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Abstract 

Employers’ responsibility of the health and safety on the environment for the employee 

who is teleworking is one of the questions in this essay. What is teleworking, in relation 

to the aim for this essay, is the second question. Teleworking is an employment which is 

growing and the Swedish legislation is vague. The methods which have been used to 

investigate and understand the legislation is jurisprudence method and the legal 

dogmatic method. After the investigation of the aim and question of this essay it is 

possible to say, the Employers always have the responsibility for the environment of 

employees’ health and safety. But teleworking makes it hard for the employer to verify 

the health and safety on the environment, when they do not know where the employer is 

working. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ifrån tv:n hörs en reklamjingel och orden som fångar mig är, jobba hemifrån. Dessa två 

ord får mig att reagera och fundera över lagstiftningen om att arbete hemifrån. 

Reklamjingeln söks upp på youtube.com. Det är en reklamvideo om bredband via fiber, 

en röst säger "..och att jobba hemifrån blir faktiskt hur smidigt som helst"
1
. I reklamen 

syns en person som spelar bingo via en dator, personen vinner och slår omkull ett glas 

apelsinjuice. Denna reklam gör att tankar såsom, vad har denna person för rätt att arbeta 

hemifrån och vem bär ansvaret för arbetsmiljön(?), dyker upp. Detta leder till valet av 

ämne, arbetsgivarens ansvar för arbetstagarens arbetsmiljö när arbetet sker utanför 

arbetsgivarens tjänsteställe. 

 

Sveriges regering presenterade den 21januari 2016 en skrivelse 2015/16:80, med denna 

vill regeringen förmedla visionen ̏En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 

2016–2020̋. Den svenska arbetsmarknaden är under förändring och det är av denna 

grund som regeringen valt att det skall arbetas fram ett betänkande utifrån. Regeringen 

önskar se en förändring som skall bidra till att både staten och arbetsmarknadens parter 

skall arbeta mer aktivt med arbetsmiljön och motverka arbetsplatsolyckor, psykosocial 

ohälsa och bidra till ett hållbart arbetsliv. Arbetstagare har blivit rörligare, 

anställningsformer har ändrats och det har blivit allt mer vanligt att köpa in extern 

arbetskraft.
2
 Skrivelsen 2015/16:80 är starten på Statens Offentliga Utredning 2017:24, 

hädanefter SOU 2017:24, och förslaget till en eventuell ändring inom 

arbetsmiljöområdet.
3
 I SOU 2017:24 presenteras en undersökning på hur många procent 

som har ett helt oreglerat eller delvis oreglerade arbetsvillkor, siffran hamnar på 47 %. 

Vilket gör att det är 47 % av Sveriges arbetande befolkning som har ett arbete som 

arbetsgivaren inte helt kan kontrollera.
4
  

 

                                                 
1
 https://www.youtube.com/watch?v=ADlRGYZ6VYA (hämtad2017-09-18) 

2
 Statens Offentliga Utredning 2017:24, Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för 

arbetsmiljön?s.13-15 

3
 Ibid s.23 

4
 Ibid. s.40 
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Traditionellt sett så har arbetsplatsens förläggning varit på en fast punkt och det har 

tidigare varit tydliga förhållanden mellan arbetstagare och arbetsgivare.
5
 Bärbara datorer 

och smartphones gör att det blivit allt lättare att förflytta sin arbetsplats.
6
 På 

Internationella arbetsorganisationens, hädanefter ILO, hemsida kan läsas att 

Teleworking, översätt distansarbete, är en arbetsform som kommer att öka i framtiden.
7
 

I proposition 1976/77:149 kan det läsas att Arbetsmiljölagen, hädanefter AML, skall 

gälla när arbetstagarna har möjlighet att utföra sitt arbete utanför arbetsgivarens lokaler. 

Enda kravet är att det skall vara praktiskt möjligt för arbetsgivaren att vidta åtgärder så 

att det inte finns risk för olycksfall eller att arbetsmiljön inte är ohälsosam.
8
 Med detta i 

beaktande uppstår frågan, hur påverkar det moderna arbetslivet arbetsmiljön, vilket 

ansvar kan läggas på arbetsgivaren? 

 

Enligt AML är det arbetsgivaren som bär ansvaretför att arbetstagaren inte utsätts för 

ohälsa eller olycksfall på arbetet, arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs 
9
. 

Det som skall utredas är om det är riktigt att hävda att arbetsgivaren alltid har 

huvudansvaret för arbetstagarens arbetsmiljö.
10

Sverige har traditionellt sätt välreglerade 

lagar och avtal inom arbetsrätten.
11

Vad händer när dagens arbetsplatser är i ett 

förändringsskede och den nya arbetsmiljö inte alls ser ut som den gjorde 1977, när 

Arbetsmiljölagen antogs som lagstiftning.
12

Arbetstagare har stora valmöjligheter genom 

dagens teknik att välja sin egen arbetsplats, men det finns inga lagar om specifikt 

distansarbete i Sveriges lagar.   

 

 

 

                                                 
5
 Ibid. s.14-16 

6
https://www.unionen.se/sites/default/files/unionens_riktlinjer_om_granslost_arbetsliv_0.pdf(hämtad 

2017-09-18) 

7
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_534548/lang--en/index.htm(hämtad 

2017-10-06) 

8
 Proposition 1976/77:149 s.39 

9
 Ibid s.2 

10
 3kapitlet 2§ Arbetsmiljölagen 1977:1160 

11
Allvin Michael, Aronsson Gunnar, Hagström Tom, Johansson Gunn, Lundberg Ulf. Gränslöst arbete – 

socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet, Liber AB, Malmö, 2006, s.13. 

12
 SOU 2017:24 s.14 
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1.2 Syfte och Frågeställning 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur lagstiftningen påverkar arbetsgivarens 

arbetsmiljöansvar. Vad som också skall undersökas är om eller hur arbetsgivarens 

arbetsmiljöansvar påverkas av att arbetstagaren har möjlighet att utföra arbete via 

distans. 

 

– Hur påverkas arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön när denne inte råder över 

arbetstagarens arbetsplats enligt svenska lagstiftning? 

– Vad är distansarbete i ett arbetsmiljöperspektiv?  

 

1.3 Avgränsningar 

Fokus i denna uppsats är arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljö då en arbetstagare har 

möjlighet att utföra sitt arbete på obestämd plats. Den yrkeskategori av arbetstagare som 

främst kommer att lyftas är de som utför kontorsarbete. Hur arbetsplatser skall vara 

utformade i perspektiv till arbetsmiljö är inget som kommer att vara i fokus.  

 

När en sökning görs, för att hitta litteratur, på sökorden ”flexibel arbetsplats” kopplas 

detta till hur arbetsgivare ger sina arbetstagare möjlighet till flexibla arbetstider 

och/eller möjligheter att kompetensutvecklas. Detta är inget som kommer att utredas i 

denna kandidatuppsats. 

 

Rättsfall från EU-domstolen är en vägledning om hur en nationell domstol, i en 

medlemstat, bör tolka EU-rätten i en specifik fråga.
13

 Då det finns väldigt begränsat 

med rättsfall, både i nationell domstol och i EU-domstol, kommer inte några rättsfall att 

tolkas. 

