande i 

Teams eller motsvarande i slutändan väcka varje arbetstagare från sina tankar. Det har blivit svårare 

med nya tekniken att koncentrera sig under arbetsdagen.  

 

I arbetsorganisationen är det viktigt att avtala om gemensamma spelregler för att det skulle finnas 

arbetsfred för alla. Det är svårare att koncentrera sig om andra anställda diskuterar när arbetstagaren 

försöker utföra sina arbetsuppgifter. Kontor med öppna layout kan orsaka att arbetstagaren tappar 

fokus flera gånger under arbetsdagen. Arbetstagaren borde våga prioritera sina arbetsuppgifter. När 

någon frågar någonting borde arbetstagaren kunna säga att man återkommer till saken senare.177 Om 

arbetstagaren har svårt att koncentrera sig på arbetsplatsen kan det leda till att arbetstagaren hamnar 

i att utföra övertidsarbete. Arbetet tas ofta med hem när det är svårt att koncentrera sig på 

arbetsplatsen.  

 

Grått övertidsarbete utförs eftersom arbetstagare tror att det gynnar deras karriärer. Arbetsgivarens 

skyldighet är att se till att en arbetstagare inte arbetar för mycket fast arbetet utförs på arbetstagarens 

eget initiativ. Det kan vara att arbetsgivaren inte vill ingripa i saken eftersom företaget får gratis 

arbetskraft när arbetstagare utför grått arbetstidsarbete. Arbetstagaren kanske vill vara en god 

arbetstagare och därför låter bli att skriva upp sina extra övertidstimmar. Om man arbetar flera timmar 

grått övertidsarbete per vecka blir det en ganska stor ekonomisk förlust samt att det påverkar också 

andra faktorer i människans liv. I något skede kan det börja styra ens liv så att man utför arbetsgivaren 
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flera timmar oavlönat grått övertidsarbete. Arbetstagaren borde kräva att arbetsgivaren tar i alvar 

arbetsmängden. Arbetsgivaren borde vara medveten om risken för grå övertid.178 

 

Den nya tekniken har orsakat att det kan vara ännu svårare att dra en linje när man jobbar. Situationen 

blir svårare när arbetstagaren råkar vara på semester eller är sjukledig. Det kan vara svårt eller nästan 

omöjligt att informera alla i en organisation att man nu är på ledighet. Det kan även krävas 

arbetstagarens tålamod att inte notera arbetsmeddelanden på fritiden.179 Grått övertidsarbete uppstår 

exempelvis när arbetstagare svarar på mobilen på fritiden när kollegor ringer från jobbet. 

Arbetstagaren får inte vila ens på fritiden utan att kontinuerligt få påminnelser om arbete. 

Arbetstagaren som arbetar grå övertid kan också störa andra anställda när han eller hon skickar 

meddelanden, e-post eller ringer. Europarlamentets resolution och rekommendationer till 

kommissionen om rätten att inte vara uppkopplat lyfter fram att arbetsgivare inte bör kräva att 

arbetstagaren ska vara direkt eller indirekt tillgängliga eller nåbara utanför sin arbetstid och 

medarbetarna bör avstå från att kontakta sina kollegor utanför den överenskomna arbetstiden i 

arbetssyfte.180 

 

Europaparlamentet påminner om att avbrott av arbetstagarens fritid eller övertidsarbete kan öka 

risken för grått övertidsarbete. Avbrott av arbetstagarens fritid kan orsaka arbetströtthet, 

psykosociala, psykiska och fysiska problem. Utförandet av för mycket grått övertidsarbete kan orsaka 

ångest, depression och utbrändhet. Det kan ha påverkan på deras hälsa och säkerhet på arbetet. Grå 

övertid kan orsaka svårigheter i balansen mellan arbete och privatliv samt att arbetstagaren kan ha 

svårt att vila från arbetet.181  

 

Hemma utförs alla möjliga arbetsuppgifter. De vanligaste uppgifterna är att kolla på e-post, svara på 

mobilen eller läsa yrkeslitteratur. I vissa fall gränsen mellan utförandet av arbete och fritid kan bli 

flyktig. Tankearbetet fortsätts även efter arbetstid. Arbetstagarna kan få nya idéer mitt i natt. Det kan 

vara nästa omedveten att man ens funderar på arbetsfrågor. 182 När arbetstagaren inte känner att det 

är negativt och stressande att fundera på arbetsfrågor på fritiden då finns inte heller något problem 

 
178 Remes, Mikaela. Artikeln Jag arbetar flera timmar i veckan under min ledighet – låter bekant? 2018 
179 Pressmeddelande 62/2016 från Arbetshälsoinstitutet. Högt arbetstempo, ”multitasking” och krav på ständig 

nåbarhet orsakar stress hos experter. 2016 
180 Bjon. Hbl.fi. EU-parlamentet: Ja till rätten att inte vara uppkopplad på fritiden. 2021. 
181 EU-Parlament. Antagna texter. Europaparlamentets resolution av den 21 januari 2021 med rekommendationer till 

kommissionen om rätten att inte vara uppkopplad 2021.  
182 Ojala. Ansiotyö kotona ikkuna työelämään; kotona työskentelyn käsitteet, piirteet sekä yhteydet hyvinvointiin. 2014. 

sid 75 
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med grått övertidsarbete. Problem uppstår när arbetstagaren känner sig negativa tankar och stress när 

han eller hon funderar på arbetsfrågor på fritiden. Viktigt är alltså fråga arbetstagaren hur han eller 

hon känner sig när han eller hon utför grått övertidsarbete. Om tankeprocesser kring arbetsfrågor 

påverkar henne eller honom negativt på fritiden då borde man göra något åt saken. Arbetet behöver 

inte vara alltid roligt men det inte får heller påverka arbetstagaren hälsa på negativt. 

Regeringspropositionen 59/2002 beskriver att arbetstagarens hälsa och säkerhet borde vara tryggas i 

arbetet.183 

 

”Tillgänglighet är en del av den psykosociala arbetsmiljön” förklarar Malin Engström.184 

Arbetstagarens välmående är nära knuten till arbetsgivaren som sätter ramarna för vad som förväntas 

av oss. Det borde finnas några tydliga nedskrivna riktlinjer på företaget för när det förväntas att 

arbetstagaren ska vara nåbar. Det borde inte vara så att arbetstagaren som är lojal och duktig ska trötta 

ut sig själv eftersom arbetsgivaren inte sätter tydliga ramar när arbetstagaren ska utföra arbete och 

vara nåbar.185 Om arbetstagaren blir sjuk på grund av sin arbetsbelastning och behöver vara borta från 

arbete kan det vara svårt att snabbt ersätta honom eller henne. Det tar mycket tid att rekrytera en ny 

person och introducera henne eller honom till uppgifterna. Därför borde också arbetsgivaren ta på 

alvar konsekvenser som stor arbetsbelastning, mycket övertidsarbete och grått övertidsarbete kan 

orsaka. Arbetstidsarrangemang som möjliggör flexibel kombination av arbetslivet och privatlivet kan 

vara en fördel när olika företag konkurrerar om yrkesskicklig arbetskraft. Nöjda arbetstagare minskar 

kostnader som kommer från rekrytering av ny arbetskraft. Därför kan även arbetsgivaren dra nytta av 

det att arbetstagarna har lyckats med att kombinera deras arbetsliv och privatliv.186 

 

Det är ytterst viktigt att arbetsgivaren och arbetstagaren tillsammans sätter ramar om när 

arbetstagaren förväntas vara nåbar. Den bästa lösningen skulle förstås vara att om arbetstagaren har 

mycket uppgifter som kräver hans eller hennes aktiva roll även under hennes eller hans ledighet att 

delegera de uppgifter till någon annan som kan utföra de uppgifter som behövs. En lösning kan vara 

i en sådan situation då arbetstagaren har mycket sådana uppgifter i arbete som kräver just hans eller 

hennes arbetsbörda att arbetstagaren utför en arbetsdag till exempel under sin sommarledighet. En 

arbetsdag förstås kommer med kostnad av återhämtning eftersom arbetstagaren kan ha svårt att sätta 

arbetstankar bakom och fortsätta sin ledighet men å andra sidan kan vissa känna lättad i att kolla vad 

 
183 Regeringspropositionen 59/2002 sid. 10 
184 Engström. Är du ständigt nåbar? 2018 
185 Engström. Är du ständigt nåbar? 2018 
186 Brauner Corinna, Michel Alexandra och Wöhrmann Anne Marit. Congruence is not everything: a response surface 

analysis on the role of fit between actual and preferred working time arrangements for work-life balance. 2019 sid. 

1296 
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som har hänt på jobbet och om allt fortsätter som vanligt. Då kan det vara lättare att fortsätta 

sommarlovet. Förstås kan arbetsmeddelanden tyvärr ödelägga sommarledigheten men då kan det vara 

dags att hålla utvecklingssamtal med arbetsgivaren om att arbetet kräver för mycket och det känns 

oöverstigligt enformigt eller svårt.  

 

Ulla Heinonen tar fram fördelar med distansarbete. Dessa fördelar är till exempel effektivitet, bättre 

koncentrationsmöjligheter och tid som blir sparad från arbetsresor. Heinonen anser att endast olika 

tidzoner sätter utmaningar till arbetstagarens tidtabell. En nackdel med distansarbete är att den 

belastar arbetstagaren på ett nytt sätt. Arbetstagaren är ständigt tillgänglig vilket leder till att gränsen 

mellan arbetstid och fritid suddas.187  Nya utmaningar i arbetslivet kan även vara anställdas olika 

dagsrutiner. På grund av distansarbete och utökad flextid har närvaro på arbetsplatser minskat. 

Närvaron skapar nya utmaningar när det kan vara svårare att hålla kontakt med arbetsgivaren, andra 

anställda, intressenter och kunder. Ju mer globalt företaget är desto mer har betonats utmaningar.  

Globala företag kan ha utmaningar även med tidsskillnader.188 Regeringspropositionen 158/2018 tog 

också i beaktande att finländska företags dotterbolag och samarbetspartners har verksamhet jorden 

runt vilket innebär att arbete också utförs alla tider under dygnet.189 Arbetstagaren måste kanske 

stanna på jobbet längre då klienter från USA just kanske har vaknat. 

 

Tidsskillnader kan orsaka övertidsarbete och grått övertidsarbete. Grått övertidsarbete uppstår till 

exempel då när arbetstagaren förväntar sig något dokument och öppnar e-post under natten till 

måndagen för att kolla om en japansk kund har svarat. Även nationella helgdagar, semestrar eller 

arbetskultur kan orsaka överraskningar. Utländska kunder har inte kanske tagit i beaktande finsk 

valborg och midsommarfirande. Å andra sidan tar finska arbetstagaren kanske inte i beaktande 

utländska helgdagar till exempel i USA såsom Washington´s Brithday eller Labor Day. Utökad 

flextidsarbete kan vara lösning på att grå övertidsarbete inte utförs i sådana fall när det behövs till 

exempel svaras på kundens e-post mitt i natten.  

 

3.2 Arbetstidsbokföring när det gäller övertidsarbete och distansarbete 
 

Den nya arbetstidslagen påverkar att utförandet av övertidsarbete blir lättare. Det finns två orsaker 

för det. Maximiantalet arbetstimmar per ett år ökar med den nya arbetstidslagen 872/2019. Enligt den 

 
187 Heinonen, Ulla. Etätyön johtaminen vaatii luottamusta, läsnäoloa ja läpinäkyvyyttä. 2021 sid. 20. 
188 Lehto och Engblom. Työaikasäännökset – käytännön käsikirja. 2019. s. 274 
189 Regeringspropositionen 158/2018 sid. 15 
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gamla arbetstidslagen 605/1996 var maximal arbetstid 2250 timmar per år.190 Enligt den nya 

arbetstidslagen 872/2019 är maximal arbetstid 2300 timmar per år.191 Med den nya arbetstidslagen 

blir maximal arbetstid 50 timmar mer än med den gamla lagen. Å andra sidan beräkning av 

övertidsarbete förändras. Enligt den nya arbetstidslagen 5 kap. 18 § får arbetstagarens arbetstid 

inkluderat övertidsarbete inte överstiga i genomsnitt 48 timmar i veckan under en tidsperiod av fyra 

månader.192 Den nya lagen gör därför utförandet av övertidsarbete lättare eftersom den gamla 

arbetstidslagen 4 kap. 19 § krävde att det avtalades med arbetstagarrepresentanter om extra 

övertidsarbete.193 Den nya arbetstidslagen kräver inte längre att man ska avtala med 

arbetstagarrepresentanter om extra övertidsarbete. 

 

Den nya arbetstidslagen innehåller ingen maximal mängd av övertidsarbete utan definierar i stället 

den maximala arbetstiden. Arbetstagaren som utför långa arbetsdagar samt övertidsarbete kan bli ett 

problem ur arbetsskyddets synvinkel. Det finns till exempel en fara för att arbetsdagen inte slutar 

under hela dagen utan arbete utförs från morgon bitti tills arbetstagaren går att sova. Arbetstagaren 

missar hela fritiden under en arbetsdag. Det leder till att arbetstagaren inte återhämtar sig tillräckligt 

när han eller hon inte har fritid alls. Arbetstagaren kanske inte ens märker sin belastning eftersom den 

växer gradvis. Om arbetstagaren utför även grått övertidsarbete vet arbetsgivaren inte när och hur 

mycket arbetstagaren utför arbete och därför kan inte ingripa i saken.194 Många arbetsgivare har inte 

ens en aning om hur mycket arbetstagaren utför grått övertidsarbete hemma. Det kan även vara så att 

arbetstagaren vill att arbete utförs gömt. Arbetstagaren kanske inte vill att arbetsgivaren är medveten 

om hur mycket han eller hon utför grått övertidsarbete. Tyvärr kan det vara en odräglig mängd av 

arbete som har blivit en norm i finska arbetsmarknader. 195 

 

Arbetstidslagen sätts i annorlunda position när arbete utförs utanför arbetsplatsen. Däremot motiverar 

Regeringspropositionen till ett synsätt att distansarbetets karaktär inte skiljer avsevärt sig från arbete 

som utförs på arbetsplatsen. Distansarbete förutsätter fortsättningsvis också arbetsskiftsförteckning 

som arbetsgivaren har gjort upp. Viktigt att notera är att arbetstagarens behov av arbetstidsskydd inte 

är mindre när arbetstagare utför distansarbete utanför arbetstagarens driftsställe.196 Hietala och 

 
190 Arbetstidslag 605/1996 
191 Regeringspropositionen 158/2018rd sid. 102 
192 Arbetstidslag 872/2019 
193 Arbetstidslag 605/1996 
194 Lehto och Engblom. Työaikasäännökset – käytännön käsikirja. 2019. s. 278-279 
195 Ojala, Satu. Supplemental work at Home among Finnish Wage Earners: Involuntary Overtime or Taking the 

Advantage of Flexibility? Nordic journal of workling life Studies. Vol.1 (2). 2011. sid 86 
196 Regeringspropositionen 158/2018. sid. 73 
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Kaivanto skriver att övertidsarbete kan vara värt att beräknas och definieras mellan arbetsgivaren och 

arbetstagaren.197 Tyvärr kan vissa kunskapsarbeten vara svåra att planera en vecka framemot. Till 

exempel om arbetet innehåller mycket distansarbete och utökad flextid kan det betyda att det exakta 

antalet arbetstimmar inte följs noggrant upp.198 Det att arbete inte är längre platsbundet förorsakar att 

tröskeln till att ta övertidsarbetet med sig hem minskar. När arbetstagaren utför övertidsarbete hemma 

uppstår aspekter som borde tas i beaktande när man planerar arbetstidskydd. 

 

Digitalisering förorsakar fragmentering av arbetsplats och tid. Å andra sidan kan digitalisering i bästa 

fall hjälpa till att följa arbetstagarens arbetstid.199 Den skapar nya möjligheter att mäta och räkna 

arbetstagarens arbetsbörda. Digitalisering skapar mer flexibelt arbetsliv men förorsakar också nya 

faror för arbetstagarens välmående och hälsa. När digitalisering skapar möjligheter att arbeta långa 

tidsperioder då börjar också risken för att arbetstagaren arbetar för mycket. Då kommer betydelsen 

av arbetssäkerhet med. Arbetstidslagen och arbetsskyddslagen ska stödja varandra för att de 

tillsammans ska skapa ett säkert arbetsliv.  

 

Arbetslivet har förändrats som sagt. Man får utföra arbete mer fritt vilket orsakar nya problem med 

reglering av övertidsarbete. Arbetstagaren har ett stort eget ansvar att se till att övertidsarbete inte 

utförs för mycket. Att göra klart när arbete utförs kan hjälpa till att följa arbetstimmar. Arbetstagaren 

borde ha möjlighet att sköta arbetet under arbetstid. I fallet HD:1995:19 hade A och B ingått i ett 

arbetsavtal vilket B arbetade 7,5 timmar varje dag. Det som var värd att märka i fallet var att kontorets 

öppethållningstid var längre än B:s arbetstid alltså kl. 7.00–16.30. Kontoret hade haft en annan 

arbetstagare också förut men på grund av personalminskning började B arbeta ensam i kontoret. B 

gjorde dagligen både mer- och övertidsarbete. A och B hade avtalats vid ingåendet av arbetsavtalet 

att B inte skulle arbeta mer än den avtalade arbetstiden. B borde själv ordna sin arbetstid på så sätt att 

den motsvarade den avtalade arbetstiden. A hade inte givit sitt tyst samtycke till att B skulle få arbeta 

övertid. Därför hade B inte rätt till ersättning för övertidsarbete.   

 

I rättsfallet HD:1995:19 är det lite konstigt att A visste att kontorets öppethållningstid var 9,5 timmar 

och arbetstagarens arbetstid 7,5 timmar. Hur kunde arbetsgivaren inte vara medveten om att B utförde 

övertidsarbete? Efteråt är det lätt att säga att kontorets öppettider borde ha förändrats eller B:s 

arbetsavtal borde ha anpassats till nya arbetstider för att övertidsarbete inte hade uppstått. Trots att B 

 
197 Hietala och Kaivanto. Työlaki käytännössä. 2008. sid. 116 
198 Remes, Mikaela. Artikeln Jag arbetar flera timmar i veckan under min ledighet – låter bekant? 2018 
199 Lehto och Engblom. Työaikasäännökset – käytännön käsikirja. 2019 sid. 278 
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hade fått övertidsförbud var arbetsomständigheter sådana att det var omöjligt att B skulle hinna göra 

allt under sin ordinarie arbetstid. Man skulle tro att A gav tyst samtycke till B att utföra övertidsarbete. 

