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Summary 
My thesis aims to assess different problems in employment law when 
dealing with teleworkers. I have chosen to focus on redundancy dismissals 
and seniority right, the managerial prerogative, the duty to work, working 
hours and working environment. Two starting points are the Government 
Inquiry Report on telework, SOU 1998:115, and the telework agreement, 
which entered into force in July 2002 between the social partners at EU 
level. This thesis is meant to be an aid in the practical application of 
telework issues. Please find the attached list with recommendations on what 
should be regulated in agreements. 
 
When dealing with teleworkers in redundancy dismissals, the employer 
often wishes to place the teleworker in his/her own operating unit, simply to 
be able to choose who will be dismissed. Following a legislative amendment 
in 22 § LAS it is now prohibited to place a teleworker in his/her own 
operating unit due only to the fact that he/she work at home. Herefore, the 
geographical approach was waived for teleworkers working in their home 
and instead the organizational approach should be used. However, this has 
not been confirmed by the Swedish Labour Court, making the legal situation 
yet somewhat unclear, including severe boundary problems. 
 
The managerial prerogative, the duty to work, working hours and working 
environment contain different kinds of problem, less tangible but just as 
important as redundancy dismissals. These areas are rather about a wide 
range of smaller problems, to which attention has to be drawn to avoid 
future problematic situations. These situations are usually regulated by 
interactions between either employers and trade unions or employers and 
teleworkers, instead of by law or recommendations.    
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Sammanfattning 
Syftet med denna examensuppsats är att utreda en rad arbetsrättsliga 
rättigheter och skyldigheter, som kan uppstå vid distansarbete. De områden 
jag har valt att fokusera på är arbetsbristuppsägningar och turordning, 
arbetsledningsrätt, arbetsskyldighet och arbetstid samt arbetsmiljö. Två 
utgångspunkter för arbetet har varit distansarbetsutredningen, SOU 
1998:115, och distansarbetsavtalet, som trädde i kraft mellan 
arbetsmarknadens parter på EU nivå i juli år 2002. Uppsatsen är ämnad att 
vara en hjälp vid praktisk tillämpning av distansarbetsfrågor och i bilagan 
återfinns en lista med saker, som kan rekommenderas att närmare reglera i 
avtal.   
 
Vid arbetsbristuppsägningar uppstår problematiken främst vid turordning 
och indelningen i driftsenheter, där arbetsgivaren kan önska placera 
distansarbetaren i en egen driftsenhet för att på så vis kunna kringgå 
turordningsreglerna. Efter en lagändring i 22 § LAS stadgas nu att enbart 
den omständigheten att en arbetstagare har sin arbetsplats i bostaden inte 
skall medföra att denne skall anses utgöra en egen driftsenhet. Här frångås 
alltså det geografiska synsättet till fördel för det organisatoriska synsättet för 
distansarbetare med arbetsplats i hemmet. Dock har detta inte befästs i 
rättspraxis, vilket gör att rättsläget ännu ej är helt klarlagt och fortfarande 
innehåller svår gränsdragningsproblematik. 
 
När det gäller arbetsledningsrätt, arbetsskyldighet och arbetstid samt 
arbetsmiljö uppstår en annan del av mindre konkreta problem för 
distansarbetare, men dock så viktiga. Här handlar det snarare om många 
olika mindre områden, vilka bör uppmärksammas för att undvika framtida 
problem. Situationerna här är ofta inte reglerade i lagstiftning eller i 
rekommendationer, utan rör samspelet mellan arbetsgivare och facklig 
organisation eller arbetsgivare och distansarbetare.  
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Förkortningar 
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1 Inledning  

1.1 Introduktion 

Min examensuppsats handlar om arbetsrättsliga rättigheter och skyldigheter 
vid arbete på distans. Distansarbetare berörs dels av problem som 
arbetstagare generellt kan drabbas av, dels av problem, som mer specifikt är 
hänförbara till distansarbetet. Jag har i det följande valt att behandla 
områdena arbetsbristuppsägningar och turordning, arbetsledningsrätt, 
arbetsskyldighet och arbetstid samt arbetsmiljö.  
 
Distansarbete förekommer regelbundet i fyrtio procent av företagen i 
Sverige, och har legat stabilt på denna nivå under de senaste fem åren. I 
företag med fler anställda är distansarbete betydligt mer frekvent än i 
mindre företag. Vanligast är det med distansarbete i energisektorn och i den 
finansiella sektorn. Här sker distansarbete i sex av tio företag.1

 
  

Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor slår i sin 
rapport från 2009, Distansarbete i Europeiska unionen – Sammanfattning 
och kommentarer, fast att distansarbete blir allt vanligare i EU:s 
medlemsstater. År 2000 distansarbetade fem procent av arbetstagarna och år 
2005 var motsvarande siffra sju procent. Det är vanligare att distansarbeta 
på deltid än på heltid, vilket tyder på att arbetstagare kompletterar sitt 
vanliga arbete i arbetsgivarens lokaler med att viss tid utföra arbete från 
annan plats.2

 
  

Jag tycker detta uppsatsämne verkar mycket intressant och dessutom har 
problemet praktisk relevans. I Sverige, till skillnad från genomsnittet i EU, 
har framväxten av distansarbete nu under en period stått stilla. Jag tror dock 
att detta inom en snar framtid åter kommer att vara ett växande område på 
den svenska arbetsmarknaden. Flexibiliteten kommer att öka i takt med att 
tekniken utvecklas och blir mer avancerad. Härtill kommer att den 
generation som nu tar plats på arbetsmarknaden är uppvuxna med teknisk 
utrustning i en helt annan omfattning än tidigare generationer. Anledningen 
till den långsamma tillväxten av distansarbete de senaste åren tror jag helt 
enkelt beror på att det tar tid att etablera en ny form av arbete på 
arbetsmarknaden. Efterhand kommer även tryggheten med distansarbete att 
öka genom utarbetade specifika regleringar från både svenskt och europeiskt 
håll, vilket jag tror ytterligare kommer att bidra till tillväxten på området.  
 

                                                
1 http://www.scb.se/Pages/PressRelease____281393.aspx (hämtat 2010-06-07) 
2 www.eurofond.europa.eu/pubdocs/2009/961/sv/1/EF09961SV.pdf (hämtat 2010-06-06) 

http://www.scb.se/Pages/PressRelease____281393.aspx�
http://www.eurofond.europa.eu/pubdocs/2009/961/sv/1/EF09961SV.pdf�
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utreda rättsläget vad gäller arbetsrättsliga 
rättigheter och skyldigheter vid distansarbete. Jag kommer särskilt utreda 
rättsområdena arbetsbristuppsägningar och turordning, arbetsledningsrätt, 
arbetsskyldighet och arbetstid samt arbetsmiljö. Varje kapitel kommer att 
innehålla en beskrivning av gällande rätt för distansarbetare, och där det 
särskilt påpekas föreligger särskilda problem för distansarbetare i jämförelse 
med arbetstagare som har sin arbetsplats i arbetsgivarens lokaler. 
 
För att uppfylla syftet kommer följande frågeställningar att utredas: 
 
Vad stadgar reglerna vid arbetsbristuppsägningar och turordning, och då 
särskilt vad gäller fastställande av en distansarbetares driftsenhet? 
  
Vilka rättigheter och skyldigheter föreligger mellan arbetsgivaren och 
distansarbetaren vad beträffar arbetsledningsrätt, arbetsskyldighet samt 
arbetstid? 
 
Hur långt sträcker sig rättigheterna och skyldigheterna för distansarbetarens 
arbetsmiljö? 
 
 

1.3 Metod och material 

Frågeställningarna kommer att utredas med hjälp av rättsdogmatisk metod. 
Denna metod svarar på frågan vad som är gällande rätt. För att utreda detta 
måste man initialt identifiera ett juridiskt problem samt finna rätt rättsregel. 
Härefter läses och tolkas rättskällorna, det vill säga främst lag, 
lagförarbeten, rättspraxis och doktrin för att slutligen leda fram till ett 
självständigt ställningstagande med hjälp av ändamålsavvägningar.3

 
  

Tyvärr finns bara begränsat med doktrin och rättspraxis om den problematik 
jag ämnar utreda. Lagförarbetena har dock en stark ställning i den svenska 
rätten, speciellt i jämförelse med EU- rätten,4

                                                
3 Lehrberg, 2006, s. 41 

 och jag kommer därför till stor 
del att se till de svenska förarbetena när jag försöker klargöra rättsläget. Ett 
förarbete, som här kommer få en framträdande plats är 
distansarbetsutredningen, SOU 1998:115. Denna tillsattes för att utreda de 
potentiella problemområden som fanns inom lagstiftningen för 
distansarbetare, när detta kom att bli allt vanligare. En annan utgångspunkt 
jag kommer att ha i detta arbete är distansarbetsavtalet, som tillkom i juli 
2002 mellan arbetsmarknadens parter på EU- nivå. Detta avtal har 
implementerats i Sverige genom kollektivavtal, vilket är ovanligt. Direktiv 
som har implementerats genom kollektivavtal i andra länder, hade nämligen 

4 Nyström, 2002, s. 65f. 
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tidigare underkänts av EU- domstolen och härigenom hade Sverige dragit 
slutsatsen att det heller inte var möjligt att göra här i landet.5 
Distansarbetsavtalet har dock inte ställning som direktiv, utan ramavtal, 
vilket ger nationerna större frihet vid det nationella genomförandet. 
Distansarbetsavtalet var således det första avtalet, som implementerades på 
denna väg6 och det ansågs vara ett lyckat samarbete mellan de sociala 
parterna på EU- nivå,7

 

 se vidare nedan. Eftersom distansarbetsavtalet 
implementerades genom kollektivavtal kommer jag att ta del av ett antal 
kollektivavtal för att se hur man i dessa har reglerat distansarbete. 
Kollektivavtal spelar en mycket viktig roll även vid arbetsrättens nationella 
tillämpning, eftersom arbetsrättslagarna ofta är semidispositiva. Den höga 
organisationsgraden, på både arbetstagar- och arbetsgivarsidan, gör 
dessutom att kollektivavtalen har omfattande verkningar. Detta är ytterligare 
en anledning till att se närmare på ett par av dessa avtal, samt även 
branschspecifika avtal, i vilka jag hoppas få ledning i hur de har valt att lösa 
de potentiella problemområdena. De kollektivavtal, som jag i det följande 
kommer att gå in och titta närmare på, reglerar de branscher där 
distansarbete utförs mest frekvent. Jag har varit i kontakt med samtliga de 
branscher, dock har det varit svårt att få insyn i speciellt många 
kollektivavtal eftersom många av kontaktpersonerna antingen inte har vetat 
vad som har gällt eller inte velat lämna ut sina kollektivavtal. Här skall dock 
påpekas att denna uppsats skrevs i semestertider, vilket kan ha varit en 
bidragande orsak till den bristande tillgången. De avtal jag således kommer 
att redogöra för distansarbetsregleringen i är Finansförbundets centrala 
avtal, Telekombranschens lokala avtal, Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråds huvudöverenskommelse samt Sveriges 
kommuner och landstings allmänna bestämmelser, gällande för bland annat 
lärare i Stockholms stad. De nationella lagar jag primärt kommer att 
använda mig av är lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS), arbetstidslag 
(1982:673) (ATL) samt arbetsmiljölag (1977:1160) (AML). De EU- 
rättsliga reglerna som främst kommer att få betydelse i detta arbete är 
distansarbetsavtalet, direktiv 2003/88/EG om arbetstid samt ramdirektiv 
89/391/EEG om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarens 
säkerhet och hälsa i arbetet. 

 

1.4 Begrepp och avgränsningar 

Den definitionen av distansarbete och distansarbetare jag har valt att 
använda mig av återfinner man i distansarbetsavtalets punkt 2.  
 

"Distansarbete är ett sätt att organisera och/eller utföra arbete 
med användande av informationsteknik inom ramen för ett 
anställningsavtal eller anställningsförhållande, där arbete, som 

                                                
5 Nyström, 2002, s. 66 
6 Barnard, 2006, s. 90 
7 Barnard, 2006, s. 484 
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också kunde utföras i arbetsgivarens lokaler, regelbundet 
utförs utanför dessa lokaler".  

 
En distansarbetare är en person som utför distansarbete i enlighet med 
ovanstående definition.  
När det i det följande sägs att en bestämmelse är semidispositiv menas med 
detta att den kan regleras i kollektivavtal. Sägs i stället att bestämmelsen är 
dispositiv kan man dessutom avtala om en avvikelse i ett personligt avtal. 
 
En första avgränsning jag kommer att göra är att enbart arbetsrättslig 
problematik kommer att beröras. All annan problematik, som kan tänkas 
uppstå vid distansarbete, kommer alltså att utelämnas. 
 
Jag har också valt att begränsa mig till områdena arbetsbristuppsägningar 
och turordning, arbetsledningsrätt, arbetsskyldighet och arbetstid samt 
arbetsmiljö. Jag är medveten om att jag genom denna avgränsning inte ger 
en uttömmande överblick av alla arbetsrättsliga rättigheter och skyldigheter 
som kan uppstå vid distansarbete, men det är min förhoppning att denna 
uppsats skall vara till hjälp åtminstone till en del av lösningarna på 
problemen. 
 
 

1.5 Disposition 

Inledningsvis, i kapitel två, kommer fenomenet distansarbete kort att 
presenteras. Min avsikt är att kapitlet skall ge en överblick av distansarbete i 
både Sverige och EU, specifikt vad gäller den europeiska sociala dialogen 
samt distansarbetsavtalet. Uppsatsen är härefter uppdelad i kapitel efter de 
övergripande rättsområdena: arbetsbristuppsägningar och turordning, 
arbetsledningsrätt, arbetsskyldighet och arbetstid samt arbetsmiljö. I kapitel 
tre, arbetsbristuppsägningar och turordning, kommer jag bland annat att 
diskutera kring fingerad arbetsbrist, tillräckliga kvalifikationer, 
företrädesrätt till återanställning samt utreda avgränsningsproblematiken för 
driftsenheter. I kapitel fyra behandlas arbetsledningsrätt, arbetsskyldighet 
och arbetstid. Här kommer att tas upp områden som vilken kontroll en 
arbetsgivare skall ha över arbetstagaren, hur arbetsskyldigheten ser ut och 
hur denna förhåller sig till arbetstiden genom resultat ställt mot antalet 
arbetstimmar. I kapitel fem, arbetsmiljö, ämnar jag slutligen utreda hur långt 
rättigheter och skyldigheter sträcker sig för distansarbetarens arbetsmiljö. 
Avslutningsvis kommer i kapitel sex ges en analys av och sammanfattande 
diskussion om viktigare områden, vilka ovan påpekats vara specifika för 
distansarbetare. 
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2 Distansarbete 

2.1 Inledning 

Sedan 1960 har distansarbete ökat stadigt i Sverige, tack vare den tekniska 
utvecklingen. Distansarbetare återfinns primärt i ekonomisektorer som 
kommunikation, finansförmedling och tjänster. Andra branscher där 
distansarbete är vanligt förekommande är forskare, lärare och journalister. 
Lägst antal distansarbetare är det i byggnads- och transportbranschen.8 
Undersökningar från perioden 1995 till 1998 i Sverige visar att 
könsmajoriteten bland distansarbetare svängde från att ha varit klart 
manligt- till att vara klart kvinnligt dominerad. Distansarbete är vanligast 
bland högutbildade personer som har hunnit etablera sig på 
arbetsmarknaden. Undersökningar visar också att om alla som önskade fick 
möjligheten att jobba på distans så skulle de distansarbetande uppgå till 20-
25 procent av alla förvärvsarbetande i Sverige. Dock omfattar detta mindre 
än tio procent av det totala antalet arbetsdagar som utförs i landet.9 År 2005 
distansarbetade cirka 230,000 människor i Sverige10 och de sysselsatta 
uppgick i december samma år till 4,264,000 personer,11

 

 det vill säga 5,4 
procent av alla sysselsatta distansarbetade.   

För- och nackdelarna med distansarbete är flera. Ur ett samhällsperspektiv 
väger fördelarna klart över genom att skapa arbetstillfällen även för personer 
i glesbefolkade delar av landet samt den positiva inverkan färre resor har på 
trafiksituationen och miljön. För arbetsgivarens del innebär distansarbete 
självklart minskad kontroll av distansarbetaren, initialt ökade kostnader av 
lokaler och utrustning samt mer arbete med den enskilde distansarbetaren 
för att tillgodose dennes specifika behov av exempelvis social 
arbetsgemenskap. Dock kan ett erbjudande om distansarbete vara positivt ur 
rekryteringssynpunkt för företagen, eftersom distansarbete uppenbarligen 
anses vara en attraktiv arbetsform. Det främsta argumentet för att anta ett 
distansarbete är förmodligen den ökade flexibiliteten arbetstagaren kommer 
i åtnjutande av, men även de färre arbetsresorna samt den ökade variationen 
i arbetslivet kan ses som positiva parametrar för arbetstagaren.12

 
     

Viss forskning visar att det blir allt vanligare att arbetstagare i 
kunskapsbaserade företag har arbetsuppgifter i form av avrapporteringar, 
deadlines, och annat som skall utföras. Vikten av att arbetstagaren vet vad 

                                                
8 http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/10/articles/se0710019i.htm (hämtat 2010-06-
08) 
9 http://www.regeringen.se/content/1/c4/24/34/6c1a4ac5.pdf (hämtat 2010-06-08) 
10 http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/10/articles/se0710019i.htm (hämtat 2010-06-
08) 
11 http://www.scb.se/Pages/PressRelease____155886.aspx (hämtat 2010-06-08) 
12 Svenskt Näringsliv, m.fl., 2009, s. 9ff. 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/10/articles/se0710019i.htm�
http://www.scb.se/Pages/PressRelease____155886.aspx�
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som förväntas av denne och inom vilka ramar som arbetet skall utföras 
betonas.13

 
 

Detsamma har lyfts fram av vissa framträdande positioner i näringslivet. 
Där framhålls vikten av tydlighet och precisering från arbetsgivarens sida 
avseende vad och när distansarbetaren skall leverera.14 Detta omnämns även 
i distansarbetsutredningen.15 Dock konstateras att ett överdrivet 
kontrollerande och styrande ledarskap inte heller fungerar vid distansarbete. 
Det krävs således väl etablerade sätt för att mäta prestationerna samt 
regelbundna utvärderingar. För att undvika problem bör det således direkt 
bestämmas huruvida det exempelvis räcker att åstadkomma ett visst resultat 
eller om distansarbetaren även förutsätts vara tillgänglig under vissa tider.16

 
 

 

2.2 Utvecklingen inom EU 

2.2.1 Den europeiska sociala dialogen 
Enhetsakten kom 1987 och därigenom blev kommissionen skyldig att 
uppmuntra den sociala dialogen mellan arbetsmarknadens parter på 
europeisk nivå,17 enligt vad som senare kom att bli artikel 13818 i EU- 
fördraget.19 Två år senare antogs Stadgan om grundläggande sociala 
rättigheter för arbetstagare inom gemenskapen, den så kallade sociala 
stadgan. Den sociala dialogen kom att bli en alltmer central del av 
gemenskapsarbetet inom den sociala dimensionen20 och år 1992 infördes, 
genom ett avtal om socialpolitik, regler som öppnade upp särskilda 
möjligheter för arbetsmarknadsorganisationer att medverka vid tillkomsten 
och genomförandet av direktiv och vissa liknande regleringar. Reglerna i 
avtalet överfördes enligt Amsterdamfördraget till EU-fördragets artiklar 
136-14021. Dessa artiklar främjar att organisationer på europanivå träffar en 
sorts direktivliknande ramavtal som skall implementeras i medlemsstaterna 
genom kollektivavtal, se vidare nedan.22