 

 

 

                                                 
13

 Bernitz Ulf, Heuman Lars, Leijonhufvud Madeleine, Seipel Peter, Vogel Hans-Heinrich, Warnling-

Nerep Wiveka. Finna rätt Juristens källmaterial och arbetsmetoder, Författarna och Norstedts Juridik 

AB, Stockholm, 2014, s.70 
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1.4  Metod och Material 

För att kunna utreda den rättsliga aspekten i uppsatsens frågeställning kommer den 

gällande rätten "lex lata"
14

 att fastställas, vilket gör att metoden blir rättsdogmatisk. 

Inom rättsdogmatiken, som är en tolkningslära, används lagar, rättspraxis, förarbeten 

och doktrin som grund för att utreda den ställda frågan.
15

 Den rättsdogmatiska metoden 

ställer också frågan ur ett "de lege ferenda"- perspektiv det vill säga vad som kan 

komma att vara lösningen på rättsfrågan.
16

 Då den rättsdogmatiska metoden inte tillåter 

andra rättskällor än de som är förutbestämda för metoden och förskrifter är en rättskälla 

som inte är inkluderade i den hierarkin. På så kommer den juridiska metoden att 

användas. Vilken ger en friare tolkning av de rättsliga källorna och tillåter en tolkning 

av föreskrifter. Den juridiska metoden inkluderar fortfarande en tolkning av rättskällor 

och det görs via en rättsdogmatisk tolkning för att fastställa och utreda gällande rätt.
17

 

 

Det första som kommer att presenteras i rättsutredningen är bakgrunden och historia 

bakom den svenska arbetsmiljölagen. Under rubriken distansarbete kommer ett 

historiskt perspektiv på hur distansarbete förändrats genom tiden fram till hur det ser ut 

idag. Till detta kommer utvald juridisk litteratur att användas. Juridisk litteratur som 

även kan benämnas som doktrin används inom rättsdogmatiska metoden för att 

informera och argumentera om hur en rättsfråga skall utredas.
18

 

 

AML är den lagregleringen som skall tolkas för att uppnå uppsatsens syfte. AML är den 

lag som är den svenska lagstiftningen för hur arbetsmiljö skall säkerställas. 

Arbetsrättsliga lagstiftningar är i regel civilrättsliga, dock är AML ett undantag då AML 

regleras från tre håll. AML regleras civilrättsligt då den berör hur förhållandet mellan 

arbetsgivare – arbetstagare skall vara, offentligrättsligt då AML kontrolleras av en 

myndighet. Arbetsmiljöfrågor kan även utredas genom straffrätt då ett arbetsmiljöbrott 

                                                 
14

Sandgren Claes. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2015, s.43 

15
Korling Fredric, Zamboni Mauro (red.). Juridisk metodlära, Författarna och Studentlitteratur AB, Lund, 

2013, s.21 

16
 Ibid s. 36 

17
 Sandgren Claes. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s.41-45 

18
 Vogel Hans-Heinrich. Finna rätt Juristens källmaterial och arbetsmetoder, s.185 
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kan leda till en dom med påföljder från Brottsbalken (1962:700).
19

 Då AML är en 

ramlag skall den kompletteras genom en förordning Arbetsmiljöförordningen 

(1977:1166), hädanefter AMF, och arbetsmiljöföreskrifter, hädanefter AFS, från 

Arbetsmiljöverket, hädanefter AV.
20

 Vad som menas med att AML är en ramlag 

kommer att presenteras i avsnitt 3. 

 

AV är en av regeringen och riksdagen utsedd myndighet, som ska förebygga att företag 

och organisationer bryter mot bland annat arbetsmiljölagen. De arbetsuppgifter som 

åligger AV är bland annat att framställa juridiskt bindande föreskrifter, kontrollera 

arbetsställen och förmedla kunskap om arbetsmiljöarbete.
21

 

 

Sedan år 1995 är Sverige en medlemsstat i Europeiska Unionen, hädanefter EU. EU och 

dess rättsliga regleringar har en stor påverkan på den svenska lagstiftningen.
22

 

Primärrätten inom EU består av olika fördrag som reglerar bland annat den fria 

rörligheten för arbetstagare, varor, tjänster och kapital inom EU som ofta benämns som 

de fyra rörligheterna. Till sekundärrätten tillhör förordningar och direktiv, förordningar 

skall ha direkt verkan och blir därför rättsregler i EU:s medlemsstater när de stiftas. 

Direktiv utgör en bas för hur en viss reglering ska implementeras i medlemsstaternas 

lagstiftning. Direktiv en viss tidsgräns innan de skall vara implementerad. Misslyckas 

implementeringen så kan medlemstaten förläggas att betala en straffavgift till EU då 

implementering skall ske för att underlätta de fyra rörligheterna.
23

 

 

De direktiv som berör lagstiftningen av arbetsmiljöområdet är i första hand två olika 

typer av direktiv, produktdirektiv och arbetsplatsdirektiv.
24

 Produktdirektiven skall 

hjälpa medlemstaterna att underlätta en implementering av de fria rörligheterna och 

säkerhetsaspekter som tillverkare måste ta i anspråk. Produktdirektiven riktar sig främst 

                                                 
19

 Andersson Peter. Vidta alla åtgärder som behövs, En rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar 

att förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö, Peter Andersson och Jure 

Förlag AB, Stockholm, 2013, s.34-35 

20
 Glavå Mats, Hansson Mikael. Arbetsrätt, Studentlitteratur AB, Lund, 2016, s.618 

21
 Förordning (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket 

22
 Bernitz Ulf. Finna rätt Juristens källmaterial och arbetsmetoder. s.62 

23
 Ibid s.65-67 

24
 Andersson Peter. Vidta alla åtgärder som behövs, En rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar 

att förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö, s.133 
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åt att säkerställa tekniken bakom handel mellan medlemsstaterna. Trots det har 

produktdirektiven stor betydelse för hälsa och säkerhet på arbetsplatser då det kan 

inrymma hur man skall hantera en viss vara.
25

 Den andra typen av direktiv, 

arbetsplatsdirektiven, vilket är det som reglerar hur arbetsförhållanden och arbetsmiljön 

skall vara på arbetsplatser.
26

 Rådets direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att främja 

förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet, är ett arbetsplatsdirektiv och 

ramdirektiv. Vilket betyder att det är det direktiv som utgör stommen av vad som 

regleras inom dess område. I detta ramdirektiv regleras om arbetsvillkorens minimum. 

Särdirektiv är ett detalj direktiv med ursprung från ramdirektivet, som reglerar mer 

specifikt inom det område som är i spörsmål. Rådets direktiv 89/654/EEG om 

minimikrav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen, är det första särdirektiv som lyfter 

det spörsmål som finns i denna kandidat uppsats. Även det andra särdirektivet, Rådets 

direktiv 89/655/EEG om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares 

användning av arbetsutrustning i arbetet, kommer att presenteras i rättsutredningen. 