B hade inte heller fått anvisningar om att kontoret borde stängas innan kontorets stängningstid om 

hans arbetstid annars hade uppfyllts. Också konstig med rättsfallet var det att bolaget inte hade hållit 

arbetstidsbokföring fast enligt arbetstidslagen är arbetsgivaren skyldig att hålla 

arbetstidsbokföring.200 I arbetstidslagen 605/1996 7 kapitlet 37 § står att ”arbetsgivaren ska bokföra 

antalet arbetstimmar och ersättningar som betalats för dem särskilt för varje arbetstagare”. Om 

arbetsgivaren har försummat sin skyldighet att bokföra arbetstagarens arbetstimmar borde han inte 

yrka hans omedvetenhet om A:s utförda övertidsarbete.201 

 

3.3 När har arbetstagaren rätt till ersättning för övertidsarbete? 
 

Arbetstagare som utför övertidsarbete ska få förhöjd lön för övertidsarbete om inte något annat har 

avtalats i kollektivavtalet. Övertidsarbete kan också helt eller delvis bytas ut till motsvarande avlönad 

ledighet. Rättsfallet HD:2002:36 handlade om ersättning av övertidsarbete och söndagsarbete. 

Bolaget C Oy Ltd hade inte betalat ersättningar till A. A:s arbete som bestod av att hemma samtala 

med personer i telefon. A ansåg att hennes arbete tillhörde till arbetstidslagens tillämpningsområde. 

A fick inte själv bestämma över sina arbetstider. A presenterade grunder för sina ersättningar för 

övertidsarbete och söndagsarbete. Bolaget hade inte något dokument för att neka A:s arbetstimmar. 

Därför togs arbetstagarens arbetsbokföring som utgångspunkt när det gällde ersättning för 

övertidsarbete och söndagsarbete. Arbetsgivaren befinner sig i en svag position om dokumentation 

av arbetstidsbokföring har varit bristfällig.202  

 

A:s arbetsskift kunde övervakas och det hade också övervakats. Det hade klart avtalats i arbetsavtalet 

mellan A och bolaget att bolaget fick förordna hennes arbetstider. Dessa arbetstider har givits i en 

arbetsskiftsförteckning. A har stått till arbetsgivarens förfogande enligt arbetsskiftsförteckningens 

givna tider samt genast svarat på kundsamtal. Arbetsgivarens ordningsrätt syns även på A:s 

arbetsbeskrivningsinstruktioner. I instruktionerna står att hennes arbete ska övervakas regelbundet. 

A:s arbetsskift som följde arbetsskiftsförteckningen ansågs med stöd av 2 § mom. 1. 3:e punkten i 

den gamla arbetstidslagen 9.8.1996/605 falla inom lagens tillämpningsområde, då arbetsgivaren hade 

bestämt hur arbetstiden skulle ordnas och övervakas så att arbetstiden följdes.  

 
200 Peittola, Paula. Ylitöiden sääntely ja korvaaminen. 2004 sid. 24-25 
201 Peittola, Paula. Ylitöiden sääntely ja korvaaminen. 2004 sid. 25 
202 Lehto och Engblom. Työaikasäännökset. 2019. sid. 19-20 
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Helgdagar kan orsaka ibland förvirring när arbetstagare och arbetsgivare tillämpar arbetstidslagen. I 

följande fall var det oklart om A kunde få övertidsarbetsersättning för övertidsarbete per vecka för 

arbete som utfördes på midsommarafton. I rättsfallet AD:2004-23 var det frågan om tillämpning av 

reglering av övertidsarbete på midsommarafton. Arbetstagaren hade utfört övertidsarbete på 

midsommarafton. A hade utfört arbete en timme. Arbetsgivaren hade betalt till A ersättning för arbete 

som har utförts på midsommarafton en timme för 50 % förhöjt lön. Midsommarafton ligger alltid på 

fredag. Midsommaraftons etablering fast på fredagen innebär att kollektivavtalets reglering i 

praktiken aldrig uppfyller 100 % förhöjd lön för arbete som har utförs på midsommaren. Under 

arbetsveckan som börjar på måndag kan arbete som utförs på midsommarafton inte vara 

övertidsarbete per vecka. Enligt kollektivavtalsersättning för arbete på midsommarafton betalades 

övertidsarbete per vecka. Enligt 1996/605 lagen betalas övertidsersättning per vecka för de 

arbetstimmar som överskrider den ordinarie arbetstiden per vecka. Då skall lönen betalas förhöjd med 

50 %. I detta fall var det omöjligt att arbetstagarens övertidsarbete per vecka skulle överskridits. 

Midsommarveckan innehåller endast fyra arbetsdagar. Därför hade arbetstagaren inte utfört 

övertidsarbete. Käromålet avkastades. 

 

Begreppet övertidsarbete kan vara svårt att uppfatta i arbetstidslagen. Ett tolkningsproblem kan leda 

till tvister som handlar om ersättning av övertidsarbete. Ett annat problem som reglering av 

övertidsarbete möter är förutsättningar för övertidsarbete. Arbetstagare och arbetsgivare kan ha helt 

olika förväntningar när och var övertidsarbete utförs. Ett tyst samtycke orsakar ofta förvirring. En 

arbetstagare tror att arbetsgivaren är medveten om att han eller hon ska utföra övertidsarbete när 

arbetsgivaren förväntar sig att arbetstagaren utför arbetet under ordinarie arbetstiden.203 Tyst 

samtycke är giltigt endast då när det råder ömsesidigt samförstånd om att arbetet utförs.204  

 

Rättsfallet HD:2001:51 är intressant eftersom den handlar om tidsperioden 1.7.1996 - 18.12.1998. 

Den gamla arbetstidslagen 605/1996 trädde i kraft 23.11.1996. Högsta domstolen fick lösa om man 

ska tillämpa arbetstidslagen från 1946 till arbetstidsperioden som fanns innan arbetstidslagen 

605/1996 trädde i kraft. Frågan behandlades inte i regeringspropositionen 34/1996. En arbetstagare 

väckte talan mot arbetsgivaren och yrkade på obetalda övertidsersättningar från år 1996. Högsta 

domstolen dömde så att den nya arbetstidslagens stadgande om tiden för väckande av talan skulle 

tillämpas i fråga om de övertidsersättningar som hänförde sig till tiden före 23.11.1996. 

 
203 Peittola, Paula. Ylityöiden sääntely ja korvaaminen. 2004. sid. 81 
204 Regeringspropositionen 158/2018 rd. sid. 96 
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Det kan uppstå även i framtiden liknande tolkningsproblem om arbetstidsperioden ligger mellan den 

gamla arbetstidslagen 605/1996 och den nya arbetstidslagen 872/2018. Därför var det intressant att 

läsa hur Högsta domstolen valde att bedöma fallet. I regeringspropositionen 158/2018 tas fram i 49 § 

om utjämningsperioden. Regeringspropositionen anser att övergången från uppföljningen av det 

maximala antalet övertidstimmar kan medföra svårigheter för arbetsgivaren, om övergången sker 

under en utjämningsperiod eller annan granskningsperiod. Regeringspropositionen 158/2019 föreslår 

att arbetsgivaren i stället för 18 § i denna lag får iaktta det maximum för övertidsarbete som anges i 

19 § i den arbetstidslagen 605/1996, tills ett år har gått från ikraftträdandet. Arbetsgivaren kan välja 

antingen det maximala antalet övertidstimmar enligt den gamla lagen eller den maximala arbetstiden 

enligt den nya lagen.205  

 

Följande rättsfall har internationell natur eftersom det var frågan om projektarbete i utlandet. I 

rättsfallet HD:1986-II-95 var det bland annat frågan om ersättning för övertidsarbete.  A hade skrivit 

ett arbetsavtal med bolaget X i Helsingfors 17.6.1981. Enligt arbetsavtalet var ordinarie arbetstiden 

åtta timmar per dag sex dagar i veckan och att övertidsarbete skulle ersättas enligt 

arbetstidsbestämmelserna i stationeringslandet. A hade ersatts arbetstiden som överskrider den 

ordinarie arbetstiden. Överskridande arbetstid ersatts på så sätt att lönen förhöjdes med 50 procent. 

A fick inte 100 procents förhöjning från dagligt övertidsarbete. Han fick inte heller grundlön plus 50 

procents förhöjning per vecka när han arbetade sjätte dag per vecka de första åtta timmarna. Det var 

oklart om det borde tillämpas både finsk och utländsk lag med övertidsersättningar. Men eftersom 

det var frågan om ett finskt företag och ett projektarbete verkar det rimligt att Högsta domstolen 

dömde så att det tillämpades finsk arbetstidslag. Överenskommelsen om den ordinarie arbetstiden 

ansågs vara giltig, men ersättningen för övertidsarbete skulle bedömas enligt finsk lag dock med 

iakttagande av stationeringslandets kalender.  Arbetstagaren hade rätt till ersättning för övertidsarbete 

enligt finsk lag. 

 

I föregående rättsfall valde man att tillämpa den finska arbetslagen. Både parterna var finländska fast 

själva arbetet utfördes utomlands. Fast rättsfallet är gammalt och dåtiden tillämpades arbetstidslagen 

från 1946 är den ändå i linje med den nya arbetstidslagen 872/2019. I den nya arbetstidslagen står det 

att arbete som utförs i Finland tillämpar den finska arbetstidslagen. Däremot har lagen ett tillägg om 

att om arbetet och arbetsavtalet har något att göra med andra länder kan något annat lands 

 
205 Regeringspropositionen 158/2018 sid. 126 
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arbetstidslag tillämpas. I sista hand om det blir oklart över att vilken landslag ska tillämpas kan man 

tillämpa Rom I-konventionens artikel 2. Enligt konventionen tillämpas i en arbetstagares arbetsavtal 

det lands arbetstidslag där arbetstagaren vanligen arbetar.206  

 

Rättsfallet AD:2017-73 handlar om tolkning av arbetsavtal och övertidsarbete per vecka. Frågan var 

hur tjänstemannaavtal tolkas när tjänstemannen hade utfört övertidsarbete på en ledig dag. Borde 

tjänstemannaavtal tolkas på ett sådant sätt att övertidsersättning per vecka är lönen höjd 100 procent 

även när arbetet överskrider åtta timmar. Avgörande i fallet var hur tolkas av pappersindustrins 

tjänstemanavtal 15 § 9 momentens 1 kapitel och 10 moment tolkas. Tolkas tjänstemannaavtal på så 

sätt att övertidsarbete som utfördes på en ledig dag betalas med 100 procents höjda lön. 

Kollektivavtalet ska tolkas enligt avtalets ordalydelse, texthistoria och etablerat tillämpningsområde. 

Enligt rådande praxis inom branschen tolkades fallet på så sätt att allt utförda arbete på en ledig dag 

betalas med 100 procents höjda lön. Tjänstemannaförbundets käromål godkändes.  

 

Rättsfallet AD:2020-15 handlar om tolkning av kollektivavtalet när det gäller om övertidsersättning. 

I rättsfallet krävdes en bekräftelse på att en arbetstagare som utförde oavbrutet treskiftsarbete skulle 

få övertidsersättning för arbete som utfördes på en ledig dag.  Arbetstagaren borde ersättas för de 

nionde och tionde timmarnas övertidsarbete som utfördes på en ledig dag. Nionde och tionde timmars 

övertidsarbete krävdes för att det skulle ersättas med en 100 procent högre lön i stället för den 50 

procents höjning som hade betalats till arbetstagaren för utfört övertidsarbete på en ledig dag. Det var 

obestridligt med parterna att dygnsövertidsarbete som utfördes under ett veckoslut eller helgdagsafton 

ersattes med 100 procents höjda lön.  

 

Oenighet gällde övertidsarbete som utfördes över åtta timmar i andra lediga dagar än lördag, söndag 

eller helgdagsafton av en tjänsteman som utförde treskiftsarbete. Övertidsarbete per dygn betalas för 

första två timmar med 50 procent och därefter kommande timmar med 100 procents höjda lön. 

Däremot på lördag, söndag eller helgdagsafton utförda övertidsarbete per dygn betalas med 100 

procents höjda lön. Övertidsarbete per vecka betalas för två första timmar med 50 procents höjda lön 

och därefter kommande timmar med 100 procents höjda lön. Mot bakgrunden för kollektivavtalet och 

ordformuleringen i kollektivavtalet som ansåg att det inte hade fastställts att tvistefrågan i 

kollektivavtalet skulle tolkas på så sätt som kärande presenterades. Käromålet avkastades.  

 

 
206 Engblom och Lehto. Työaikasäännökset. 2019 s.19-20. 
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I föregående två rättsfall tolkas kollektivavtalets innehåll om utförda övertidsarbete på en ledig dag. 

Dessa två olika rättsfall kom fram till olika resultat. Därför var det intressant att redovisa dessa två 

rättsfallen och jämföra varför de kom till olika resultat. Det var frågan om två olika kollektivavtal i 

olika branscher och det var orsaken varför en arbetstagare fick övertidsersättning för övertidsarbete 

som fördes på en ledig dag i rättsfallet AD:2017-73. Däremot fick den andra arbetstagaren i det andra 

rättsfallet AD:2020-15 inte övertidsersättning för övertidsarbete på en ledig dag eftersom branschen 

var arbetstagaren arbetade hade annorlunda kollektivavtal. 

 

3.4 Varför utför arbetstagaren övertidsarbete utan ersättning? 
 

Ersättningsfritt övertidsarbete utfördes 2018 slumpmässigt eller månatligt av 14 procent arbetstagare 

och 24 %  lägre tjänsteman.207 En arbetstagare som jobbar flera timmar i veckan under hennes eller 

hans ledighet sänker sin lön och förvränger arbetsmarknaden. Grå övertid är problematiskt för 

personen själv och hennes eller hans välmående men också för arbetsplatsen, arbetsgivaren och 

arbetsmarknaden. Att utföra allt arbete bara på arbetstiden har blivit allt svårare tack vare snabb 

utveckling av tekniken. Coronapandemi har högst antagligen påverkat kraftigt också grått 

övertidsutförande. Det som sysslas hemma syns ingenstans. På arbetsplatsen ser arbetsgivaren och 

arbetstagaren att jaså personen X arbetar övertid igen. Det kan vara svårare att dra gränsen när 

arbetstagaren arbetar hemma i stället på arbetsplatsen. På arbetsplatsen är det lättare att bevaka vad 

de anställda gör. Arbetsgivaren har lättare att gripa in om arbetstagaren arbetar för mycket på 

arbetsplatsen. Också andra anställda kan berätta om de misstänker att en arbetstagare utför för långa 

arbetsdagar.  

 

En bra arbetsgivare forskar varför arbetstagaren behöver utföra så mycket övertidsarbete. När 

arbetsformer utvecklar sig så tar det kanske längre för arbetsgivaren att märka utförandet av grått 

övertidsarbete. Däremot behöver arbetsgivaren inte jobba som detektiv för att märka om 

arbetstagaren skickar mycket e-post i konstiga tider. Fast arbetsgivaren märker att arbetsgivaren utför 

grått övertidsarbete kan det vara svårt att komma fram till hur mycket arbetstagaren utför grått 

övertidsarbete på riktigt.208 I synnerhet i fall när en enskild arbetstagare pensioneras eller dör kan det 

orsaka överraskningar över hur stora arbetsmängder arbetstagaren har utfört undangömt. Det kan 

orsaka behov av att anställa fler än bara en arbetstagare till arbetsplatsen. 

 

 
207 Lyly-Yrjänäinen, Maija. Työolobarometri 2018 loppuraportti. 2019 
208 Lehto och Engblom. Työaikasäännökset. 2019 s. 278 
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Arbetstagaren borde komma ihåg att om man utgör grått övertidsarbete leder det till att man ger en 

gåva till arbetsgivaren, alltså gratis arbetstimmar. Arbetstagaren själv däremot får lägre lön och sämre 

pension. Arbetssituationen kan påverka om arbetstagaren inte vågar vägra att ta emot för mycket 

jobb.209 Att utföra övertidsarbete kräver arbetstagarens godkännande men tyvärr uppstår det ganska 

ofta situationer när det finns så mycket arbete att arbetstagaren behöver utföra övertidsarbete. Då kan 

det vara svårt att neka när arbetsgivaren frågar om arbetstagaren kan arbeta lite extra. Då kan även 

grått övertidsarbete uppstå lättare. Att tröskeln för att neka att ta emot arbete kan vara ganska hög i 

synnerhet om arbetstagaren har det synsättet att extra arbete ska göras som övertidsarbete och inte på 

så sätt att man anställer flera människor.210 

 

Övertidsarbete förutsätter arbetsgivarens initiativ och arbetstagarens samtycke till det. Samtycke har 

orsakat vissa problem. Enligt arbetstidslagen 872/2019 5 kap. 17 § samtycke ska ges varje gång. 

Arbetstagaren kan inte ge allmän tillåtelse att utföra övertidsarbete i arbetsavtalet. Däremot kan 

arbetstagaren anmäla sin vilja i varje fall om hon är intresserad av övertidsarbete. Ett sådant samtycke 

brukar ha betydelse om arbetsgivaren vill anställa arbetstagaren eller inte. Hietala och Kaivanto 

påminner att ”arbetstagaren har alltid rätt att neka att utföra övertidsarbete”.211 Arbetsgivaren ska 

inte pruta på arbetstagarens rättighet att varje gång fundera om hon eller han vill arbeta övertid eller 

inte. Lagen 872/2019 innehåller ett undantag om att en kortare tidsperiod kan arbetstagaren ge sitt 

samtycke till övertidsarbete för en bestämd, kortare tidsperiod åt gången om detta är behövligt med 

tanke på arbetsarrangemangen.  

 

Den största orsaken att utförda grått övertidsarbete är att få färdigt ogjorda och halvfärdiga 

arbetsuppgifter. Grått övertidsarbete brukar relatera till att det finns en stor arbetsmängd, autonom 

arbetstidsanvändning samt möjligtvis att det uppstår nya arbetsorganisationsformer. 212  Det kan dras 

en slutsats att antagligen coronapandemin har ökat grått övertidsarbete eftersom pandemin har 

påverkat kraftigt många arbetstagarens arbetsmängd, autonom arbetstidsanvändning och skapat 

antagligen även nya arbetsorganisationsformer. Coronapandemi har tvingat att byta arbetsmetoder. 