 
 

1995 undertecknades ramavtalet om föräldraledighet, som ingåtts mellan 
arbetsmarknadens parter på gemenskapsnivå. Ramavtalet omvandlades 
sedermera till direktivet om föräldraledighet 96/34/EG. Under de 
nästkommande åren skedde samma procedur med först deltidsarbete23

                                                
13 Wallström, 2008, s. 17 

 och 

14 Liliequist, 2005, s. 9 
15 SOU 1998:115, s. 221 
16 Wallström, 2008, s. 16 
17 Nyström, 2002, s. 58 
18 Numera upphävd och ersatt av Funktionsfördraget artikel 154 
19 Nyström, 2002, s. 78 
20 Nyström, 2002, s. 58f. 
21 Numera upphävda och ersatta av Funktionsfördraget artikel 151 samt artiklarna 153-156 
22 Sigeman, 2009, s. 43 
23 Direktiv 97/81/EG om deltidsarbete 
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sedan visstidsarbete24.25 I april 1998 lade kommissionen fram ett nytt socialt 
handlingsprogram för 1998-2000. Här angavs att kommissionen, i samråd 
med arbetsmarknadens parter, skall ta initiativ beträffande skydd för 
distansarbetare.26 Påföljande månad antog kommissionen en 
rekommendation om hemarbete där medlemsstaterna rekommenderades att 
ratificera ILO- konventionen från 1996 om hemarbete. Konventionens syfte 
var att säkerställa att arbetstagare anställda i hemmet har samma rättigheter 
som övriga löntagare.27 Ett branschavtal för distansarbete inom handeln 
träffades i april 2001 efter två års förhandling inom branschens sektoriella 
kommitté för den sociala dialogen. Förhandlingarna mellan 
arbetsorganisationerna28 på europeisk toppnivå, Union of Industrial and 
Employers´ Confederations of Europe (UNICE) och European Centre of 
Employers and Enterprises providing Public services (CEEP) på 
arbetsgivarsidan med European Trade Union Confederation (ETUC) som 
motpart,29 om villkoren för distansarbete påbörjades 200130 och den 
sextonde juli 2002 träffades ett ramavtal om distansarbete.31

 
 

Distansarbetsavtalet var det första avtalet som implementerades som ett 
autonomt avtal, vilket gjordes via artikel 139 (2)32 i EU- fördraget.33 
Artikeln säger att avtal som ingåtts kan genomföras rättsligt på två sätt, 
antingen i enlighet med de förfaranden och den rättspraxis som 
arbetsmarknadens parter och medlemsstaterna särskilt tillämpar eller på 
gemensam begäran av de undertecknande parterna genom ett beslut av rådet 
på förslag av kommissionen. Distansarbetsavtalet implementerades alltså 
genom det förstnämnda förslaget, i Sverige kollektivavtal, istället för genom 
lagtext utifrån ett direktiv. Distansarbetsavtalet sågs som en framgång för 
samarbetet mellan arbetsmarknadens parter på EU- nivå.34

 
   

Den europeiska sociala dialogen har således lett till både sektoriella och 
tvärsektoriella europeiska kollektivavtal.35 Ett antal avtal har alltså träffats 
av arbetsmarknadens parter på gemenskapsnivå, av vilka 
distansarbetsavtalet var det första att implementeras genom kollektivavtal på 
nationell nivå. De sociala parterna var i sin uppföljningsrapport positiva till 
de nationella genomförandena i Europa och de anser det härigenom visat att 
en social dialog på EU nivå kan bli en bra källa till fortsatt utveckling av 
den sociala dialogen runt om i medlemsländerna.36

                                                
24 Direktiv 99/70/EG om visstidsarbete 

  

25 Barnard, 2006, 464ff. 
26 Nyström, 2002, s. 100f. 
27 Bet. 1998/99:AU3 
28 Nyström, 2002, s. 284 
29 Sigeman, 2009, s. 120 
30 Nyström, 2002, s. 284 
31 Sigeman, 2009, s. 43 
32 Numera upphävd och ersatt av Funktionsfördraget artikel 155 (2) 
33 Barnard, 2006, s. 90 
34 Barnard, 2006, s. 484 
35http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/europeans
ocialdialogueviaarticles138139oftheectreaty.htm (hämtat 2010-06-08) 
36http://www.ueapme.com/docs/joint_position/061010_telework_implementation_report_fi
nal.pdf, s. 29 (hämtat 2010-08-01) 

http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/europeansocialdialogueviaarticles138139oftheectreaty.htm�
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/europeansocialdialogueviaarticles138139oftheectreaty.htm�
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Jag tycker att ramavtalen är imponerande med tanke på de stora skillnader 
som föreligger mellan medlemsländerna. Distansarbetsavtalet är, av 
förklarliga skäl, allmänt hållet, men jag anser ändå att det fyller en viktig 
funktion i att säkerställa distansarbetares grundläggande rättigheter i EU:s 
medlemsländer.     
 
 

2.2.2 Viktiga punkter i distansarbetsavtalet 
Av distansarbetsavtalet framgår att arbetsmarknadens parter ser 
distansarbete dels som ett sätt att modernisera arbetsorganisationen, dels 
som ett sätt för arbetstagare att förena arbets- och privatliv samt få större 
självständighet vid utförandet av uppgifterna. För att optimera 
informationssamhället i Europa sägs att arbetsorganisationer, som på detta 
vis förenar flexibilitet och trygghet samt höjer kvalitén på arbetet och ger 
funktionshindrade större möjligheter på arbetsmarknaden, uppmuntras.37

 
  

I avtalets punkt tre betonas att distansarbete är frivilligt för berörda 
arbetsgivare och arbetstagare. Distansarbete kan ingå som en del av den 
ursprungliga arbetsbeskrivningen eller tillkomma senare på någon av 
parternas initiativ. Vid sådant initiativ har de båda respektive parterna rätt 
att neka erbjudandet utan påföljande konsekvenser.38

 
 

Distansarbetaren har möjlighet att själv organisera sin arbetstid inom ramen 
för tillämplig lagstiftning, kollektivavtal och företagsregler. 
Distansarbetarnas arbetsprestation och arbetsbelastning skall vara likställd 
med jämförbara arbetstagare som arbetar i arbetsgivarens lokaler.39 
Distansarbetare skall även ha samma rättigheter,40 möjligheter till 
karriärutveckling och utbildning41 samt ha samma kollektiva rättigheter som 
jämförbara arbetstagare verksamma i arbetsgivarens lokaler.42

 
 

Arbetsgivaren är i allmänhet skyldig att se till att distansarbetaren har de 
verktyg som behövs för att utföra arbetet. Arbetsgivaren skall även 
säkerställa att det finns teknisk support att täcka eller ersätta de kostnader 
som uppstår i arbetet.43

 
 

Arbetsgivaren ansvarar även för skyddet av distansarbetarens hälsa och 
säkerhet i arbetet i enlighet med direktiv 89/39144

                                                
37 Det europeiska ramavtalet om distansarbete, p. 1 

 och relevanta tillhörande 
direktiv, nationell lagstiftning och kollektivavtal. För att kunna kontrollera 
att föreskrifterna efterföljs har arbetsgivaren, arbetstagarens representanter 

38 Det europeiska ramavtalet om distansarbete, p. 3 
39 Det europeiska ramavtalet om distansarbete, p. 9 
40 Det europeiska ramavtalet om distansarbete, p. 4 
41 Det europeiska ramavtalet om distansarbete, p. 9 
42 Det europeiska ramavtalet om distansarbete, p. 11 
43 Det europeiska ramavtalet om distansarbete, p. 7 
44 Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar 
av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet 
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och/eller ansvariga myndigheter tillträde till distansarbetsplatsen inom de 
gränser som fastställs i nationell lagstiftning och kollektivavtal. 
Arbetstagaren har möjlighet att begära inspektionsbesök samt även neka 
tillträde om arbetsplatsen är förlagd till dennes hem.45

 
 

 

2.3 Rättslig reglering av distansarbete i 
Sverige 

Distansarbete regleras genom lagar, kollektivavtal och individuella avtal 
mellan arbetsgivaren och distansarbetaren samt ett europeiskt ramavtal om 
distansarbete. De lagar som främst kommer att behandlas i det nedanstående 
är LAS, ATL samt AML. Utgångspunkten är att de arbetsrättsliga lagarna 
även omfattar distansarbetare.46 Den svenska modellen med den flexibla 
kollektivavtalsregleringen är mycket viktig för att tydliggöra förhållandet 
mellan parterna. De stora möjligheterna till kollektivavtalsregleringar ger 
goda förutsättningar för en framväxt av distansarbete på den svenska 
arbetsmarknaden. Enskilda företag har ibland även policys för vad som 
gäller vid distansarbete. Syfte är då att tydliggöra företagets och 
distansarbetarens allmänna rättigheter och skyldigheter vid distansarbete. I 
det individuella avtalet specificeras sedan dessa till varje arbetstagares 
individuella förhållande.47

 
  

Svenskt Näringsliv, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, 
Arbetsgivarverket, Landsorganisationen i Sverige (LO), Tjänstemännens 
Centralorganisation (TCO) och Sveriges Akademikers Centralorganisation 
(SACO) enades i maj 2003 om partsgemensamma riktlinjer för 
distansarbetsavtalets genomförande. I dessa riktlinjer anges att 
distansarbetsavtalet bör tjäna som riktlinjer när avtal träffas om 
distansarbete på den svenska arbetsmarknaden. Hänsyn skall dock tas till de 
särskilda förutsättningar som finns i olika branscher, sektorer, företag samt 
hos enskilda arbetstagare. Implementeringen av distansarbetsavtalet skedde i 
många olika former i den privata sektorn. I vissa branscher utvidgades 
kollektivavtalen med bestämmelser om distansarbete och i andra har det 
tagits in regler om att arbetsgivarorganisationen skall informera om 
distansarbetsavtalet i protokollen till kollektivavtalsförhandlingarna. Detta 
så att företagen kan ta det i beaktande vid träffande av individuella avtal. 
Vissa branscher informerade skriftligt sina medlemsföretag om de 
gemensamma riktlinjerna, och i ett antal branscher har tillräckligt behov inte 
ansetts föreligga för att reglera frågan. I kommunal- och landstingssektorn 
kompletterades bestämmelser om distansarbete i kollektivavtalen och de 
ingår sedan april 2005 i samtliga huvudöverenskommelser mellan parterna 
inom sektorn. Inom den statliga sektorn slöts ett centralt kollektivavtal om 
distansarbete den 15 december 2005. I kollektivavtalet sägs att 
                                                
45 Det europeiska ramavtalet om distansarbete, p. 8 
46 Svenskt Näringsliv m.fl., 2009, s. 13  
47 Svenskt Näringsliv m.fl., 2009, s. 15 
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distansarbetsavtalet skall tjäna som riktlinje för distansarbete på det statliga 
avtalsområdet och att myndigheter, som har verksamma distansarbetare, 
skall ha övergripande riktlinjer för dessa.48 LO, TCO och SACO arbetar 
fortlöpande med att åstadkomma ett ”vassare” regelverk med 
sanktionsmöjligheter för att använda mot de nationella 
arbetsmarknadsparter, som inte verkställer och/eller uppfyller 
distansarbetsavtalet.49

 
  

I implementeringsrapporten av distansarbetsavtalet betonas den stora 
variationen av genomförande, som man dels kan se mellan olika länder, dels 
mellan arbetsmarknadens parter. År 2002, då distansarbetsavtalet antogs, 
arbetade 4,5 millioner arbetstagare på distans. Mycket tyder på att 
distansarbete har ökat med åren som gått, och detta framförallt i vissa 
sektorer och branscher. Distansarbetare uppskattas representera allt från åtta 
procent i Storbritannien och Holland till drygt två procent i Tjeckien och 
Ungern. Den europeiska sociala dialogen är numera en inspiration till 
sociala dialoger runt om i Europa och implementeringen av 
distansarbetsavtalet har visat hur stort intresset är i allt från europeiska- och 
nationella arbetsmarknadspartsnivåer till sektoriella- och företagsnivåer i 
medlemsstaterna. Rapporten visar tydligt att arbetsmarknadsparterna runt 
om i Europa självständigt kunde ta ansvar för implementeringen, och häri 
ligger nyckeln till framgången med det autonoma avtalet från den 
europeiska sociala dialogen. Dock föreligger ett behov av att i fortsättningen 
tydliggöra vissa frågor ytterligare från europeiskt håll för att härigenom 
underlätta för medlemsstaternas implementering.50

 
   

 

2.4 Arbetstagare eller uppdragstagare? 

Det kan vara särskilt problematiskt för någon som arbetare på distans att 
definieras som en arbetstagare. En distansarbetare arbetar ju nämligen, 
förutom från en annan arbetsplats än arbetsgivarens lokaler, under friare 
former, där denne ofta kan vara mer flexibel vad gäller exempelvis 
arbetstider än vad arbetstagare verksamma i arbetsgivarens lokaler kan.  
 
För att det överhuvudtaget skall bli aktuellt med en distansarbetare krävs 
nämligen enligt definitionen att arbetet utförs inom ramen för ett 
anställningsavtal eller ett anställningsförhållande, vilket i AD 1982 nr 105 
uttrycks som  
 

                                                
48 www.saco.se/upload/Dokumentarkiv/Pressmeddelanden/Rapportdistansarbete051222.pdf 
(hämtat 2010-06-06) 
49http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/0BDD5F7BAF1EBA7CC125723A0049BC
7C/$file/EU_sammanfattning.pdf  (hämtat 2010-06-16) 
50http://www.etuc.org/a/2914?var_recherche=implementation%20of%20the%20european%
20framework%20agreement%20on%20telework (hämtat 2010-06-08) 

http://www.saco.se/upload/Dokumentarkiv/Pressmeddelanden/Rapportdistansarbete051222.pdf�
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/0BDD5F7BAF1EBA7CC125723A0049BC7C/$file/EU_sammanfattning.pdf�
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/0BDD5F7BAF1EBA7CC125723A0049BC7C/$file/EU_sammanfattning.pdf�
http://www.etuc.org/a/2914?var_recherche=implementation%20of%20the%20european%20framework%20agreement%20on%20telework�
http://www.etuc.org/a/2914?var_recherche=implementation%20of%20the%20european%20framework%20agreement%20on%20telework�
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"För att en person skall vara att betrakta som arbetstagare 
krävs att hans verksamhet för arbetsgivarens räkning vilar på 
en avtalsgrund". 

 
Den part som presterar arbete i denna position kallas arbetstagare. Dess 
motsvarighet i ett uppdragsavtal kallas uppdragstagare.51 En uppdragstagare 
uppkommer exempelvis när ett företag anlitar konsulter eller lägger ut 
arbetsuppgifter på entreprenad.52

 
 

I korthet kan en arbetstagare sägas vara en person som på grund av avtal 
personligen utför arbete mot ersättning för någon annans räkning, och 
därvid intar en personligt underordnad och, i någon mån, en social och 
ekonomisk beroendeställning.53 Begreppet arbetstagare har dock inte någon 
lagstadgad definition i svensk rätt. Istället får man i atypiska fall söka 
vägledning i praxis, där domstolarna slagit fast att en helhetsbedömning 
skall göras av situationen. Det ursprungliga vägledande rättsfallet är NJA 
1949 s. 768. Där sägs att utgångspunkten är vad parterna kan anses ha 
avtalat och häri skall beaktas alla i samband med avtalet och anställningen 
förekommande omständigheter. I bedömningen av hur avtalet skall 
uppfattas kan hänsyn även tas till de avtalsslutandes ekonomiska eller 
sociala ställning.54 Avtalets rubricering spelar således inte någon avgörande 
roll55 och detsamma gäller vid kontroll och övervakning. Arbetet kan 
mycket väl vara okontrollerat och ändock strukturellt inordnat i 
huvudmannens verksamhet på ett sådant sätt att den arbetspresterande är 
underordnad huvudmannen. Ett exempel på detta sägs i doktrinen vara 
hemarbete.56

 
  

Faktorer som talar för att den arbetspresterande personen faktiskt är en 
arbetstagare är bland annat arbetsskyldigheten vad gäller arbetsplatsen, 
arbetets utförande och arbetstiden. Att arbetsuppgifterna bestäms efterhand, 
att arbetsskyldigheten är personlig, att liknande arbete inte utförs åt andra 
huvudmän, att ersättning om åtminstone delvis garanterad lön utgår och att 
huvudmannen tillhandahåller material, maskiner och verktyg samt svarar för 
direkta utlägg är också samtliga indikatorer på att den arbetspresterande 
personen skall anses vara en arbetstagare.57

 

 I AD 1981 nr 58 var båda parter 
initialt inställda på att det rörde sig om ett uppdragsförhållande. Dock fick 
den arbetspresterande fler uppdrag av samma arbetsgivare och till slut 
infann sig denne bara på arbetet och tilldelades arbetsuppgifter. AD fann att 
eftersom förhållandet utvecklats på detta vis hade den arbetspresterande gått 
från att vara uppdragstagare till arbetstagare och saklig grund krävdes för att 
arbetsgivarens skulle kunna säga upp den arbetspresterande.  

                                                
51 Sigeman, 2009, s. 13 
52 Gabinus Göransson, 2010, s. 15  
53 Rönnmar, 2004, s. 258 
54 Gabinus Göransson, 2010, s. 16 
55 AD 2005 nr 33 
56 Källström och Malmberg, 2009, s. 28 
57 Högberg, 1995, s. 21f. 
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EU-domstolen har i Levin58- och Lawrie- Blum59- målen slagit fast att det 
EU- rättsliga arbetstagarbegreppet skall ha en vidsträckt och entydig 
tolkning.60 Begreppet är av så speciell betydelse för gemenskapen att det 
skall vara enhetligt inom hela unionen. Enligt domstolen skall en person 
anses vara arbetstagare om 1) han skall utföra arbete åt eller för någon 
annan, 2) han skall vara under dennes arbetsledning, och 3) arbetet skall ske 
mot vederlag.61

 
 

Denna EU- rättsliga definition av begreppet arbetstagare är alltså, så vitt jag 
förstår, något vidare och tydligare än den svenska definitionen. Detta beror 
sannolikt på att arbetstagarbegreppet är så viktigt för unionen att det måsta 
vara tydligt preciserat. 

                                                
58 Mål C-53/81 D.M. Levin mot Staatssecretaris van Justitie 
59 Mål C-66/85 Deborah Lawrie-Blum mot Land Baden-Württemberg 
60 Gabinus Göransson, 2010, s. 17  
61 Nyström, 2002, s. 151 samt Barnard, 2006, s. 172f. 
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3 Arbetsbristuppsägningar och 
turordning 

3.1 Arbetsbristbegreppet, kravet på saklig 
grund samt fingerad arbetsbrist 

Regler som skyddar arbetstagarens anställning finns främst i LAS. 
Anställningsskyddet är uppbyggt kring kravet på saklig grund vid 
uppsägning av tillsvidareanställda.62 Uppsägningen måste rättsligt 
klassificeras som antingen på grund av arbetsbrist eller personliga skäl.63 
Personliga skäl är uppsägningar som hänför sig till arbetstagaren 
personligen.64 Någon motsvarande definition finns ej vad gäller arbetsbrist. 
I rättspraxis har begreppet fått en negativ bestämning och omfattar alltså 
inte bara för få arbetsuppgifter, utan alla fall där arbetsgivaren inte grundar 
sin uppsägning på personliga skäl.65 Arbetsgivaren kan, som exempelvis i 
AD 2010 nr 22, anse att visst arbete inte är befogat eller av 
företagsekonomiska, organisatoriska eller därmed jämförliga skäl anse det 
nödvändigt att vidta uppsägningar.66 Begreppet arbetsbrist har alltså fått en 
vidsträckt betydelse i den svenska arbetsrätten, där anledningen till 
uppsägningen är verksamhetsrelaterad.67

 

 Distansarbetare löper en något 
ökad risk att bli uppsagda på grund av arbetsbrist än andra arbetstagare 
verksamma i arbetsgivarens lokaler, eftersom distansarbete ofta medför 
merkostnader och extra arbetsinsatser av arbetsgivaren.   