 

1.5 Disposition 

I det första kapitelet har det valda ämnet presenterats. Frågor kring varför ämnet 

arbetsgivarens arbetsmiljöansvar med aspekt på distansarbete är valt som uppsatsämne 

och även hur, och vad, jag använder för material har framförts. I kapitel två kommer ett 

avsnitt om hur de svenska arbetsmiljöregleringarna vuxit fram. Detta för att kunna visa 

hur det historiskt funnits ett arbetsgivaransvar för arbetstagares väl och ve. I kapitel tre 

utreds de rättsliga regleringarna av uppsatsen. Kapitel 4 lyfter en analys av 

regleringarna ur ett perspektiv från uppsatsens syfte och frågeställning. I det femte och 

avslutande kapitlet presenteras slutsatsen av den utredning som gjorts i uppsatsen. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 SOU 2017:24 s78 

26
 Andersson Peter. Vidta alla åtgärder som behövs, En rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar 

att förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö, s.133 
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2 Historiken bakom den svenska arbetsmiljöregleringen 

1978 blev AML en gällande lag med en revidering som skedde år 1991.
27

 Men hur 

kommer det sig att arbetsmiljörätten har vuxit fram, är vad som skall redogöras i 

kronologisk ordning härnedan.  

 

Det först lagstadgade som kan kopplas till arbetsmiljöregleringar kom redan på 1350-

talet, när den då svenska kungen Magnus Eriksson lagstiftade om förhållandet mellan 

bonden och herden och är vad som skulle kunna likaställas med dagens 

anställningsförhållande. Denna lagstiftning gav bonden, arbetsgivaren, rätt att slå sin 

herde, arbetstagare, i uppfostrande syfte och denne skulle inte bli straffad. Skulle dock 

herden slås blå och blodig så kunde bonden bli straffad. Här visas att bonden hade rätt 

att bestämma, men att det fanns visa inskränkningar. 
28

 

 

1664 stiftades den första legostadgan. Det var första legostadgan av totalt tre. Den sista 

blev giltig år 1833 och var fortsatt giltig till år 1926. Legostadgan var en arbetsrättslig 

reglering stiftade för tjänstehjon som utförde arbete för en husbonde. Detta var dåtidens 

största arbetssektor, andra sektorer är textilindustrin, gruvverksamheten och 

hantverkare. Dessa sektorer lagstadgades via hallordningar, bergsordningar och 

skråordningar. I legostadgan kan man utläsa att tjänstehjonet skall utföra arbete och för 

detta husbonden skall bemöta tjänstehjonet på ett skäligt sätt, i förhållande till hur 

tjänstehjonet utför sin uppgift. Husbonden var skyldig att skydda och ha omsorg för 

tjänstehjonet, samtidigt som tjänstehjonet skulle visa sin tacksamhet och utföra ett gott 

arbete. Utför tjänstehjonet sin arbetsuppgift på ett gott och troget sätt skulle detta 

bemötas med välvilja och vice versa om det ansågs att tjänstehjonet inte uppfyllde det 

husbonden förväntade sig.
29

 

 

Den första regleringen av vad som är ett uttalat skydd för arbetstagare kom år 1852. Den 

innebar att det inte längre var tillåtet, inom den industriella sektorn, att låta minderåriga 

utföra nattarbete. År 1889 lades ett förslag till ett nytt skydd mot faror i arbetet, 

Yrkesfarelagen, vilken stiftades som lag för industrin år 1890. Yrkesfarelagen medförde 

                                                 
27

 Zanderin Lars. Arbetsmiljö, Studentlitteratur AB, Lund, 2005, s.16 

28
 Andersson Peter. Vidta alla åtgärder som behövs, En rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar 

att förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö s.98 

29
 Ibid s.99-100 
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att det nu anställdes inspektörer för att utföra inspektioner av eventuella faror på 

arbetsplatser. Yrkesfarelagen gällde fram till år 1913 då den utökades och blev ett skydd 

även för arbetstagare inom andra näringssektorer, lag (1912:206) om arbetarskydd.
 30

 

Lag 1912:206 om arbetarskydd lade grunden till införandet av att det skall finnas 

skyddsombud på arbetsplatser. Det tog fram till år 1942, innan LO och SAF gemensamt 

beslutade om hur skyddsombudens uppgifter skulle organiseras och utföras.
31

  

 

Nästa reformering av arbetarskydds lagstiftning kom år 1949 i form av 

arbetarskyddslagen (1949:1). Denna lagstiftning kom att inkludera jordbrukssektorn 

som tidigare stått utanför. Nu blev det även lagstadgat att det skall vara obligatoriskt 

med ett skyddsombud på en arbetsplats med fler än fem arbetstagare och vid fler än 100 

arbetstagare skall det finns en säkerhetskommitté.
 32

 Arbetarskyddslagen skulle skydda 

arbetstagare mot olycksfall, ohälsa och andra skadliga arbetsrelaterade händelser. Det 

framhävs också att det inte enbart är den fysiska aspekten av skydd för arbetsmiljö utan 

även den psykiska hälsan för arbetstagarna skall tas i beaktande när det diskuteras 

angående arbetsmiljöfrågor. I det tredje kapitlet framställs även arbetstidsfrågor som en 

viktig del av arbetet med arbetsmiljöskyddet. 
33

  

 

Under 1960-talet började det talas om psykisk ohälsa och hur det kunde komma att 

påverkas av arbetslivet.
34

 Tidigare så sades det att arbetstagaren skulle göra skäl för 

mödan, det vill säga arbetstagaren skulle arbeta, arbetsgivaren skulle ge rimlig 

ersättning och se till att arbetstagaren inte utsattes för fara vid arbetsplatsen. Men nu 

skulle det arbetas med välfärd och folkhälsan skulle främjas. Sverige skulle vara ett 

socialt land, individer som ansågs vara ”missanpassade” skulle rehabiliteras och ingå i 

arbetslivet. Visionen var att de svenska arbetsvillkoren skulle bli världsledande.
35

 

 

                                                 
30

SOU 2017:24 s.49-50 

31
Zanderin Lars. Arbetsmiljö, s.15 

32
 SOU 2017:24. s.50 

33
Andersson Peter. Vidta alla åtgärder som behövs, En rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar 

att förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö, s. 106-107 

34
Zanderin Lars. Arbetsmiljö, s.15 

35
Allvin Michael m.fl. Gränslöst arbete – socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet, Liber AB, 

Stockholm, 2006, s.139 
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Under 1970-talet sker en stor reformering av den arbetsrättsliga lagstiftningen, vilket 

leder till AML och rättsutredningen i denna uppsats.
36

 

 

2.1 Ansvar för arbetsmiljö  

Decemberkompromissen är en förhandling från 1906 mellan arbetsgivarorganisation 

och arbetstagarorganisation, vilken lade grunden till ett ”fredsavtal” mellan de båda 

parter.
37

 Decemberkompromissen gav arbetsgivare rätten att fritt leda och fördela 

arbete, vilket har kommit att kallas arbetsgivarpregorativet.
38

 Arbetsgivarpregorativet 

är en arbetsledningsrätt med undantagsregler. Det tillåter inte en arbetsgivare att ensam 

sluta avtal som berör arbetstagaren, utan det måste tecknas från två håll. 