Arbetets natur har till och med förändrats i olika industrier när anställda är tvungna att utföra arbetet 

hemma.213  

 
209 Remes, M. Jag arbetar flera timmar i veckan under min ledighet – låter bekant? 2018 
210 Pilke, Antti. Uusi työaikalaki voi lisätä ylityöiden paiskimista – SAK: Yhteiskunnallisesti iso kysymys. 2018 
211 Hietala och Kaivanto. Työlaki käytännössä. 2008. sid. 117. (Min egen översättning.) 
212 Ojala, Satu. Supplemental work at Home among Finnish Wage Earners: Involuntary Overtime or Taking the 

Advantage of Flexibility? Nordic journal of workling life Studies. Vol.1 (2). 2011. sid 80 
213 Parham och Rauf. Covid-19 and obligatory remote working in heis: an exploratory study of faculties’ work-life 

balance, well-being and productivity during the pandemic. 2020 sid 385 
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Rättsfallet HD:1990:127 visar att kulturen i branschen kan påverka kraftigt arbetstagarens 

övertidsersättningar. I rättsfallet HD:1990:127 hade arbetsgivaren Creator Oy inte betalat till 

arbetstagaren A ersättningar för övertidsarbete trots att han hade gjort kontinuerligt övertidsarbete. A 

arbetade som reklamplanerare. Arbetstagaren motiverade att det inte betalas övertidsarbete till 

anställda i reklambyrån som arbetar som art director eller copywriter på grund av rådande praxis inom 

branschen. Ersättning av övertidsarbete anses inkluderas i deras lön. Enligt lagen om arbetstiden inom 

handelsrörelser och kontor 7 kap. 9 § moment säger att ”Avtal, genom vilket arbetstagare enligt 

denna paragraf tillkommande förmåner inskränkes eller ovan nämnda förhöjda lön innefattas i 

grundlönen, är ogiltigt”.214 Arbetstagaren har fått fritt välja sin arbetstid men övertidsarbete hade 

utförts med arbetsgivarens vetskap. En reklamplanerare i tjänst hos en reklambyrå hade oberoende 

av rådande praxis inom branschen rätt till ersättning för tilläggs- och övertidsarbete i enlighet med 

lagen om arbetstiden inom handelsrörelser och kontor. 

 

I föregående rättsfallet antog arbetsgivaren att ersättning för övertidsarbete ansågs inkluderas i 

arbetstagarens lön. Totallöneavtal var ganska ovanliga förut men nu blir de alltmer vanliga. Med 

totallön menas att arbetstagare får lönen som innehåller alla lönetilläggen och ersättningar för utfört 

arbete. Totallöneavtal möjliggör mer fritt sätt att arbeta. Arbetsgivaren behöver inte hålla koll på 

utförda arbetstimmar och bokföra dem. Arbetsgivarna har börjat göra alltmer totalersättningsavtal 

som inkluderar även övertidsarbete. Arbetstagarna har börjat kopiera entreprenörernas stil, alltså 

arbete ska göras fast det skulle betyda att arbete utförs även på fritiden.215 Arbetets utförande är inte 

längre bunden på en viss plats. Arbetstagare kan arbeta som entreprenör. De kan arbeta var som helst 

när som helst.  

 

Också rättsfallet HD:2012:82 handlar om totallön. Avtalsparterna hade kommit överens i arbets- och 

löneavtal om en totallön som var högre än minimilönen enligt kollektivavtalet och som i avtalen hade 

uppgetts inkludera lönetilläggen enligt kollektivavtalet.  Enligt kollektivavtalet var det inte möjligt 

att i den tim- eller månadslön som skulle betalas till en arbetstagare inkludera lönetillägg och 

ersättningar. Högsta domstolen bestämde att arbetsgivaren ska betala de kvälls-, natt- och 

söndagstillägg som denne yrkat, eftersom det inte hade visats att man skulle ha avtalat om något annat 

än om tim- och månadslön och eftersom det således inte hade visats att de lönetillägg som enligt 

kollektivavtalet tillkom arbetstagaren hade betalats. 

 
214 Lagen om arbetstiden inom handelsrörelser och kontor.  
215 Marjakangas, Terhi. Kokonaispalkassa voi olla sudenkuoppa. 2016b 
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Högsta domstolen fick lösa en fråga om var Oy X Ab som arbetsgivare kan i dessa omständigheter 

yrka på en bestämmelse som finns i avtalet. Enligt bestämmelsen kan alla lönetillägg som finns i 

kollektivavtal inkluderas i totalalönen. Men frågan kan tolkas även på ett annat sätt: En annan väg är 

att fråga om A ändå hade förmån till att få kvälls-, natt- och söndagsersättningar trots att det fanns 

bestämmelsen om totalalönen. Arbets- och löneavtalets ordformuleringar stöder inte på en sådan 

slutsats att grundlönen ens skulle vara den beräknade minimilönen i kollektivavtalet eller något annat 

belopp mellan det överenskomna beloppet och minimilönen. Om det hade funnits en annan mängd i 

avtalet som skulle ligga mellan den mängd som har avtalats i löneavtalet och minimilönen så skulle 

detta överskridande belopp i lönen enligt kollektivavtalet betraktas att vara kvälls-, natt- och 

söndagsersättningar i totala lönen.  

 

Som motsats kan bestämmelsen om den totala lönen tolkas på så sätt att arbetstagaren själv genom 

att acceptera arbets- och löneavtal samt grundlönen som överstiger minimilönen övergav sina 

rättigheter till dessa bidrag enligt arbetstidslagen och kollektivavtalet. Däremot ansåg Högsta 

domstolen att bidrag som hade avtalats var oklart och lämnar rum för tolkning. Det är emellertid klart 

att den lön som utbetalats till arbetstagaren stred mot gällande kollektivavtal, åtminstone i den mån 

kollektivavtalet kräver att kvälls-, natt- och söndagsbidrag betalas ut till arbetstagaren på ett visst sätt. 

Arbetstagaren är alltid den svagare parten enligt arbetsrätten och grundlagen. I Finlands grundlag 

11.6.1999/731 2 kap. 18 § står att ”det allmänna skall sörja för skyddet av arbetskraften”.216 I 

arbetsavtalet är avtalsparterna inte jämställda. Arbetstagaren finns i en svagare position jämfört med 

arbetsgivaren. Om arbetsavtalet är oklart och det har upprättats av en arbetsgivare tolkas avtalet till 

förmån av arbetsgivaren. Oy X Ab har inte preciserat hur bolaget har betalt A:s kvälls-, natt- och 

söndagsarbete. Det har därför inte fastställts att A utöver grundlönen fick utbetalning av kvälls-, natt- 

och söndagsarbete i enlighet med kollektivavtalet.  

 

Totalersättningsavtal borde bevakas mer eftersom enligt Koskinen de orsakar alltmer arbetsrättsliga 

tvister.217 Arbetsgivaren måste kunna bevisa att arbetstidslagen har följts. Totallöneavtal betyder inte 

heller att arbetsgivare kan driva arbete hur mycket som helst på arbetstagarens bekostnad. I värsta 

fall kan totallön leda till att arbetstagaren jobbar allt för mycket utan ersättning. När det är frågan om 

en helt vanlig arbetstagare ska arbetstidslagen följas. Om arbetstagaren och arbetsgivaren avtalar om 

 
216 Finlands grundlag 11.6.1999/731 
217 Marjakangas, Terhi. Kokonaispalkassa voi olla sudenkuoppa. 2016b 
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totallöneavtalet ska arbetsgivaren då kunna bevisa att alla lagenliga lönetilläggen har betalats till 

arbetstagaren.218 

 

 Långa arbetsdagar kan ha blivit som norm för nuvarande människan.219 Grått övertidsarbete kan leda 

till att arbetsgivare inte vet hur länge arbetstagaren har arbetat. Då vet man inte heller hur stor 

arbetspress arbetstagaren bär. Grått övertidsarbete utförs ofta undangömt. Arbetstagaren vill kanske 

inte att ens berätta hur mycket tid en svår arbetsuppgift har krävt.220 I företagslivet har övertidsarbete 

använts som en resurs. Det är enklare för företaget att använda den erfarna permanenta arbetstagarens 

arbetsbörda än att anställa flera nya arbetstagare. Arbetet har blivit mer personifierat. Det kan vara 

att vissa arbetsuppgifter kan utföras bara av en arbetstagare i företaget. Då har arbetet blivit 

individualiserat och personifierat. Det kan vara att arbetsgivare förväntar sig att arbetstagare utför 

arbetet undangömt. Undangömt arbete kan vara det att arbetstagaren förväntas att vara tillgänglig och 

nåbar även efter den ordinarie arbetstiden.221 

 

Arbetstagare som behöver oroa sig över anställningsförhållandet blir lättare utbränt. Utbränning kan 

bli värre om arbetstagaren har svårt att släppa sig från arbetet på fritiden. Arbetet borde vara en del 

av människans liv. Arbetet borde inte dominera hela tiden människans liv. Individuella faktorer 

påverkar hur människan hanterar sitt arbetsliv och andra delar i sitt liv. Arbetstagaren som har svårt 

att koppla av efter arbetet kan ha nytta av att försöka hitta olika fritidsaktivitet i stället för att bara 

stanna på soffan hemma. Det kan även krävas att arbetaren reser någonstans för att glömma arbetet 

för en stund.222 

  

 
218 Marjakangas, Terhi. Kokonaispalkassa voi olla sudenkuoppa. 2016b 
219 Ojala, Satu. Ansiotyö kotona ikkuna työelämään – kotona työskentelyn käsitteet, piirteet sekä yhteydet hyvinvointiin. 

2014.  sid 33 
220 Ojala. Ansiotyö kotona ikkuna työelämään; kotona työskentelyn käsitteet, piirteet sekä yhteydet hyvinvointiin. 2014. 

sid 73 
221 Ojala, Satu. Ansiotyö kotona ikkuna työelämään – kotona työskentelyn käsitteet, piirteet sekä yhteydet hyvinvointiin. 

2014. sid. 101. 
222 Ojala, Satu. Ansiotyö kotona ikkuna työelämään – kotona työskentelyn käsitteet, piirteet sekä yhteydet hyvinvointiin. 

2014. sid. 101. 
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3.5 Arbetsgivarens ansvar för arbetstagarens utförande av övertidsarbete och grått 
övertidsarbete 

 

Tidigare hade arbetsgivare full kontroll över arbetstagarens arbetstid men nu har arbetslivet kommit 

så långt att arbetstagaren själv ska ha full kontroll över sin arbetssituation.223  Det kan vara så att 

arbetsgivaren inte ens är medveten om var arbetet utförs.224 Därför kan det bli så att arbetstagaren i 

praktiken måste ta ansvar för sin egen tidsanvändning och arbetsuppgifter samt utförandet av arbete 

och arbetstider när han eller hon arbetar. Arbetsgivaren kan bara följa arbetets kvalité och 

produktivitet.225 Men samtidigt arbetsgivaren borde också sätta fokus på arbetstagarens välmående i 

arbete för att arbetstagaren orkar i ständigt förändrande arbetsliv. 226 

 

Enligt arbetarskyddslagen 1:1 är arbetsgivarens skyldighet att övervaka arbetsomständigheter och 

arbetsmiljö. Arbetsgivaren borde då försöka organisera arbete mer jämlikt så att inte enskilda 

arbetstagare gör även andras arbete. Om andra anställda är riktigt oerfarna och inte kan sitt arbete då 

borde det organiseras tid för den arbetstagaren som kan arbetet att utbilda också andra. Men förstås 

tar det tid från andra arbetsuppgifter men möjligtvis sparar tid i framtiden. Arbetarskyddslagen finns 

för att arbetsklimatet skulle förbättras inte försämras. Arbetstagarens arbetsförhållanden ska vara 

trygga och därför kan inte enskild arbetstagare bära hela organisationens arbetsbörda.  

 

Arbetsgivaren borde stödja en sådan arbetstidskultur som inte uppmuntrar arbetstagare att utföra för 

långa arbetsdagar eller ta arbetsuppgifterna med sig hem.227 Arbetsorganisationen borde se till att 

arbetstagaren inte gör för mycket arbete utan att arbetsorganisationen är medveten om det.228 Om 

arbetstagare arbetar endast under ordinarie arbetstid kan distansarbetet orsaka fysiologiska fördelar 

hos arbetstagaren. Parham och Rauf förklarar att arbetstagare som utför distansarbete kan ha lägre 

blodtryck jämfört till om arbetstagare skulle arbeta i kontoret. Men om arbetstagare som utför 

distansarbete arbetar regelbundet efter ordinarie arbetstid kan det påverka negativt både på den 

psykiska och fysiska hälsan.229 

 

 
223 Engström. Är du ständigt nåbar? 2018 
224 Lehto och Engblom. Työaikasäännökset. 2019. s. 273 
225 Lehto och Engblom. Työaikasäännökset. 2019. s. 274 
226 Arbetarsskyddscentralen. Psykosocial belastning. 2020a. 
227 Ojala. Ansiotyö kotona ikkuna työelämään – kotona työskentelyn käsitteet, piirteet sekä yhteydet hyvinvointiin. 2014. 

sid. 110 
228 Ojala. Ansiotyö kotona ikkuna työelämään – kotona työskentelyn käsitteet, piirteet sekä yhteydet hyvinvointiin. 2014. 

sid. 111 
229 Parham och Rauf. Covid-19 and obligatory remote working in heis: an exploratory study of faculties’ work-life 

balance, well-being and productivity during the pandemic. 2020 sid 389 
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Arbetsgivarens eget beteende har en stor betydelse för hurdan kultur det skapas på arbetsplatsen. 

Arbetstagare som känner pressen att svara på e-post på fritiden rapporterar oftare negativa 

hälsoeffekter.230 Chefer får inte förvänta sig att arbetstagaren utför grått övertidsarbete.231 Om 

verkställande direktör skickar e-post 23 december gällande samarbetsförhandlingar på arbetsplatsen 

nästa år får anställda ganska stark respons att VD inte bryr sig om de anställdas fritid. Arbetstagare 

blir trötta vilket leder till ännu mer spänd atmosfär. Barber, Conlin och Santuzzi antar att desto mer 

arbetsplatsens kultur uppmanar på att svara på e-post även på fritiden ju svårare har arbetstagaren att 

hitta balans mellan arbetstid och fritid. 232 

 

Arbetsgivarens uppgift är minimera risker och olägenheter som kan finnas på arbete. En av de 

viktigaste uppgifter för arbetsgivaren är att sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbete. 

Arbetsgivaren ska ta hand om att arbetstagarna inte utför för mycket övertidsarbete. För mycket 

övertidsarbete kan riskera arbetstagarens hälsa och välmående. Därför ska arbetsgivaren följa 

noggrann arbetstidsbokföring för att ingripa om arbetstagaren utför för mycket arbete. Arbetsgivaren 

ska ingripa om han eller hon märker att arbetstagaren arbetar på eget initiativ utanför arbetstagarens 

arbetsskift. En sådan situation kan uppstå om arbetstagaren kommer till arbetsplatsen allt för tidigt 

och börjar utföra sina arbetsuppgifter eller om arbetstagaren ringer arbetsamtal på fritiden.  

 

Remes lyfter fram att ”en bra arbetsgivare är medveten om risken för grå övertid och gör upp 

konkreta riktlinjer, till exempel för när arbetstagare ska vara anträffbara.”233 Arbetsgivaren borde 

skapa linjer som följs. Det kan hjälpa till att undvika utförandet av övertidsarbete och grått 

övertidsarbete på fritiden om arbetstagare och arbetsgivare avtalar att arbetstagaren inte ska läsa eller 

skicka ett mejl på fritiden. Arbetstagaren borde kunna prata öppet om grått övertidsarbete med 

arbetsgivaren. Ombudsmannen kan hjälpa med saken i synnerhet om ingenting händer och 

arbetsgivaren inte tar på alvar arbetstagarens arbetssituation.234 Arbetlivet har blivit föränderligt och 

därför borde arbetstagarna få fullständig information om sina arbetsvillkor i syfte att ta vara på rätten 

att inte vara tillgänglig utanför ordinarie arbetstid. Det är viktigt att arbetstagaren och arbetsgivaren 

diskuterar om vad som förväntas av arbetstagaren i arbete.  

 

 
230 Barber, Conlin och Santuzzi. Workplace telepressure and work–life balance outcomes: The 

role of work recovery experiences. 2019. sid. 350 
231 Kellman. Oletko harmaan ylityön tekijä? Varsinkin asiantuntiapiireissä tehdään ylityötä palkatta. 2018 
232 Barber, Conlin och Santuzzi. Workplace telepressure and work–life balance outcomes: The 

role of work recovery experiences. 2019. sid. 351 
233 Remes. Jag arbetar flera timmar i veckan under min ledighet – låter bekant? 2018 
234 Kellman. Oletko harmaan ylityön tekijä? Varsinkin asiantuntiapiireissä tehdään ylityötä palkatta. 2018 
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Arbetarskyddslagens mening är att säkerställa arbetstagarens arbetsförmåga under hela 

arbetskarriären. Arbetsmiljön ska därför vara säker och hälsosam. Lagen ska säkerställa och försöka 

minimera olycksfall och yrkessjukdomar samt främja fysisk och mental hälsa. Arbetsgivaren borde 

inse att arbetstagarens hälsa och säkerhet är de viktigaste delarna av företagets verksamhet. Varje 

företag behöver arbetstagare för att utföra sin verksamhet. Övertidsarbete borde följa systematiska 

och långvariga rutiner. Arbetsskyddslagen täcker alla former av arbete. Därför gäller lagen även vid 

övertidsarbete och distansarbete. Däremot gäller arbetarskyddslagen inte vid grått övertidsarbete. I 

lagen definieras att den gäller arbete som en arbetstagare på grund av arbetsavtal utför för en 

arbetsgivare mot ersättning under dennes ledning och övervakning. Grått övertidsarbete är sin natur 

övertidsarbete utan ersättning.  

 

Flexibelt arbetsliv kan öka arbetstagarens välmående men vissa kan det förena med stress och 

ohälsa.235 Arbetstagare borde bemötas som individer. Vissa saker passar för en men det betyder inte 

att de passar för alla. Arbetslivet innehåller så många olika slags arbetstagare att arbetsgivaren ska 

vara noggrann med att kunna stödja varje individ på så sätt som just denne behöver. Men också 

arbetstagaren borde våga kräva vissa rättigheter och inte nöja sig med saker som är mindre bra i sitt 

arbete. Om arbetsbelastning växer för mycket borde både arbetstagaren och arbetsgivaren göra 

någonting åt saken. Ingen part vinner om arbetstagaren utbränner sig själv i arbetslivet.  

 

I dagens arbetsliv förväntas att arbetstagarna är mångkunniga. Det är viktigt är uppmärksamma 

kontinuerliga möjligheter för utbildning. Arbetsgivaren ska ge undervisning och handledning. 