I förarbetena till LAS och i rättspraxis sägs att arbetsbrist i princip är saklig 
grund för uppsägning.68 Vid uppsägning av personliga skäl har 
arbetsgivaren normalt bevisbördan för de omständigheter som utgör saklig 
grund för uppsägning.69 Vid arbetsbrist utgår dock lagen från arbetsgivarens 
rätt att avgöra om han vill bedriva en verksamhet, vilken typ av verksamhet 
han vill bedriva samt hur han i denna verksamhet vill tillgodose sitt behov 
av arbetskraft.70 Dessa utgångspunkter styr i hög grad utformningen av de 
rättsprinciper som gäller vid nedskärningar på grund av arbetsbrist.71

                                                
62 LAS 7 § 

 
Bevisbörderegeln i arbetsbristsituationer antar exempelvis denna 
utgångspunkt. Lagstiftningen förlitar sig på arbetsgivarens bedömning att 
arbetsbrist föreligger. AD har dock slagit fast att arbetsgivaren under vissa 
förhållanden skall presentera materialet till stöd för denna bedömning. 

63 Håstad m. fl., 1994, s. 77 och se ex. AD 1994 nr 122 
64 LAS 7 § 4 st. 
65 Se ex. AD 2010 nr 22, AD 2008 nr 46 och AD 2006 nr 92 med däri gjorda hänvisningar 
66 Se ex. AD 2004 nr 52, AD 2003 nr 29 och AD 2001 nr 107 
67 Håstad m. fl., 1994. s. 77 och se ex. AD 1993 nr 61 
68 Prop. 1973:129, s. 123, prop. 1981/82:71, s. 65 och ex. AD 2010 nr 22 
69 Källström och Malmberg, 2009, s. 136 
70 Se ex. AD 1983 nr 94, AD 1985 nr 79 och AD 2000 nr 35 
71 Iseskog, 2009, s. 10 
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Arbetsgivarens skäl skall vid en objektiv bedömning endast framstå som 
godtagbara.72 Arbetstagarsidan har härefter bevisbördan för att 
bedömningen har gjorts på felaktiga företagsekonomiska grunder. Den 
egentliga bevisbördan åläggs således arbetstagarsidan när arbetsgivaren 
hävdar arbetsbrist i sin verksamhet.73

 
 

En uppsägning vidtas alltså antingen på grund av arbetsbrist eller på grund 
av personliga skäl.74 När arbetsgivaren vid uppsägningen påstår att 
anledningen härtill är arbetsbrist utan att så är fallet talar man om fingerad 
arbetsbrist.75 I ett sådant fall prövar man om uppsägningen är tillåten utifrån 
den verkliga grunden.76 När arbetstagarsidan hävdar fingerad arbetsbrist så 
har AD utformat en bevisregel om delad bevisbörda.77 Arbetstagaren har 
bevisbördan för att den bakomliggande orsaken till uppsägningen är 
personliga skäl och arbetsgivaren har bevisbördan för att anledningen härtill 
är arbetsbrist.78 Lyckas arbetstagarsidan göra sin ståndpunkt sannolik ökar 
kraven på arbetsgivarens företagsekonomiska motivering. Denna ökning 
sker successivt, alltså ju mer sannolikt desto högre beviskrav ålägges 
arbetsgivaren.79 Berör uppsägningen bara någon enstaka arbetstagare är 
arbetsgivarens påstående dessutom lättare att ifrågasätta.80 Arbetsgivaren 
behöver i praktiken visa att uppsägningen hade vidtagits trots att de 
personliga skälen inte förelegat.81 AD gör alltså en viss prövning av 
arbetsgivarens verksamhetsskäl här.82 Finner AD att arbetsbrist föreligger, 
är det dock betydelselöst om arbetsgivaren även ansett att anställningen 
borde avslutats på grund av personliga skäl.83

 

 Regeln om fingerad 
arbetsbrist innebär således inte att arbetstagare som har misskött sig får ett 
förstärkt anställningsskydd. 

 

3.2 Förhandlingsskyldighet och varsel 

Innan arbetsgivaren beslutar om viktigare förändring av sin verksamhet, 
som exempelvis arbetsbrist, är arbetsgivaren enligt 29 § LAS skyldig att 
förhandla enligt 11-14 §§ Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 
(MBL). Arbetsgivaren måste, i enlighet med 11 § 1 st. 1p. MBL, på eget 
initiativ förhandla med kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisation. I 

                                                
72 Se ex. AD 1983 nr 127, AD 1985 nr 79 och AD 2006 nr 92 
73 Iseskog, 2009, s. 16f. 
74 Ds 2002:56, s. 162 
75 Ds 2002:56, s. 164 
76 Prop. 1973:129, s. 123 och AD 1977 nr 215 
77 Se ex. AD 2006 nr 4 och AD 2003 nr 29 med däri gjorda hänvisningar  
78 Lunning och Toijer, 2006, s. 460 
79 Se ex. AD 1976 nr 26, AD 1985 nr 79 och AD 2003 nr 29 
80 Malmberg, 1997, s. 348 
81 Iseskog, 2009, s. 34 
82 Fahlbeck, 1989, s. 306 och AD 1994 nr 140 
83 AD 1986 nr 158, AD 1987 nr 34, AD 1988 nr 32, AD 1995 nr 149, AD 2000 nr 31, AD 
2000 nr 35, AD 2003 nr 29 och AD 2004 nr 52 
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motiven till denna paragraf, vilket senare bekräftats i rättspraxis,84 sägs att 
avsikten med den primära förhandlingsskyldigheten är att den skall omfatta 
alla frågor i arbetsgivarens verksamhet som har den omfattningen och 
innebörden för arbetstagarna att man typiskt sett bör räkna med att en 
facklig organisation vill få tillfälle att förhandla.85 Är arbetsgivaren däremot 
inte bunden av något kollektivavtal så är denne skyldig att förhandla med 
samtliga berörda arbetstagarorganisationer enligt 13 § 2st. MBL. Denna 
senare bestämmelse i MBL är tvingande, och infördes genom 
implementeringen av direktivet om kollektiva uppsägningar.86 Inleds den 
primära förhandlingspunkten för sent ådrar sig arbetsgivaren 
skadeståndsskyldighet enligt 54 § MBL. Förhandlingen syftar till att 
parterna skall nå enighet, men kvarstår meningsskiljaktigheten har 
arbetsgivaren rätt att fritt fatta beslut.87

 
 

Arbetsgivaren är enligt lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder 
skyldig att lämna varsel till Arbetsförmedlingen en viss tid innan 
driftsinskränkningen inträffar.88

 
 

  

3.3 Omplacering enligt 7 § LAS 

Arbetsgivaren har en skyldighet att försöka omplacera arbetstagarna i stället 
för att vidta uppsägningar.89 Detta kan uttryckas som att arbetsgivaren har 
en lojalitetsplikt gentemot arbetstagarna.90 En uppsägning har aldrig saklig 
grund om det är skäligt att arbetsgivaren erbjuder arbetstagaren ett annat 
arbete hos sig enligt 7 § 2 st. LAS, dock under förutsättning att ingen annan 
arbetstagare friställs.91 Omplaceringserbjudandet skall vara skäligt och 
möjligt.92 Omplaceringsskyldigheten avser i första hand sysselsättning på 
samma arbetsplats eller inom samma företagsenhet där arbetstagaren är eller 
tidigare har varit sysselsatt.93 Om detta inte är möjligt bör arbetsgivaren vara 
skyldig att undersöka någon annanstans inom företaget och finns flera 
driftsenheter skall undersökningen ta sikte på alla dessa.94 Dock är det inte 
möjligt att, enligt förarbetena, låta undersöka andra företag, även om det 
föreligger ett koncernförhållande dem emellan.95

                                                
84 Se ex. AD 1980 nr 72 och AD 1988 nr 65 

 Omplaceringsreglerna är 
tvingande till arbetstagarens förmån, och omplaceringsskyldigheten kan 

85 Prop. 1975/76:105, Bilaga 1, s. 353 
86 Rådets direktiv 98/59/EG 
87 Prop. 1981/82:71, s. 143 
88 Lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder 1 och 2 §§ 
89 Lunning och Toijer, 2006, s. 464f. 
90 Malmberg, 1997, s. 356 
91 Prop. 1973:129, s. 120f.  och se ex. AD 1994 nr 1 och AD 2000 nr 69 
92 Glavå, 2001, s. 307 
93 Prop. 1973:129, s. 121 
94 Lunning och Toijer, 2006, s. 471 och AD 1984 nr 141 
95 Prop. 1973:129, s. 243 och AD 1988 nr 100 
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således endast utsträckas genom individuella eller kollektiva avtal att 
omfatta exempelvis koncernförhållanden.96

 
  

Att arbetstagaren har rätt till ett skäligt omplaceringserbjudande betyder ej 
att denne är garanterad att behålla sina anställningsvillkor och förmåner.97 
Förmånerna och villkoren följer med det mest skäliga arbetserbjudandet, 
utifall det skulle föreligga något sådant.98 Hur långt arbetsgivarens 
skyldighet att bereda likvärdigt arbete sträcker sig måste prövas med 
beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet.99 Avböjer arbetstagaren 
ett skäligt erbjudande så har arbetsgivaren uppfyllt sin 
omplaceringsskyldighet.100 Arbetsgivaren bär bevisbördan för att ett skäligt 
omplaceringserbjudande har lämnats.101

 
 

Hur omplaceringsskyldigheten i 7 respektive 22 §§ LAS förhåller sig till 
varandra har diskuterats i doktrinen. Enligt Malmberg är förhållandet dem 
emellan oklart och hänsyn bör enligt honom tas till den andra regeln vid 
tolkningen utav en av dem.102 Denna uppfattning har kritiserats av 
Zethraeus, som menar att omplaceringsskyldigheten enligt 7 § LAS först 
skall fullgöras innan turordningsreglerna i 22 § tillämpas.103 Lunning och 
Toijer instämmer i denna uppfattning.104 Likaså gjorde 
arbetsrättskommittén, vilkas förslag dock inte kom att resultera i 
lagstiftning.105

 

 I AD 2009 nr 50 slog domstolen fast att en arbetsgivare är 
skyldig att genomföra en omplacering till andra lediga arbeten hos sig enligt 
7 § LAS innan denne är skyldig att turordna arbetstagarna enligt 22 § LAS. 
Arbetsgivaren torde således enligt domstolen kunna fullgöra sin 
omplaceringsskyldighet enligt 7 § LAS efter hur denne tycker är bäst för 
den fortsatta verksamheten såvida besluten inte strider mot god sed på 
arbetsmarknaden eller mot regler i diskrimineringslagstiftningen. 

 
 
 
 

                                                
96 Iseskog, 2009, s. 90ff. 
97 Se ex. AD 1996 nr 144 och AD 1997 nr 121 
98 Iseskog, 2009, s. 94ff. 
99 Se ex. AD 1996 nr 144 
100 Prop. 1973:129, s. 243 
101 Se ex. AD 1987 nr 2, AD 1989 nr 126 och AD 2002 nr 75 
102 Malmberg, 1997, s. 367 f. 
103 Zethraeus, Juridisk Tidskrift 1997/98, s. 1219f. 
104 Lunning och Toijer, 2006, s. 593 
105 SOU 1993:32, s. 489f. 
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3.4 Turordning 

3.4.1 Inledning och sist in- först ut- principen  
Den grundläggande regeln för turordningskretsar finner man i 22 § 4 st. 
LAS. Här stadgas att turordningen  
 

"(…) bestäms med utgångspunkt i varje arbetstagares 
sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare 
med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare 
med kortare anställningstid. Vid lika anställningstid ger högre 
ålder företräde. (…)".  

 
Detta kallas sist in- först ut- principen. Principen är dock endast 
utgångspunkten, eftersom turordningsreglerna är semidispositiva.106

 
  

Har arbetsgivaren flera driftsenheter upprättas en turordning för varje sådan 
enhet. Om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal, 
fastställs en särskild turordning för varje avtalsområde. Finns flera 
driftsenheter på samma ort kan arbetstagarorganisationen begära att det 
fastställs en gemensam turordning för samtliga enheter på orten.107

 
  

Undersökningar har visat att sist in- först ut- principen framförallt 
upprätthålls i LO- grupperna och i kategorier som generellt sett utför 
arbetsuppgifter som kräver lägre kvalifikationer.108

 
 

 

3.4.2 Undantag från turordningen 
I 22 § 2 st. LAS ges arbetsgivare med högst tio anställda, även en möjlighet 
att före turordningen undanta två arbetstagare. Detta undantag infördes 
genom Lag (1993:1496) om ändring i LAS och ändringen motiverades i 
förarbetena med att man ville möjliggöra för små arbetsgivare att vid 
driftsinskränkningar behålla anställda som är av särskild betydelse för den 
fortsatta verksamheten.109 Normalt kan arbetsgivarens beslut om vilka 
arbetstagare som skall undantas inte överprövas, dock skall kunna prövas 
enligt allmänna rättsgrundsatser om beslutet är otillbörligt eller strider mot 
god sed på arbetsmarknaden.110

                                                
106 LAS 2 § 3 st. 

 I AD 2005 nr 32 handlade det om en 
arbetstagare, som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist kort efter att det 
hade kommit till arbetsgivarens kännedom att arbetstagaren diagnostiserats 
med multipel skleros. Här underkände AD arbetsgivarens beslut om 

107 LAS 22 § 3 st. 
108 Edström, 2001, s. 177 
109 Prop. 1993/94:67 
110 Bet. 2000/2001:AU4 s. 8, Karnovkommentar 22 § 2 st. LAS, Jonas Malmberg (hämtat 
2010-06-14) och AD 2005 nr 32 
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nyckelpersoner enligt diskrimineringslagstiftningen, eftersom domstolen 
ansåg att undantagen i huvudsak gått ut på att bli av med den MS- sjuke 
arbetstagaren.  
 
Den arbetstagare som har fyllt 67 år och som innehar en 
tillsvidareanställning har, oavsett anställningstid och ålder, ingen 
turordningsrätt.111 Förstärkt turordningsskydd tillkommer, enligt 
lagstiftningen, två grupper, dels de som har beretts särskild sysselsättning 
orsakad av nedsatt arbetsförmåga och dels fackliga förtroendemän.112

 
  

 

3.4.3 Driftsenhet 
Begreppet driftsenhet är semidispositivt,113 och av grundläggande betydelse 
för turordningen eftersom det är utifrån denna avgränsning som 
turordningen bestäms. I prop. 1973:129 med förslag till LAS m.m. 
diskuterades om man geografiskt skulle avgränsa driftsenheter. Detta kom 
senare att införas i 22 § 4 st. LAS. Man preciserade också begreppet 
driftsenhet närmare genom att säga att med driftsenhet avsågs i princip 
sådan del av ett företag som är belägen inom en och samma byggnad eller 
inom ett och samma inhägnade område, det vill säga restaurang, butik, 
fabrik eller liknande.114

 

 Det geografiska synsättet har även bekräftats i en 
rad fall i rättspraxis. I AD 1988 nr 32 hade en arbetstagare sin utgångspunkt 
i ett enmanskontor i Jönköping. Härifrån gjorde arbetstagaren kundbesök 
och utförde allt arbete. Han hade dock skickat redovisningshandlingar till 
Göteborgskontoret, fått arbetsorder från Malmökontoret samt fått 
utbetalningar från Stockholmskontoret. Trots att arbetstagaren ansågs 
tillhöra Göteborgskontoret i organisatoriskt avseende så bedömdes 
Jönköpingskontoret ha utgjort en självständig driftsenhet. I AD 1988 nr 100 
tvistade parterna om huruvida en dagstidnings centralredaktion respektive 
lokalredaktion utgjort en och samma driftsenhet. Skilda orter ansågs vara en 
indikation på att det rörde sig om olika driftsenheter. Dock ifrågasatte 
domstolen om det alltid är möjligt att upprätthålla ett geografiskt synsätt. 

I prop. 1973:129 sades även att om arbetstagarorganisationen begär det så 
skall driftsenheterna inom samma ort fastställas till en gemensam driftsenhet 
utifrån vilken en gemensam turordning skall upprättas.115 Numera återfinns 
denna reglering i 22 § 3 st. LAS. Motiveringen till detta anfördes vara att 
det för vissa arbetstagarkategorier är det mest naturliga eller lämpliga.116

                                                
111 LAS 33 § 3 st. 

 Ort 
har närmare specificerats i rättspraxis, och liksom driftsenhetsbegreppet så 
har man med ortsbegreppet valt att anlägga ett geografiskt synsätt. När det 

112 LAS 23 § och FML 8 § samt Karnovkommentar, 23 § LAS, Jonas Malmberg (hämtat 
2010-06-14) 
113 LAS 2 § 3 st. 
114 Prop. 1973:129, s. 260 
115 Prop. 1973:129, s. 8 
116 Prop. 1973:129, s. 261 
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har varit fråga om platser med, i geografiskt hänseende, helt skilda 
bebyggelse- och befolkningskoncentrationer med exempelvis obebyggda 
områden eller skog emellan så har AD ansett att det varit fråga om två skilda 
orter.117 I AD 1993 nr 99 så gällde det ett bussbolag som ansåg sig ha flera 
driftsenheter inom Stockholmsområdet. I detta fall slog AD fast att när det 
rör sig om en större befolknings- och bebyggelsekoncentration så utgör 
kommunen den yttersta gränsen för ortsbeteckningen. I AD 1996 nr 56 
uttryckte dock domstolen att skilda orter utgör en indikation på att det rör 
sig om skilda driftsenheter. Genom detta uttryckssätt är det inte helt 
uteslutet att en driftsenhet skulle kunna anses sträcka sig över flera orter.118

 
  

Enligt Calleman kan man se två tendenser i rättspraxis rörande indelningar i 
driftsenheter. I det ena fallet har AD valt att göra en renodlad lagtolkning 
utan att se till sedvänjan på orten eller syftet med lagstiftningen och i det 
andra fallet har AD valt att betona det geografiska synsättet istället för det 
organisatoriska. Anledningen till att det geografiska synsättet har vidhållits 
är att det är bättre ur en skyddsaspekt för arbetstagarna. Vid en 
organisatorisk betoning skulle det vanligtvis ha blivit lättare för 
arbetsgivaren att strukturera sin verksamhet på lämpligt vis för att 
möjliggöra uppsägning av önskvärda arbetstagare. Calleman beklagar i detta 
sammanhang också det svaga skydd distansarbetare erhåller genom att 
betoningen ligger så klart på det geografiska synsättet.119

 

 Sedan Callemans 
avhandling har det dock kommit omfattande utredningar beträffande 
indelning i driftsenheter för distansarbetare. 