Arbetsgivarpregorativet tillåter alltså inte arbetsgivaren ensam att deklarera ut vad 

arbetstagaren får eller inte får.
39

  

 

En arbetstagare har lydnadsplikt vilket menas att denne har en arbetsskyldighet att 

utföra arbete åt en arbetsgivare. Lydnadsplikten har även den begränsningen, i form av 

att en arbetsgivares arbetsledningsrätt måste anses vara av rimlig karaktär. Det vill säga 

att en arbetsgivare inte skall kunna tvinga en arbetstagare genom lydnadsplikten till 

något som strider mot Sveriges rättsregleringar.
40

 När det kommer till 

arbetsmiljöansvaret skall det att finns ett anställningsförhållande och det är 

arbetsgivaren som är huvudansvarig.
41

  

 

Rådighetsansvaret är ett begrepp inom arbetsmiljöområdet. Rådighetsansvar åsyftar att 

den som är ansvarig för en arbetsplats är även ansvarig för arbetstagare, som kan vara i 

ett anställningsförhållande till en annan arbetsgivare, som utför arbete på denna 

arbetsplats.
42

 Den arbetsgivare som har ett rådighetsansvar skall ansvara för att fasta och 

lösa anordningar som finns på arbetsplatsen skall kunna säkerställa ett skydd för 

                                                 
36

 Glavå Mats, Hansson Mikael. Arbetsrätt, s.27 

37
 Ibid. s. 28 

38
 Ibid s.28 

39
 Ibid s.586 

40
 Ibid. s.592 

41
Selberg Niklas. Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer, En 

studie av anställningsskydd, diskriminering och arbetsmiljö, Juridiska fakulteten, Lund, 2017, s.440 

42
 Ibid s.465 
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arbetstagares hälsa och säkerhet.
43

 När man talar om rådighetsansvar, enligt 3kap. 12 § 

AML, för en arbetsplats så menas det att arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön för 

allt arbete som utförs på arbetsplatsen. Det vill säga att lagregleringen inte enbart syftar 

att säkerställa den arbetsmiljön för det arbete som normalt utförs där.
44

 Den arbetsgivare 

som råder över en arbetsplats skall säkerställa arbetsmiljön för alla arbetstagare som 

utför arbete på dennes arbetsplats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43

 SOU 2017:24 s.187 

44
 Ibid s.188 
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3 Rättsutredning  

Då arbetsmarknaden består av flera olika sektorer som alla behöver olika regleringar, är 

AML en ramlag som för att ha full rättsverkan behöver föreskrifter och allmänna råd. 

AML skall avge generella krav som skall kunna vara tillämpningsbara inom alla 

sektorer medhjälp av föreskrifter.
45

 Föreskrifterna ska som tidigare nämnt fastställas av 

AV som är tillsynsmyndigheten för att organisationer arbetar med arbetsmiljö. Det är 

till AV arbetstagare kan vända sig när de vill påtala att arbetsgivaren brister i 

arbetsmiljöarbetet.
46

 

 

3.1 Arbetsmiljölagen 

AML skall vara av allmängiltig karaktär och vara giltig för alla de arbetsgivare som har 

arbetstagare som utför arbete för dennes räkning.
47

 Förutom vid de undantag som 

regleras i 1kap. 2-4§§ AML. I proposition, hädanefter Prop., 1976/77:149 kan utläsas att 

i föregående lag arbetarskyddslagen är okontrollerbart arbete, det vill säga att sådant 

arbete som arbetsgivaren inte kan övervaka dess uppbyggnad, inte arbetsmiljö skyddat. 

Detta är något som yttras i slutbetänkandet till Prop. 1976/77:149, att en okontrollerbar 

arbetsplats skall skyddas av lagen, så vida arbetsgivaren har möjlighet att fastställa att 

arbetsmiljön är tillfredställande. AML:s regleringar skall ge ett så gott skydd att det 

arbete som utförs inte ska påverkas av var arbetsplatsen är.
48

 

 

I frågan om arbetsmiljöansvar skall huvudansvaret vara hos arbetsgivaren, men skall 

som i tidigare lagstiftning bestå av en samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.
49

 

Arbetsgivaren skall utbilda och förvisa sig om att arbetstagaren har den kunskap denne 

behöver för att arbetsmiljön inte skall vara av riskfylld karaktär. Det skall dock inte 

åligga arbetsgivaren att utföra något kunskapsprov i arbetsmiljö, men det skall 

systematiskt utredas så att arbetstagaren har rätt kunskaper om arbetsmiljö för att kunna 

utföra sin arbetsuppgifter utan att arbetsmiljön utgör en risk.
50

  

 

                                                 
45

 Prop. 1976/77:149 s.28 och s.219 

46
 https://www.av.se/om-oss/ (hämtad 2017-10-06) 

47
 Zanderin Lars. Arbetsmiljö, s.22 

48
 Prop. 1976/77:149 s.250 

49
 Ibid. s.35 

50
 Ibid s.256 
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När arbetsmiljö skall utredas, bör både fysiska, psykiska och sociala aspekter tas i 

beaktande men även arbetets natur ska tas i anspråk.
51

 Arbetstagarens arbetsuppgifter 

skall vara sådana i sin natur att de inte utsätter arbetstagaren för onödiga risker.
52

  Enligt 

lagen skall arbetstagaren ges rätten att själv medverka om hur dennes arbetssituation ska 

vara utformad och arbetsuppgifterna ska ge möjlighet till en utveckling av både det 

yrkesmässiga och det personliga jaget.
53

 

 

3.1.1 Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 

I 3kap. 2§ AML kan det utläsas att arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder för att 

arbetstagarens arbetsmiljö ska vara tillfredställande.  3kap. 2a§ AML ger arbetsgivaren 

ansvaret att denne ska leda, planera och kontrollera så att verksamheten har en 

tillfredställande arbetsmiljö. Att arbeta systematiskt med arbetsmiljö frågor ska vara en 

självklarhet för arbetsgivare. Hur detta arbete skall ske finns reglerat i föreskriften 

Systematisk arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), hädanefter SAM.
54

 

 

SAM är uppdelad i 12 § och är den föreskrift som disponerar reglerna om hur en 

arbetsgivare skall arbeta i dess verksamhet för att förebygga olycksfall och ohälsa. Då 

AML är reglerat för den som är arbetsgivare så fastslår SAM i 1§ vilken som kan 

likaställas med arbetsgivare. En arbetsgivare skall kunna fördela arbetet för arbetsmiljön 

på annan person, som på till exempel en chef, arbetsledare eller annan arbetstagare. 

Dock skall då arbetsgivare tillförsäkra sig att den eller de som åläggs arbetsmiljöarbetet 

har eller får den kunskap som krävs och vara tillräckligt många, för att kunna verkställa 

en god arbetsmiljö.
55

  

 

När arbetsmiljön ska utredas skall alla faktorer som kan påverka arbetsmiljön tas i 

beräkning. De faktorer som nämns i kommentarerna till 3 § SAM är: buller, luftkvalitet, 

kemiska hälsorisker och maskiner samt organisatoriska förhållanden såsom 

arbetsbelastning, arbetstider, ledarskap, sociala kontakter, variation och möjlighet till 

                                                 
51

 Ibid s.58 

52
 Ibid s. 254 

53
 2kap. 1§ AML 

54
 https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/ (hämtad 2017-10-06) 

55
 Zanderin Lars. Arbetsmiljö, s.25 



  
 

13 

återhämtning
56

. I 7 § SAM hänvisas att det är av stor vikt att arbetstagare får kännedom 

om hur de skall arbeta för en god arbetsmiljö oavsett om dennes arbetsuppgift är att 

klassas som hälsofarlig eller ej. Då en arbetsuppgift som utförs på ett felaktigt sätt under 

en längre period kan leda till ohälsa eller arbetsskada. Av den orsaken är det viktigt för 

arbetsgivaren att säkerställa att arbetstagaren har en god kunskap i hur de ska arbeta för 

en trygg arbetsmiljö.
57

 