Arbetstagarens belastning i arbetsplatsen minskar om han eller hon får tillräcklig introduktion i 

arbetet enligt arbetarskyddslagens 2. kapitel 14 paragraf. När arbetstagaren har fått tillräcklig 

introduktion i arbetet borde det även minska övertidsarbetets mängd. När arbetstagaren har tillräckligt 

goda kunskaper för att utföra sina arbetsuppgifter då borde han eller hon hinna utföra arbetet under 

ordinarie arbetstid utan att behöva utföra övertidsarbete eller grått övertidsarbete. 

 

De åtgärder som vidtagits under coronapandemin har påverkat arbetstagarnas sätt att arbeta. Digitala 

lösningar har satts i större fokus.236 Under pandemin har det synnerligen blivit viktigt att arbetstagaren 

får vid behov kompletterande information till exempel om olika datorprogram som behöver användas 

när man utför distansarbete. När arbetstagaren får tillräcklig handledning borde arbetsuppgifter 

 
235 Arbetsmiljöverket. Det nya arbetslivets gränslöshet kräver tydlighet från arbetsgivaren. 2018 
236 Bjon. Hbl.fi. EU-parlamentet: Ja till rätten att inte vara uppkopplad på fritiden. 2021.  
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utföras smidigare och på så sätt minska övertidsarbete och grått övertidsarbete. Handledning kan 

behövas också när arbetstagaren börjar att utföra distansarbete för att organisera sitt arbete. 

Undervisning och handledning borde ges alltid vid behov, i synnerhet när en organisation finns i 

någon förändringsprocess. 

 

I arbetarskyddslagens 2 kapitel står det att arbetstagaren borde få undervisning och handledning i 

syfte att förhindra olägenheter och risker på arbetsplatsen. När olägenheter eller hot uppstår då borde 

arbetsgivaren ha färdiga verktyg att lösa situationen. Arbetstagare möter till exempel hot och risker 

på nätet. En sådan situation kan vara att en bedragare försöker få arbetstagarens lösenord och andra 

möjliga uppgifter för att ta reda på företagshemligheter. Eller en bedragare kan till exempel skicka en 

falsk faktura till ett företag i hopp om att få pengar. Arbetsgivaren borde därför kunna erbjuda 

tillräcklig utbildning och handledning i olika situationer som kan uppstå under arbetsdagen. När 

arbetstagare är tillräckligt medveten de olägenheter och risker som kan uppstår i arbete minskar det 

arbetstagarens belastning och det borde även hjälpa till att arbete kan utföras inom arbetstidens ramar 

och att arbetstagaren inte behöver utföra grått övertidsarbete. 

 

3.6 Övertidsarbete och distansarbete som orsakar arbetstagaren skadlig arbetsbelastning 
 

I nuvarande arbetarskyddslagen har psykisk hälsa lyfts fram bredvid arbetsmiljö och 

arbetsförhållandefrågor. Psykiska belastningsfaktorer ska tas i beaktande på grund av kontinuerliga 

förändringar i arbetslivet. Arbete har blivit kunskapsbaserad. Arbete har blivit psykisk mer belastande 

på grund av ständig brådska och konkurrens. I dagens arbetsliv krävs att arbetstagare utvecklar sig 

själv och sina kunskaper. Arbetstagaren ska kunna samarbeta med olika människor. Förändringar i 

arbetsplatsen och arbetsuppgifter kan förorsaka psykisk belastning hos arbetstagarna. Kontinuerliga 

förändringar orsakar utmaningar även för arbetsledningen.237 

 

I arbetsskyddscentralens webbsida förklaras vilka faktorer skapar psykosocial belastning i arbetslivet. 

Belastningsfaktorer som påverkar människan är till exempel ledning och organisering av arbete, 

arbetsorganisation, arbetsmetoder, arbetsmiljö, arbetsuppgifter.238 Riskerna är också beroende av 

arbetets art. En risk kan vara till exempel belastning. Belastning kan vara farlig och skadlig för hälsan 

till exempel om den orsakar orimligt tidspress eller överdriven kunskapsbelastning eller ergonomin 

på arbetsplatsen är bristfällig.239 Belastningsfaktorer finns på alla arbetsplatser men både 

 
237 Hyvärinen och Räty. Välitä työhyvinvointia – työturvallisuuslain näkökulma. 2010. sid 3. 
238 Arbetarsskyddscentralen. Psykosocial belastning. 2020a 
239 Mertanen, Posio, Ullankoja, Kallioluoma, och Janas. Arbetarskyddslagen: vägledning för tillämpningen. 

Arbetshälsoinstitutet. 2012 sid 31 
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arbetstagaren och arbetsgivaren kan försöka undvika och minska dem så att de inte skulle gå över 

arbetstagarens krafter. 

 

Det finns flera olika psykosociala belastningsfaktorer. Den samhälleliga situationen kan orsaka 

psykosocial belastning. Individens ekonomiska situation kombinerad med samhällens förändringar 

kan orsaka onödig stress. En samhälleligt ostabil situation orsakar ovisshet på arbetsplatsen. 240 

Coronapandemin har varit en sådan samhällelig situation som har orsakat att många har tappat sitt 

arbete, blivit utsagda eller permitterade.  

 

Känslan att man inte hinner orsakar belastning. Ständig brådska påverkar i det långa loppet negativt 

arbetstagarens hälsa. Tidspressen ökar när tidtabellerna inte håller. Arbetspresentationens kvalité 

minskar när arbetstagaren måste skynda sig genom alla arbetsuppgifter. Därför är det viktigt att 

planera arbetet ordentligt. Arbetsgivaren ska ge stöd till arbetsplanering i synnerhet under 

coronapandemin när många arbetstagare utför distansarbete. Arbetsgivaren borde hjälpa 

arbetstagaren med nya arbetsmetoder för att de inte skulle orsaka onödig belastning i arbete och 

påverka även arbetstagarens återhämtning på fritiden.241 Coronapandemin har lett till att arbetstagaren 

kanske har varit tvungen att lära sig att använda nya digitala verktyg till exempel för att kommunicera 

med kollegor och andra intressegrupper.242  Distansarbete borde främja flexibilitet i arbete men tyvärr 

kan det också ha negativa påverkningar.  

 

Arbetstagaren kan uppleva övertidsarbete eller grått övertidsarbete både positivt och negativt. Det 

kan vara så att arbetstagaren som är ivrig och känner passion över sitt arbete bryr sig inte även om 

han eller hon skulle överföra arbetstidsarbete även på fritiden. Vissa utför grått övertidsarbete 

frivilligt och därför att arbete kan kännas som en hobby.243  Arbete som känns som en hobby samt är 

givande och inspirerande kan leda till att arbetstagare utför övertidsarbete fast arbetstiden skulle 

överskrida den maximala arbetstiden. 244 Utförandet av arbete utanför arbetstiden berättar också om 

arbetstagarens förbindelse till arbetsgivaren.  

 

 
240 Hyvärinen och Räty. Välitä työhyvinvointia – työturvallisuuslain näkökulma. 2010. sid 13 
241 Arbetarsskyddscentralen. Psykosocial belastning. 2020a 
242 Parham och Rauf. Covid-19 and obligatory remote working in heis: an exploratory study of faculties’ work-life 

balance, well-being and productivity during the pandemic. 2020 sid 386 
243 Ojala. Supplemental work at Home among Finnish Wage Earners: Involuntary Overtime or Taking the Advantage of 

Flexibility? Nordic journal of workling life Studies. Vol.1 (2). 2011. sid 83 
244 Ojala. Supplemental work at Home among Finnish Wage Earners: Involuntary Overtime or Taking the Advantage of 

Flexibility? Nordic journal of workling life Studies. Vol.1 (2). 2011. sid 84 
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Det kan finnas flera psykologiska orsaker varför arbetstagaren utför övertidsarbete. Vågar 

arbetstagaren inte berätta till arbetsgivaren att ”Det här ska räcka nu. Jag hinner inte göra allt det här 

själv”. Om arbetstagaren behöver utföra övertidsarbete på grund av arbetsmängden och deadline kan 

han eller hon känna att övertidsarbete eller grått övertidsarbete påverkar negativt och orsakar 

belastning. 245 En annan orsak till att utföra grått övertidsarbete kan vara en arbetsorganisation. 

Hurdan arbetsorganisationskultur finns det i företaget? 246   

Vissa anställda kan till och med ha manisk passion för att ta emot för mycket arbete. Förstås kan 

bakgrunden vara att arbetstagaren inte vill dela sin arbetsbelastning med andra om han eller hon är 

orolig om att förlora arbete eller hans eller hennes arbetsposition blir ”mindre värd” om arbetet skulle 

delas mer jämlikt. Arbetstagaren litar kanske inte på sina kollegor utan tänker att om man inte själv 

gör arbete så måste man i alla fall göra arbete efteråt eftersom kollegor inte kan sitt arbete eller är 

oerfarna. Arbetsgivaren tror kanske att arbetsbelastning är lagom om arbetstagaren inte klargör att 

han eller hon inte hinner göra allt under ordinarie arbetstid.  

Arbetsgivarens ansvar för arbetssäkerhet gäller även distansarbete. Arbetssäkerhetsansvaret har en 

lite annan karaktär när det gäller distansarbete men arbetsgivaren har till exempel samma ansvar för 

att se till att arbetstagaren inte blir skadligt belastad i sitt arbete. En av distansarbetes riskfaktor är att 

arbetstagaren blir överbelastad. Distansarbetets fara är att arbetstidens och fritidens gräns blir suddat 

fast grunden i idén med distansarbete brukar vara att öka arbetets flexibilitet. Tiden som har använts 

i arbete följs ofta inte lika noggrant på distans än på arbetsplatsen vilket leder till att arbetstidssaldo 

och uppföljning av övertidsarbete inte ger alltid den rätta bilden av arbetets belastning. 247  

 

Sociala belastningsfaktorer kan påverka också arbetstagarens välmående. Arbetsplatsen kan ha till 

exempel problem med arbetsgemenskapen, samarbetsproblem och svåra sociala relationer.248  

Samarbetets betydelse för arbetsvälmående och arbetsmiljön kan inte undervärderas. Av 

arbetstagaren krävs mångsidig växelverkan. Arbetsdagarna blir belastande om samarbete och sociala 

relationer inte fungerar som de borde. De kan orsaka stressrelaterade symptom och minska 

arbetstrivseln avsevärd. I värsta fall kan icke fungerande sociala relationer orsaka skadlig belastning 

hos arbetstagaren samt utbrändhet. 

 
245 Ojala. Supplemental work at Home among Finnish Wage Earners: Involuntary Overtime or Taking the Advantage of 

Flexibility? Nordic journal of workling life Studies. Vol.1 (2). 2011. sid 81 
246 Ojala. Supplemental work at Home among Finnish Wage Earners: Involuntary Overtime or Taking the Advantage of 

Flexibility? Nordic journal of workling life Studies. Vol.1 (2). 2011. sid 83 
247 Skrurnik-Järvinen. Ratkaise työpaikan ongelmatilaneet. 2013 sid. 54. 
248 Arbetarsskyddscentralen. Psykosocial belastning. 2020a. 
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Sociala belastningsfaktorer som kan ha uppstått till exempel nu under coronapandemin är att en 

arbetstagare kan vara ensam på kontoret när alla andra utför arbete på distans. Då kan den individ 

som kanske behöver stanna på jobbet på grund av sitt arbetets natur känna belastning när alla 

delegerar deras extra uppgifter och uppgifter som kan bara göras på arbetsplatsen till denna individ 

som stannar på den fysiska arbetsplatsen. Han eller hon kan känna belastning på grund av bristen av 

självreglering i arbetsmängden, -takten och - tiden samt sakna samarbete med andra anställda. 249  

 

Under coronapandemin kan många arbetstagare ha känt ensamhet och avskildhet i arbete.250 

Arbetstagare som utför distansarbete eller arbetar ensam på tom arbetsplats kan sakna stöd av 

arbetskamrater och arbetsgivare. Distansarbete kombinerat med dåligt informationsflöde på 

arbetsplatsen kan orsaka onödig belastning hos arbetstagaren. En belastningsfaktor kan även vara 

missnöje med förmansarbetet och problem med organiseringen av arbetet.251 I regeringspropositionen 

59/2002 lyfts fram att om arbetstagaren har oklarheter i organisationens uppgifter och 

organisationsstrukturerna kan han eller hon känna mer stress än vanligt samt att distansarbete kan öka 

förvirring när vissa parter i organisationen arbetar hemifrån och vissa stannar på kontoret. 

 

Arbetsinnehåll kan förorsaka psykosocial belastning om arbetstagaren känner att hennes eller hans 

arbete är meningslöst, fragmentariskt eller monotont. Det kan förorsaka belastning i arbete om 

arbetstagaren inte får själv justera sitt arbetes rytm.252  Men även om det har ställts för stora krav på 

arbetstagarens arbetsuppgifter. Arbetstagaren kan även bli belastad i sitt arbete om han eller hon 

känner att det finns svåra sociala situationer. Arbetstagaren kan även känna att det finns för mycket 

ansvar på hans eller hennes axlar. Arbetstagaren kan känna att arbete är belastande om han eller hon 

måste bära ansvar för andra människor. 253   

 

Arbetsorganisationskulturen kan ha stor påverkan på hur arbetstagaren känner belastning i arbetet. 

Belastning kan orsakas av att arbetsorganisationen informerar sina arbetstagare bristfälligt eller 

dåligt. Det kan till och med vara så att det inte finns tillräckliga informationskanaler eller 

informationsflödet bryts i något skede på så sätt att arbetstagarna inte blir väl informerade. 

 
249 Arbetarsskyddscentralen. Psykosocial belastning. 2020a. Och Hyvärinen och Räty. Välitä työhyvinvointia – 

työturvallisuuslain näkökulma. 2010. sid 13. 
250 Kärki. Konttorien sisäpiiriläiset. 26/2021 sid. 3. 
251 Arbetarsskyddscentralen. Psykosocial belastning. 2020a. 
252 Hyvärinen och Räty. Välitä työhyvinvointia – työturvallisuuslain näkökulma. 2010. sid 13 
253 Hyvärinen och Räty. Välitä työhyvinvointia – työturvallisuuslain näkökulma. 2010. sid 13 
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Arbetsorganisationen borde också ge stöd till att hitta lösningar på problem som kan uppstå i arbetet. 

Om sådant stöd inte finns kan det förorsaka stress hos arbetstagaren. 254  

 

En arbetstagare borde ha en klar roll i arbetsorganisationen. En belastningsfaktor kan orsakas om 

arbetstagaren inte har en klar roll i arbetsorganisationen eller om det finns en kollision i olika roller. 

Det ska även finnas klara mål.  Onödig belastning hos arbetstagaren kan uppstå av att målet är oklart 

eller att det finns svårigheter att hitta överenskommelser med det gemensamma målet. 255  Belastning 

i arbetet kan också förorsakas av att arbetstagaren inte får delta i beslutfattandet när det gäller hans 

eller hennes eget arbete eller om det inte heller finns några andra påverkningsmöjligheter i arbete. 

Det kan finnas för mycket arbete eller för litet.256    

 

Arbetsorganisationen borde ge en möjlighet till arbetstagaren att utveckla sig. Utveckling i 

arbetskarriären är viktig. Det kan orsaka frustration hos arbetstagaren om han eller hon inte har 

möjlighet att utveckla sig i karriären eller om arbetskarriären har stannat upp. Arbetstagaren borde 

även känna att hans eller hennes arbete är värdefullt och respekterat. I alla fall borde arbetsgivaren 

kunna utrycka sin respekt för sina arbetstagare. Arbetskarriären som är ostabil eller oförutsägbar kan 

även orsaka belastning hos arbetstagaren. 257  

 

Jämställhet och rättvist bemötande i arbetet är viktigt för att arbetstagaren orkar i sitt arbete.258 

Arbetstagare borde bli jämlikt behandlade. Samma regler borde gälla alla ifall det inte finns någon 

orsak till att en blir behandlad olikt. Att en bli behandlat på ett annat sätt än andra berättar om 

maktmissbruk. Maktmissbruk på arbetsplatsen är att det finns en konstant situation i 

arbetsfördelningen. Andra arbetstagarna får liksom godbitarna och en har alltid en uppgift som inte 

värderas eller ingen annan skulle ha velat.  

 

Jussi Kärki påstår att när distansarbete har ökat kan arbetstagarnas lojalitet mot arbetsgivaren minska. 

Det kan innebära enligt Kärki att arbetstagarna byter arbetsplats lättare än innan coronapandemin. 

Han lyfter fram intressanta fakta om att arbetstagarens ställning kan börja påminna mer egenanställds 

position. Ökning i distansarbete kan innebära mer outsourcing. Kärki påstår att distansarbete kan 

påverka arbetstagarens karriärutveckling om de arbetstagarna som utför distansarbete hemma glöms 

 
254 Hyvärinen och Räty. Välitä työhyvinvointia – työturvallisuuslain näkökulma. 2010. sid 13 
255 Hyvärinen och Räty. Välitä työhyvinvointia – työturvallisuuslain näkökulma. 2010. sid 13 
256 Hyvärinen och Räty. Välitä työhyvinvointia – työturvallisuuslain näkökulma. 2010. sid 13 
257 Hyvärinen och Räty. Välitä työhyvinvointia – työturvallisuuslain näkökulma. 2010. sid 13 
258 Regeringspropositionen 59/2002 sid. 10 
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och samtidigt de arbetstagare som befinner på arbetsplatsen skapar den innersta cirkeln på 

arbetsplatsen. 259 

 

Psykiska belastningsfaktorer kan uppstå när det sker någon förändring i arbete. I synnerhet när det 

gäller långvariga förändringar. Oklar målsättning i arbete orsakar också ofta belastning. Därför borde 

arbetstagaren och arbetsgivaren ha utvecklingsdiskussioner under vilka de går genom målsättningen 

i arbetstagarens arbete. Utvecklingsdiskussioner borde hållas alltid när någondera parten märker att 

arbetstagaren har tappat målsättningen i arbete. Eller om arbetsgivaren har givit en oklar 

arbetsuppgiftsförklarning. Öppen diskussionskultur bör eftersträvas. Varje arbetstagare borde 

uppmuntras att söka lösningar på problem som kan uppstå på arbetsplatsen. Öppen 

organisationsstruktur kan vara en lösning. Om organisationsstrukturen inte är högt hierarkisk kan 

arbetstagaren ha lättare att diskutera sina arbetsuppgifter och målsättning i arbete med flera olika 

anställda eller arbetsledare eller chef.260  

 

3.7 Arbetsgivarens ansvar för arbetstagarens skadliga arbetsbelastning 
 

Arbetsgivaren borde ta hand om arbetstagarens orkande i arbete. Arbetsgivaren borde förebygga och 

begränsa arbetstagarens arbetsbelastning om det bara är möjligt. Arbetsgivaren borde ingripa genast 

i arbetstagarens arbetsbelastning när det börjar synas och inte vänta tills arbetstagaren tröttnar och 

blir utbränt. Tyvärr brukar det ofta vara så att när arbetsbelastning syns i arbetslivet har 

belastningsfaktorer utvecklats underliggande under flera års tid. 261  Enligt arbetarskyddscentralens 

artikel Ju tidigare, desto bättre – visa att du bryr dig är en av chefens viktigaste uppgifter att 

identifiera skadlig belastning i ett tidigt skede. Skadlig belastning har betydelse för arbetstagarnas 

hälsa och arbetsförmåga. Men arbetstagarens skadliga belastning har även betydelse för 

arbetsplatsens operativa resultat. Därför ska chefen få tillräcklig information om identifiering av 

psykosocial belastning. Chefen ska lära sig olika sätt att minska den skadliga belastningen i arbetet 

och även stärka förmågan att jämna ut belastningen.262 

 

Arbetsorganisationen kan stödja välmående på arbetet och begränsa skadlig belastning med stöd av 

goda och trygga arbetsförhållanden. Arbetsprocesser borde vara fungerande. Arbetet ska gärna vara 

 
259 Kärki. Konttorien sisäpiiriläiset. 26/2021 sid. 3. 
260 Arbetarsskyddscentralen. Psykosocial belastning. 2020a 
261 Skurnik-Järvinen, Hanna. Ratkaise työpaikan ongelmatilanteet käytännönläheisesti. 2013. sid. 43 
262 Arbetarsskyddscentralen. 2020c. Ju tidigare, desto bättre – visa att du bryr dig. sid. 1. 

https://ttk.fi/files/7204/Ju_tidigare_desto_battre_-_Visa_att_du_bryr_dig.pdf 
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flexibelt. En rättvis arbetsmiljö skapar också välmående i arbete. Alla arbetstagare borde vara jämlikt 

behandlade. Exempelvis borde arbetsgivaren i synnerhet sätta fokus på rättvis belöning. 