Distansarbetsutredningens uppgift var att uppmärksamma de hinder för 
distansarbete som fanns i lagstiftningen och skapa ett ändamålsenligt skydd 
för dessa arbetare.120 I betänkandet framhölls att turordningsregeln i 22 § 
LAS verkade ha utformats med större traditionella organisationer i åtanke. 
Distansarbetares driftsenhetsbegrepp borde därför utgöra ett befogat 
undantag från det geografiska synsättet.121

 

 Regeringen föreslog härför att 
man skulle införa en ny mening i 22 § LAS, som sade att  

"Enbart den omständigheten att en arbetstagare har sin 
arbetsplats i sin bostad skall inte medföra att den arbetsplatsen 
utgör en egen driftsenhet".  

 
De flesta remissinstanser tillstyrkte, eller erinrade inte mot, detta förslag. 
LO ansåg dock att paragrafen istället uttryckligen skulle ange att 
arbetstagare som i sin helhet utför arbete från bostaden skall hänföras till 
den driftsenhet denne organisatoriskt tillhör. Arbetslivsinstitutet fann dock 
regeringens förslag onödigt och avstyrkte det. Likaså gjorde Svenska 
Arbetsgivareföreningen (SAF) och Industriförbundet men med 
motiveringen dels att utredningen funnit att distansarbetare redan hade 

                                                
117 AD 1984 nr. 4 och AD 1984 nr. 50 
118 Calleman, 2000, s. 110 
119 Calleman, 2000, s. 117 
120 Dir. 1997:83, s. 446 
121 SOU 1998:115 s. 90ff. 
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samma arbetsrättsliga ställning som andra arbetstagare och dels att en 
tillräckligt noggrann analys av regelns påverkan inte hade genomförts. 
Ytterligare skäl som angavs var att tillägget skulle omfatta arbetstagare 
utöver de som distansarbetar.122

 
  

I distansarbetsutredningen påpekas också att om en fackförening begär att 
driftsenheterna på samma ort skall läggas samman så inkluderar det även 
distansarbetare.123 Det var dock uteslutet att föreslå ändringar i 
turordningsreglerna för andra grupper än distansarbetare, eftersom 
utredningens uppdrag var begränsat till detta. Av samma anledning 
övervägdes inte heller att generellt anslå ett organisatoriskt synsätt på 
begreppet driftsenhet eller en generell utvidgning av ortsbegreppet.124

 
 

Anledningarna till regeringens förslag var att det ansågs viktigt att stärka 
anställningsskyddet för distansarbetare, eftersom anställningsskyddet måste 
korrespondera med de ändrade förhållandena i arbetslivet. Det geografiska 
synsättet ledde till negativa konsekvenser för distansarbetare, och eftersom 
det är oklart hur driftsenhetsbegreppet skall tolkas för arbetstagare som 
arbetar heltid på distans fann regeringen att lagstiftningsåtgärder var 
påkallade. Enligt utredningen var den vanligaste formen av distansarbete att 
en arbetstagare arbetar någon eller några dagar av veckan på annan plats än 
arbetsgivarens kontor. I dessa fall har arbetstagaren till väsentlig del sin 
arbetsplats förlagd till arbetsgivarens lokaler, varför denne distansarbetare 
inte kunde anses utgöra en egen turordningskrets. Utredningen sade också 
att om en arbetstagare arbetade större delen av sin arbetstid på distans borde 
inte heller detta leda till slutsatsen att denne inte tillhör driftsenheten i 
arbetsgivarens lokaler. Det borde nämligen, enligt utredningen, vara 
tillräckligt att den anställde hade en fast anknytning till huvudarbetsplatsen 
för att denne skulle anses tillhöra huvudarbetsplatsens driftsenhet. Att ha ett 
eget arbetsrum i arbetsgivarens lokaler eller arbeta från arbetsgivarens 
lokaler en gång i veckan torde uppfylla kravet på en fast anknytning. En 
sista grupp av distansarbetare, som utredningen berörde, är de som arbetar 
heltid på distans. Det angavs att denna grupp var relativt liten, men att 
indikationer fanns på att gruppen i framtiden kunde komma att växa. För 
dessa arbetstagare var inte det geografiska synsättet på driftsenheter 
tillfredsställande, eftersom arbetsgivaren då gavs utrymme att sätta 
principen om sist in- först ut ur spel. Om flera arbetstagare på samma ort 
distansarbetar kan arbetstagarorganisationen begära att dessa ingår i samma 
driftsenhet. Detsamma gäller om en arbetstagare arbetar heltid på distans, 
men är organisatoriskt knuten till huvudarbetsplatsen belägen på samma ort. 
Problemen uppstår där distansarbetaren är bosatt på annan ort än 
huvudarbetsplatsen. Regeringen fann denna slumpmässiga faktor 
otillfredsställande för anställningsskyddets räckvidd. Ytterligare skäl som 
angavs till denna lagförändring var jämställdhetsskäl, eftersom kvinnor 
utgjorde majoriteten av de heltidsarbetande på distans.125

                                                
122 Prop. 1999/2000:86, s. 122f. 

 

123 Prop. 1999/2000:86, s. 124 
124 SOU 1998:115, s. 99f. 
125 Prop. 1999/2000:86, s. 124f. 
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Regeringen avhöll sig från att definiera begreppet distansarbete, eftersom de 
ansåg att det skulle motverka flexibiliteten. Istället gjorde de bedömningen 
att den lämpligaste avgränsningen var att anlägga det organisatoriska 
synsättet på arbete som utförs på distans. Det utslagsgivande kom, enligt 
regeringen, att vara om de olika verksamheterna skulle ses som en 
sammanhållen enhet med hänsyn till hur verksamheten i det enskilda fallet 
var organiserad.126 Avsikten var alltså inte att generellt införa ett 
organisatoriskt driftsenhetsbegrepp.127 Det avgörande skulle i stället vara 
ifall arbetsplatser kunde ses som en sammanhållen enhet efter hur 
verksamheten var organiserad och hur arbetet bedrevs128 och om 
distansarbetaren kunde ses som organisatoriskt självständig eller ej.129 
Faktorer häri, som kunde ha stor betydelse, var varifrån arbetsledningen 
utövades och till vilken enhet som arbetstagaren rapporterade. Dock måste 
finnas viss intensitet i kontakterna mellan huvudarbetsplatsen och 
distansarbetsplatsen för att de skulle anses utgöra en gemensam driftsenhet. 
Har en distansarbetare tidigare arbetat på en viss arbetsplats kan det tala för 
att distansarbetaren skulle anses tillhöra den arbetsplatsen.130 Fanns inte 
någon anknytning till annan driftsenhet kan distansarbetaren många gånger 
hänföras till en egen driftsenhet.131 Regeln utesluter således inte att en 
arbetstagare, som arbetar i sin bostad, kan hänföras till en egen 
driftsenhet.132 Utöver hemarbete har utredningarna också anfört att det 
geografiska synsättet bör kunna överges när endast någon eller några 
arbetstagare arbetar på arbetsplatsen och det av verksamhetsskäl är av 
underordnad betydelse vid vilken av flera arbetsplatser som en 
driftsinskränkning sker.133

 
   

I 22 § 3 st. LAS stadgas alltså numera att  
 

"(…)Enbart den omständigheten att en arbetstagare har sin 
arbetsplats i sin bostad medför inte att den arbetsplatsen utgör 
en egen driftsenhet.(…)".  

 
Denna ändring trädde i kraft den 1 januari 2001 genom Lag (2000:763) om 
ändring i LAS. Tidigare praxis angående driftsenhetsbegreppet vid 
distansarbete har således till stor del blivit obsolet och kommer därför inte 
att redogöras närmare för här. Sedan ändringen har ännu inte kommit någon 
ny rättspraxis gällande driftsenheter för distansarbetare. 
 
I Telekombranschens kollektivavtal har man valt att reglera frågan om 
distansarbetares driftsenhetsindelning i ett antal lokala avtal genom att 
anlägga ett organisatoriskt synsätt för de distansarbetare som utför arbete 

                                                
126 Prop. 1999/2000:86, s. 126 
127 Bet. 2000/2001:AU4 
128 Karnovkommentar 22 § LAS, Jonas Malmberg (hämtat 2010-06-14) 
129 Prop. 1999/2000:86, s. 126 
130 Prop. 1999/2000:86, s. 133 
131 Prop. 1999/2000:86, s. 126 
132 Karnovkommentar 22 § LAS, Jonas Malmberg (hämtat 2010-06-14) 
133 SOU 1998:115, s. 96 
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från hemmet.134

 

 Finansförbundet har valt att uttryckligt skriva in i sitt 
centrala avtal att tjänstemän som arbetar på distans organisatoriskt skall 
tillhöra huvudarbetsplatsen. Som distansarbete definierar de  

"(...)arbete som tjänsteman regelbundet och i genomsnitt 
motsvarande minst en arbetsdag per vecka utför från hemmet 
eller från annan arbetsplats som överenskoms från fall till fall 
och där det finns en överenskommelse om att distansarbete 
föreligger"  

 
och med huvudarbetsplats avses däri  
 

"(...)den avdelning där tjänstemannen organisatoriskt är 
placerad".135

 
  

För offentligt anställda lärare i Stockholms stad har frågan lämnats 
oreglerad i de allmänna bestämmelserna. Enligt bilagans punkt 2 får 
arbetsgivare och lokal arbetstagarorganisation träffa kollektivavtal om 
annat. Även arbetsgivare och arbetstagare får träffa avtal om annat enligt 
bilagans punkt 3.136 Inte heller har frågan reglerats i deras 
huvudöverenskommelse.137

 
 

Iseskog menar att för en arbetstagare som, utan att ha någon särskild 
stationering, distansarbetar från hemmet skall anläggas ett organisatoriskt 
driftsenhetsbegrepp. Denna regel är enbart tillämplig i hemmet, enligt 
Iseskog,138 och för detta har han stöd i bokstavstolkningen av den tillagda 
meningen i lagtexten, i propositionen139 samt av Glavå.140  Det finns 
dessutom rättsliga förutsättningar för att hantera komplicerade 
tillämpningsfrågor, som kan uppkomma.141

 
  

Enligt förarbeten och mer praktiskt orienterad doktrin tycks det alltså stå 
klart att det är det organisatoriska synsättet, som skall tillämpas på 
distansarbetare med arbetsplats i hemmet. Dock är detta ännu inte fastslaget 
i rättspraxis och även om så blir fallet återstår en rad komplicerade 
gränsdragningar att lösa. Det skall bli intressant att se hur domstolen 
bedömer de olika faktorerna och vilka parametrar som kommer att spela en 
avgörande roll i en domstolsprövning av omständigheterna. 
 
 

                                                
134 Olof Löfman, ombudsman Telekom, 2010-07-15 
135 KAV distansarbete, Britt-Marie Karlsson Sander, facklig rådgivare Finansförbundet, 
2010-07-15 
136 Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01, se www.skl.se, hämtat 2010-07-30 
137 HÖK 10, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, Eva Hågard, PA-
konsult, 2010-08-03 
138 Iseskog, 2009, s. 49 
139 Prop. 1999/2000:86, s. 133 
140 Glavå, 2001, s. 355 
141 Lunning och Toijer, 2006, s. 600 
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3.4.4 Kollektivavtalsreglering och avtalsturlista 
Turordning skall fastställas per driftsenhet, se ovan, och inom varje 
driftsenhet skall upprättas en turordningslista för vart och ett av de 
kollektivavtalsområden som finns i verksamheten.142 Avgörande för vilken 
turordningskrets man placeras i, i detta sammanhang, är arbetstagarens 
arbetsuppgifter och inte den fackliga tillhörigheten.143 Fortfarande kan dock 
avtalas om annan turordning i kollektivavtalen.144 På LO- området finns 
exempelvis ett antal förbundsavtal, som delar in i turordningskretsar efter 
bland annat yrkesgrupper. I Installationsavtalet definieras begreppet 
driftsenhet, vilket senare kom att tolkas av domstolen i AD 1996 nr 59, där 
domstolen vid en samlad bedömning fann att det i fallet bara rörde sig om 
en driftsenhet och inte två, som arbetsgivarsidan hävdat.145 Saknas 
kollektivavtal omfattar turordningskretsen alla arbetstagare inom 
driftsenheten.146

 
 

En arbetsgivare kan ingå en lokal överenskommelse med fackföreningen om 
turordningen mellan arbetstagarna. Detta kallas att ingå en avtalsturlista. En 
avtalsturlista ingås vid ett enskilt tillfälle när uppsägningar på grund av 
arbetsbrist har blivit aktuella.147 En avtalsturlista kan åsidosättas om den är 
diskriminerande, strider mot god sed på arbetsmarknaden eller otillbörligen 
urholkar lagens regler. Så ansågs vara fallet i AD 1995 nr 108 där den lokala 
fackföreningen avtalat bort företrädesrätten till återanställning för 
arbetstagarna. Domstolen ansåg detta strida mot lagens grunder och 
ogiltigförklarade härför avtalsturlistan. Dock har kollektivavtalsparterna 
vida ramar att själva reglera en turordningslista på det sätt de finner 
lämpligt.148

 

 I AD 1983 nr 107 godtog inte heller domstolen den upprättade 
avtalsturlistan, som konsekvent stadgade att den finsktalande personalen på 
ett rederi skulle sägas upp före den svensktalande personalen på grundval av 
säkerhetsaspekten. Häri kan man alltså se att arbetstagarorganisationen inte 
alltid kan tillgodose arbetstagarens behov. Vid sådana tillfällen finns dock 
AD där som ett ytterligare skydd för arbetstagarna.  

 

3.4.5 Kravet på tillräckliga kvalifikationer 
Vid tillämpningen av turordningsreglerna tar man även hänsyn till kravet på 
tillräckliga kvalifikationer, det vill säga de kvarvarande arbetstagarna skall 
ha tillräcklig kompetens för att utföra de arbetsuppgifter som kvarstår.149

                                                
142 LAS 22 § 3 st. 

 
Arbetsgivaren utformar tjänsternas innehåll och de krav som skall gälla för 

143 Calleman, 2000, s. 108 
144 LAS 2 § 3 st. 
145 Calleman, 2000, s. 241f. 
146 Karnovkommentar, 22 § 3 st. LAS, Jonas Malmberg (hämtat 2010-06-14) 
147 Calleman, 2000, s. 269f. 
148 Se ex. prop. 1973:129, s. 233, AD 1983 nr 107  och AD 1995 nr 108  
149 LAS 22 § 4 st. 
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den som skall inneha tjänsten i kraft av sin företagsledningsrätt.150 Kravet på 
tillräckliga kvalifikationer får inte ställas högre än vad som normalt ställs på 
en arbetssökande för ifrågavarande tjänst. En nyanställd får ofta genomgå en 
viss upplärningstid, vilket betyder att det inte skall förväntas att 
arbetstagaren fullständigt behärskar uppgifterna från början, utan denne 
skall ges möjlighet att inom rimlig tid lära sig arbetsuppgifterna.151 De 
uppställda kraven får heller inte utgöra försök att kringgå lagstiftningen eller 
i övrigt strida mot god sed på arbetsmarknaden.152 AD har här i en rad fall 
poängterat att turordningsreglerna inte tillåter att arbetsgivaren väljer den 
mest kvalificerade av två arbetstagare genom att göra avsteg från 
turordningsreglerna.153 Av de arbetstagare som har tillräckliga 
kvalifikationer måste arbetsgivaren alltså välja den som har längst 
anställningstid.154

 
 

Arbetsgivaren har en i princip dubbel bevisbörda vid tillämpningen av 
kravet om tillräckliga kvalifikationer. Dels skall visas att kompetenskravet 
verkligen skulle ha använts vid en nyrekrytering, dels att berörd arbetstagare 
inte nådde upp till detta kompetenskrav.155 Arbetsgivaren måste i detta 
sammanhang bevisa att kompetenskravet är motiverat från 
verksamhetssynpunkt.156 AD har i sina prövningar utgått från att 
arbetstagaren är personligt lämplig för tjänsten och således ålagt 
arbetsgivaren bevisbördan för det motsatta.157

 
 

Även kravet på tillräckliga kvalifikationer är semidispositivt och kan således 
i kollektivavtalen ges en annan innebörd än i lagtexten.158

 
 

 

3.4.6 Omplacering enligt 22 § LAS 
Efter rättsfallet AD 2009 nr 50, se ovan, står det klart att arbetsgivaren 
numera kan undvika att upprätta en turordning genom att erbjuda 
arbetstagarna skäliga omplaceringar. Ett skäligt omplaceringserbjudande 
kan inte avböjas av arbetstagaren. Har arbetsgivaren dock givit ett oskäligt 
omplaceringserbjudande kan arbetstagaren neka detta erbjudande och 
arbetsgivaren blir då skyldig att upprätta en turordning. Uttrycket skälig 
omplacering har ingen klar arbetsrättslig betydelse. Dock har AD slagit fast 
att om en arbetsgivare omplacerar en arbetstagare till arbetsuppgifter som 
ligger utanför ramen för arbetstagarens arbetsåtagande, dess 

                                                
150 Danhard, Ny Juridik, 2003, häfte 2, s. 12  
151 Prop. 1973:129, s. 260  
152 AD 1996 nr 54 och AD 1995 nr 118 
153 Se ex. AD 1978 nr 84 och AD 1993 nr 104 
154 Calleman, 2000, s. 185 
155 Se ex. AD 1978 nr 84, AD 1980 nr 133, AD 1982 nr 146, AD 1983 nr 51, AD 1984 nr 
144, AD 1992 nr 62 och AD 1999 nr 92 samt Eklund m. fl., 2001, s. 350 
156 Se ex. AD 1996 nr 54 
157 Iseskog, 2009, s. 57f. 
158 LAS 2 § 3 st. 
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arbetsskyldighet, se nedan, så är omplaceringen att jämställa med en 
uppsägning eller ett avskedande.159

 
 

 

3.5 Företrädesrätt till återanställning 

Har en arbetstagare varit anställd hos en arbetsgivare i sammanlagt mer än 
tolv månader under de senaste tre åren har arbetstagaren företrädesrätt till 
återanställning enligt 25 § 1st. LAS. Detta skall anges i 
uppsägningsbeskedet.160 Företrädesrätten gäller under uppsägningstiden 
samt under de nio påföljande månaderna efter uppsägningstidens utgång,161 
och det gäller ledigt arbete i den driftsenhet och i det avtalsområde där 
arbetstagaren har arbetat.162 Här kan man omedelbart se att distansarbetare 
kan komma att missgynnas med tanke på diskussionen ovan angående 
driftsenhetsindelningen. Saknas dock kollektivavtal gäller företrädesrätten 
hela verksamheten,163

 

 vilket gör det betydligt svårare för arbetsgivaren att 
missgynna distansarbetaren.  