 

3.1.2 Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 

2015 presenterades den ”nya” föreskriften AFS 2015:4 vilken reglerar organisatoriskt 

och social arbetsmiljö, hädanefter OSA. Syftet med OSA föreskriften regleras i 1 § 

vilken syftar till att främja en god arbetsmiljö både ur ett organisatoriskt och socialt 

perspektiv. OSA gäller för alla som kan likaställas med en arbetsgivare, även den som 

hyr in arbetskraft.
58

 Likt SAM finns det regleringar om hur arbetsgivare skall leda, 

fördela och systematiskt arbeta även i OSA.
59

 

 

Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren vet vilka arbetsuppgifter denne förväntas 

utföra, under vilken tidsperiod och var de skall vända sig om de behöver hjälp. En 

arbetsgivare skall även motverka att de arbetsuppgifter som åläggs arbetstagaren inte 

skall ge utfall till en ohälsosam belastning på ett psykiskt plan. När det gäller arbetstid 

skall arbetsgivaren vidta åtgärder som motverkar att förläggningen av arbetstid leder till 

ohälsa hos arbetstagaren.
60

 

 

I 12 § punkt 6 står det att exempel på ohälsosam arbetstidsförläggning kan vara 

långtgående möjligheter att utföra arbete på olika tider och platser med förväntningar 

på att vara ständigt nåbar
61

. Här är det av särskild vikt att arbetsgivaren säkerställer att 

arbetstagaren har tillräcklig tid att återhämta sig.
62

 

 

                                                 
56

 Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) s.9 

57
 Ibid s.12 

58
 Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) 2 § 

59
 Ibid 5-6 §§ 

60
 Ibid 9-12 §§ 

61
 Ibid 12 § punkt 6 

62
 Ibid 12§ 
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3.2 EU-rätt 

Sverige som varit i framkant med arbetsmiljöregleringar sedan 1970-talet, var vid 

Sveriges ingång i EU 1995 välreglerat ur ett EU-rättsligt perspektiv.
63

 EU-direktiv 

89/391/EEG har sitt ursprung ur artikel 118a i Fördraget. Artikel 118a ställer upp 

minimikrav som genom direktiv skall ge arbetstagares en hög skyddsnivå i arbetslivet, 

främst inom arbetsmiljöområdet. Direktivet skall inte ge medlemstater med högre 

skyddsnivåer, än vad som framgår i direktivet, rätt att sänka dessa
64

 

 

Syftet med ramdirektivet 89/391/EEG är att det skall främja arbetstagarnas hälsa och 

säkerhet i arbetslivet. Det skall ge hjälp till att förebygga risker som kan äventyra 

arbetstagares säkerhet och hälsa.
65

 Direktivet skall vara tillämpligt på både privat och 

offentlig sektor, undantag är om direktivet kommer i konflikt med verksamheter som 

har speciella förhållanden. Dock skall direktivet vara tillämpligt så långt det går. 

Exempel på verksamheter som kan komma i konflikt med direktivet är polisärtarbete 

och försvarsmakten.
66

 Artikel 3 definierar vilka som direktivet skall vara tillämpligt för, 

arbetstagare, arbetsgivare och arbetstagarrepresentanter. Arbetstagare är de som utför 

arbete åt arbetsgivaren, men arbete som utförs i arbetsgivares hushåll är inte inkluderat i 

detta direktiv. Arbetsgivare är den som har ett arbetsgivarförhållande till en arbetstagare 

och som är ansvarig för en verksamhet. Arbetsgivare kan vara både en fysisk person 

eller en juridisk.
67

  

 

I direktivet kan utläsas att medlemsstaterna skall vidta tillräckliga åtgärder
68

 för att de 

arbetsgivare som omfattas av direktivet lätt skall finna information om hur de skall 

skydda arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Det vill säga att implementeringen av detta 

direktiv skall underlätta för arbetsgivare att få kännedom hur de på bästa sätt följer de 

krav som ställs. Det skall inte finnas någon oklarhets fråga i var man söker information 

och på så vis skall okunskap inte vara en grund för att inte efterfölja regleringen.
69

 

                                                 
63

 Jämför Prop 1976/77:149 och Rådets direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att främja förbättringar av 

arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet 

64
 89/391/EEG 

65
 Ibid artikel 1 

66
 Ibid artikel 2 

67
 Ibid artikel 3 

68
 Ibid artikel 4 

69
 Ibid artikel 4 
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Arbetsgivaren är ansvarig för att allt arbete som hör till arbetsuppgiften inte utsätter 

arbetstagarens hälsa och säkerhet för risker. Har inte arbetsgivaren den kunskap som 

behövs, måste denne anlita någon utifrån som har den kunskapen som behövs för att 

säkerställa arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Arbetsgivaren har ansvaret för 

arbetsskyddsfrågorna och de skyldigheter arbetstagarna kan ha får inte komma före 

arbetsgivarens ansvar.
70

 Arbetsgivaren skall inom ramen för dennes skyldigheter vidta 

tillräckliga åtgärder
71

 för att arbetstagarnas skydd mot hälso- och säkerhetsrisker skall 

förebyggas. Arbetstagaren skall få kunskap i hur denne skall kunna medverka till att 

inte utsättas för hälso- och säkerhetsrisker. Arbetsgivaren skall se till att de hjälpmedel 

som arbetstagaren kan behöva i sin arbetsuppgift finns att tillgå. Andra hjälpmedel för 

att motverka risker såsom brandskydd och första hjälpen skall arbetsgivaren sörja för att 

de finns att tillgå. Om en extern arbetstagare från en annan arbetsgivare skall utföra 

arbete i en verksamhet, skall den arbetsgivare som är ansvarig för verksamheten 

informera arbetstagarens arbetsgivare om den information arbetstagaren behöver för att 

kunna utföra ett säkert arbete. Arbetsgivare skall arbeta med skyddet för arbetstagares 

hälsa och säkerhet kontinuerligt.
72

 I artikel 16.1 uppmannas rådet att inrätta särdirektiv 

inom de områden som enligt bilagan till direktiv 89/391/EEG behöver extra 

förtydligan.
73

 

 

Direktiv 89/654/EEG som är det första särdirektivet och berör säkerheten på 

arbetsplatser. Särdirektivet är underställt ramdirektivet 89/391/EEG så de som omfattas 

av ramdirektivet är inkluderade i detta direktiv. Direktivet är inte giltigt på bland annat 

transportmedel som inte är inkluderade i arbetet, tillfälliga och rörliga arbetsplatser eller 

på jordbruksmarker som ligger utanför det bebyggda området inom den verksamheten. 

Arbetsplats är den platsen som arbetstagaren har att rätt att tillträda inom en verksamhet 

och även annan plats som arbetstagaren har rätt att tillträda inom verksamhetens område 

när denne skall utföra sitt arbete.
74

 

 

                                                 
70

 Ibid artikel 5 

71
 Ibid artikel 6 

72
 Ibid artikel 6-12 

73
 Ibid artikel 16 

74
 Direktiv 89/654/EEG artikel 1-2 
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Direktiv 89/655/EEG andra särdirektivet och berör arbetsutrustning. Detta direktiv har 

minimikrav om hur arbetsgivare skall ge arbetstagarna de förutsättningar som behövs 

för att arbetstagaren skall kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert och hälsosamt 

sätt. Om hjälpmedel eller annan arbetsutrustning ställs till arbetstagarens förfogande 

skall arbetsgivaren vidta de åtgärder som behövs för att arbetstagaren skall kunna 

använda dessa utan risker för sin säkerhet.
75

 

 

3.3 Distansarbete  

Disatansarbete, oreglerad-, okontrollerbar- eller flexibel arbetsplats, här nedan skall det 

beskrivas vad betydelsen för begreppen har ur ett arbetsmiljöperspektiv. 