Arbetsgivaren ska satsa på utvecklingssamtal. Arbetsorganisationen borde stödja arbetstagarens 

utveckling i arbetet.263 En arbetsorganisation kan påverka hur mycket arbetstagaren känner belastning 

i sitt arbete. Arbetsplatsen borde kännas säkert. Arbetstagaren är mindre belastad om han eller hon 

inte behöver oroa sig till exempel för företagets ekonomiska situation. Arbetstagaren är mindre 

belastad om arbetsorganisationen stödjer samspelet mellan arbetet och livet utanför arbetsplatsen. 264  

 

Arbetstagarens ork stöds av bra chefsarbete. Chefsarbete påverkar mycket hur arbetstagaren mår på 

arbetet och hur den psykosociala arbetsbelastningen känns. I bästa fall lyckas chefsarbete att minska 

och minimera skadlig arbetsbelastning. Arbetsgivaren borde eftersträva chefsarbete som främjar 

rättvisa beslut och rättvis behandling. Varje arbetsplats borde sätta konsekventa och klara 

målsättningar som arbetstagaren är medveten om. Arbetsgivaren och chefer bör inte glömma att tacka 

för utfört arbete. Samma gäller även kommunikation mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Båda 

parter ska vara respektfulla. Arbetstagaren behöver stödjas, uppmuntras. Arbetsgivaren ska skapa 

samtal och lyhördhet mellan chefer och arbetstagare. 265 Arbetsgivaren har ansvar för att fastställa 

lämpliga åtgärder för att förebygga, eliminera och minska skadlig arbetsbelastning. Arbetstagare, 

arbetstagarens representanter och arbetsgivare ska samarbeta för att få kontroll över skadlig 

arbetsbelastning. Arbetsgivaren ska ta i beaktande att arbetstagaren inte bli över- eller underordnad 

kontinuerligt eller orimligt belastad av sitt arbete. 266  

 

Arbetsgivare har fått nya utmaningar med ledarskapet kombinerat med distansarbete under 

coronapandemin. Arbetsgivare och arbetstagare ska försöka avhjälpa belastningsfaktorer som uppstår 

när distansarbete utförs. Arbetstagarens och arbetsgivarens roller ska vara klara. Arbetsgivaren ska 

sätta klara målsättningar. Arbetsgivaren kan inte använda alla sinnena när arbetstagaren utför 

distansarbete. Arbetsgivare och arbetstagare uppträder med bristfällig information och de kan inte 

heller veta hela tiden vad som händer och vad arbetstagaren sysslar just då. Dessa bristfälliga 

informationssituationer kan orsaka missförstånd påminner Heinonen.267  

 

 
263 Arbetarsskyddscentralen. Psykosocial belastning. 2020a. 
264 Arbetarsskyddscentralen. Psykosocial belastning. 2020a. 
265 Arbetarsskyddscentralen. Psykosocial belastning. 2020a. 
266 Arbetarsskyddscentralen. Psykosocial belastning. 2020a. 
267 Heinonen. Etätyön johtaminen vaatii luottamusta, läsnäoloa ja läpinäkyvyyttä. 2021 sid. 20 
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Det är viktigt att söka och stödja ledarskap som stöttar och förstår saker som handlar om mänsklighet. 

En av de viktigaste behov hos människan är att andra människor ser henne eller honom. Varje 

arbetstagare borde känna att hans eller hennes arbetsgivare vet hurdana arbetsuppgifter han eller hon 

utför och vilka saker är svåra i arbetstagarens arbete. Hur arbetstagare har utvecklats i sin karriär. 

Vilka specialkunskaper han kan eller vill utveckla i sin karriär. Arbetstagarna behöver mänskligt 

bemötande från arbetsgivaren eftersom arbetstagarna är helt enkelt individer. Ledarskapet ska sätta 

fokus på att utveckla ledarskap av människor. Människor kan inte ledas om arbetsgivaren inte ser 

människor. Om han eller hon ser bara statistik och nummer. Ledaren borde se sig själv för att kunna 

se andra och leda arbetstagare.268  

 

Heinonen anser att arbetsgivaren ska vara extra noggrann med arbetstagarens ork när arbetstagaren 

utför distansarbete. Lyckat distansarbete baseras på det att arbetsgivaren litar på arbetstagaren. Om 

det inte finns tillit mellan arbetsgivaren och arbetstagaren minskar det fördelar som uppstår i 

distansarbete. Arbetstagaren har svårare att berätta om saker som påverkar hans eller hennes arbete. 

När arbetstagaren utför distansarbete är det lättare att glömma problem som uppstår i arbete jämfört 

med att arbete skulle utföras på arbetsplatsen. På arbetsplatsen är det svårt att gömma problem. Och 

även om det skulle lyckas en stund brukar det avslöjas i något skede. Arbetsgivaren borde försöka 

göra sig själv närvarande för arbetstagare. För arbetstagaren som utför distansarbete är det ännu 

viktigare att arbetsgivaren är närvarande och lätt tillgänglig under arbetsdagen.269 

 

Arbetsgivaren borde ringa ibland till arbetstagaren i stället för att ha bara videomöten anser Heinonen. 

Hon förklarar att människor som pratar i telefon tar emot bättre information än via ett videomöte. Det 

kan vara lättare att fejka att man är närvarande på ett stort videomöte än i samtalet mellan två personer. 

Distansarbete minskar tyst information. Tyst information levereras ofta i korridoren, anställdas 

arbetsrum eller kafferummet. När arbetstagare utför distansarbete finns det färre situationer att 

leverera tyst information. Omöjligt är det nog inte då anställda pratar mycket via e-post, Teams, Lync, 

What’s app och så vidare.270  

 

Hur märker arbetsgivaren när arbetstagaren är skadligt arbetsbelastad? Skadlig belastning kan 

påverka arbetstagarens beteende och känslor. Arbetstagaren kan ha minnessvårigheter, sämre kontroll 

 
268 Hellsten. Ajan takaa – kauas katsomisen taidosta. 2011. Ljudbokens 15. kapitlet. 
269 Heinonen, Ulla. Etätyön johtaminen vaatii luottamusta, läsnäoloa ja läpinäkyvyyttä. 2021 sid. 21. 
270 Heinonen, Ulla. Etätyön johtaminen vaatii luottamusta, läsnäoloa ja läpinäkyvyyttä. sid. 21. Turun Yliopisto. 

Mercurius 1/2021. 
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över arbetet eller fysiska smärtor. När skadlig belastning uppstår bör arbetstagaren våga tala om det 

med chefen. Också arbetskamrater, arbetarskyddsfullmäktige och förtroendemän kan leverera 

information om arbetstagarens situation till arbetsgivaren. Arbetarskyddslagen (738/2002) förpliktar 

arbetsgivare att ingripa när arbetstagaren lider av skadlig arbetsbelastning. Arbetsgivaren ska utreda 

situationen tillsammans med arbetstagaren när arbetsgivaren själv har märkt eller fått vetskap om 

arbetstagarens situation. Företagshälsovården kan utreda vad den skadliga arbetsbelastningen beror 

på och välja vilka åtgärder som ska vidtas. 271 

 

Europeiska arbetsmiljöbyrån tar fram olika metoder som kan främja psykisk hälsa på arbetsplatsen. 

Arbetstagaren och arbetsgivaren tar reda på vad som upprätthåller och förbättrar psykiskt 

välbefinnande. Psykiskt välbefinnande på arbetsplatsen är kombination av riskhantering och 

hälsofrämjande åtgärder. Det finns flera olika skyddsfaktorer i arbetet som leder till god psykisk 

hälsa. Arbetstagaren borde få stöd när han eller hon behöver det. Arbetstagaren borde kunna känna 

en känsla av delaktighet och meningsfullhet. Arbetet borde kännas viktigt och meningsfullt. 

Arbetstagaren mår bättre i arbete om han eller hon har möjlighet att välja tillvägagångssätt i arbetet 

samt ha en möjlighet att lägga upp arbetet i egen takt.272  

 

Det kommer också för företagets fördel att satsa på arbetstagarnas psykiska hälsa och välbefinnande. 

När arbetstagarna mår bra brukar det ge bättre prestationer och deras produktivitet ökar. Företagets 

rykte och profil kan förbättras när arbetstagarna mår bra och det syns även utanför arbetsplatsen. 

Arbetsmiljön påverkar ofta arbetstagarnas psykiska hälsa. Därför är det viktigt att arbetsgivaren satsar 

på arbetets uppläggning och ledning. Arbetsplats som har en bra ledare kan ge i bästa fall till 

arbetstagaren en stark känsla av social delaktighet på arbetsplatsen. Om det finns många psykosociala 

riskfaktorer på arbetsplatsen ökar risken för ångest, depression och utbrändhet. Arbetsgivare borde 

utbildas att känna igen stressymptom hos arbetstagarna och hitta bra lösningar för att minska 

arbetstagarnas stress.273 Arbetsgivaren borde utreda hur arbetstagarna mår. Arbetstagarnas välmående 

kan utredas till exempel genom att fråga rakt ut, feedback enkäter eller enkäter som är anonyma. 

Rekreationsdagar eller kurser kan vara ett bra tillfälle för arbetsgivaren att utreda hur arbetstagarna 

mår.   

 
271 Arbetarsskyddscentralen. 2020a. Psykosocial belastning. Hämtat 29.5.2021: 

https://ttk.fi/sv/arbetstrivsel_och_arbetarskydd/grunderna_for_arbetarskydd/arbetsgemenskap/psykosocial_belastning#6

5a905bd 
272 Europeiska arbetsmiljöbyrån. Factsheet 102. Främjande av psykisk hälsa på arbetsplatsen – en sammanfattning av 

en rapport om goda exempel. 2012 sid. 1  
273 Europeiska arbetsmiljöbyrån. Factsheet 102. Främjande av psykisk hälsa på arbetsplatsen – en sammanfattning av 

en rapport om goda exempel. 2012 sid. 2. 
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Arbetsgivaren överför ofta sina uppgifter till en ställföreträdare, till exempel till en person som 

innehar ett chefsuppdrag. Om arbetsgivaren överför sina uppgifter till chefen ska hans eller hennes 

uppgifter, ansvar och skyldigheter vid identifiering, förebyggande och minskande av skadlig 

arbetsbelastning definieras noggrant. Uppgifterna borde definieras tillräckligt tydligt. Arbetstagare 

borde alltid veta vem som har arbetsgivaransvaret i olika situationer. I arbetarskyddslagens 25 

paragraf stadgas om arbetsgivarens skyldigheter för att undvika och minska belastningsfaktorerna i 

arbetet.274 Viktigt är att chefen har en helhetsuppfattning av arbetarskyddslagens innebörd och 

innehåll. Chefen ska känna till skyldigheten att vidta åtgärder enligt arbetatarsskyddslagens 25 

paragraf. Han eller hon ska veta att hans eller hennes uppgift är att utföra alla nödvändiga uppgifter 

för att minska och undvika av skadlig belastning i arbetet.  

 

Om enskild arbetstagare verkar överbelastad i arbete ska arbetsgivaren ingripa i saken. Arbetstagare 

är individer. Vissa känner mer belastning i arbete och andra mindre i samma arbete. Arbetsgivaren 

ska inte förringa arbetstagarens arbetsbörda eller arbetsbelastning. Om arbetsgivaren inte ingriper i 

arbetstagarens arbetsbelastning kan det i värsta fall leda till straffrättsligt ansvar. Straffrättsligt ansvar 

brukar uppstå då när arbetsbelastning orsakar någon olycka som leder till fara för hälsan eller 

säkerheten.275  

 

3.8 Övertidsarbete som överstiger maximiantalet arbetstimmar kopplat med 
arbetarskyddsbrott 

 

Det finns en klar koppling mellan arbetstidslagen och arbetarskyddslagen. Båda lagarna har skapats 

för att skydda arbetstagare från långa och belastande arbetsdagar. Arbetstidsskydd är en delpart av 

arbetsskydd. Arbetstidskydd innehåller också begräsning av övertidsarbete. Arbetstidslagen baseras 

mest på allmänna arbetstidsskyddsavsikter.276 Arbetstagaren ska skyddas mot överlånga arbetspass 

och arbetsveckor samt för korta vilotider.277 När avhandlingens skrivprocess börjades var det 

överraskande att upptäcka att det inte finns särskilt många beslut av Högsta domstolen som är 

kopplade till arbetstidslagen och arbetarskyddslagen. Men som tur är publicerade Högsta domstolen 

sommaren 2021 ett helt nytt rättsfall. Rättsfallet HD:2021:52 kombinerar både arbetarskyddslagen 

och arbetstidslagen. Rättsfallet handlar om arbetsgivarens företrädare som hade låtit arbetstagare 

 
274 Arbetarsskyddscentralen. 2020b. Tips för chefen för samtal om belastning. sid. 1. 

https://ttk.fi/files/7328/Chefen_och_psykosocial_belastning.pdf 
275 Skurnik-Järvinen. Ratkaise työpaikan ongelmatilanteet käytännönläheisesti. 2013. sid. 43 
276 Engblom och Lehto. Työaikasäännökset. 2019 s. 274 
277 Regeringspropositionen 158/2018rd sid. 180 
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utföra arbetstidsarbete som betydlig översteg det maximiantalarbetstimmar som var tillåtet enligt 

arbetstidslagen. Arbetsgivaren hade brutit mot sina skyldigheter för att sörja för arbetstagarnas 

säkerhet och hälsa i arbetet enligt arbetarskyddslagens bestämmelser. 

 

Rättsfallet HD:2021:52 handlar om arbetsbrott, arbetarskyddsbrott, arbetstidsbrott och arbetstid. 

Arbetsgivarens företrädare hade låtit arbetstagarna att utföra avsevärt för mycket övertidsarbete. 

Arbetsgivarens företrädare hade haft ansvar för att arbetstagarna i bolaget följer reglering om 

arbetssäkerheten och arbetstiden. Arbetsgivarens företrädare hade brutit mot sina skyldigheter för att 

sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet enligt bestämmelserna i arbetarskyddslagen. 

Arbetsgivarens företrädare dömdes på den grunden för arbetarskyddsbrott. Däremot ansåg Högsta 

domstolen att arbetstidslagens bestämmelser om maximiantalet övertidstimmar inte kan anses vara 

sådana arbetarskyddsbestämmelser som avses i 47 kap. 1 och 8 § strafflagen.  

 

Hovrätten ansåg att straffrättsligt ansvar inte förutsätter att arbetstagarens hälsa skulle äventyras utan 

det räcker att vissa omständigheter har varit farliga som början. Det har inte avgörande betydelse hur 

en enskild arbetstagare har upplevt belastningen i arbete utan det att om arbetets mängd och kvalité 

har på allmän nivå varit sådana att de skulle orsaka psykisk och fysisk belastning. Arbetsgivaren har 

skyldighet att förbjuda arbetstagaren att utföra arbete som äventyrar deras arbetssäkerhet. 

Arbetstagarens godkännande eller eget initiativ att bryta mot arbetssäkerhetsförordning minskar inte 

arbetsgivarens ansvar för arbetstagarens säkerhet i arbete. Om arbetsgivare bryter mot arbetstidslagen 

kan det bli straffbart tillsammans med arbetsskyddsbrottet om det har förorsakats med meningen att 

äventyra arbetsskyddet.278  

 

Arbetsmängden för bolagets arbetstagare vilkas arbetsuppgifter gällde framförandet av motorfordon 

och andra uppgifter som gällde fordon har utretts. Arbetstagarna hade utfört under 2016 

övertidsarbete minst 111,5 timmar och högst 694,75 timmar som överskred vad arbetstidslagen 1996 

tillåter. A och B hade inte följt tillräckligt mycket arbetstagarnas övertidsarbete eller ingripit för stora 

övertidsarbetsmängder. De grunderna är tillräckligt tunga för att arbetsgivare har blivit anklagade för 

arbetsskyddsbrottet.     

 

För A och B har yrkats straff för arbetstidsskyddsbrottet. A och B hade försummat arbetstagarnas 

arbetstidsbokföring. Huvudfrågan i fallet var att om brottsrekvisiten för arbetstidsbrott uppfylldes på 

 
278 HE 94/1993 vp s. 166 
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grund av att arbetsgivarens företrädare hade försummat arbetstidsbokföringen. Arbetsgivare hade fått 

anvisningar från arbetarskyddsmyndigheten att korrigera brister som fanns i arbetstidsbokföring. 

Arbetsgivare hade ändå försummat bristerna. Arbetarskyddsmyndigheten hade noterat samma brister 

i senare kontroll.  