Oavsett om en arbetstagare är tillsvidare- eller visstidsanställd kan denne 
göra anspråk på företrädesrätten till återanställning, förutsatt såklart att 
arbetstagaren uppfyller tolv månaders kravet.164 Med ledigt arbete avses 
nyanställningar, alltså kan interna omplaceringar, anlitande av entreprenör 
och inhyrning av arbetskraft genomföras utan att företrädesrätten 
aktualiseras.165 Det föreligger alltså ingen skyldighet för arbetsgivaren att 
inrätta nya tjänster. Dock kan det finnas en skyldighet att genomföra vissa 
mindre genomgripande omfördelningar av arbetsuppgifter om detta kan ske 
utan olägenheter.166 Arbetstagaren måste göra anspråk på företrädesrätten 
för att denne skall återfå ett arbete hos arbetsgivaren.167 Arbetstagarsidan 
bär bevisbördan för att sådan anmälan lämnats.168 Anställer arbetsgivaren 
någon som är undantagen från LAS tillämpningsområde kan den tidigare 
arbetstagaren inte heller aktualisera sin företrädesrätt.169

 
 

På företrädesrättens område, precis som vid turordning, se ovan, premieras 
anställningstid enligt 26 § LAS. Dock skall uppmärksammas att reglerna om 
företrädesrätt är semidispositiva,170 att den som har fyllt 67 år inte är 
berättigad till företrädesrätt171

                                                
159 Iseskog, 2009, s. 80f. 

 och att kravet på tillräckliga kvalifikationer, 

160 LAS 8 § 2 st. och 16 § 2 st. 
161 LAS 25 § 2 st. 
162 LAS 25 § 3 st. 
163 Iseskog, 2009, s. 128 
164 AD 2000 nr 26 
165 Källström och Malmberg, 2009, s. 153 
166 Eklund m. fl., 2001, s. 351f. samt AD 1994 nr 86 
167 LAS 27 § 
168 Källström och Malmberg, 2009, s. 154 
169 Iseskog, 2009, s. 127 
170 LAS 2 § 3 st. 
171 LAS 33 § 
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se ovan, är tillämpligt.172 AD har, vad gäller tillräckliga kvalifikationer, här 
slagit fast att en företrädesberättigad  kan göra anspråk på normal inskolning 
men inte omskolning.173

 
  

Arbetstagaren förlorar sin företrädesrätt om denne avvisar ett erbjudande, 
som skäligen borde ha godtagits,174 eller är illojal mot arbetsgivaren efter 
anställningen.175

 

 Kränker en arbetsgivare företrädesrätten till återanställning 
blir denne skadeståndsskyldig enligt 38 § 1 st. LAS. 

 

3.6 Sanktioner 

Bryter en arbetsgivare mot reglerna vid arbetsbristuppsägningar i LAS och 
MBL så kan arbetsgivaren dels drabbas av skadestånd mot den enskilde och 
arbetstagarorganisationen, dels av ogiltigförklaring av uppsägningen. 
Skadeståndståndsansvaret gentemot facket grundas på att arbetsgivaren 
bryter mot MBL. Bryter denne däremot mot LAS blir han 
skadeståndsskyldig gentemot arbetstagaren för antingen brott mot 
formaliareglerna eller brott mot anställningsskyddsreglerna.176

 

 Enligt 41 § 
LAS gäller korta preskriptionsfrister för skadestånd, närmare bestämt fyra 
månader.  

Om uppsägningen exempelvis inte är sakligt grundad kan arbetstagaren få 
uppsägningen ogiltigförklarad i enlighet med 34 § 1 st. LAS, detta är dock 
ovanligt med tanke på arbetsgivarens låga bevisbörda i 
arbetsbristsituationer. Ogiltigförklarande av uppsägningen är mer praktiskt 
relevant i situationer då arbetsgivaren antingen inte fullgjort sin 
omplaceringsskyldighet, diskriminerat en arbetstagare eller sagt upp någon 
med förstärkt turordningsskydd, se ovan.177 En arbetsgivare kan alltid köpa 
sig ur en ogiltigförklaring av uppsägning genom att betala ett belopp 
motsvarande 16-32 månadslöner beroende på anställningstid och ålder.178 
Vid brott mot turordnings- eller företrädesrättsreglerna kan en uppsägning 
dock aldrig ogiltigförklaras.179

 
 

                                                
172 Prop. 1973:129, s. 260 
173 AD 1999 nr 36 
174 LAS 27 § 2 st. 
175 Källström och Malmberg, 2009, s. 153 
176 Iseskog, 2009, s. 145ff. 
177 Iseskog, 2009, s. 150f. 
178 LAS 39 § 
179 Iseskog, 2009, s. 148 
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4 Arbetsledningsrätt, 
arbetsskyldighet och 
arbetstid 

4.1 Arbetsledningsrätt 

År 1906, när SAF och LO ingick Decemberkompromissen, gavs 
arbetsgivare rätt att fritt leda och fördela arbetet, rätten att fritt säga upp sina 
arbetstagare och rätten att anställa fritt mot att de förband sig att inte kränka 
föreningsrätten. Dessa rättigheter kom sedermera att kallas § 32- 
befogenheterna, och utgör numera en allmän rättsgrundsats.180 Traditionellt 
sett har arbetsgivaren haft en ensidig beslutanderätt. Denna har dock 
kommit att inskränkas genom exempelvis begränsningar i den fria 
anställningsrätten, kravet på saklig grund vid uppsägning, 7 § LAS,181 samt 
medbestämmanderegler.182 Numera består således arbetsgivarens 
arbetsledningsrätt främst i bestämmandet av arbetsuppgiften, sättet för 
arbetets utförande, platsen för arbetet och arbetstiden.183 Häri ligger även 
arbetsgivarens fria omplaceringsrätt inom ramen för arbetsskyldigheten, se 
nedan.184 Enligt distansarbetsavtalet är distansarbete frivilligt, och detta kan 
till viss del ses som en begränsning i arbetsgivarens arbetsledningsrätt. 
Avböjer en arbetstagare att arbeta på distans är detta i sig således inte något 
skäl för att avsluta anställningsförhållandet eller ändra arbetstagarens 
villkor. En arbetsgivare kan likaså acceptera eller avböja arbetstagarens 
önskemål om att arbeta på distans,185

 

 vilket, i sin tur, innebär en viss 
utvidgning i arbetsgivarens arbetsledningsrätt. 

Arbetsledningsrätten begränsas även i vissa avseenden genom lagstiftning, 
vad gäller diskriminerings-, arbetstids- och arbetsmiljölagar. 
Omplaceringsrätten kan också angripas som en föreningsrättskränkande 
åtgärd,186 eller med att vara en otillåten disciplinåtgärd.187 Omplaceringen 
kan även strida mot det förstärkta skydd fackliga förtroendemän kommer i 
åtnjutande av, eller anses vara en provocerad uppsägning.188

                                                
180 Schmidt, 1994, s. 224 och Håstad m. fl., 1994, s. 82 

 En provocerad 
uppsägning kan ogiltigförklaras och berättiga arbetstagaren till allmänt och 
ekonomiskt skadestånd i enlighet med 34 och 38 §§ LAS. 
Arbetsledningsrätten begränsas även av regler om förhandlingsrätt enligt 11-

181 Rönnmar, 2004, s. 43ff. 
182 Glavå, 2001, s. 44 
183 Schmidt, 2001, s. 224 
184 Rönnmar, 2004, s. 46 
185 Det europeiska ramavtalet om distansarbete, p. 3 
186 MBL 7-9 §§  
187 MBL 62 § 
188 4 § FML 
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14 §§ MBL, vilka förvisso inte fråntar arbetsgivaren beslutanderätten, men 
dock fördröjer beslutsgången.189

Inom arbetsledningsrätten ligger också att en arbetstagare är skyldig att 
iaktta en lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren.

 

190 Denna består bland annat 
i att arbetstagaren inte får bedriva konkurrerande verksamhet med 
arbetsgivaren, inte vidta andra åtgärder som är ägnade att försvåra eller 
skada arbetsgivarens verksamhet samt en skyldighet att iaktta 
tystnadsplikt.191 Eftersom arbetsgivaren har mindre uppsikt över en 
distansarbetares arbetsdag och arbetstider är det extra viktigt för 
arbetsgivaren att denne har rättsliga instrument att tillgå mot distansarbetare 
som bedriver konkurrerande verksamhet. Arbetstagaren besitter dock en 
vidsträckt rätt att kritisera arbetsgivaren.192

 

 På det offentliga området råder 
en än mer vittgående kritikrätt, där  

"Yttrande- och meddelarfriheten innebär i sammanhanget ett 
förbud för det allmänna att (...) vidta någon åtgärd som medför 
negativa konsekvenser för den anställde".193

 
 

För arbetsledningsrätten gäller också den allmänna rättsgrundsatsen att 
arbetsledningsbeslut inte får vidtas i strid med god sed på arbetsmarknaden. 
Detta innebär att arbetsledningsbeslut inte får vara diskriminerande eller 
otillbörliga, tas utifrån slumpmässiga eller ovidkommande syften eller på ett 
sätt som är rättsstridigt eller strider mot allmän moral.194 Detta är självfallet 
viktiga regler för distansarbetare, eftersom det inte är svårt att se att de i 
många fall just är en utsatt grupp för dessa problem. Härigenom skall alltså 
distansarbetare vara tillförsäkrade samma tillgång till utbildning, 
möjligheter till karriärutveckling samt omfattas av samma 
bedömningsgrunder som de övriga arbetstagarna.195 Kraven på 
arbetsbelastning och arbetsprestation skall även de vara likställda med 
övriga arbetstagares.196

 
  

Arbetsgivaren kan, helt eller delvis, avtala bort sin fria arbetslednings- och 
omplaceringsrätt genom kollektivavtal.197

                                                
189 Rönnmar, 2004, s. 63f. 

 Likalydande bestämmelser har 
bland annat förelegat i AD 1987 nr 18, AD 1991 nr 72 och i AD 1992 nr 
111. I dessa bestämmelser sades att en avvägning skall göras mellan 
arbetsgivarens och arbetstagarens intressen. Härför krävs, enligt domstolen, 
att arbetsgivaren i första hand försöker uppnå sitt syfte med mindre 
ingripande åtgärder än förflyttning när detta skulle komma att ske mot 
arbetstagarens vilja.  

190 Se ex. AD 1982 nr 110, AD 1993 nr 18 och AD 2003 nr 84 
191 Se ex. AD 1977 nr 118, AD 1982 nr 42, AD 1993 nr 12, AD 1994 nr 79, AD 1998 nr 80 
och AD 1999 nr 144 
192 Se ex. AD 1982 nr 10, AD 1982 nr 110 och AD 2003 nr 51 
193 Glavå, 2001, s. 388f. 
194 Rönnmar, 2004, s. 70f. 
195 Det europeiska ramavtalet om distansarbete, p. 10 
196 Det europeiska ramavtalet om distansarbete, p. 9 
197 Se ex. AD 1991 nr 72, AD 1992 nr 111, AD 1993 nr 19, AD 1995 nr 101 och AD 1999 
nr 48 
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I distansarbetsutredningen sägs att stor uppmärksamhet bör ägnas åt att 
formulera och kommunicera formerna för arbetsledning, detaljerade 
individuella mål för distansarbetare och effektiv uppföljning.198 Exempel på 
detta är Finansförbundets centrala avtal samt Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråds huvudöverenskommelse. I Finansförbundets 
centrala avtal står att arbetsgivaren och arbetstagaren sinsemellan kan 
reglera distansarbetets omfattning, arbetsuppgifter, tillgänglighet, 
resebestämmelser, utrustning samt ansvar för densamma, försäkring, 
arbetsutrymmet, säkerhets- och skyddsåtgärder, säkerhetspolicy och 
sekretessrutiner, uppföljning och uppsägningstid av distansarbetet.199 I 
huvudöverenskommelsen för lärare rekommenderas att omfattningen av 
distansarbetet, anställningsvillkor, arbetsuppgifter och uppföljning samt 
utvärdering regleras mellan parterna.200 Lokala arbetsgivare påpekade även i 
distansarbetsutredningen att distansarbete medför nya roller för chef och 
medarbetare, och att distansarbete bygger på ett ömsesidigt förtroende dem 
emellan. De tycker även att tiden för distansarbete skall begränsas för att 
distansarbetarna inte får del av den utveckling som ges i samarbetet på 
arbetsplatsen.201 När man har distansarbetare anställda ställs höga krav på 
arbetsledningen vad gäller utvecklingssamtal. Dessa ses som inslag i 
distansarbetarens möjlighet till utveckling i arbetet, eftersom distansarbetare 
är berättigade till att, på samma villkor som alla andra arbetstagare, utveckla 
sin kompetens. På förbundsnivå rekommenderas härför, i vissa fall, att 
frågan om vem som skall utöva arbetsledning för distansarbetare regleras.202

 
 

 

4.2 Arbetsskyldighet 

Arbetstagarens huvudsakliga förpliktelse är att utföra arbete och att i 
anställningsavtalet ställa sin arbetskraft till förfogande för efterhand 
uppkommande arbetsuppgifter.203 Malmberg kallar detta den primära 
arbetsskyldigheten. Arbetstagaren är därutöver skyldig att utföra även annat 
arbete om arbetsgivare så påfordrar, detta benämner Malmberg 
arbetsgivares omplaceringsbefogenhet.204 Utför en arbetstagare 
arbetsuppgifter utan att hävda att han inte är skyldig att utföra arbete så 
anses arbetsuppgifterna falla inom den primära arbetsskyldigheten.205

                                                
198 SOU 1998:115, s. 217f. 

 Vid 
arbetets utförande skall arbetstagaren vara duglig för sin tjänst, och 
skyldighet föreligger att utnyttja sin arbetsförmåga eller skicklighet. 
Domstolen har i detta sammanhang uttalat att det alltid åligger  

199 KAV distansarbete, Britt-Marie Karlsson Sander, facklig rådgivare Finansförbundet, 
2010-07-15 
200 HÖK 10, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, Eva Hågard, PA-
konsult, 2010-08-03 
201 SOU 1998:115, s. 217f. 
202 SOU 1998:115, s. 222 
203 Glavå, 2001, s. 375 
204 Malmberg, 1997, s. 249 
205 AD 1981 nr 155 
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"arbetarna att fullgöra så gott arbete, som efter ett objektivt 
bedömande med hänsyn till omständigheten skäligen 
fordras".206

 
  

Detta skulle kunna vara en intressant parameter i distansarbetarens nedlagda 
arbetstid, som talar för att även fast dagens resultat uppnåtts innan 
arbetsdagen nått sitt slut så fordras att distansarbetaren fortsätter att prestera 
även resten av arbetsdagen, se nedan. 
 
Författningsregler om arbetstagarens arbetsskyldighet saknas i princip i 
svensk rätt. Istället får man ta vägledning i avtal och praxis, där denna 
skyldighet närmare preciserats. Kollektivavtalen är en viktig 
bedömningsgrund vad gäller arbetsskyldighetens omfattning,207 och som vi 
såg i Finansförbundets avtal kan även det individuella avtalet spela en viktig 
roll. I praktiken är det dock främst arbetsgivarens arbetslednings- och 
omplaceringsbeslut, som avgör arbetsskyldighetens innehåll och omfattning. 
Utgångspunkten är att arbetstagaren är skyldig att utföra de arbetsuppgifter 
som denne har åtagit sig att göra, den så kallade avtalade 
arbetsskyldigheten. För att få en helhetsbild av arbetsskyldigheten ser man, 
utöver ovan nämnda källor, till bruk och sedvänja.208

 
   

Den enskilde arbetstagarens arbetsskyldighet har reglerats i praxis i 29-29- 
principen. Principen uttalades i AD 1929 nr 29, där domstolen sade att 
arbetstagaren är skyldig att  
 

"utföra allt sådant arbete för arbetsgivarens räkning, som står i 
naturligt samband med dennes verksamhet och kan anses falla 
inom vederbörande arbetares allmänna 
yrkeskvalifikationer".209

 
  

Principen stadgar tre grundläggande rekvisit för att arbetsuppgiften skall 
omfattas av arbetstagarens arbetsskyldighet: arbetsuppgiften skall utföras 
för arbetsgivarens räkning, ha ett naturligt samband med arbetsgivarens 
verksamhet samt falla inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer. 
Ett naturligt samband föreligger enligt praxis om arbetsuppgiften ligger 
inom ramen för det tillämpliga kollektivavtalets tillämpningsområde. Vad 
gäller den geografiska arbetsskyldigheten ger dock inte 29- 29- principen 
någon vägledning. Allmänt anses dock gälla att arbetstagaren kan 
omplaceras till en annan arbetsplats på samma eller närliggande ort, så länge 
det är inom bekvämt pendlingsavstånd.210 29-29- principen uppfattas som en 
dold klausul i kollektivavtalet. Det är möjligt att reglera arbetsskyldigheten 
på annat sätt i kollektivavtalet men detta måste då göras uttryckligt och 
eventuella tvistigheter får lösas genom avtalstolkning.211

                                                
206 AD 1934 nr 182 

 I de kollektivavtal 

207 Svensäter, 1991, s. 41 
208 Rönnmar, 2004, s. 147f. 
209 AD 1929 nr. 29, s. 91 
210 Rönnmar, 2004, s. 153 
211 Malmberg, 1997, s. 259 och ex. AD 1986 nr 11 och AD 1990 nr 59 
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jag har tagit del av är det inte någon som har reglerat arbetsskyldigheten för 
distansarbetare, vilket tyder på att det är vanligast att för distansarbetare 
förlita sig på 29-29- principen. 
 
Ett kollektivavtals tillämpningsområde bestäms i praktiken av 
arbetsmarknadens organisering. Här dominerar industriförbundsprincipen, 
vilken innebär att allt arbete som förekommer på en arbetsplats skall 
omfattas av samma kollektivavtal på arbetar- respektive tjänstemannasidan. 
Arbetstagarens arbetsskyldighet omfattar således allt arbete i arbetsgivarens 
verksamhet, vad gäller antingen tjänstemanna- eller arbetarkategorin.212 
Arbetare på LO- området har en särskilt långtgående arbetsskyldighet på 
grund av deras vidsträckta kollektivavtal. För privatanställda tjänstemän och 
för offentliganställda förekommer nämligen i större utsträckning 
befattningsbeskrivningar, och även om sådan inte föreligger är ofta 
tjänstemannaavtal mer begränsade än LO- avtal.213 I praxis har dock slagits 
fast att varken tjänstemän i stat, kommun och lansting eller privatanställda 
har skyldighet att finna sig i så omfattande förändringar att arbetstagaren i 
realiteten får en helt annan anställning än denne haft tidigare.214

 

 Eftersom 
det ofta är kunskapsbaserade yrken, det vill säga tjänstemän, som 
distansarbetar torde alltså arbetsskyldigheten för dem vara tämligen snäv. 

Omplaceras en arbetstagare utanför dennes arbetsskyldighet är detta att 
jämställa med ett avskedande eller en uppsägning. Avskedandet kan 
ogiltigförklaras enligt 35 § 1 st. LAS och arbetsgivaren kan då bli både 
allmänt - och ekonomiskt skadeståndsskyldig.215

 
 

Iseskog har författat en artikel i nära anslutning till 
distansarbetsutredningen. Han är av den absoluta uppfattningen att 
arbetsskyldigheten självklart påverkas vid distansarbete, och detta menar 
han i sin tur har inverkan på tillämpningen av sakliggrundbegreppet i en 
uppsägningssituation. För det första anför han att oklarhet kan föreligga 
beträffande arbetsskyldigheten och om arbetsgivaren då hävdar att 
arbetstagaren inte uppfyller sin arbetsskyldighet, så är det arbetsgivarens sak 
att bevisa detta. För det andra utgår Iseskog från att arbetsgivaren påverkas 
av att den fysiskt närvarande arbetsledningen saknas. Vid en 
sakliggrundbedömning krävs att arbetstagaren har klart för sig vad som 
gäller i anställningen och att denne har upplysts om att han löper risken att 
bli av med jobbet vid fortsatt misskötsamhet. Iseskog förutspår dock att 
morgondagens arbetsmarknad kommer att vara fokuserad på resultat och att 
det då är betydelselöst om arbetsledningen är närvarande eller ej.216

                                                
212 Rönnmar, 2004, s. 158ff. 

 Jag 
instämmer i att arbetsskyldigheten är ett viktigt område för både 
distansarbetare och arbetsgivare att vara uppmärksamma på, eftersom det ju 
ofta är nya roller för båda parter. Jag ställer mig dock tveksam till att detta 

213 Gabinus Göransson, 2010, s. 36f. och Malmberg, 1997, s. 256,  AD 1980 nr 51 och AD 
1982 nr 152 
214 AD 1994 nr 77 och AD 2002 nr 134 
215 Gabinus Göransson, 2010, s. 37 
216 Iseskog, Personal och ledarskap, 1997, s. 33 
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inte längre skulle vara ett problem, utan jag tror att vi ännu har en bit kvar 
till att vara så pass resultatinriktade att arbetsskyldigheten är betydelselös. I 
mitt tycke är det helt enkelt för svårt att sätta upp så pass detaljerade mål att 
resultatet helt kan styra arbetsskyldigheten och den nedlagda arbetstiden. 
 