 

3.3.1 Historiskt perspektiv 

Distansarbete är något den gemene mannen idag kopplar till frihet och att den som utför 

distansarbete inte är bunden till en specifik plats inom en organisation.
76

 Begreppet 

distansarbete uppstod som ett nytt begrepp på 1970-talet, men redan innan dess var det 

vanligt med hemarbete som är en form av distansarbete. Den typiska personen som 

utförde hemarbete var en hemmafru som arbetade deltid, för att tjäna extra pengar 

genom att utföra lätta administrativa uppgifter eller textilarbete. Det som ansågs göra 

distansarbete till en nyföreteelse vara att det infördes nya tekniker och andra 

arbetsuppgifter än vad som utfördes under begreppet hemarbete.
77

 Distansarbete skulle 

anses vara en arbetsform som skulle vara ett alternativ till pendling.
78

  

 

Det som hände på 1980-talet var att det nu kom persondatorer som möjliggjorde att 

personer nu kunde arbeta hemifrån. I Sverige var det från fackligt håll en rädsla att 

distansarbete skulle komma att bli en kvinnofälla.
79

 Den tekniska vågen som slog 

igenom medverkade istället till att distansarbete nu kom att bli associerat med en manlig 

tjänsteman.
80

  

                                                 
75

 Direktiv 89/655/EEG artikel 1-11 

76
Allvin Michael. Arbetsliv i omvandling. Distansarbete, Ett instrument för frihet eller kontroll, 

Arbetslivsinstitutet & författare, Stockholm, 2001, s.1 

77
 Allvin Michael. Gränslöst arbete socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet, s.19-20 

78
 SOU 1998:115 s.43 

79
 Ibid s.45-47 

80
 Allvin Michael. Arbetsliv i omvandling, Distansarbete, Ett instrument för frihet eller kontroll, s.1 
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De fackliga arbetstagarorganisationerna gjorde motstånd till att distansarbete skulle 

anses vara en arbetsform i Sverige. De var rädda att distansarbete skulle leda till att 

arbetstagarna fick sämre arbetsvillkor då det fackliga inflytandet förväntades trappas ner 

och att det skulle vara en kvinnofälla.
81

 Denna debatt trappades ner efter att det 

utfärdades undersökningar på vilka som utförde distanasarbete och att medlemmarna 

faktiskt frågade efter möjligheter till distansarbete. Det lade grunden för att det i slutet 

av 1980-talet kom fackliga krav rörande distansarbete. Det ställdes krav på att 

distansarbete krävde acceptans från facket och från arbetstagaren. Arbetet som utförs i 

hemmet skulle vara möjligt att för den anställde kunna överblicka, planera och 

kontrollera
82

.
83

 

 

På 1990-talet upptäckte företagen fördelarna med distansarbete. Det ansågs kunna leda 

till lägre lokalkostnader då arbetstagaren själv stod för arbetsplatsen. För arbetstagaren 

gav det möjligheter att inte behöva pendla till arbetet och de kunde lättare kombinera 

arbetstiden med fritid.
84

  

 

3.3.2 Vad är distansarbete? 

Distansarbete är främst en arbetsform för arbetstagare som har av arbetsgivaren givets 

en teknisk möjlighet att själva kunna avgöra när och var de skall arbeta.
85

 Distansarbete 

anses vara en förmån som medför att det är lättare att arbeta ostört och att det minskar 

tiden som läggs på resor till och från arbetet.
86

 Den största delen av distansarbete sker i 

arbetstagarens hem. Den tekniken som finns att tillgå ger arbetstagaren möjligheter att 

själv utforma sitt arbete. Detta leder till att de traditionella reglerna för arbetsvillkoren 

ändras, de fasta arbetstiderna blir oreglerade och arbetsplatsen förflyttas. Arbetstagaren 

får mer inflytande över hur de själva ska genomföra sitt arbete.
87
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 SOU 1998:115 s.47 

82
 SOU 1998:115 s.48 

83
 Ibid s.48 

84
 Ibid s.49-51 

85
 Ibid s.61 

86
 Ibid s.17, 63-64 
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Det europeiska ramavtalet för distansarbete är ett frivilligt avtal som har avtalats fram 

för att arbetsorganisationerna på europeisk nivå skulle fastställa en ram för 

distansarbete. Distansarbete är svårt att definiera så därför har begreppet fått en vid 

definiering och täcker ett flertal olika former av distansarbete. Ett gemensamt drag för 

distansarbete är att det skall vara ett regelbundet utfört arbete på distans, men som 

likaväl kunde utförts i arbetsgivarens lokaler. Enligt ramavtalet så skall distansarbete 

vara frivilligt både från arbetsgivarens sida som från arbetstagarens.
88

 

 

Eurofound är en institution i EU som arbetar med att förbättre levnads- och arbetsvillkor 

för invånare i Europa.
89

 Eurofond har tagit fram en rapport angående begreppen att 

arbeta från hemmet eller att arbeta hemma. Att arbeta i hemmet menas att arbetstagaren 

har en bas i hemmet. Att arbeta från hemmet syftar på att arbetstagaren har genom till 

exempel en smartphone möjlighet att arbeta utanför arbetsgivarens lokaler men utan 

specifik plats. Studier i rapporten visar att de arbetstagare som arbetar med en bas i 

hemmet har ett bra och hälsosamt välbefinnande, de producerar ett bra arbete. Den som 

istället utför distansarbete via mobila plattformer är enligt studien i riskzon för 

ohälsosamt arbete. De arbetar under mer oregelbundna arbetstider vilket leder till att de 

har svårt att skilja arbetsliv från privatliv. Skall detta ses från ett genusperspektiv så 

visar studien att kvinnor har lättare att skilja på arbetsliv och privatliv när de arbetar på 

distans. Kvinnor väljer också att när de distansarbetar har de sin bas i hemmet. Män 

däremot arbetar via mobila plattformer såsom smartphones bärbara datorer/surfplattor 

och utan specifik plats.
90

 

 

Som tidigare presenterats så är distansarbete när arbetsuppgiften utförs på annan plats 

än i arbetsgivarens lokaler, oftast i arbetstagarens hem. Den utbredda it-tekniken med 

smartphones och bärbara datorer/surfplattor i arbetslivet gör att det blir allt enklare för 

en arbetstagare att utföra sin arbetsuppgift var de än är.
91

. Det är när arbetstagaren har 
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https://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vres/lo_1366026597536_avtal_om_distansarbete_pdf/$file/avtal%20
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sin arbetsplats i hemmet som en arbetsgivare har lagligt stöd att kunna kontrollera 

arbetsmiljön.
92
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4 Analys 

4.1 Distansarbete och arbetsmiljö 

Arbetsförhållandet mellan en arbetsgivare och arbetstagare har som tidigare skrivits 

funnits sedan 1300-talet. Redan då fanns ett reglerat skydd för arbetstagaren. 