 

Till A:s och B:s uppgifter tillhörde att de borde ha övervakat arbetstagarnas utförda övertidsarbete 

och hur övertidsarbete ackumulerades. Arbetsgivaren borde ha ingripit i arbetstagarnas utförda för 

stora övertidsmängder samt den belastning som för stora arbetstimmar förorsakade samt ingripit i för 

stora övertidsarbetsmängder och den belastning som arbetsmängder förorsakade. För stora 

arbetsmängder hade äventyrat arbetstagarnas hälsa och säkerhet i arbete. Fast de fann en skyldighet 

att ingripa hade de inte ingripit i arbetstagarnas för stora arbetsmängder och arbetsbelastning.  A och 

B hade försummat arbetsskyddslagen.  

 

Enligt arbetsskyddslagens 8 § hade arbetsgivaren försummat sitt ansvar för att ta hand om 

arbetstagarnas hälsa och säkerhet i arbete. Enligt arbetsskyddslagens 8 § 1 mom. ska arbetsgivaren 

vidta nödvändiga åtgärder för att ta hand om arbetstagarens säkerhet och hälsa i arbete. I detta syfte 

måste arbetsgivaren ta hänsyn till arbete, arbetsförhållandena och arbetsmiljö i övrigt samt 

arbetstagarens personliga förutsättningar. Arbetsgivaren ska se till att de åtgärderna som gäller 

säkerhet och hälsa beaktas i nödvändig utsträckning i verksamheten inom alla delar av arbetsgivarens 

organisation. 

 

De borde ha kontinuerligt iaktta arbetsmiljön och arbetsgemenskapen. De borde enligt 10 § utreda 

tillräcklig noggrant utreda hot som kan uppstå i arbetsplatsen. Enligt arbetarskyddslagens 10 § ska 

arbetsgivaren ta beaktande arbetets och verksamhetens art. Arbetstagaren ska systematisk ta reda på 

och identifiera de olägenheter och risker som beror på arbetet, arbetstiderna, arbetslokalen, 

arbetsmiljön och arbetsförhållandena i övrigt. Han eller hon ska ta hand om att olägenheterna och 

riskerna undanröjas. Om olägenheterna och riskerna inte kan undanröjas, bedöma deras betydelse för 

arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Samt börja i tillräckliga återfärder enligt 25 § för att utreda 

belastningsfaktorer som uppstådde när arbetstagarna utförde övertidsarbete samt att undvika faran 

och minska den. 

  

Högsta domstolen förklarar att arbetsskyddslagens 8 och 10 § leder till att arbetsgivaren har 

skyldighet att övervaka åtgärder som kan vara skadliga eller hotfulla samt göra nödvändiga åtgärder 

för att minimera och undvika skadliga och hotfulla omständigheter. Att beordra en anställd att arbeta 
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för stora arbetsmängder kan därför strida mot bestämmelserna i arbetarskyddslagen och kan straffas 

som ett arbetsbrott. Högsta domstolen ansåg att A och B borde ha ingripit i arbetstagarnas avsevärt 

för mycket utförda övertidsarbete. Denna slutsats stöder att arbetstagarnas gjorda avsevärd för mycket 

utförda övertidsarbete har kopplats med framförandet av motorfordon. Det har inte betydelse om 

arbetstagarna har utfört arbetet med eget initiativ. A och B har försummat att ingripa i 

arbetarskyddslagens 8 och 10 §. Paragraferna 8 och 10 förutsätter att nödvändiga åtgärder vidtas för 

att försäkra arbetstagarnas arbetssäkerhet.   

 

En bolagets arbetstagare hade besökt läkaren på grund av arbetsbelastning och därefter stannat på 

sjukledighet. A och B hade försummat sin skyldighet att undvika och minska belastning i arbetet 

enligt arbetarskyddslagens 25 §. Enligt femte kapitlet 25 paragraf i arbetarskyddslagen när 

arbetsgivaren har blivit medveten om att arbetstagaren upplever skadlig belastning som äventyrar 

hans eller hennes hälsa i arbete ska arbetsgivaren börja åtgärder som utreder situationen. 

Arbetsgivaren ska utreda belastningsfaktorer och försöka minimera eller minska faran. 

Arbetstagarens hälsa hade äventyrats. A och B borde ha efter att ha fått information om saken med 

medel som stod till buds vidtagit åtgärder för att reda ut belastningsfaktorerna och för att undvika 

eller minska risken. A och B hade försummat arbetsskyddslagens 8, 10 och 25 §. De hade även brutit 

mot strafflagens 47 kapitel 47 § reglering samt blivit skyldiga till arbetarskyddsbrottet. 

 

Arbetstidslagen är en signifikant lag som skyddar arbetstagare. Arbetstidsskydd faller under 

arbetsskyddsområde. Därför en tolkningsväg är att arbetstidslagen ska betraktas som en lag om 

arbetarskydd. Den motsatta tolkningen däremot är att om man bryter mot arbetstidslagen separat 

straffas i arbetstidslagens 42 § (605/1996) som gällde vid tidpunkten för gärningen som 

arbetstidsbrott och i brottsbalkens 47 kapitlet 2 § som arbetstidsskyddsbrott. I den nya arbetstidslagen 

872/2019 föreskrivs på liknande sätt överträdelser av bestämmelserna om maximal arbetstid i 44 § 

och 45 §, som innehåller en referensbestämmelse. Högsta domstolen anser att det är av avgörande 

betydelse för tolkningsfrågan att enligt 47 kap. i strafflagen tydligt görs skillnad mellan arbetsbrott 

enligt 1 § och brott mot arbetstidsskydd enligt 2 §. Detta stöder uppfattningen att en överträdelse av 

bestämmelserna om arbetstid inte är avsedd som sådan att straffas som ett arbetsbrott utan på grundval 

av straffbestämmelserna i arbetstidslagen och strafflagens 47 kap. 2 § . På grund av föregående 

argumentationen ansåg Högsta domstolen att A och B var med deras förfarande blivit skyldiga i 

arbetstidsskyddsbrott. 
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Många anledningar kan påverka det att arbetsmängden blir för stor. Arbetsmängden är för stor när 

mängden anses strida mot arbetsskyddslagens regler. Arbetstidslagen ger vissa begränsningar om vad 

som är maximal mängd av övertidsarbete. Det viktiga är att komma ihåg att fast man skulle bryta mot 

den maximala mängden av övertidsarbete betyder det inte ändå att det genast har brutits mot 

arbetsskyddslagen. I vilken utsträckning övertidsansamling måste beaktas för att övertid ska anses 

strida mot arbetsskyddslagen måste bedömas från fall till fall, med beaktande av inte bara 

arbetstagarens personliga egenskaper utan också om det är kontinuerligt eller upprepat eller bara 

tillfälligt fenomen. Kvaliteten på arbetsuppgifterna är också viktig vid utvärderingen. En situation 

som bryter mot bestämmelserna i arbetarskyddslagen kan till exempel orsakas i arbete som kräver 

konstant koncentration och uppmärksamhet genom att överskrida den tillåtna mängden övertid 

mindre än i andra typer av arbete.  

 

3.9 Arbetstagarens ansvar för sitt eget välmående i arbetet  
 

Arbetstempo kombinerat med övertidsarbete samt förväntningar att arbetstagaren är ständigt nåbar 

kan vara en hälsorisk. Tidspress är ofta den största orsaken till övertidsarbete. Ogjorda arbeten, 

överlappande uppgifter, snävt tidsschema och ojämnt arbetsflöde orsakar övertidsarbete och ökar 

negativ belastning. Negativ belastning kan orsaka olika konsekvenser såsom kraftlöshet, nedsatt 

koncentrationsförmåga, sömnlöshet och insomningssvårigheter.279 Tidshantering spelar en viktig roll. 

Ansvaret för tidshantering ska inte läggas endast på den enskilda arbetstagarens axlar. Arbetsgivaren 

eller chefen borde planera tillsammans med arbetstagaren olika lösningsmöjligheter. Vad förväntas 

av arbetstagaren? Vilka arbetsuppgifter är på toppen i prioritetslistan? 280 Arbetstagare ska planera 

och prioritera sina arbetsuppgifter. När arbetstagare vet vad som är viktigt kan han eller hon hantera 

tiden bättre och få de riktigt viktiga sakerna gjorda under arbetstiden. När arbetstagare har rätt fokus 

minskar det också risken att arbetstagare hamnar att utföra grått övertidsarbete. Här har också 

arbetsgivaren ansvar för att hjälpa arbetstagare att planera arbetstagarens arbetsuppgifter på så sätt att 

arbetstagaren borde klara uppgifterna under arbetstiden. Arbetet blir så mer effektivt. 

  
Arbetsgivaren bär huvudansvaret för välmående på arbetsplatsen men även varje medlem i 

arbetsorganisationen är ansvarig ta hand om den. En bra och väl fungerande arbetsorganisation 

behöver alla dess medlemmar att sköta och bygga välmående på arbetsplatsen. Arbetsvälmående 

 
279 Pressmeddelande 62/2016 från Arbetshälsoinstitutet. Högt arbetstempo, ”multitasking” och krav på ständig 

nåbarhet orsakar stress hos experter. 2016 
280 Pressmeddelande 62/2016 från Arbetshälsoinstitutet. Högt arbetstempo, ”multitasking” och krav på ständig 

nåbarhet orsakar stress hos experter. 2016 
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byggs varje dag på arbetsplatsen.281 Arbetstagaren själv bär också ansvar för sin belastning i arbetet. 

Arbetsbelastningen påverkar även stämningen i arbetet. Arbetstagaren kan försöka skapa god 

stämning och öka trivsel i arbetet genom att hjälpa och stödja och visa tacksamhet för andra anställda. 

Arbetstagaren ska planera arbetet och informera sin chef om arbetssituationen. Arbetstagaren borde 

även planera sina arbetsuppgifter. Arbetstagaren ska sköta sin hälsa. När arbetstagaren tar ansvar för 

de saker som han eller hon kan påverka i arbetet då borde problem med skadlig arbetsbelastning 

minska. 282 

 

Alla anställda är ansvariga för arbetsklimatet i företaget. Alla bidrar till att stärka arbetstrivseln. Alla 

arbetstagare är ansvariga även över sitt egen välmående. Om man bara förväntar sig att någon annan 

ska ändra sig och agera då händer ingenting. Därför är det bra att komma ihåg att arbetstidslagen och 

arbetsskyddslagen inte är den enda nyckeln till välmående i arbetsplatsen utan även de vanliga 

arbetstagarna.283 Både arbetsplatsens kultur och arbetstagarens engagemang påverkar hur mycket 

arbetstagaren utför grått övertidsarbete. Om arbetssituationen är osäker påverkar det också negativt 

utförandet av arbete. Arbetstagaren som är osäker för sin arbetsplats kan försöka kompensera 

osäkerhetskänslan med stora mängder av arbete för att visa för arbetsgivaren att hon eller han är värd 

att behållas.284 Men arbetstagare kan även bli stressad över att han eller hon inte är tillräckligt effektiv 

i arbete och därför vill kompensera ineffektivitet med grått övertidsarbete. 

 

Arbetstagare som upplever att deras arbete befinner sig i en ostabil situation utför mer ofta grått 

övertidsarbete. Genom att utföra grått övertidsarbete försöker de stärka sin position på arbetsplatsen. 

Tävlingsinriktad atmosfär på arbetsplatsen kan även driva vissa arbetstagare till den situationen att 

de vill utföra grått övertidsarbete. Omständigheter på arbetsplatsen påverkar arbetstagaren och de kan 

öka och minska utförandet av grått övertidsarbete. Om omständigheter på arbetsplatsen är positiva 

och ger stöd till arbetstagaren då utförs mindre informellt övertidsarbete och mer vanligt 

övertidsarbete och distansarbete. 285 

 

 
281 Hyvärinen och Räty. Välitä työhyvinvointia – työturvallisuuslain näkökulma. 2010. sid 3. 
282 Arbetarsskyddscentralen. 2020a. Psykosocial belastning. Hämtat 29.5.2021: 
283 Angelöw. Mera arbetsglädje att utveckla stärka arbetslusten. Sid. 47. 2015 
284 Ojala. Ansiotyö kotona ikkuna työelämään – kotona työskentelyn käsitteet, piirteet sekä yhteydet hyvinvointiin. 2014. 

sid. 110 
285 Ojala. Supplemental work at Home among Finnish Wage Earners: Involuntary Overtime or Taking the Advantage of 

Flexibility? Nordic journal of workling life Studies. Vol.1 (2). 2011. sid 89 
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Satu Ojala anser att grått övertidsarbete kanske baseras mer på tajta tidtabeller än organisationens 

tidkultur.286 Hon lyfter fram att organisationens tidskultur ändå antagligen har någon påverkan på hur 

mycket arbetstagare utför grått övertidsarbete. Grått övertidsarbete är enligt Ojala resultat av hög 

motivation, behovet att göra halvfärdiga och ogjorda arbetsuppgifter, arbetstagare upplever sig själv 

att han eller hon har brådska och har mycket att göra. 287  Satu Ojala kom fram i sin artikel 

Supplemental work at Home among Finnish Wage Earners: Involuntary Overtime or Taking the 

Advantage of Flexibility? att arbetstagare hamnar i att utföra grått övertidsarbete för att få sina tankar 

ur arbete. De vill inte tänka på ogjorda arbeten.288 Känslan kan förklaras delvis med att det visar sig 

att arbetstagare kanske behöver mer stöd att organisera sin arbetsmängd om det finns svårigheter att 

få arbete färdigt under arbetstid.  

 

Arbetet bör inte vara endast negativt påfrestande. Arbetet borde innehålla också flera goda sidor. De 

goda sidorna borde minska effekterna av de skadliga belastningsfaktorerna. Arbetarskyddslagens 

regeringsproposition 59/2002 konstaterar att arbete borde vara givande, betydande samt att man i 

arbetet känner framgång. 289 Arbetstagarens egna egenskaper hjälper att orka i arbetslivet. Sådana 

egenskaper hos arbetstagaren är till exempel optimism, ihärdighet, flexibilitet och bra självkänsla. 

Dessa egenskaper kan även läras in.290 Ledarskapet gäller även att leda sig själv. Arbetstagaren som 

får allt för mycket arbete på sina axlar borde börja leda sig själv.  Nya arbetstidsformer och 

distansarbete skapar behov för att arbetstagare själv leder sig själv. Självledarskap handlar om det 

som arbetstagare själv kan göra för att stärka arbetslusten. Det som kan stärka arbetstagarens 

självledarskap kan till exempel vara självobservation och reflektion, personliga målsättningar, 

självbelöning, självkritik, självpåminnelser.291  Arbetstagaren ska inte tänka att man bara är offer för 

omständigheterna.  

 

Arbetstagaren kan börja med att ställa sig själv frågan om vad jag kan göra eller bidra med för att 

stärka min och andras arbetstrivsel och försöka också få sina och andras arbetsmiljö att utvecklas mot 

en sådan som svarar på ramar som har sätts i lagstiftning. Varje chefs och medarbetares personliga 

ansvar är viktigt. Arbetstagare ska observera sitt eget beteende; varför tar jag emot så mycket arbete? 

 
286 Ojala, Satu. Supplemental work at Home among Finnish Wage Earners: Involuntary Overtime or Taking the 

Advantage of Flexibility? Nordic journal of workling life Studies. Vol.1 (2). 2011. sid 88 
287 Ojala. Supplemental work at Home among Finnish Wage Earners: Involuntary Overtime or Taking the Advantage of 

Flexibility? Nordic journal of workling life Studies. Vol.1 (2). 2011. sid 88 
288 Ojala. Supplemental work at Home among Finnish Wage Earners: Involuntary Overtime or Taking the Advantage of 

Flexibility? Nordic journal of workling life Studies. Vol.1 (2). 2011. sid 84 
289 Arbetarsskyddscentralen. Psykosocial belastning. 2020a. 
290 Arbetarsskyddscentralen. Psykosocial belastning. 2020a. 
291 Angelöw. Mera arbetsglädje att utveckla stärka arbetslusten. Sid. 54-55. 2015 
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Finns det något att förändra i mitt arbetssätt?  Borde jag lära mig vissa kunskaper för att få arbete 

utfört inom den regelbundna arbetstidens ramar? Arbetstagaren ska reflektera över vad man gör och 

reagera på den arbetsbelastning som man har. Genom självobservation kan arbetstagare gå igenom 

sin arbetsdag och reflektera över vilka arbetssituationer kan orsaka grå övertidsarbete. 292 

 

Arbetstagare som utför distansarbete har oftare arbetsrelaterad stress och sömnstörningar. 

Distansarbete har orsakat ensamhet och kan orsaka ergonomiska problem eftersom alla inte har lika 

bra arbetsergonomi hemma som på arbetsplatsen.293 Distansarbete är ofta mindre ergonomiskt än 

arbete som utförs på arbetsplatsen samt inte alltid uppfyller ergonomiska standarder.294 Om 

arbetsuppgifter stör sömmen flera dagar i veckan måste arbetstagaren göra något åt saken. När 

arbetstagaren inte får tillräckligt mycket sömn kan det leda till skadlig arbetsbelastning och 

förorsaka depression.295 Arbetstagaren ska vara noga med att arbetsgivaren har gett tillräckligt bra 

anvisningar till arbetsuppgifterna. Utvecklingssamtal kan vara ett bra tillfälle att ta upp om 

arbetstagaren känner att han eller hon saknar tillräckligt bra anvisningar till arbetsuppgifterna. 

Arbetstagaren borde även våga prata med arbetsgivaren om ifall arbetsuppgifterna är krävande och 

arbetstagaren kan ha svårt att få allt gjort under ordinarie arbetstid.  

 

Det finns skillnader med hur individer upplever belastningsfaktorer. Individer har olika 

förutsättningar att behandla belastning i arbete. Återhämtning har stor betydelse för 

arbetsbelastningens kontroll. Därför borde det finnas möjlighet för återhämtning av belastning i 

arbete även under arbetsdagen. Skadliga belastningssymtom är mångsidiga. Arbetstagarens skadliga 

belastningssymptom kan vara till exempel svårighet att få arbete utfört, förändringar i beteende eller 

känslan av att inte räcka till på jobbet. Skadliga belastningssymptom kan leda till arbetstagarens 

utbrändhet. Utbrändhet borde inte vara något standardantagande i dagens arbetsliv. En del av 

arbetstagarna skryter om att de har utfört arbete ända till morgonen. En orsak att arbete utförs till och 

med mitt i natten är att arbete är så intressant och det finns för mycket arbete. Att skadligt belasta sig 

i arbete är en giftig sedvänja. Det borde minnas att en arbetstagare är en människa, inte en resurs. 