Arbetstagaren har en skyldighet att i anställningen lyda order och utföra det 
arbete denne tilldelas. Bryter arbetstagaren mot lydnadsplikten föreligger 
arbetsvägran, vilket kan leda till skadeståndsansvar, disciplinåtgärder, samt 
utgöra saklig grund för uppsägning eller avskedande.217 För att facken skall 
undanslippa skadeståndsskyldighet för brott mot kollektivavtalet här måste 
de verka för att deras medlemmar uppfyller sina förpliktelser i enlighet med 
avtalet.218

 
 

Dock föreligger ett antal undantag från lydnadsplikten. Arbetstagaren har 
rätt att vägra utföra uppgifterna denne ålagts om arbetsgivaren är i ond tro, 
om det föreligger risk för liv eller hälsa samt om det som krävs av 
arbetstagaren strider mot ett högre intresse, är praktiskt omöjligt att 
utföra,219 eller utifall arbetstagaren inte erhåller betalning från arbetsgivaren. 
Att någonting strider mot ett högre intresse innebär, enligt Fahlbeck, 
lagbrott eller något som är påtagligt omoraliskt.220 Dessa undantag utgör 
allmänna rättsgrundsatser och dolda klausuler i kollektivavtalet.221 När 
domstolen bedömer arbetsvägran görs således en intresseavvägning.222

 
 

Arbetsvägran har behandlats upprepade gånger i praxis, och domstolen har 
konsekvent sett strängt på detta. I förarbetena till 1974års lag om 
anställningsskydd sägs att när en arbetstagares vägran framstår som ett 
uttryck för en allmän ovilja att rätta sig efter arbetsgivarens anvisningar, så 
har domstolen upprätthållit sin stränga syn på beteendet.223

 
 

I arbetsskyldighetstvister finns i 34 § MBL en regel om fackligt 
tolkningsföreträde. Föreningens mening gäller tills tvisten avslutats, såvida 
det inte, enligt arbetsgivarens uppfattning, föreligger synnerliga skäl mot att 
ett omtvistat arbete uppskjutes. Visar det sig att föreningens tolkning var 
felaktig kan föreningen bli skadeståndsskyldig endast om den kan anses ha 
saknat fog för sin ståndpunkt eller om den handlat i ond tro224.225  Finns 
inget kollektivavtal på platsen, eller vill den fackliga organisationen inte 
hävda sin rätt, har arbetsgivaren istället tolkningsföreträde.226 En enskild 
arbetstagare har aldrig tolkningsföreträde.227

 
 

                                                
217 Se ex. AD 1997 nr 103 
218 Fahlbeck, 1989, s. 210 
219 Rönnmar, 2004, s. 50f. 
220 Fahlbeck, 1989, s. 219f. 
221 Rönnmar, 2004, s. 50f. 
222 Se ex. AD 1986 nr 11 och AD 2002 nr 58 
223 Lunning och Toijer, 2006, s. 349 
224 MBL 57 § 1 st. 
225 Sigeman, 2009, s. 114f. 
226 Gabinus Göransson, 2010, s. 107 
227 Högberg, 1995, s. 34 
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4.3 Arbetstid 

4.3.1 EU:s arbetstidsdirektiv 
I november 1993 antogs ett direktiv om arbetstidens förläggning.228 
Direktivet var en konkret åtgärd i att införa en social dimension inom EU. I 
syfte att täcka sektorer och verksamheter, som inte omfattades av 
förutnämnda direktiv, antogs ett nytt direktiv.229

 

 Dessa båda direktiv slogs 
sedermera samman till ett nytt gemensamt direktiv, 2003/88/EG. 

I direktiv 2003/88/EG definieras arbetstid i artikel 2 som  
 

"all tid då arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande för 
arbete och därvid utför aktiviteter eller uppgifter".  

 
Enligt artikel 3 har varje arbetstagare rätt till minst 11 timmars 
sammanhängande dygnsvila under varje 24- timmarsperiod och en 
arbetstagare, som har en arbetsdag längre än sex timmar, har även rätt till 
rast.230 En arbetstagare har även rätt till veckovila231 och till en arbetstid 
som inte överstiger 48 timmar per vecka.232

 
  

År 2004 lades fram ett förslag om ändring av direktiv 2003/88/EG och 
under våren 2005 så inkom yttranden härom.233 Med beaktande av dessa 
yttranden föreslog Europaparlamentet och Rådet bland annat att 
minimivillkoren skall vara tillämpliga på alla arbetstagare enligt 
definitionen i 3 a i direktiv 89/391/EEG,234 att möjligheter skall skapas för 
att uppfylla de mål för tillväxt och sysselsättning som fastställdes i 
Lissabonstrategin235 och att en ny artikel skall införas om förenlighet mellan 
arbets- och familjeliv.236

 

 Detta förslag har ännu inte lett till någon 
förändring i direktivet, men skulle kunna spela en viktig roll för 
distansarbete eftersom detta är problematik som typiskt drabbar denna grupp 
av arbetstagare.  

 
 
 

                                                
228 Direktiv 93/104/EG 
229 Direktiv 2000/34/EG 
230 Direktiv 2003/88/EG art. 4 
231 Direktiv 2003/88/EG art. 5 
232 Direktiv 2003/88/EG art. 6 
233 KOM(2005) 246 slutlig, s. 2 
234 KOM(2005) 246 slutlig, s. 4 
235 KOM(2005) 246 slutlig, s. 5 
236 KOM(2005) 246 slutlig, s. 7 
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4.3.2 Arbetstidslagen och kollektivavtal 
Arbetstagarens arbetstid bestäms vanligen av ATL, kollektivavtal eller 
personligt anställningsavtal. Omreglering av nämnda avtal krävs därför för 
förändring av arbetstiden. Utgångspunkten för distansarbetares arbetstid får 
tas i distansarbetsavtalet. Här stadgas att distansarbetaren själv organiserar 
sin arbetstid inom ramen för tillämplig lagstiftning, kollektivavtal och 
företagsregler.237 I distansarbetsutredningen anses arbetstid vara en viktig 
fråga att reglera i kollektivavtal eller i personligt avtal.238 Här skall dock 
uppmärksammas att undantaget för distansarbete i hemmet fortfarande var 
huvudregel när utredningen lades fram.239 Frågor rörande arbetstidens 
förläggning omfattas av arbetsgivarens arbetsledningsrätt.240 
Arbetsledningsrätten ger dock inte en obegränsad befogenhet för 
arbetsgivaren att ändra arbetstidens förläggning enligt AD.241 I ett sådant 
fall beaktar AD praxis i branschen, bruket på företaget samt 
arbetsuppgifternas beskaffenhet.242

 

 I lärarnas huvudöverenskommelse 
rekommenderas att distansarbetarens tillgänglighet särskilt regleras och i 
Finansförbundets centrala avtal stadgas det att  

"Vid distansarbete kan arbetstiden förläggas antingen som en 
fast utlagd tid (...)eller genom att tjänstemannen ges rätt att 
själv disponera sin arbetstid. I det senare fallet gäller en 
ordinarie arbetstid om 38 timmar och 30 minuter per helgfri 
vecka räknat i genomsnitt per fyramånadersperiod samt att 
övertids- och restidsersättning inte utgår".243

 
 

Arbetsgivaren har alltså ansvaret för att informera distansarbetaren om vilka 
regler för tillgänglighet och närvaro som finns på arbetsplatsen och 
kontrollera att det finns rutiner för dessa. Ett exempel på detta kan vara att 
regelbundet kontrollera sin mobiltelefon och e- post, samt närvara vid de 
möten som arbetsgivaren bedömer kräver fysisk närvaro.244

 

 Här samverkar 
alltså arbetsledningsrätten och arbetstidsreglerna. 

Regleringen av arbetstid görs alltså på olika sätt: ibland i kollektivavtal på 
branschnivå, ibland i kollektivavtal på lokal nivå och ibland i individuella 
avtal.245 Det vanligaste är dock att facken och de lokala arbetsgivarna anger 
att överenskommelse skall träffas om, när och hur en arbetstagare skall vara 
anträffbar för chefer, kolleger etcetera.246

 
 

                                                
237 Det europeiska ramavtalet om distansarbete, p. 9 
238 SOU 1998:115, s. 28 
239 SOU 1998:115, s. 19 
240 Rönnmar, 2004, s. 154 
241 Se ex. AD 1981 nr. 174 
242 Rönnmar, 2004, s. 154 
243 KAV distansarbete, Britt-Marie Karlsson Sander, facklig rådgivare Finansförbundet, 
2010-07-15 
244 Svenskt Näringsliv m.fl., 2009, s. 23 
245 SOU 1998:115, s. 203 
246 SOU 1998:115, s. 213 
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Distansarbetsutredningen uppmärksammar också en risk i att distansarbetare 
förväntas vara tillgängliga i större utsträckning än andra arbetstagare. Detta 
kan medföra att distansarbetaren får problem med att styra sin tid, vilket kan 
leda till ökad stress och i längden utbrändhet. Man fann också att 
distansarbetare i genomsnitt faktiskt hade längre arbetstid än andra 
arbetstagare. Härför kan det, om inte annat, vara betydelsefullt att reglera 
arbetstiden i avtal.247

 
 

ATL är i princip i sin helhet semidipositiv.248 I lagen anges i vilka fall 
bestämmelser med mindre förmånliga villkor, än de som finns i 
arbetstidsdirektivet, kan ogiltigförklaras. Här har alltså införts en så kallad 
EU- spärr.249 I propositionen sades att det är lämpligast att 
arbetsmarknadsparterna tar huvudansvaret för att de regler som tillämpas 
uppfyller minimikraven, som direktivet uppställt. Detta önskemål hade 
parterna i olika sammanhang framfört, inte minst inför 
medlemskapsförhandlingarna.250

 
  

I 2 § 1 st. p. 1 ATL undantas okontrollerade arbetstagare. Hit räknas sådant 
arbete där arbetsgivaren inte har någon möjlighet att kontrollera när arbetet 
påbörjas och avslutas.251 Tidigare avsågs med detta, arbete som utförs i 
arbetstagarens hem. Detta gjorde att allt sådant arbete verkade vara 
okontrollerat, vilket i praktiken var en felaktig utgångspunkt.252 
Bestämmelsen kunde inte bli tillämplig bara för att arbetsgivaren saknade 
möjlighet att kontinuerligt övervaka arbetets utförande. Enligt praxis 
tillämpade dåvarande Arbetarskyddsstyrelsen (fr.o.m. den 1 januari 2001 
Arbetsmiljöverket) en restriktiv tolkning av denna bestämmelse.253 Efter en 
lagändring 2005 lyder nu även arbete som utförs i arbetstagarens hem under 
arbetstidslagen om det kan anses vara arbetsgivarens uppgift att vaka över 
hur arbetet är ordnat, vilket kan vara fallet då hemarbetet utförs med 
datoriserad teknik.254

 
 

I 5 § ATL anges att den ordinarie arbetstiden är fyrtio timmar per vecka. I 
dess 10 a § anges att den sammanlagda arbetstiden under varje period om 
sju dagar får uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en 
beräkningsperiod om högst fyra månader. I 12 § sägs även att arbetsgivaren 
skall lämna arbetstagare besked om ändringar i fråga om den ordinarie 
arbetstidens och jourtidens förläggning minst två veckor i förväg. Sådant 
besked får dock lämnas kortare tid i förväg, om verksamhetens art eller 
händelser som inte har kunnat förutses ger anledning till det. 
Arbetsmiljöverket skall, i enlighet med 20 §, ha tillsyn över att lagen och de 
föreskrifter som meddelas med stöd av lagen följs. 
 
                                                
247 SOU 1998:115, s. 106f. 
248 3 § ATL 
249 3 § 4 st. ATL 
250 Prop. 1995/96:162, s. 19  
251 Karnovkommentar 2 § p. 1 Arbetstidslagen, Hans Blyme (hämtat 2010-06-14) 
252 Iseskog, 2005, s. 42f. 
253 Karnovkommentar 2 § p. 1 Arbetstidslagen, Hans Blyme (hämtat 2010-06-14) 
254 Sigeman, 2009, s. 120 
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Arbetstidsdirektivet ger ett relativt stort utrymme för flexibilitet, det vill 
säga stora möjligheter att reglera närmare i kollektivavtal, artikel 18. I ett 
centralt kollektivavtal kan exempelvis 10 a §:s gräns på fyra månader 
utsträckas till tolv månader enligt 3 § 1 st. ATL, vilket vi ovan såg inte 
utnyttjades av Finansförbundet. Dock är arbetstagare berättigade till att inte 
få mindre förmånliga villkor än de som uppställs i direktivet. Arbetstagaren 
skall, om så är fallet, erhålla kompensationsledighet eller annat lämpligt 
skydd. Det senare begreppet definieras inte närmare i förarbetena.255 Ett 
kollektivavtal som AD inte anser uppfyller arbetstidsdirektivets villkor är 
ogiltigt. EU- spärregeln är även tillämplig på kollektivavtal som avtalar bort 
arbetstidslagen i sin helhet.256

                                                
255 Prop. 1995/96:162, s. 21 

 

256 Iseskog, 2005, s. 54f. 
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5 Arbetsmiljö 

5.1 EU:s ramdirektiv om arbetsmiljö 

Arbetsmiljö är ett framträdande område inom den sociala dimensionen. I 
den sociala stadgan var hälsa och säkerhet ett av de områden som togs upp 
och kommissionens handlingsprogram innehöll flera förslag på 
arbetsmiljöområdet.257

 
  

Inom EU- rätten skiljer man mellan arbetsplatsregler och produktregler. Vad 
gäller produkter får ej strängare nationella krav införas, eftersom detta 
skulle kunna hämma den fria rörligheten av varor.258 I den så kallade Cassis 
de Dijon259- doktrinen tillåts dock olika handelshindrande regleringar av 
”tvingande hänsyn” för till exempel arbetsmiljön eller konsumentskyddet.260 
Vid arbetsplatsregler är det dock fritt att på nationell nivå föreskriva 
strängare regler.261

 
 

År 1989 infördes ramdirektivet 89/391/EEG om åtgärder för att främja 
förbättringar av arbetstagarens säkerhet och hälsa i arbetet. I EU- 
sammanhang används beteckningen hälsa och säkerhet ofta i stället för vårt 
arbetsmiljöbegrepp.262 Direktiv 89/391/EEG är det centrala 
arbetsmiljödirektivet.263 Syftet med direktivet är, som dess namn anger, just 
att främja arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetslivet.264 Direktivets 
huvudregel är, enligt artikel 5.1, att arbetsgivaren har det övergripande 
ansvaret för att arbetsmiljön innehåller så få risker som möjligt och 
arbetsgivaren är skyldig att svara för att arbetstagarens säkerhet och hälsa 
tryggas i alla avseenden som är förbundna med arbetet. 89/391/EEG saknar 
detaljreglering och till skillnad från tidigare direktiv vilar det istället på vida 
generella principer. Domstolen formulerar det som så i 
Kommissionen/Nederländerna,265 att syftet med direktivet inte bara är att 
förbättra skyddet för arbetstagarna mot arbetsolyckor utan också att 
introducera specifika metoder för att organisera förebyggandet och 
skyddet.266 En rad särdirektiv har härefter utfärdats.267 Här kan särskilt 
nämnas direktiv 89/654/EEG om minimikrav för säkerhet och hälsa på 
arbetsplatsen som kompletterar ramdirektivet och som på ett mer konkret 
vis ställer krav på hur förhållanden bör vara på en arbetsplats.268

                                                
257 Nyström, 2002, s. 309 

 

258 Sigeman, 2009, s. 204 
259 Mål 120/78 [1979] ECR 1845 
260 Günzel och Zanderin, 2009, s. 28 
261 Sigeman, 2009, s. 204 
262 Nyström, 2002, s. 309 
263 Nyström, 2002, s. 317 
264 Ramdirektiv 89/391/EEG artikel 1.1 
265 Case C-441/01 Commission v. Netherlands [2003] ECR I-5463, para.38 
266 Barnard, 2006, s. 551 
267 Nyström, 2002, s. 319 
268 Schmidt, 2001, s. 48 
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5.2 Arbetsmiljölagen och kollektivavtal 

Begreppet arbetsmiljö är vidsträckt och avser att täcka in alla slag av 
hälsofaror och skaderisker, både fysiska och psykiska. Begreppet omfattar 
även teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll liksom den enskildes 
möjligheter att delta i utvecklingen.269

 
 

AML är den centrala författningen inom arbetsmiljörätten. AML är en 
ramlag, vilket innebär att den endast ger allmänna riktlinjer och därför 
behöver preciseras genom normer på lägre nivå.270 Detta sker genom 
Arbetsmiljöförordningen (AMF) samt Arbetsmiljöverkets årligen 
publicerade föreskrifter (AFS), 271 enligt bemyndigande från regeringen.272 
Arbetsmiljöverket utfärdar även anvisningar och meddelanden i 
skyddsfrågor.273

 
 

AML och AMF skall finnas tillgängliga för arbetstagarna. Detsamma gäller 
de författningar som utfärdats med stöd av lagen och avser arbetsgivarens 
verksamhet.274

 
 

AML:s syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i 
övrigt uppnå en god arbetsmiljö.275 Arbetsmiljörätten är till övervägande del 
offentligrättslig. Arbetsmiljöverket bär huvudansvaret för 
arbetsmiljöfrågor.276

 
 

Enligt 1 kap. 2 § 1 st. AML är lagen tillämplig på varje verksamhet i vilken 
arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning. Enligt 1 kap. 3 § är 
den även tillämplig i ett par fall där anställningsförhållande inte föreligger. 
AML är alltså tillämplig i sin helhet på distansarbetare.  
 