Arbetsgivaren var den som ägde arbetstagaren men denne fick inte bara med denna 

grund behandla arbetstagaren hur som helst. Visst, arbetsgivaren fick aga arbetstagaren 

men arbetstagaren fick inte bli blå och blodig. I nästkommande lag var skyddet stärkt 

och arbetsgivaren skulle ombesörja för arbetstagarens väl och ve. Vilket tyder på att 

arbetsgivaren sedan många hundra år, bakåt i tiden, varit ansvarig för att arbetstagaren 

har en mer eller mindre hälsosam arbetsmiljö. Idag är skyddet enligt 3kap 2 § AML att 

arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att arbetstagaren inte skall utsättas 

för ohälsa och olycksfall och detta gäller i alla fall där det förligger någon form av 

anställningsförhållande.
93

 

 

 Begreppet distansarbete stödjer en idé om att arbetstagaren är fri att välja tid och rum 

för sin arbetsplats. Det anses vara en frihet att själv kunna påverka sitt arbetsliv. För 

arbetsgivaren gör det då att arbetet kan anses vara okontrollerbart. Följden av detta blir 

då att distansarbete anses vara avreglerat. 
94

 Men lyfts den svenska lagstiftningen, och 

för all del även EU-rätten, så kan vi se att arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön 

oavsett var arbetstagaren utför sin arbetsuppgift. Arbetsgivaren har ansvaret för 

arbetsmiljön oavsett var arbetstagaren utför sitt arbete och har därför rätt att ställa krav 

på arbetsplatsens utformning. Distansarbetsplatsen skall ingå i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren har dock ingen rätt att gå in och undersöka en 

arbetstagares hem mot dennes önskan. Då kan arbetsgivaren neka att arbete får utföras i 

arbetstagarens hem och hänvisa arbetstagaren till en annan arbetsplats. Det kan regleras 

i avtal att innan en arbetstagare skall ges möjligheten att arbeta på distans skall dennes 

distansarbetsplats inspekteras av arbetsgivare.
95
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Nackdelar med distansarbete från arbetsgivarens sida är oftast relaterad till att de får en 

minskad kontroll över arbetsuppgifterna.
96

 Den psykosociala hälsan är ofta en nämnbar 

fördel vid distansarbete, då distansarbete ger frihet.
97

 Minskad kontroll är en möjlig 

orsak bakom att arbetsgivaren inte tillåter distansarbete. Det kan vara svårt att 

genomföra kontroller så att arbetstagarens arbetsmiljö är tillfredställande kontinuerligt 

när det finns ett fysiskt avstånd mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Behovet av att 

kontrollera att arbetstagren arbetar kan tillfredställas genom att arbetstagaren skall 

använda sig av en inloggnings portal när denne utför sina arbetsuppgifter.  

 

Enligt både 3kap 2a§ AML och SAM så ska arbetsgivaren systematiskt planera och 

kontrollera arbetsmiljön. När det kommer till vad som finns reglerat om distansarbete så 

ska arbetsgivaren kunna kontrollera arbetsmiljön innan distansarbete godkänns. 

Distansarbete skall vara frivilligt från både arbetsgivaren och arbetstagarens håll och 

vill arbetstagaren arbeta via distans tillåter denne indirekt arbetsgivaren att kontrollera 

arbetsmiljön innan distansarbete blir aktuellt.
98

 Systematiskt planera, leda och 

kontrollera mot regleringen att distansarbetsplatsen skall kontrolleras innan. 

Arbetsgivaren har laglig rätt att denne skall kunna kontrollera arbetstagarens 

arbetsmiljö, men att gå in i arbetstagaren hem utan att denne godkänner detta är inte 

lagstiftat.   

 

Detta blir till ett dilemma när det kommer till att en av fördelarna med distansarbete är 

den psykosociala hälsan hos de arbetstagare som arbetar via distans. Då de, enligt 

studier, är mer tillfredställda med både sitt arbetsliv och privatliv. Arbetstagarna som 

arbetar vi distans känner att de har en större möjlighet till flexibilitet i arbetslivet, de kan 

planera och utföra sin arbetsuppgift utifrån vad som passar dem och deras privata liv.
99

 

Föreskriften OSA reglerar att arbetstagares psykosociala hälsa skall vara inräknat i 

arbetsgivarens arbetsmiljöarbete. Arbetsgivaren skall vidta åtgärder för att 

arbetstagarens psykosociala hälsa skall vara tillfredställande både privat och 

                                                 
96

 SOU 1998:115 s.61 

97
 Ibid s.105 

98
https://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vres/lo_1366026597536_avtal_om_distansarbete_pdf/$file/avtal%20

om%20distansarbete.pdf (hämtad 2017-10-13) 

99
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1658sv1.pdf 

(hämtad 2017-10-16) s.1 



  
 

22 

organisatoriskt.
100

 Distansarbete skall vara frivilligt och arbetsgivaren skall kunna 

kontrolleras men arbetstagaren skall ges flexibilitet och är då distansarbete flexibilitet? 

Det är en flexibel lösning på en arbetsplats då arbetstagaren har möjligheten att själva 

avgöra var denne skall utföra arbetsuppgiften. Men finns det verkligen tillräckliga 

regleringar som gör att arbetsgivaren kan ge arbetstagaren det arbetsskydd den har 

laglig rätt till. Av vad som framkommer i SOU 2017:24 s.177 är det riktigt att anse att 

det finns ett fullgott arbetsmiljöskydd för arbetstagarna och att det är arbetsgivaren som 

är ansvarig för arbetsmiljö. Om arbetstagaren vill arbeta på distans i sitt hem kan 

arbetsgivaren neka detta om denne inte ges möjligheter att kontrollera arbetsmiljön. När 

det istället rör sig om än mer flexibel arbetsmiljö kommer vi in på rådighetsansvaret 

(vilket kommer diskuteras under egen rubrik). 

 

Enligt direktiv 89/655/EEG skall arbetsgivare ansvara för att arbetstagare har den 

kunskap de behöver när de har viss utrustning i arbetet att tillgå. I denna uppsats är 

mobila plattformer såsom, smartphones, bärbara datorer eller surfplattor en utrustning 

som arbetstagare har tillgång till i arbetet. Frågan är om arbetsgivare vidtar åtgärder så 

att arbetstagare får kunskap om hur de skall minska riskerna för att till exempel ljuset 

från bärbara skärmar inte skall vara skadlig. Som kan läsas på AVs hemsida kan 

bildskärmsarbete leda till bland annat ögontrötthet och huvudvärk. Både ögontrötthet 

och huvudvärk kan påverka den psykosociala hälsan för arbetstagare vilket står i OSA 

att arbetsgivaren skall vidta åtgärder för att säkerställa arbetstagares psykosociala hälsa.
 

101
 När detta arbete sker i arbetsgivarens lokaler kan arbetsgivare vidta åtgärder såsom 

att det finns ett bra grundljus och påfrestningen från bildskärmen inte blir alltför hög. 

När arbetstagaren arbetar via mobilaplattformer och inte på en fast arbetsplats blir det 

okontrollerbart för arbetsgivare att kontrollera hur arbetsmiljön faktiskt ser ut för 

arbetstagaren och detta kan påverka både den fysiska och psykosociala hälsan negativt. 