Förvånande är det att unga vuxna tänker att arbetslivet kräver så mycket att de sannolikt blir utbrända 

i något skede i arbetslivet.296   

 

 
292 Angelöw. Mera arbetsglädje att utveckla stärka arbetslusten. Sid. 55. 2015 
293 Kärki. Konttorien sisäpiiriläiset. 26/2021 sid. 3. 
294 EU-Parlament. Antagna texter. 2021 
295 Lähteenmäki. Maanantain vastainen yö on pahin. 2008. 
296 Puukka. Yle.fi. Yhdeksän tapaa uupua. 2020  
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Om skadliga belastningssymtom endast anses vara individens personliga problem då göms ofta 

belastningsfaktorer som har orsakat arbetsbelastning. Arbetsgivaren borde fokusera på skadliga 

belastningsfaktorer som finns på arbetsplatsen och göra nödvändiga åtgärder för att undanröja eller 

minska sådana skadliga faktorer.297 Skadlig belastning påverkar negativt företagets verksamhet. 

Skadlig belastning brukar vara katastrofalt för företagets produktivitet. Det kan orsaka att arbete är 

svårare att utföra. Det kan orsaka försening i verksamheten. Det kan förorsaka förluster i 

produktionen. Skadlig belastning påverkar negativt arbetsmiljön.298 Arbetarskyddscentralens 

riktlinjer mot skadlig belastning har gett inspiration till följande tabell. I tabellen tas fram de saker 

som påverkar den psykiska belastningens bedömning.  

 

 

  

 
297 Hyvärinen, Päivi och Räty, Tarja. Välitä työhyvinvointia – työturvallisuuslain näkökulma. 2010 sid. 12 
298 Hyvärinen och Räty. Välitä työhyvinvointia – työturvallisuuslain näkökulma. 2010 sid. 12 
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3.10 Att hitta balans mellan arbetstid och fritid 
 

Gränsen mellan arbetstid och fritid har blivit gråare än förut. Det kan ifrågasättas om arbete som är 

oberoende av arbetsplats och arbetstid orsakar ännu fler problem med att urskilja när man arbetar.  

Arbetstagare kan bli belastad när han eller hon behöver utföra övertidsarbete hemma. I bästa fall 

arbete som är oberoende av arbetsplats och arbetstid kan effektivisera arbete samt spara tid.299 En 

arbetstagare som har möjlighet att arbeta på distans antas att använda denna möjlighet som han eller 

hon har. Då kan denne förvänta sig att hon eller han ändå är skyldig att stå något till arbetsgivarens 

förfogande på arbetsstället.  

 

Vissa arbetstagare gillar inte tanken att arbete etablerar sig till deras privata plats och tid. Arbetstagare 

kanske oroar sig för att arbete som utförs hemma minskar återhämtningsprocessen efter arbete har 

utförts. 300  Kanske kan man tänka att vissa arbetstagare ser arbetstiden väldigt svartvitt. Antingen 

arbetar arbetstagare på arbetsplatsen eller arbetstagaren tillbringar fritid utanför arbetsplatsen. 

Coronatiden däremot verkar leda till den riktningen att arbetstagare borde stå mer på förtrolig fot med 

tanken på att arbetslivet blir alltmer gränslöst.  

 

Arbetsformer och organisering av arbetet har blivit mångsidig. Informationssamhället tvingar fram 

också förändringar i arbetstidslagen och arbetarskyddslagen. Den nya tekniken ger nästan gränslösa 

möjligheter för var arbete kan utföras och när. Den nya arbetstidslagen har tagit i beaktande att 

arbetsstället även kan vara någon annan plats än arbetsplats. Om det har avtalats att det är frågan om 

utökad flextid eller distansarbete kan man antas att arbetstagaren är i behov av fritidsskydd. Samma 

gäller även om distansarbete som inte har skilt avtalats men som arbetstagaren har hamnat i genom 

praxis.301 

Arbetstagare har varierande behov för arbetsautonomi. Arbetstagare har olika preferenser över hur 

mycket de vill bli övervakade och kontrollerade i sitt arbete. Vissa vill ha mycket självständighet i 

arbete och bestämma sina egna arbetstider så långt som möjligt när andra vill att någon vägleder och 

ger riktlinjer när de ska börja och sluta arbeta.302 Kontroll över arbetstagarens arbetstid kan anses vara 

 
299 Lehto och Engblom. Työaikasäännökset. 2019 s. 274 
300 Ojala, Satu. Supplemental work at Home among Finnish Wage Earners: Involuntary Overtime or Taking the 

Advantage of Flexibility? Nordic journal of workling life Studies. 2011. sid 84 
301 Lehto och Engblom. Työaikasäännökset. 2019 s. 277 
302 Brauner, Michel och Wöhrmann. Congruence is not everything: a response surface analysis on the role of fit 

between actual and preferred working time arrangements for work-life balance. 2019 sid. 1289 
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en resurs som hjälper arbetstagare att hitta balans mellan arbetstid och fritid. Arbetstagare som har 

möjlighet att välja när han eller hon börjar och slutar arbetsdagen kan däremot hjälpa sig att anpassa 

sina arbetstider på så sätt att det passar med dennes sömnpreferenser.303  

Inspirerande arbete kan utföras med kostnad av andra livets parter. Inspirerande arbete kan tyvärr 

leda till att arbetstagaren känner sig emotionellt slutkört.304  Fritidens och familjelivets betydelse för 

arbetstagaren borde inte heller undervärderas. I arbetsskyddslagen påminns att arbetstagaren borde 

ha möjligheter att samordna arbete och fritid. Det kan orsaka belastning hos arbetstagaren om 

arbetslivet och familjelivet är svårt att samordna.305 Familjen däremot kan hjälpa arbetstagaren att 

sätta gränser när denne utför arbete och när han eller hon tillbringar tid med familjen.306  

 

Arbetstagare borde ges möjlighet att kontrollera sina arbetstider i arbete för att kunna hitta lättare 

balans mellan arbetsliv och privatliv. Brauner, Michel och Wöhrmann kom fram till i sin artikel att 

det ger gynnsamma effekter till att hitta balans mellan arbetsliv och privatliv om arbetstagaren hade 

möjlighet att själv kontrollera när han eller hon börjar och slutar arbeta. När arbetstagaren fick själv 

bestämma när han eller hon ville sluta arbetsdagen minskade risken för skadlig belastning. Flextid 

kan hjälpa och stödja arbetstagare att organisera arbetsliv och privatliv. Flextid kan ge arbetstagaren 

möjlighet att ta hand om privatlivets saker om arbetstagaren kan sluta arbetsdagen lite tidigare; gå till 

exempel på banken innan banken stänger sina dörrar etcetera.307 Däremot finns det där också en risk 

när arbetstagare får själv bestämma när han eller hon börjar och slutar arbeta att arbetstagare hamnar 

att utföra för mycket arbete under sin arbetsdag och kan inte sluta arbeta även när arbetstimmar har 

överskridit maximala arbetstimmar som står i arbetstidslagen.308 

 

Det finns otydlighet mellan arbetstiden och arbetstidens autonomi. Det kan leda till att arbetsgivaren 

utnyttjar arbetstagare som inte själv kan sätta sina gränser för när de ska sluta arbeta om det finns 

mycket frihet och flexibilitet i arbetstagarens arbetstider. Därför behöver det finnas goda gränsregler 

 
303 Brauner, Michel och Wöhrmann. Congruence is not everything: a response surface analysis on the role of fit 

between actual and preferred working time arrangements for work-life balance. 2019 sid. 1289 
304 Ojala, Satu. Supplemental work at Home among Finnish Wage Earners: Involuntary Overtime or Taking the 

Advantage of Flexibility? Nordic journal of workling life Studies. 2011. sid 85 
305 Hyvärinen och Räty. Välitä työhyvinvointia – työturvallisuuslain näkökulma. 2010. sid 13 
306 Ojala, Satu. Supplemental work at Home among Finnish Wage Earners: Involuntary Overtime or Taking the 

Advantage of Flexibility? Nordic journal of workling life Studies. 2011. sid 85 
307 Brauner, Michel och Wöhrmann. Congruence is not everything: a response surface analysis on the role of fit 

between actual and preferred working time arrangements for work-life balance. 2019 sid. 1296 
308 Brauner Corinna, Michel Alexandra och Wöhrmann Anne Marit. Congruence is not everything: a response surface 

analysis on the role of fit between actual and preferred working time arrangements for work-life balance. 2019 sid. 

1296 
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i arbetstid. Dessa gränsregler borde finnas både på lagstiftningens och på organisationens nivå. De 

borde inte heller glömma individen. Individen kan behöva vägledning och stöd för att hitta balans 

mellan arbetstid och fritid. Arbetstagarens återhämtning från arbete ska säkerställas. Arbetsgivare ska 

ta i beaktande att många arbetstagare har familj. Arbetsorganisationer borde vara familjevänliga. 

Arbetstid borde kunna bokföras och följas ordentligt. Arbetsmängden borde vara rimlig. Om 

arbetsmängden är väldigt stor kan arbetstagare känna att vara tvungen att utföra grått 

övertidsarbete.309 Fritidens uppgift är att arbetstagaren får vila och hämta energi innan nästa 

arbetsdag. 310 Återhämtning på fritiden blir sämre om arbetstagaren utför arbete även på fritiden. 

Arbetstagaren som utför arbete även på fritiden utför ofta även under arbetstid långa arbetsdagar. 

Långa arbetsdagar leder till sämre kvalité av sömnen och återhämtningen.311  

 

Arbetstagarens stil att utföra arbete kan vara att om man gör lite arbete på fritiden så då kan 

arbetstagaren sköta lite fritidsärenden på sin arbetstid. Det kan därför vara svårt att gripa in i 

arbetstagarens stil att arbeta så länge arbetstiden stannar inom ramarna och för mycket övertidsarbete 

inte uppstår. Tyvärr tenderar det ändå ofta leda till att arbetstagaren gör mera arbete på fritiden än 

vad man behöver för att sköta fritidsärenden på arbetstid. Arbetstagarna brukar utföra just grått 

övertidsarbete på fritiden. Fritiden är ändå den tid som är reserverad för att återhämta sig. 

Arbetstagarna blandar ofta ihop fritid och arbetstid vilket orsakar problem i synnerhet ur det gråa 

övertidsarbetets synvinkel. Det att arbete utförs på fritiden ökar belastningen och stressnivån. Grått 

övertidsarbete orsakar därför hälsorisker.312  

 

Tekniken och distansarbete har gjort björntjänst till fritidsskyddet. När arbetstagaren svarar på e-post 

under sin fritid kan det orsaka en negativ kedjereaktion. Att svara på e-post kanske tar några minuter 

men i arbetstagarens tankar kan det påverka flera timmar eller i värsta fall hela ledigdagen. I sämsta 

fall ringer andra anställda eller arbetsgivaren på fritiden. En sådan liten störning från jobbet kan störa 

återhämtning. Fritiden är den tid när arbetstagaren borde återhämta sig för att orka bättre i arbetet. 

Arbetstagarens fritid borde ordnas på så sätt att han eller hon inte blir stört under ledigheten.313  

 

 
309 Brauner, Michel och Wöhrmann. Congruence is not everything: a response surface analysis on the role of fit 

between actual and preferred working time arrangements for work-life balance. 2019 sid. 1296 
310 Ojala. Ansiotyö kotona ikkuna työelämään – kotona työskentelyn käsitteet, piirteet sekä yhteydet hyvinvointiin. 2014. 

sid 20 
311  Bergholm, Härmä, Nätti, Sallinen, och Ropponen. The Vicious circle of workning hours, sleep and recovery in 

expert work. 2018. sid. 1360 
312 Remes, Mikaela. Yle.fi. Jag arbetar flera timmar i veckan under min ledighet – låter bekant? 2018 
313 Lehto och Engblom. Työaikasäännökset. 2019 s. 280 
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Det är viktigt att dra gränsen mellan arbetslivet och privatlivet för att arbetstagaren kan obehindrad 

återhämta sig. Arbetstagarens rätt att vara offline på fritiden är uppe i Europaparlamentet. Frågan 

handlar om att arbetstagarens rätt att vara digitalt oanträffbar på fritiden. Europaparlamentet planerar 

lagstiftning som ger distansarbetare rätt att logga ut från jobbet utan risk att bli straffade av chefen. 

Frågan går i omröstning i Europarlamentet.314 Tyskland är ett exempel om att det redan finns 

lagstiftning som skyddar arbetstagarens fritid. Där har arbetstagare rätt att koppla bort sig från jobbet. 

Lagsstiftning gäller även arbetstagare som jobbar på distans. Europaparlamentet vill att 

kommissionen lägger ett förslag för att garantera att arbetstagare som utför distansarbete kan koppla 

bort sig utanför arbetstid. De som utför distansarbete har större sannolikhet att arbeta på fritiden än 

de som utför arbete på sin arbetsplats. Europaparlamentet uppmuntrar att kommissionen ska inkludera 

rätten att inte vara uppkopplat i sin nya arbetsmiljöstrategi och att uttryckligen ta fram nya 

psykosociala åtgärder inom ramen för arbetsmiljö.315 Europaparlamentet har givit sitt förslag och 

uppmanar till lagförändringar men i sista hand ligger beslutet hos Europakommissionen.316  

 

 

 

 

  

 
314 Bjon. Hbl.fi. Rätten att vara på offline är uppe i Europaparlamentet. 2021 
315 Bjon. Hbl.fi. EU-parlamentet: Ja till rätten att inte vara uppkopplad på fritiden. 2021.  
316 Fallenius, Karin. EU vill se lag om hemmajobb – vill garantera arbetare ledig tid. 2021. 
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4 Resultat och slutsatser 
 

Resultatet som avhandlingen kom fram till var att det finns flera olika faktorer som påverkar ansvaret 

för arbetstagarnas utförande av skadligt belastande övertidsarbete och grått övertidsarbete. En 

avgörande faktor som avhandlingen kom fram till är att distansarbete leder lättare till övertidsarbete. 

Det ökande distansarbete under coronapandemin kan utgöra en större risk för grått övertidsarbete. 

Allt för mycket övertidsarbete kan förorsaka skadlig belastning om grått övertidsarbete utförs 

regelbundet. Arbetstagaren bör hitta balans mellan arbets- och privatliv under en tid som präglas av 

distansarbete, social distansering och nedstängning. 317  

 

Utförandet av övertidsarbete påverkar också företagskulturen. Ledarskap sätts framför nya 

utmaningar med distansarbete. Den nya tekniken kombinerat med distansarbete kräver arbetsgivarens 

uppmärksamhet. Via skärmen kan det vara svårt för arbetsgivaren att veta hur arbetstagaren mår. 

Oftast brukar arbetstagare inte ens sätta kameran på när man har möte via Teams eller Skype etcetera. 

Det krävs för arbetsgivaren att han eller hon lyssnar och stöder arbetstagaren via videomöte eller 

mobilen. Arbetsgivaren borde lägga uppmärksamhet också på följande saker; kontrollen över 

arbetsmängden, arbetstagarens tillgänglighet och rapporteringsskyldigheten.318  

 

Denna avhandling har fokuserat på övertidstidsarbete. Den har också tittat närmare på fenomen grått 

övertidsarbete och distansarbetets påverkningar på arbetstiden och fritiden. Meningen har varit att 

lyfta fram saker som är värda att noteras när det gäller arbetstagarens övertidsarbete i dagens arbetsliv. 

Avhandlingens avsikt är att lyfta fram att det finns flera orsaker varför arbetstagare utför 

övertidsarbete. Därför finns det också lika många orsaker som kan förorsaka grått övertidsarbete och 

skadlig belastning i arbete. I avhandlingen presenteras belastningsfaktorer som kan uppstå när 

arbetstagare utför övertidsarbete och distansarbete. Dessutom ska grått övertidsarbete som fenomen 

tas i beaktande i ledarskapet med distansarbete. Övertidsarbete, grått övertidsarbete och distansarbete 

tillsammans kan föda belastningsfaktorer. Dessa belastningsfaktorer är viktiga att minimera. 

Arbetstidslagen och arbetarskyddslagen sätter minimikrav på arbetstagarens arbetsskydd men de 

fäster inte särskild uppmärksamhet på belastningsfaktorer som kan uppstå i synnerhet vid utförande 

av distansarbete. Belastningsfaktorer vid utförande av distansarbete kan uppstå på lite olika sätt 

jämfört med när arbete utförs på arbetsplatsen. Distansarbete kan öka risken för att arbetstagaren utför 

grått övertidsarbete eftersom arbetstiden inte följs lika konkret vid distansarbete som på en fysisk 

 
317 Bjon. Hbl.fi. EU-parlamentet: Ja till rätten att inte vara uppkopplad på fritiden. 2021. 
318 Skurnik-Järvinen, Hanna. Ratkaise työpaikan ongelmatilanteet käytännönläheisesti. 2013. sid. 55 
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arbetsplats. Avhandlingens mening är att lyfta fram utmaningar som kan leda till övertidsarbete. 

Viktigt är att betona att allt övertidsarbete inte är problematiskt eller skadligt.  

 

Vid distansarbete kulmineras många utmaningar, till exempel förväntningar på att ständigt vara nåbar. 

Tillgänglighet och nåbarhet orsakar lätt grått övertidsarbete. Arbetstagaren har fått försöka att bli van 

vid att man på sätt och vis alltid är tillgänglig. Att arbetstagaren är tvungen att vara alltid tillgänglig 

kan ha skadlig inverkan på arbetstagares grundläggande rättigheter och rättvisa arbetsvillkor. 

Arbetstagaren kan ha svårare att hitta balansen mellan privat- och arbetsliv. Unga arbetstagare som 

just har utexaminerats kan ofta möta en situation var han eller hon måste lära sig att hantera arbetstid 

och fritid. Det kan vara att arbetstagaren måste till och med kämpa på att få sin fritidsfred. Då måste 

arbetstagaren stänga av mobilen och andra kommunikationsverktyg. Det kan vara så att arbetstagaren 

måste lära sig kunskapen att inte tänka på arbetet på fritiden. Den kunskapen kan skydda arbetstagaren 

från utbrändhet och andra skadliga belastningsfaktorer.  

 

I denna avhandling var det meningen att ägna sig åt övertidsarbete och grått övertidsarbete och vilka 

olika fenomen de kan orsaka. När arbetstagaren utför distansarbete hemma etablerar arbetet på sätt 

och vis till arbetstagarens privata plats och tid. I synnerhet under coronapandemin fick arbetstagaren 

inte själv välja om han eller hon vill utföra distansarbete hemma. För många var distansarbete tidigare 

bara temporärt vilket leder till att distansarbete inte kanske hade hunnit bli rutinmässigt. Det kan ha 

varit en överraskning för arbetstagaren att gränsen mellan arbetstid och fritid suddas lättare ut när 

arbetstagaren utför distansarbete. Arbetsdagarna har kanske blivit längre än arbetstagare har önskat 

sig när arbetsdatorn och mobilen inte har lämnats på arbetsplatsen utan de har etablerat sig i 

arbetstagarens hem. Arbetstagarens arbetsmejl kan skicka meddelanden även när dess existens kanske 

inte vore önskvärd.  