I AML:s 3 kap. stadgas allmänna skyldigheter. Där sägs bland annat att 
arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god 
arbetsmiljö.277 Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att 
förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.278 
Arbetsgivaren skall även beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall 
som kan följa av att distansarbetaren arbetar ensam.279 Arbetsgivaren skall 
vidare upplysa arbetstagaren om riskerna med arbetet och förvissa sig om att 
denne har den utbildning som krävs för att undgå riskerna.280

                                                
269 Högberg, 1995, s. 120 

 Arbetstagarens 
främsta förpliktelse genom lagen är att denne skall följa givna föreskrifter 

270 Sigeman, 2009, s. 203 
271 Günzel och Zanderin, 2009, s. 22 
272 AMF 18 § 
273 Sigeman, 2009, s. 203 
274 AMF 5 § 
275 AML 1 kap. 1 § 
276 Sigeman, 2009, s. 203 
277 AML 3 kap. 1 a § 
278 AML 3 kap. 2 § 1 st. 
279 AML 3 kap. 2 § 1 st. 
280 AML 3 kap. 3 § 
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samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som 
behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.281

 
  

I AML 3 kap., Lag (1962:381) om allmän försäkring (AFL) 22 kap. samt i 
föreskrift angående arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1) 
stadgas arbetsgivarens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering i 
dennes verksamhet, samt åtgärder för att anpassa arbetsförhållandena till 
den enskilde arbetstagarens förutsättningar för arbete.282 Syftet med 
rehabilitering är att återge den som drabbats av sjukdom sin arbetsförmåga 
och förutsättningar att försörja sig själv genom förvärvsarbete.283 
Arbetsgivaren skall, i vissa fall, genomföra en rehabiliteringsutredning.284 
Det övergripande samordningsansvaret för rehabiliteringsarbetet har 
Försäkringskassan.285

 
 

I 6 kap. AML finns samverkansregler för arbetsgivare och arbetstagare. Här 
stadgas exempelvis att ett skyddsombud måste utses på ett arbetsställe där 
mint fem arbetstagare regelbundet sysselsätts.286 Skyddsombudet har 
befogenhet att omedelbart avbryta arbetet om detta innebär omedelbar eller 
allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa.287 Vid en arbetsplats där minst 
femtio arbetstagare regelbundet sysselsätts skall det finnas en 
skyddskommitté.288

 

 För distansarbetare aktualiseras detta såklart bara när 
det är ett flertal arbetstagare som är placerade i samma lokal på annan plats 
än i arbetsgivarens lokaler. 

I 7 kap. AML finns bestämmelser om tillsyn. Här sägs att Arbetsmiljöverket 
utövar tillsyn över att denna lag, samt föreskrifter som meddelats med stöd 
av lagen, följs.289 För tillsyn enligt denna lag har tillsynsmyndigheten 
tillträde till arbetsställe och får där göra undersökningar och ta prov.290

 

 För 
distansarbetare med arbetsplats i hemmet gäller i detta avseende en till viss 
del annorlunda reglering, se nedan.  

Påföljder för brott mot AML finns i 7 och 8 kapitlet. En arbetsgivare som 
inte följer AML kan åläggas en rad offentligrättsliga påföljder för brott mot 
reglerna, så som straff, vite och företagsbot.291

 
  

Enligt distansarbetsavtalet skall distansarbetaren, som tidigare nämnts, ha 
samma rättigheter, garanterad i tillämplig lagstiftning och kollektivavtal, 
som jämförbara arbetstagare i arbetsgivarens lokaler.292

                                                
281 AML 3 kap. 4 § 1 st. 

 

282 Zanderin, 2009, s. 27 
283 AFL 22 kap. 2 § 
284 AFÖ 22 kap. 3 § 
285 AFL 22 kap. 
286 AML 6 kap. 2 § 1 st. 
287 AML 6 kap. 7 § 1 st. 
288 AML 6 kap. 8 § 1 st. 
289 AML 7 kap. 1 § 1 st. 
290 AML 7 kap. 5 § 1 st. 
291 Källström och Malmberg, 2009, s. 64 
292 Det europeiska ramavtalet om distansarbete, p. 4 
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I distansarbetsavtalet punkt 8 om hälsa och säkerhet stadgas att 
 

"Arbetsgivaren ansvarar för skyddet av distansarbetarens hälsa 
och säkerhet i arbetet i enlighet med direktiv 89/391 och 
relevanta tillhörande direktiv, nationell lagstiftning och 
kollektivavtal. Arbetsgivaren informerar distansarbetaren om 
företagets policy vad gäller hälsa och säkerhet i arbetet, 
särskilt kraven rörande bildskärmar. Distansarbetaren tillämpar 
säkerhetspolicyn på rätt sätt. För att kunna kontrollera att 
tillämpliga hälso- och säkerhetsbestämmelser tillämpas korrekt 
har arbetsgivaren, arbetstagarens representanter och/eller 
ansvariga myndigheter tillträde till distansarbetsplatsen inom 
de gränser som fastställs i nationell lagstiftning och 
kollektivavtal. Om distansarbetaren arbetar hemma förutsätter 
sådant tillträde att det föregås av underrättelse och hans/hennes 
medgivande. Distansarbetaren har rätt att begära 
inspektionsbesök." 

 
AML omfattar alltså, som ovan nämnt, även distansarbete. Den tidigare 
lagen innehöll ett generellt undantag för så kallat okontrollerat arbete, men 
motsvarande undantag är alltså numera borttaget. Det finns heller ingen 
möjlighet för arbetsgivaren att avtala bort sitt arbetsmiljöansvar.293

 

 
Arbetarskyddsstyrelsen (föregångaren till Arbetsmiljöverket) anförde bland 
annat att  

"Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön gäller oavsett var 
arbetstagaren arbetar. Kraven på arbetsmiljön kan däremot 
variera beroende på omständigheterna, bl. a. var arbetet utförs. 
Andra omständigheter som kan ha betydelse är arbetets 
varaktighet, hur ofta det utförs, vilka rimliga möjligheter det 
finns att ändra arbetsförhållandena och vilken frihet 
arbetstagaren har att själv organisera sitt arbete. Samtliga 
dessa omständigheter måste vägas in i en totalbedömning, där 
också hänsyn måste tas till de risker som kan förutses. (...)"294

 
 

Arbetsmiljön är tänkt att fortlöpande förbättras genom kollektivavtal.295 
Kollektivavtalsreglering på arbetsmiljöområdet berör främst 
samverkansformer mellan arbetsgivare och arbetstagare, bland annat 
skyddsombud och skyddskommittéer samt företagshälsovård. Tidigare 
förelåg ett arbetsmiljöavtal mellan SAF, LO och 
Privattjänstemannakartellen (PTK). SAF bröt dock traditionen om 
kollektivavtal på arbetsmiljöområdet i den privata sektorn genom att säga 
upp detta avtal. Eventuella arbetsmiljöavtal bör istället, enligt SAF, träffas 
på bransch- eller förbundsnivå, vilket är en möjlighet många utnyttjat.296

                                                
293 SOU 1998:115, s. 109 

 

294 SOU 1998:115, s. 109 
295 Sigeman, 2009, s. 203 
296 Günzel och Zanderin, 2009, s. 27 
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Normalt är dessa även företagshälsovårdsavtal.297 Avtalen är vanligen 
uppbyggda så att de inleds med parternas gemensamma syn på arbetsmiljön 
och allmänna synpunkter. Därefter följer lokala lösningar, 
företagshälsovårdens verksamhet, utbildning och information till personalen 
samt det centrala arbetet i verksamheten. Skulle tvister här uppstå löses 
dessa först genom lokala och centrala förhandlingar och därefter, om en 
lösning inte kan nås, i en skiljenämnd.298

 

 Ett exempel i detta sammanhang är 
Finansförbundets reglering om arbetsmiljön för distansarbetare, som lyder:  

"Banken ansvarar för att arbetsutrymmet är utformat och inrett 
så att det är lämpligt ur arbetsmiljösynpunkt. Detta ansvar 
innefattar en skyldighet att tillse att alla säkerhetskrav uppfylls 
och att arbetsplatsen fyller alla rimliga ergonomiska krav. 
Tjänsteman som arbetare på distans förutsätts medverka till att 
eliminera eventuella risker i arbetsmiljön samt att ordna 
arbetsplatsen så att säkerheten inte äventyras. 
Tjänsteman är skyldig att följa givna föreskrifter i 
arbetsmiljölagstiftningen samt iaktta den försiktighet som 
behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. 
Banken ska ha tillträde till distansarbetsplatsen.” 

 
Det är alltså en arbetsgivares skyldighet att ställa krav på utformningen av 
distansarbetsplatsen, där arbetsgivaren exempelvis kan tillhandahålla 
arbetstagaren möbler och teknisk utrustning. Distansarbetaren och dess 
arbetsplats skall ingå i internkontrollen av arbetsmiljön. Arbetsgivaren och 
skyddsombud har ingen möjlighet att mot distansarbetarens vilja få tillgång 
till dennes hem. Frågan kan dock regleras i avtal. Anses distansarbetsplatsen 
dock olämplig kan arbetsgivaren omplacera distansarbetaren. I och med att 
distansarbetaren vanligen arbetar viss tid på en given plats, i allmänhet den 
egna bostaden, så har arbetsgivaren en faktisk möjlighet att styra hur 
arbetsmiljön är utformad.299

 
 

Internkontroll innebär bland annat att det ställs krav på att arbetsgivaren 
systematiskt planerar, leder och kontrollerar arbetsmiljöarbetet samt utreder 
arbetsskador, fortlöpande undersöker riskerna i verksamheten och genomför 
de åtgärder som behövs. Arbetsgivaren är även skyldig att, i den 
utsträckning verksamheten kräver det, dokumentera arbetsmiljön och arbetet 
med den samt utfärda handlingsplaner.300

 
 

Arbetsgivaren är också skyldig att ta hänsyn till den särskilda risk för ohälsa 
eller olycksfall som ensamarbete kan innebära.301

                                                
297 Günzel och Zanderin, 2009, s. 70 

 Häri kan exempelvis 
psykosociala faktorer spela en viktig roll. Brist på socialt stöd och 
kamratskap samt olika typer av psykisk belastning och stress är alla 

298 Günzel och Zanderin, 2009, s. 72 
299 SOU 1998:115, s. 113f. 
300 SOU 1998:115, s. 110 
301 AML 3 kap. 2 § 1 st. 
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riskfaktorer i arbetslivet och så speciellt för distansarbetare.302 Bryter 
distansarbetaren, utan arbetsgivarens vetskap, mot givna föreskrifter kan 
arbetsgivaren inte göras ansvarig.303

 
 

Enligt 15 § 3 st. AMF skall inspektionsbesök, i fråga om arbete som utförs i 
hemmet, endast göras på begäran av den arbetsgivare eller arbetstagare som 
berörs. Arbetsgivaren har ansvaret för att arbetsmiljön är godtagbar, men i 
praktiken kan detta vara en svår uppgift för denne. Går det inte att 
säkerställa arbetsmiljökraven skall distansarbete inte införas.304 För andra 
typer av distansarbetsplatser än bostäder finns inga begränsningar för att 
inspektioner utförs.305

 
 

Arbetsgivaren kan styra distansarbetarens arbetsmiljö genom att närmare 
reglera denna i avtal. Bedömer arbetsgivaren att distansarbetet är olämpligt 
ur arbetsmiljösynpunkt bör distansarbete inte tillåtas fortgå. 
Distansarbetaren kan då bli placerad på huvudarbetsplatsen.306

 

 Får 
arbetsgivaren inte tillträde till distansarbetarens bostad torde detta betyda att 
ett större ansvar vilar på arbetstagaren och att arbetsgivarens ansvar således 
minskar. 

En problematisk situation uppkommer för distansarbetaren om dennes 
arbetsmiljö inte är lämplig och det då inte finns någon huvudarbetsplats att 
återgå till. Kan förändringar inte lösa arbetsmiljöproblemen på 
distansarbetsplatsen och omplacering inte är möjlig torde normalt ingen 
annan lösning än uppsägning vara för handen. Denna uppsägning skulle, 
beroende på omständigheterna, kunna företas såväl på grund av arbetsbrist 
som personliga skäl.307 Arbetsgivaren har ingen lagstadgad skyldighet att 
tillhandahålla arbetstagaren en arbetsplats, dock kan frågan vara reglerad i 
avtal. Distansarbete skall dock bygga på frivillighet och samtliga 
fackförbund, som medverkade i distansarbetsutredningen, ansåg att 
distansarbete skall vara frivilligt och kunna sägas upp av båda parter.308

 

 
Detsamma stadgas ju, som ovan nämnts, i distansarbetsavtalet. 

Vid olycksfall kan det ofta bli svårt att visa samband mellan arbetet och 
skadan, eftersom distansarbete ofta utförs i hemmet. Olycksfall skall 
nämligen stå i påtagligt och direkt samband med arbetet för att ersättning 
enligt AFL skall utgå. Hyr arbetsgivaren ett utrymme i distansarbetarens 
bostad är det sannolikt lättare att visa på sambandet. Detsamma gäller när 
distansarbetaren har avtalad arbetstid.309

 
 

Ett antal risker, specifika för distansarbetare, uppmärksammades i 
distansarbetsutredningen. Dessa är exempelvis att lokalerna inte är 
                                                
302 Günzel och Zanderin, 2009, s. 35 
303 Alsrup, 1999, häfte 4, s. 40 
304 Lundin och Persson, 2001, s. 97f. 
305 SOU 1998:115, s. 111 
306 SOU 1998:115, s. 114 
307 SOU 1998:115, s. 101 
308 SOU 1998:115, s. 113 
309 SOU 1998:115, s. 141 
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anpassade till ändamålet, att risk för isolering och sammanblandning mellan 
familje- och privatliv föreligger samt att kraven ökar på tillgänglighet, 
arbetstid och arbetsbelastning. Arbetsgivaren måste i dessa sammanhang ta 
sitt arbetsmiljöansvar för distansarbetaren och omfatta denne i 
internkontrollen.310 För att undvika den sociala isoleringen är det relativt 
vanligt att man avtalar om fördelning av arbetstiden mellan 
distansarbetsplatsen och huvudarbetsplatsen.311

 
  

 

                                                
310 SOU 1998:115, s. 102 
311SOU 1998:115, s. 108  
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6 Analys och sammanfattande 
diskussion 

6.1 Distansarbetsutredningen och 
distansarbetsavtalet 

De viktigaste förändringarna som inträffat för distansarbetare det sista 
decenniet är föranledda av distansarbetsutredningen samt 
distansarbetsavtalet.  
 
Distansarbetsutredningen resulterade i ett tillägg i LAS 22 §, som stadgade 
att enbart den omständigheten att en arbetstagare har sin arbetsplats i sin 
bostad inte medför att den arbetsplatsen utgör en egen driftsenhet. 
Utredningen ställde sig även bakom Arbetstidskommitténs förslag från 1995 
om att ta bort det generella undantaget för hemarbete i ATL samt betonade 
behovet av information vid utformningen av distansarbetarens arbetsmiljö 
till både arbetsgivaren och distansarbetaren.312 Distansarbetsutredningen tog 
även fram en checklista för parterna, se Bilaga A, vilken kan vara till god 
vägledning angående vilka områden som särskilt bör regleras i avtal.313

 
  

Distansarbetsavtalet, ett resultat av den europeiska sociala dialogen, kom ett 
antal år senare med vägledande rekommendationer för vad som skall gälla 
vid distansarbete i EU. Syftet med distansarbetsavtalet var att säkerställa en 
rad grundläggande rättigheter för distansarbetare och härigenom främja 
tillväxten av distansarbete runt om i Europa. Avtalet innehåller en rad 
viktiga punkter angående arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet. Bland 
dessa finns frivilligheten av distansarbete, vilken ger både arbetsgivare och 
arbetstagare möjligheten att avstå från distansarbete. En viktig fråga här är 
om en arbetstagare har rätt att fortsätta distansarbeta trots att arbetsgivaren 
inte längre finner det önskvärt. Lösningen på detta torde, med tanke på 
frivilligheten, vara att arbetsgivaren kan avbryta distansarbetet om denne så 
önskar, självfallet med förbehåll för vad kollektivavtalet och det individuella 
avtalet stipulerar. Distansarbetets karaktär av frivillighet skulle alltså, så vitt 
jag förstår, kunna vara både en inskränkning och en utsträckning av 
arbetsgivarens arbetsledningsrätt beroende på vilken situation denne ställs 
inför. Andra viktiga punkter i distansarbetsavtalet rör förbudet mot 
diskriminering, samma möjligheter till utbildning och karriärutveckling 
samt likvärdigt ställda krav på distansarbetare som andra arbetstagare. Detta 
gör att utrymmet för arbetsgivaren att särbehandla distansarbetare minskar. 
Förvisso gällde detta redan tidigare genom allmänna rättsgrundsatser, men 
betonas härigenom ytterligare, vilket jag tycker är en mycket viktig 
markering. Så länge distansarbetare inte har samma rättigheter och 
skyldigheter som andra arbetstagare kan arbetsformen aldrig utvecklas på 
                                                
312 SOU 1998:115, s. 32  
313 SOU 1998:115, s. 34, se bilaga A 
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önskvärt vis. Distansarbetsavtalet innehåller alltså de övergripande riktlinjer 
som gäller för distansarbete i EU och som implementerats i svensk rätt dels 
genom kollektivavtal, dels genom allmänna rekommendationer. 
Distansarbetsutredningen är en bra kompletterande rättskälla härtill som, 
trots att den är lite äldre, i stora delar fortfarande är aktuell och användbar.  
 
 

6.2 Arbetsbristuppsägningar och 
turordning 

Enligt min definition av distansarbetare krävs att denne är en arbetstagare. 
LAS omfattar alltså distansarbetare, och således erhåller de 
anställningsskydd. 
 
Ett problem som särskilt kan tänkas drabba distansarbetare är fingerad 
arbetsbrist. Med detta menas när arbetsgivaren säger upp en arbetstagare 
med hänvisning till arbetsbrist utan att så är fallet. Uppsägningen prövas då 
utifrån den verkliga grunden. En delad bevisbörda föreligger, där 
arbetstagaren har bevisbördan för att anledningen till uppsägningen är 
personliga skäl och arbetsgivaren har bevisbördan för att anledningen härtill 
är arbetsbrist. Ju mer sannolikt det verkar att den enstaka arbetstagarens 
uppsägning orsakats av annan omständighet än den arbetsgivaren uppger, 
desto starkare krav ställs på arbetsgivaren att visa att uppsägningen ändå 
skulle ha företagits av företagsekonomiska skäl. Förvisso har 
distansarbetare- som andra arbetstagare- alltså skydd i lagen mot denna 
behandling, men distansarbetets särskilda förutsättningar medför att de kan 
ligga särskilt i riskzonen för att drabbas av fingerad arbetsbrist. 
Distansarbete kräver nämligen en del extra arbete och kostnader för 
arbetsgivaren. Arbetet består ofta i att specialreglera förhållanden 
distansarbetare och arbetsgivare emellan och kontinuerligt följa upp arbetet 
på ett detaljerat sätt. Kostnaderna, å sin sida, består initialt av upprättandet 
av arbetsplatsen. Eftersom distansarbetare vanligtvis bara är verksam på 
distans på deltid och spenderar resterande tid i arbetsgivarens lokaler 
minskar heller inte kostnaderna för dessa. Arbetsgivare har kanske inte alltid 
förutsett alla de frågor som kan uppstå vid distansarbete och kan då, i vissa 
fall, önska slippa det extra arbetet. Risken att distansarbetare drabbas av 
fingerad arbetsbrist ökar härför. 
 
Distansarbete är vanligast bland arbetstagare med hög utbildning. För dessa 
används i stor utsträckning befattningsbeskrivningar. Avgörande för vilken 
turordningskrets man placeras i, i vart och ett av kollektivavtalsområdena, är 
distansarbetarens arbetsuppgifter. När befattningsbeskrivningar används 
torde det leda till att turordningskretsarna blir snävare, vilket gör att sist in 
först ut- principen till viss del sätts ur spel. Detta innebär en risk för 
distansarbetare. I en uppsägningssituation kan turordningen även upprättas 
genom avtalsturlistor. En avtalsturlista kan inte angripas på särdeles många 
grunder. I de rättsfall, som redogjorts för ovan, dömde AD bort 
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avtalsturlistorna som stridande mot god sed på arbetsmarknaden och som ett 
otillbörligt urholkande av lagens grunder. Utrymmet för arbetsgivaren och 
arbetstagarorganisationen att träffa avtalsturlistor kontrolleras alltså ytterst 
av AD, vilket innebär en säkerhet för distansarbetaren utöver 
arbetstagarorganisationen. Distansarbetare riskerar även att missgynnas på 
grund av sin speciella arbetsform vid tillämpningen av det vida 
arbetsbristbegreppet, där beviskraven på arbetsgivaren är låga, samt vid 
företrädesrätt till återanställning, där problemet med indelning i 
driftsenheter återkommer.  
 