 

4.2 Arbetsmiljö och arbetsgivarens rådighet 

Rådighetsansvaret är ett arbetsmiljöansvar som gör en arbetsgivare ansvarig även för 

andra arbetsgivares arbetstagare. I SOU 2017:24 tar utredningen upp en diskussion att 

om en arbetsgivare ber en arbetstagare resa med SJ och denne i sin tur utför arbete, med 

sin bärbara dator, under tiden för tågresan. Då skall det enligt rådighetsansvaret vara SJ 
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som är arbetsmiljöansvariga. SJ har arbetstagare och ett arbetsmiljöansvar för sina 

arbetstagare som går över på den förslagna arbetstagaren. Här blir det inte arbetsgivaren 

för arbetstagaren som är den med ansvaret för arbetsmiljön. Då uppstår istället 

spörsmålet om huruvida det är acceptabelt att flytta arbetsmiljöansvaret på en 

arbetsgivare som inte har något avtalsförhållande med arbetstagaren. 

 

 Enligt de lagregleringarna som finns i AML så har den arbetsgivare som är ansvarig för 

arbetsplatsen arbetsmiljöansvaret. Det som kan ses som ett problem med detta är att för 

arbetsgivare är det deras arbetstagares som är i fokus för det systematiska 

arbetsmiljöarbete de utför. Arbetsgivare kontrollerar arbetsmiljön för den yrkesgrupp 

som i vanliga fall utför arbete på arbetsplatsen.
102

 När det som i exemplet är en extern 

arbetstagare arbetar med sin bärbara dator på ett SJ-tåg så är det inte ett arbete som 

normalt utförs av de arbetstagare som arbetar på arbetsplatsen. Detta kan bidra till att 

arbetsmiljön inte är optimal för den externa arbetstagarens hälsa och säkerhet. Trots det 

anses ändå skyddet för arbetstagares hälsa och säkerhet täckas av rådighetsansvaret och 

en arbetsgivare anses vara ansvarig för arbetsmiljön.
103

 

 

4.3 Distansarbete och könsroller 

Dagens distansarbete går inte riktigt att jämför med det distansarbete som kvinnor 

utförde när de utförde vad som då kallades hemarbete. Idag är det mycket teknik bakom 

de arbetsuppgifter som utförs. Idag är det fler män som arbetar via distans än kvinnor. 

Detta kan vi se i en studie från 2010 från Eurofound som att det är 8.1% män som 

arbetar via distans och 5.8% kvinnor. 
104

 I Eurofound och ILOs studie
105

 från 2017 så 

diskuteras att det att kvinnorna som arbetar via distans har lättare att skilja på privatliv 

och arbetsliv. Kvinnorna arbetar även kortare dagar än männen.
106

 Kan en möjlig 

bakgrund till detta vara att det är färre kvinnor som arbetar via distans och att de som 

gör det mår bättre än de män som arbetar via distans. Om det skulle vara lika fördelat på 
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antalet som arbetar på distans skulle det fortfarande vara kvinnorna som hanterar det 

arbetssättet på ett mer positivt sätt.  Finns det andra aspekter som gör att kvinnor har 

lättare att anpassa arbetslivet och privatlivet i Anne Grönlunds avhandling 

Flexibilitetens gränser för hon en diskussion om kön, arbetsliv och privatliv. Trots att 

Sverige anses vara i framkant vad gäller jämställdhet, lever de segregerade könsrollerna 

kvar. Kvinnor ska ta hand om hemmet och männen ansvariga för ekonomin. Är detta 

kvarlevor som även går över i distansarbetet, att det är en påverkningsfaktor.
107

 Är det 

de segregerade könsrollerna som gör att det är lättare för kvinnor att skilja på privatliv 

och arbetsliv. Det är en fråga utan svar men något som behöver diskuteras vidare även i 

arbetsmiljöansvar frågor. 
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5 Slutsats 

Efter att ha undersökt hur distansarbete påverkar arbetsgivarens arbetsmiljöansvar så är 

slutsatsen denna: 

 

Skall det enbart ses till vad lagstiftningen säger finns det tydliga regleringar om att en 

arbetsgivare alltid har ansvaret för arbetstagares arbetsmiljö. Om arbetet utförs av 

arbetstagare där det finns annan arbetsgivare än ens egen arbetsgivare skall denna 

ansvara för arbetsmiljön. Rådighetsansvaret. Men hur blir det när vi kommer till arbete i 

arbetstagares hem? Distansarbete i arbetstagarens hem, arbetsgivaren är enligt AML 

skyldig att säkerställa arbetstagarens hälsa och säkerhet även vid arbete i arbetstagares 

hem. Att tillåta arbetstagare att arbeta på distans skall vara frivilligt och kan inte 

arbetsgivaren säkerställa skyddet för arbetstagaren skall denne kunna neka arbetstagaren 

att arbeta på distans. Vilken arbetsgivare vill vara den som inte tillåter sina arbetstagare 

att arbeta på distans om det finns möjlighet? Vilken arbetstagare vill lyfta att deras 

arbetsmiljö inte är bra i hemmet? Vem vill inte vara den arbetsgivare som erbjuder 

flexibilitet och vem vill inte erbjudas flexibilitet? 

 

Som det framgår ibland annat SOU 2017:24 så är de flexibla möjligheterna i arbetet 

något som eftersöks av arbetstagare och arbetsgivare. Arbetestagare vill ha möjligheter 

att arbeta när och var de vill och arbetsgivare vill vara den som erbjuder detta. 

Arbetsgivare skall kunna säkerställa arbetstagares säkerhet och skall ha rätt att kunna 

kontrollera arbetstagarens arbetsmiljö vid distansarbete. Detta gör att arbetsgivare skall 

kunna gå in i arbetstagares hem för att säkerställa dennes arbetsmiljö men vill 

arbetstagaren ha sin arbetsgivare i sitt hem. Skulle tro inte och kan verkligen en 

arbetsgivare tvinga sig in i någons privata hem.  En annan typ av distansarbete som inte 

tas upp i denna uppsats, men som visar att arbetsgivare inte kan gå in i ett privat hem, är 

inom vården. När en arbetstagare är anställd av kommunen att besöka en vårdtagare i 

dennes boende. Arbetsgivaren är kommunen så AML är giltig men vårdtagarens boende 

är dennes hem, vilket gör att arbetsgivaren inte har någon laglig rätt att utan 

godkännande besöka vårdtagarens hem för att kontrollera arbetsmiljön.
108
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Att vara en arbetsgivare som inte erbjuder flexibilitet och inte tillåter sina arbetstagare 

att arbeta utanför arbetsplatsens lokaler skulle kunna vara en möjlig orsak bakom att 

arbetsgivare tillåter sina arbetstagare att arbeta på distans, även om de kanske inte ges 

möjlighet att kontrollera arbetsmiljön. I och med att det är välreglerat i AML när 

arbetsgivaren har arbetsmiljöansvar men att det inte betyder att det är en självklarhet att 

de alltid kan kontrollera arbetstagares arbetsmiljö. Så slutsatsen av denna uppsats är att 

arbetsgivarens ansvar för arbetstagares arbetsmiljö vid okontrollerbart distansarbete är 

ett ämne borde undersökas vidare. Det borde finnas tydligare regleringar som även 

täcker in distansarbete som sker på okontrollerbara arbetsplatser då möjligheterna att 

arbeta utanför arbetsgivarens kontroll blir allt vanligare. 
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säkerhet och hälsa i arbetet 
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