 

I avhandlingen ägdes ett kapitel för Övertidsarbete som överstiger maximala arbetstimmar kopplat 

med arbetarskyddsbrott för rättsfallet HD2021:52. I rättsfallet tillämpades både arbetstidslagen och 

arbetarskyddslagen. Det finns en klar koppling mellan dessa två lag. Arbetstid finns under en 

förändringsprocess eftersom arbete utförs alltmer utanför den fysiska arbetsplatsen. Gränsen mellan 

arbetstid och fritid blir mer och mer svävande. Det är inte särskilt vågat att säga att oklara 

arbetstidsrättsfall antagligen kommer att öka. Distansarbete lägger till sin egen extra kryddning i 

situationen. Föränderliga tider i arbetslivet kommer att kräva nya former av avtal. Vad som anses 

vara arbetstid och vad som inte anses vara arbetstid. Tydliga regler från arbetsgivarens sida krävs för 
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vad som är policy med att utföra övertidsarbete hemma. Vad förväntas av arbetstagaren i frågan om 

tillgänglighet.  

 

Arbetarskyddslagen kommer också i bilden när det är frågan om arbetstagarens hälsa. Arbetsgivaren 

har ansvaret för att arbetstagarna följer reglering om arbetssäkerhet och arbetstid. Arbetsgivaren får 

inte låta arbetstagare att utföra avsevärt för mycket övertidsarbete. Arbetstagare får inte utföra för 

långa arbetsdagar. Arbetarskyddslagen förpliktar arbetsgivaren att ingripa om arbetstagaren lider av 

skadlig belastning. Arbetstagaren borde inte vara tillgänglig dygnet runt eftersom det påverkar 

arbetstagarens återhämtning. Fritiden är tiden när arbetstagaren borde få återhämta sig. Därför är det 

viktigt att arbetstidslagen och arbetarskyddslagen tar ställning till förväntningar för att vara tillgänglig 

även utanför ordinarie arbetstid. Klara spelregler minskar stressen för arbetstagaren. Det är att se 

framemot arbetarskyddslagens uppdatering för att svara på arbetslivet som har varit i förändring 

under coronapandemin. Samtidigt skulle det vara viktigt att stifta lagar för arbetslivet som inte märks 

av tidens tand. 

 

Det var mycket beskrivande när Akava kallade grått övertidsarbete som svartarbete.319 ”År 2014 

visade Statistikcentralens kartläggning att akademiker jobbade 10,4 timmar gratis i veckan – alltså 

mer än en hel extra arbetsdag utan lön” konstaterar Remes.320 Grått övertidsarbete är inte bara en 

personlig tragedi men även arbetslivets problem. Det räcker inte arbete för alla om det lastas allt 

arbete bara på för få arbetstagare. Arbetstagarens övertidsarbete och grått övertidsarbete har därför 

långtgående påverkningar i samhället. Därför har arbetstidslagstiftningen påverkningar i 

sysselsättningsgraden och arbetslöshetssiffrorna. Arbetslivet har blivit mer intensivt än förut. 

Arbetstagarna utför flera arbetsuppgifter samtidigt. Orsakerna till intensitetsökning är teknikens och 

organisationernas utveckling. Arbetstagarna utför flera arbetsuppgifter per dag vilket leder till att 

arbetstagarna lättare utför övertidsarbete mer än tidigare.321 Lagstiftningen borde kunna svara på 

föränderliga arbetslivet krav.  

 

I analysen togs upp att tankearbete fortsätts även efter arbetstid. Arbetstagare kan utföra 

arbetsuppgifter på fritiden nästan omedvetet. Därför är viktigt betona att allt grått övertidsarbete inte 

är farligt. Problemet med grått övertidsarbete uppstår när arbetstagaren känner att man är tvungen att 

 
319 Kivistö. Akavalainen.fi. Vanhentunut työaikalaki ei suojaa liian pitkiltä työpäiviltä. 2015 
320 Remes. Yle.fi. Jag arbetar flera timmar i veckan under min ledighet – låter bekant? 2018 
321 Ojala. Ansiotyö kotona ikkuna työelämään – kotona työskentelyn käsitteet, piirteet sekä yhteydet hyvinvointiin. 2014. 

sid 20 
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utföra övertidsarbete även på fritiden. Vidare undersökning ska sätta ytterligare fokus på de 

arbetstagare som utför frivilligt grått övertidsarbete under sin fritid versus dem som är tvungna att 

utföra grått övertidsarbete utan egen vilja under sin fritid.322  

 

Den här avhandlingen har visat att det finns både fördelar och nackdelar med att arbeta på distans. 

Distansarbete kan orsaka överraskande hot som inte borde uppstå på arbetsplatsen. Distansarbetets 

absoluta fördelar är att arbetstagaren sparar tid när han eller hon inte behöver åka till arbetsplatsen. 

Arbetsmöjligheter hemma möjliggör flexiblare arbetsliv men samtidigt kan sudda gränser mellan 

arbetsliv och privatliv. Arbetstagaren som utför distansarbete kan känna att han eller hon är fysiskt 

hemma men mentalt i arbete. Distansarbete kombinerat med övertidsarbete och grått övertidsarbete 

kan skapa hälsorisker. En arbetsplats kan på sätt och vis sätta klarare ramar för arbetstiden. 

Arbetstagaren kommer till arbetsplatsen och lämnar arbetsplatsen. Däremot har distansarbete suddat 

dessa klara ramar. Ett konkret exempel är till exempelvis följande situation: arbetstagaren går på 

måndag till den fysiska arbetsplatsen men åker sedan hem efter arbetsdagen har tagit slut. Hemma 

börjar arbetstagaren utrusta arbetsrummet med arbetsredskap för säkerhets skull innan nästa 

arbetsdag. Arbetstagaren kopplar sin arbetsdator på hem WLAN-nätet. Snart öppnar Teams och e-

post meddelanden utan lov på skärmen. Arbetstagaren kommer snabbt ihåg att han eller hon inte har 

hunnit kolla en viss e-post eller vill bara snabbt titta på vad arbetskollegan, kunden eller leverantören 

har skickat. Snart märker arbetstagaren att han har suttit vid skärmen under 30 minuter fast tanken 

var bara att koppla arbetsdatorn på nätet färdig för nästa arbetsdag. 

 

Distansarbete orsakar ofta grått övertidsarbete. Remes hävdar i sin artikel att experter gör i genomsnitt 

närmare 10 procent av sin arbetstid som obetalt övertidsarbete.323 Det är problematiskt om ingen bryr 

sig om arbetstidslagens 872/2019 5 kap. Varför står det i arbetstidslagen 872/2019 5 kap. 18 § om 

maximiantalet arbetstimmar om arbetstagarna och arbetsgivarna inte följer det? Arbetstidslagens 

syfte att skydda anställda mot för långa och obekväma arbetstider uppfylls inte.324  Om så pass många 

utför grått övertidsarbete på fritiden berättar det sitt grova språk om att många arbetsgivare inte bryr 

sig om arbetstids- och arbetarskyddslagstiftning eller inte känner till vad det står i lagarna. Framför 

allt berättar det också om arbetsgivarens dåliga organiseringskunskaper och omedvetenhet om 

arbetsmängden som lastas på den enskilda arbetstagarens axlar. Arbetsgivaren måste kunna hitta nya 

 
322 Ojala, Satu. Ansiotyö kotona ikkuna työelämään – kotona työskentelyn käsitteet, piirteet sekä yhteydet hyvinvointiin. 

2014. sid 89 
323 Remes. Yle.fi. Jag arbetar flera timmar i veckan under min ledighet – låter bekant? 2018 
324 Enkvist, Joachim. Föreläsning i arbetsrätt vid Åbo Akademi. Våren 2020. 



82 

 

lösningar för att arbetstagarens arbetstidsbegränsningar följer med utveckling av den digitala 

tekniken.325 Arbetstidslagen och arbetsskyddslagen är inte bara rekommendationer. Kraften av 

lagarna minskar om de inte följs. 

 

Arbetsgivaren har skyldighet att bokföra arbetstagarens arbetstid om inget annat har avtalats. 

Arbetsbokföring har viktigt betydelse för ersättning av övertidsarbete. Arbetsbokföring är viktig även 

för att arbetsgivaren kan följa att arbetstagarens maximala övertidstimmar inte överskrids. Material 

för reglering av bokföring av övertidsarbete finns knappt. Det kan vara en orsak till att skyldighet av 

bokföring av övertidsarbete försummas. När det uppstår en försummelse av bokföring av 

övertidsarbete följs arbetstagarens arbetstidsbokföring. Lagstiftaren kanske kunde kräva mer tydlig 

arbetstidsbokföring av arbetsgivaren. Om lagstiftning kring bokföring av arbetstid och övertidsarbete 

skulle utvecklas kunde det underlätta arbetsgivarens skyldighet att följa arbetstid och möjlighet till 

ersättning för övertidsarbete.326 

 

Arbetstagaren borde utbildas för att hantera arbetstidsplanering. Arbetsgivaren borde utbildas med 

den nya tekniken och om hur skydda arbetstagaren bättre mot för mycket belastning och ta i beaktande 

även arbetstagarens fritidsskydd.327 Arbetsgivaren borde utbildas även för att stödja arbetstagaren 

som utför distansarbete för att organisera sin arbetstidsanvändning på så sätt att den inte stör 

arbetstagarens fritid. När arbetstagare utför distansarbete borde det finnas tillräcklig 

arbetstidsbokföring. Om arbetsgivaren slipper arbetstidsbokföring som vi lärde i rättsfallet 

HD:2002:36 då tas arbetstagarens arbetsbokföring som utgångspunkt när det gäller ersättning av 

övertidsersättningar. Då befinner arbetsgivaren i svag position om arbetstidsbokföringens 

dokumentation är bristfällig.328  

 

Rättsfallet HD:2002:36 tog även i beaktande att arbetstagaren som utförde distansarbete hemifrån 

hade blivit övervakad under arbetstagarens arbetsskift men arbetstagaren inte hade fått höjd lön för 

utfört övertidsarbete. Liknande rättsfalls mängd förhoppningsvis minskar eftersom tekniken och 

digitaliseringen erbjuder goda möjligheter att övervaka arbetstidsbokföring, arbetskvalitén och 

arbetsnärvaron. Digitalisering och ny teknik kan hjälpa att arbetstagaren inte utför för långa 

arbetsdagar fast han eller hon skulle utföra distansarbete. Det finns redan nu mycket teknik som mäter 

 
325 Bjon. Hbl.fi. EU-parlamentet: Ja till rätten att inte vara uppkopplad på fritiden. 2021.  
326 Peittola, Paula. Ylityöiden sääntely ja korvaaminen. 2004. sid. 81 
327 Lehto och Engblom. Työaikasäännökset. 2019 s. 280 
328 Lehto och Engblom. Työaikasäännökset. 2019 s. 270 
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individens välmående på fritiden. Kanske i framtiden finns det även etablerad teknik som mäter 

arbetstagarens välmående i arbete och sätter gränser när arbetstagaren är skadlig belastad. I alla fall 

hjälper tekniken arbetsgivaren att följa arbetstagarens arbetsprestation även på distans. Viktigt är 

däremot att ta i beaktande arbetstagarens integritetsfrågor och andra etiska aspekter. Integritetsfrågor 

och etiska aspekter kunde vidare undersökas även i framtida avhandlingar. 

 

Den nya tekniken gör det nästan omöjligt att inte märka att man har fått ett samtal, sms, e-post och 

liknande meddelande från jobbet även på fritiden. Därför kan företagets kommunikationsstrategi 

behöva en uppdatering. Många tvister med distansarbete och övertidsarbete undviks om reglerna 

gällande övertidsarbete avtalats noggrant. Det borde skapas klara regler för användning av 

arbetskommunikationsmedel utanför arbetstiden eller under arbetstagares semester. Det borde avtalas 

när arbetstagaren ska vara anträffbar. Gemensamma regler skulle i alla fall skapa riktlinjer för 

arbetstagaren som kryssar i arbetslivets djungel. Arbetstagaren och arbetsgivaren borde avtala minst 

om följande regler när det gäller övertidsarbete och arbetstagarens fritidsskydd: vem borde man 

kontakta när arbetstagaren är på semester, efter vilken klockslag får man inte öppna e-post eller vilka 

tider får man ringa till arbetstagaren.329  

 

Det har redogjorts olika skadliga belastningsfaktorer under arbetets gång. Viktigt är därför att lyfta 

fram att skadlig belastning inte orsakas alltid på grund av för mycket övertidsarbete eller orimlig 

tidspress. Det ligger alltid flera faktorer bakom utbrändheten. Sociala belastningsfaktorer kan ha en 

större betydelse för arbetstagarens välmående och hälsa på arbetsplatsen än vad man skulle tro. Svåra 

sociala situationen kan öka risken för att arbetstagaren blir skadligt belastat på arbetsplatsen. 

Ledarskapet och arbetskulturen spelar avgörande roll för hur arbetstagaren upplever arbetslivet. På 

arbetsplatsen som har problem med arbetsgemenskapen, samarbetsproblem och svåra sociala 

relationer kan en arbetstagare möta psykiskt våld på arbetsplatsen.330  En arbetstagare som möter 

psykiskt våld på arbetsplatsen utbränner sig själv snabbt. Det är socialt mer acceptabelt att säga att 

orsaken för utbrändhet är skadligt belastande arbetsmängd än att man har blivit mobbat på 

arbetsplatsen. 

 

Kommunikationskulturen kan ha stor påverkan på hur arbetstagaren mår i arbete. Om 

kommunikationen mellan arbetstagaren och arbetsgivaren är bristfällig kan den orsaka skadlig 

belastning. Arbetstagaren behöver möjligtvis utföra mycket övertidsarbete om kommunikationen inte 

 
329 Lehto och Engblom. Työaikasäännökset. 2019 sid 279-280 
330 Arbetarsskyddscentralen. Psykosocial belastning. 2020a. 
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fungerar och det krävs extra mycket tid av arbetstagaren för att lösa sina arbetsuppgifter. Att 

arbetsgivaren och arbetstagaren sätter ett klart mål kan minska utförandet av skadligt belastande 

övertidsarbete. Mänskligt bemötande borde finnas mer från arbetsgivarens sida i arbete. Arbetstagare 

behöver känslan att dennes arbete är uppskattat och viktigt. Arbetstagare är människor och individer, 

inte bara statistik och nummer. Varje arbetstagare har sina mänskliga rättigheter och de ska 

respekteras i arbete. Som tur är har psykisk hälsa lyfts fram bredvid arbetsmiljön och 

arbetsförhållandefrågor i nuvarande arbetarskyddslagen och psykisk hälsa och välmående tas mer 

seriöst förhoppningsvis också på arbetsplatser. 

 

Distansarbete har ökat under coronapandemin och förväntas ligga kvar också efter pandemin. 

Distansarbete kan till och med öka efter pandemin.331  Många arbetsplatser börjar förbereda sig för 

att arbetstagarna kommer tillbaka till arbetsplatser efter coronapandemin. Det kan bli så att det inte 

är lika lätt att komma tillbaka till arbetsplatsen efter ett och halvt år som man kan tro. Många 

arbetstagare kan hoppas att de kan kombinera både distansarbete och närarbete på arbetsplatsen. 

Arbetslivet är i vändpunkt eftersom arbetstagare alltmer utför distansarbete och antagligen en del av 

arbetstagare som utför distansarbete inte kommer tillbaka på arbetsplatser efter coronapandemin. Det 

kan vara svårt för många arbetstagare att överge de privilegier som man har uppnått under 

coronatiden.332   

 

Kombination av distansarbete och närarbete på arbetsplatsen är antagligen det bästa alternativet. 

Arbetsgivaren borde inte tvinga arbetstagare till arbetsplatsen om det inte är nödvändigt men 

samtidigt också erbjuda goda möjligheter och miljö för att utföra arbete på arbetsplatsen. Människor 

är olika. Vissa utför hellre hela tiden distansarbete och har inga problem. Dessa människor kan leda 

sig själv och akta att arbetstid och fritid inte blandas ihop. Om arbetstagaren får en möjlighet att själv 

kontrollera när han eller hon börjar och slutar arbeta kan det påverka positivt på arbetstagaren och 

minska skadlig belastning.333 Men vissa individer är mindre erfarna och behöver stöd för sin 

arbetstidsanvändning när de utövar distansarbete. Varje individs behov borde beaktas och respekteras 

på den fysiska arbetsplatsen och i hemmakontoren. 

 

 
331 Bjon. Hbl.fi. EU-parlamentet: Ja till rätten att inte vara uppkopplad på fritiden. 2021. 
332 Kärki. Konttorien sisäpiiriläiset. 2021. sid. 3. 
333 Brauner, Michel och Wöhrmann. Congruence is not everything: a response surface analysis on the role of fit 

between actual and preferred working time arrangements for work-life balance. 2019 sid. 1296 
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Det är lite synd om att den nya arbetstidslagen inte innehåller mer reglering av distansarbetets 

arbetstid. Arbetstidslagen och arbetsskyddslagen tar inte heller ställning till att arbetstid och fritid 

blandas ihop. Arbetstidslagen försöker skydda arbetstagaren med den maximala 

arbetstidsbegränsningen men det tar inte i beaktande grått övertidsarbete. Lösningen till grått 

övertidsarbete finns inte bara i juridiken utan i arbetsgivarens beteende och arbetstagarens kunskaper 

om att kontrollera sin arbetstid. Grått övertidsarbete och belastning som det orsakar ska tas på alvar. 

Vi får se om utökad flextid skapar ännu mer nya lösningar.334 Den nya arbetstidslagen innehåller 

många steg i rätt riktning men det finns mycket att utveckla när det gäller reglering av övertidsarbete 

och distansarbete.335  Förhoppningsvis kommer nästa arbetstidslag och arbetsskyddslag innehålla 

klarare regler om distansarbete och arbete som utförs utanför arbetstiden.  

 

 

 

 

 

  

 
334 Lehto och Engblom. Työaikasäännökset. 2019 s. 274 
335 Yrittajat.fi. Den nya arbetstidslagen trädde i kraft vid årsskiftet – vilka förändringar medför detta? 2020 
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