Om distansarbetaren kan hänföras till en egen driftsenhet har arbetsgivaren 
möjlighet att säga upp denne på grund av arbetsbrist utan att handla i strid 
med turordningsreglerna. Man skulle kunna tänka sig att detta är ett förlegat 
problem eftersom den nya meningen nu är införd i 22 § LAS. Dock är 
rättsläget inte helt klarlagt. Tillägget har ännu inte kommit att befästas i 
rättspraxis, vilket har gjort att det fortfarande återstår en del 
gränsdragningsproblematik vad gäller vilka ytterligare anknytningar till 
distansarbetsplatsen som måste finnas för att distansarbetaren skall kunna 
anses utgöra en egen driftsenhet, se nedan. Det föreligger även en 
problematik i att distansarbetsbegreppet inte är enhetligt. Jag har, som sagt, 
valt att definiera distansarbete i enlighet med distansarbetsavtalet, vilket gör 
att det uppstår en divergens gentemot distansarbetsutredningen där 
begreppet medvetet inte är definierat. Utifrån bokstavstolkningen av 22 § 
LAS gäller undantaget enbart arbetstagare som har sin arbetsplats i 
bostaden. Denna tolkning har även stöd i motiven till lagen samt av Glavå 
och Iseskog. Att undantaget enbart gäller arbete i bostaden torde alltså 
kunna fastslås med relativt stor säkerhet trots att det ännu ej har befästs i 
rättspraxis. Distansarbete i bostaden är dock den helt dominerande formen 
av distansarbete enligt utredningen314

                                                
314 SOU 1998:115, s. 75 

 så diskussionen kring om undantaget 
endast berör distansarbetare med arbetsplats i hemmet har troligen inte så 
stor praktisk relevans i nuläget. Indikationer finns dock på att distansarbete i 
andra lokaler än i hemmet kan komma att växa. Av större vikt är dock 
huruvida man skall anlägga ett organisatoriskt eller ett geografiskt synsätt 
på driftsenhetsindelningen. Som tidigare diskuterats är det enbart det 
geografiska synsättet som det har tagits fasta på i rättspraxis. Denna 
rättspraxis har dock, till viss del, blivit obsolet för distansarbetare med tanke 
på det tillägg som gjorts i lagtexten. Det sägs i förarbetena att det inte är 
avsikten att införa ett generellt organisatoriskt driftsenhetsbegrepp. Detta 
förstår jag som att man inte menar göra tidigare rättspraxis obsolet vad 
gäller arbetstagare som inte arbetar på distans. Dock ämnas införas ett 
generellt organisatoriskt driftsenhetsbegrepp för distansarbetare. Där 
distansarbete har reglerats i kollektivavtal har man valt att uttryckligt slå fast 
att distansarbetare skall anses vara organisatoriskt anknutna till en 
huvudarbetsplats. Detta kan tolkas på två sätt. Antingen betyder det att 
distansarbetaren faktiskt riskerar att komma att hänvisas till en egen 
driftsenhet eller så betyder det att det står klart att det är det organisatoriska 
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synsättet som gäller, i annat fall skulle det ju ligga i arbetsgivarens intresse 
att inte reglera driftsenhetsfrågan i avtal.  
 
Det får alltså anses stå klart att undantaget för distansarbete i bostaden gäller 
just enbart i bostaden. Vad gäller det organisatoriska synsättet är det min 
bedömning att detta i framtiden uteslutande kommer att användas vid 
driftsenhetsindelning för distansarbetare med arbetsplats i hemmet. I 
distansarbetsutredningen ställs relativt låga krav för att anknytning skall 
anses finnas till huvudarbetsplatsen. Har distansarbetaren en arbetsplats i 
arbetsgivarens lokaler torde denne inte behöva utnyttja den särdeles frekvent 
för att ändå anses ha anknytning till huvudarbetsplatsen. De verkliga 
problemen uppstår när distansarbetaren arbetar på heltid på distans från 
hemmet eller från annan lokal. Anknytningsmoment till huvudarbetsplatsen 
vid heltidsarbete i bostaden kan exempelvis vara intensiteten i kontakten 
med arbetsgivaren och andra arbetstagare, graden av central ledning samt 
var möten hållits. Eftersom distansarbete från annan lokal än bostaden inte 
omfattas av undantaget, torde det vara betydligt lättare att hänföra denne 
distansarbetare till en egen driftsenhet än en distansarbetare som är verksam 
på heltid i sin bostad. Detta har blivit en snedvriden konsekvens av 
undantaget, som jag inte riktigt kan förstå anledningen till. Oavsett skall det 
bli spännande att se hur området kommer att behandlas i rättspraxis och 
vilken betydelse ovan nämnda faktorer kommer att ges vid bedömningen av 
om anknytning till huvudarbetsplatsen föreligger eller ej. 
 
 

6.3 Arbetsledningsrätt, arbetsskyldighet 
och arbetstid 

Arbetsledningsrätten och arbetsskyldigheten för distansarbetare är båda 
komplicerade områden att utreda, eftersom närmare regler saknas härom. I 
distansarbetsavtalet finns, som sagt, en del bestämmelser som påverkar 
tillämpningen av arbetsledningsrätten. Att distansarbete är frivilligt innebär 
ju till viss del en inskränkning av arbetsledningsrätten när en arbetsgivare 
inte kan ge en arbetstagare order om att arbeta på distans. Dock behåller ju 
arbetsgivaren möjligheten att neka en arbetstagare, som så önskar, att arbeta 
på distans. I vissa situationer kvarstår således arbetsgivarens 
arbetsledningsrätt, och i andra kan den komma att inskränkas. En annan 
bestämmelse i distansarbetsavtalet, som påverkar arbetsledningsrätten och 
arbetsskyldigheten, är den som förbjuder diskriminering och tillförsäkrar 
distansarbetare samma möjligheter till utbildning och karriärutveckling som 
andra arbetstagare har. Det är av största vikt att distansarbetaren känner sig 
delaktig i verksamheten och inte glöms bort enbart för att denne inte 
spenderar alla sina arbetsdagar i arbetsgivarens lokaler. Det är lätt för 
arbetsgivaren att välja att satsa resurser på en arbetstagare som alltid är 
närvarande i arbetsgivarens lokaler och således kan sprida kunskapen vidare 
till de närvarande kollegorna. Denna möjlighet har ju vanligtvis inte 
distansarbetaren. 



 52 

 
Distansarbetets karaktär av frivillighet torde leda till att arbetsgivaren kan 
avsluta distansarbetet när denne så önskar utan att ta hänsyn till den 
geografiska arbetsskyldigheten. Problematik skulle enbart kunna uppstå om 
avtal stadgar något annat till förmån för distansarbetaren. En distansarbetare 
skulle alltså, så vitt jag förstår, kunna tvingas till ett betydligt längre 
pendlingsavstånd än vad arbetstagare verksamma i arbetsgivarens lokaler 
skulle kunna. Dock arbetar ju arbetstagare ofta bara deltid på distans, vilket 
skulle innebära att det inte är så vanligt med ett alltför långt 
pendlingsavstånd till arbetsgivarens lokaler. 
 
Arbetsskyldigheten för distansarbetare borde, enligt statistiken, vara snävare 
än för arbetstagare i gemen. Detta beroende på att det oftast är arbetstagare 
med högre utbildning som distansarbetar, vilket betyder att deras 
anställningsavtal i högre utsträckning innehåller en befattningsbeskrivning. 
 
Både i distansarbetsutredningen, forskningen och doktrinen betonas ofta 
vikten av att specifikt reglera frågor som rör arbetsledningsrätten och 
arbetsskyldigheten.315

 

 För det första bör formerna för arbetsledningen 
kommuniceras utförligt. Specifika direktiv kan alltså avtalas, som 
exempelvis att arbetsgivaren önskar att distansarbetaren skall vara 
tillgänglig på telefon under vissa tider eller kontrollera sin e- mail med visst 
tidsintervall. För det andra skall utformas konkreta mål så att 
arbetsprestationen är mätbar och för det tredje skall kontinuerligt hållas 
utvecklingssamtal med arbetsgivaren, dels för att inkludera distansarbetaren 
mer i verksamheten, dels för att försäkra sig om att arbetsformen fungerar. I 
både lärarnas huvudöverenskommelse och i Finansförbundets avtal kan man 
utläsa att de föredrar att förhållandena regleras i det individuella avtalet i 
stället för i kollektivavtalet. Detta förmodligen för att förhållandena skall 
kunna individualiseras till förmån för både arbetsgivaren och 
distansarbetaren eftersom distansarbete kan förekomma i så många olika 
former. Det krävs dock att det föreligger ett visst förtroende mellan 
arbetsgivaren och distansarbetaren, eftersom det är svårt att reglera alla 
möjliga uppkomna situationer. En motsättning finns i den detaljreglering 
som förespråkas och den frihet som arbetsgivaren uppmuntras ge 
distansarbetaren.  

Distansarbetsavtalet stipulerar att distansarbetare själva organiserar sina 
arbetstider inom ramen för tillämplig lagstiftning, kollektivavtal och 
företagsregler. Huvudregeln i svensk rätt är att arbetsgivaren bestämmer 
över arbetstidens förläggning. Önskar parterna uppnå något ytterligare torde 
krävas att de särskilt avtalar om detta. Det är dock problematiskt att reglera 
så detaljerat att det är tydligt för båda parter när arbetstagaren uppnått 
önskat resultat. Om det är möjligt att precisera målen till den grad är det 
högst sannolikt att lönen är provisionsbaserad, vilket förmodligen innebär 
att distansarbetaren inte slutar arbeta när denne fyllt sin nödvändiga kvot. 
 
                                                
315 Se ex. SOU 1998:115 s. 217f. och s. 221, Wallström, 2008, s. 17 samt Liliequist, 2005, 
s. 9 
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Arbetstiden är, i flera avseenden, tätt sammankopplad med både 
arbetsledningsrätten, arbetsskyldigheten och arbetsmiljön. Särskilt tydligt är 
detta vad gäller arbetstidens förläggning, som faller inom 
arbetsledningsrätten med förbehåll för vissa begränsningar som AD satt 
angående exempelvis branschpraxis. Samtidigt stadgas i distansarbetsavtalet 
att distansarbetaren själv organiserar sin arbetstid. En fråga som här uppstår 
är hur länge distansarbetaren är skyldig att arbeta per dag. Är 
distansarbetarens arbetsdag slut när denne uppnått det överenskomna 
resultatet? Eller behöver distansarbetaren prestera ett visst antal 
arbetstimmar varje dag? Detta är en komplicerad fråga, som jag inte har 
lyckats hitta något klart svar på. Vi vet att arbetsmarknaden i allmänhet går 
mot att bli mer resultatinriktad, men det finns ett par saker som talar för att 
kvantiteten ändock fortfarande har betydelse. Arbetstagaren har exempelvis 
en skyldighet att fullgöra så gott arbete, som efter ett objektivt bedömande 
skäligen kan fordras. Det kan också föreligga stora svårigheter att 
specificera så individuella mål för distansarbetaren att denne kan utläsa 
vilket antal arbetstimmar som behöver presteras per dag. Detta kan alltså 
först bli aktuellt när man befinner sig i slutfasen av ett större mål. För 
samma ståndpunkt talar att distansarbetare sedan 2005 omfattas av ATL, där 
det ju finns angivna längder på arbetsdagar. Ytterligare ett argument är att 
Finansförbundet uttryckligt i sitt kollektivavtal stadgar att när 
distansarbetaren själv disponerar sin arbetstid så skall den inte överstiga ett 
visst antal timmar. Denna formulering tyder även på att det tas ett 
arbetsmiljöansvar för distansarbetare. När det gäller just arbetsmiljö och 
arbetstid har det visats att distansarbetare förväntas vara tillgängliga fler 
timmar om dygnet än jämförbara arbetstagare och att distansarbetare 
faktiskt även levde upp till dessa krav. Fortgår denna behandling finns det 
risker för att negativa konsekvenser kan komma av distansarbetarens 
arbetsmiljö och härför kan det ligga i både arbetsgivarens och 
distansarbetarens intresse att reglera arbetstiden i avtal. Dock skall påminnas 
om att ATL numera omfattar distansarbetare. Att så inte var fallet tidigare 
kan ha varit en bidragande orsak till att distansarbetare förväntades vara 
tillgängliga i högre utsträckning. Ändringen torde ha haft en viss positiv 
inverkan på distansarbetares hälsa.   
 
 

6.4 Arbetsmiljö          

Inom arbetsmiljöområdet finns flera aspekter att diskutera för 
distansarbetare eftersom begreppet är vidsträckt och täcker in både psykiska 
och fysiska hälsofaror och skaderisker. 
 
Ansvaret för arbetsmiljön behandlas utförligt i distansarbetsavtalet. 
Arbetsgivaren åläggs där en rad förpliktelser rörande information och 
utformningen av distansarbetarens lokaler. Arbetsgivaren har även 
omfattande skyldigheter för arbetsmiljön enligt 3 kap. AML. 
Arbetsmiljöverket har dessutom uttalat att arbetsgivaren alltid har ansvaret 
för arbetsmiljön. Kraven på arbetsmiljön kan dock variera bland annat 
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beroende på arbetsgivarens möjligheter att påverka arbetsmiljön och den tid 
som distansarbetaren tillbringar på distansarbetsplatsen. Här kan man alltså 
tänka sig att kraven inte alltid ställs lika högt på distansarbetsplatser, som de 
görs i arbetsgivarens egna lokaler. Om exempelvis distansarbetaren arbetar 
hemma på deltid, vilket ju är det vanligaste vad gäller distansarbete, så ställs 
lägre krav på hemarbetsmiljön. Dels kan arbetsgivaren inte gå in och göra 
stora förändringar i distansarbetarens hem, dels tillbringas inte så mycket tid 
där som det görs på en heltidsarbetsplats.  
 
Vad gäller arbetsskador är det lättare att undslippa ansvar för arbetsgivaren 
när distansarbetarens arbetstid är oreglerad. Överhuvudtaget gäller för 
arbetsskadefrågor att ju mindre kontroll arbetsgivaren tillåts ha av 
distansarbetaren desto högre risk löper distansarbetaren att försätta sig i ett 
svårt bevisläge om ifall skadan faktiskt inträffade i tjänsten eller ej.   
 
Arbetstagarens främsta skyldighet är att följa arbetsgivarens direktiv. Detta 
är särskilt viktigt vad gäller distansarbetare, eftersom arbetsgivaren inte har 
samma möjligheter att kontrollera arbetsmiljön där, åtminstone utifall 
distansarbetarens arbetsplats är belägen i distansarbetarens hem. Har 
arbetstagaren inte följt arbetsgivarens direktiv så torde det vara 
arbetstagarens ansvar om något inträffar, åtminstone så länge arbetsgivaren 
kan anses ha gjort allt som krävs av honom. Det föreligger alltså en viss 
press på distansarbetaren att släppa in arbetsgivaren i bostaden för 
inspektion. Detta även ur aspekten om arbetstagaren önskar fortsätta arbeta 
på distans. Om arbetsgivaren inte får tillgång till lokalerna åtar denne sig 
näppeligen att låta distansarbetet fortgå, eftersom det är arbetsgivarens 
ansvar att arbetsmiljön är godtagbar. Distansarbetaren gör alltså klokt i att 
både se till att få sin arbetstid reglerad och sin arbetsmiljö kontrollerad och 
arbetsgivaren bör, å sin sida, inte låta distansarbete varken införas eller 
fortgå om denne inte känner att han har kontroll över utformningen av 
lokalerna. 
 
Distansarbetares sociala hälsa är ett område som arbetsgivare måste 
fokusera särskilt på. Distansarbetare löper stor risk att hamna i ett socialt 
utanförskap på jobbet, eftersom den dagliga kontakten med arbetskollegor 
saknas. Arbetsgivaren måste vara uppmärksam på denna speciella risk med 
distansarbete och arbeta i förebyggande syfte för att undvika problem.   
 
 

6.5 Avslutande reflektioner 

Distansarbetsavtalets karaktär som ramavtal har resulterat i framgångsrika 
nationella implementeringar. I Sverige har det lett till en rad nya regleringar 
i kollektivavtal, vari arbetstagarorganisationer och 
arbetsgivare/arbetsgivarorganisationer får anses inta likvärdiga 
förhandlingspositioner. Genom kollektivavtal där ytterligare regleringar i 
enskilda avtal påkallas rubbas dock maktbalansen. Detta eftersom 
arbetsgivaren anses ha en bättre förhandlingsposition än den enskilde 
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arbetstagaren har. Det här innebär ett riskelement för distansarbetare, som 
man inte riktigt verkar ha tagit hänsyn till ännu. 
 
Eftersom distansarbete är mer frekvent i ett kunskapsbaserat samhälle och 
Sverige nu mer och mer går mot att bli ett sådant finns det indikationer på 
att distansarbete kan komma att spela en allt större och mer betydande roll i 
framtiden. Jag tror därför att detta ämne skulle vara mycket intressant att 
bedriva vidare forskning inom och då ha möjlighet att kontakta ytterligare 
fackförbund och få tillgång till fler kollektivavtal. Tyvärr fanns varken tid 
eller utrymme att göra det i denna uppsats och många av mina 
frågeställningar blir härför något hängande i luften med rekommendationer 
om att ytterligare reglera de olika områdena i kollektivavtal. Klart står i alla 
fall att tydliga linjer för distansarbete saknas och att många frågor återstår 
att lösa antingen i lagstiftning, kollektivavtal eller i personligt avtal.     
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Bilaga A Vad som bör regleras 
vid distansarbete enligt 
distansarbetsutredningen 
·  Vad som skall gälla i fråga om frivillighet, uppsägning, varsel och 
återgång till huvudarbetsplats. 
 
·  Vilken arbetsplats som arbetstagaren skall tillhöra. 
 
·  Vad som skall gälla i fråga om arbetstid, övertidsersättning och den 
anställdes tillgänglighet. 
 
·  Hur arbetstiden skall fördelas mellan huvudarbetsplatsen och 
distansarbetsplatsen. 
 
·  Vilka arbetsuppgifter arbetstagaren skall utföra och hur arbetet skall 
följas upp. 
 
·  Hur arbetsgivaren skall utöva sitt ansvar enligt arbetsmiljölagen. 
 
·  Villkor för eventuell utrustning (ägandeförhållanden, ansvar, service, 
tekniskt stöd och skydd). 
 
·  Vilka säkerhets- och sekretessregler som skall gälla. 
 
·  Vem som skall teckna eventuella försäkringar. 
 
·  Ersättning för eventuella omkostnader. 
 
·  Vad som skall gälla i fråga om information och kompetensutveckling. 
 
·  Hur eventuell barnomsorg är ordnad. 
 
·  Vad som skall gälla i fråga om utvärdering av arbetsformen och 
uppföljning av dess påverkan på arbetsorganisationen. 
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