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Abstract 

 

The purpose of this essay is to investigate and account for the general responsibility 

the employer has for the working environment when the employee's workplace 

moves from the office to the employee's home. By examining, reproducing, and 

analyzing the legal regulation, the ambition is to gain a clearer understanding of the 

employer's responsibility for the work environment when the work takes place from 

the employee's home. Furthermore, the goal is also to create a picture of the 

limitations that work from home entails, in order to be able to clarify how the 

employer should be able to fulfill its work environment responsibility.  

 

Using the legal dogmatic method, the investigation has led to the identification of 

important factors for the employer's work environment responsibility to proceed 

and function when the employee works from home. On one hand, it is important 

that the employer clarifies what is expected of the employee and the expectations 

of how the work from home is to be executed in order to reduce risks in the work 

environment. Furthermore, the employee's execution of the work from his home 

entails a certain increase in the employee's responsibility related to the work 

environment. This entails a form of shift of responsibility to the work environment 

responsibility and the performance of work environment tasks.  

 

As a conclusion, a well-functioning systematic work-environment work, as well as 

a functioning collaboration with the employees, is essential for the employee's work 

to function when working from home. 





 5 

Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att utreda och redogöra för det allmänna ansvar 

arbetsgivaren har för arbetsmiljön när arbetstagarens arbetsplats flyttar från 

kontoret till arbetstagarens hem. Genom att undersöka, återge och analysera den 

rättsliga regleringen är ambitionen att få en tydligare förståelse för det ansvar 

arbetsgivaren har för arbetsmiljön när arbetet sker från arbetstagarens hem. Vidare 

är även målet att skapa en bild av de begränsningar som arbete från hemmet medför, 

detta för att kunna klargöra hur arbetsgivarens ska kunna fullfölja sitt 

arbetsmiljöansvar.   

 

Med hjälp av rättsdogmatisk metod har rättsutredningen lett fram till att identifiera 

de viktigaste faktorerna för att arbetsgivarens arbetsmiljöarbete ska fungera när 

arbetstagaren jobbar från sitt hem. Dels är det viktigt att arbetsgivaren tydliggör vad 

som förväntas av arbetstagaren och förväntningarna på hur hemarbetet ska utföras 

för att minska risker i arbetsmiljön. Vidare så medför arbetstagarens utförande av 

arbetet ifrån sitt hem en viss utökning av arbetstagarens ansvar relaterat till 

arbetsmiljöarbetet. Detta medför en form av ansvarsförskjutning i genomförandet 

av arbetsmiljöarbetet och utförandet av arbetsmiljöuppgifter.  

 

Slutsatsen är att ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete, samt en 

fungerande samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, är essentiella faktorer 

för att arbetstagarens arbete hemifrån ska fungera. 

 

 

 

Nyckelord: Arbetsmiljö, Arbetsmiljöansvar, Hemarbete, Distansarbete
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Arbetsmarknaden och samhället har under de senaste decennierna genomgått en 

stor förändring. Med det har även begreppet arbetsmiljö förändrats. Från att under 

tidigt 1900-tal haft ett fokus på arbetsplatsolyckor och den fysiska arbetsmiljön, har 

arbetsmiljön under senaste decenniet kommit att handla alltmer om organisationen, 

gruppen och arbetstagarnas mående.1 Även synen på arbetslivet har förändrats till 

att idag vara mer flexibelt i relation till arbetsplatsanknytning, arbetstid och 

arbetsordning.2 I takt med digitalisering och den informationstekniska utvecklingen 

har även möjligheten till att organisera arbetet på ett helt nytt sätt möjliggjorts. Där 

arbetstagare som tidigare var låsta till en maskin eller en fysisk arbetsplats, idag kan 

koppla upp sig snabbt från sitt eget hem och kan växla snabbt mellan arbete och 

privatliv.3  

I rådande stund pågår en pandemi till följd av Covid-19 viruset. Detta har föranlett 

att den svenska Folkhälsomyndigheten rekommenderat att svenska arbetstagare i så 

stor mån det går arbetar hemifrån.4 I och med det har fler företag och branscher i 

större utsträckning valt att helt eller delvis förlägga sin verksamhet till distans- och 

hemarbete. För akademiker i Sverige har Covid-19 pandemin inneburit en ökning 

av distansarbete med 400 procent.5 Detta har aktualiserat diskussionen kring 

arbetsmiljö vid arbete på distans och i hemmet.  

När det gäller diskussionen kring distans- och hemarbete blir arbetsmiljöfrågorna 

centrala. Det har visat sig finnas både positiva och negativa aspekter med att 

 
1 Arbetsmiljöverket, Historik – arbetsmiljö nu och då, 2020-11-11  
(https://www.av.se/om-oss/125-ars-jubileum/) Hämtad: 2020-12-09 
2 Regeringskansliet, Psykosocial arbetsmiljö, 2019-02-18  
(https://www.regeringen.se/regeringens-politik/arbetsmiljostrategin/psykosocial-arbetsmiljo/ ) Hämtad: 2020-
12-09 
3Arbetsmiljöverket. Gränslöst arbete. Rapport 2018:1 Stockholm. 2018  
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/granslost-arbete-en-forskarantologi-om-
arbetsmiljoutmaningar-i-anknytning-till-ett-granslost-arbetsliv_rap2018_1.pdf hämtad: 2020-12-09 
4 Folkhälsomyndigheten. Arbete hemma under hösten. 2020-07-30  
(https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-
och-andra/arbete-hemma-i-host/) hämtad: 2020-12-09 
5 Karin Persson. På avstånd från Corona. Akademikern. September 2020 
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arbetstagare får arbeta hemifrån. Studier har visat att det skapar bättre 

förutsättningar för att förena arbetsliv och privatliv och att arbete hemifrån ofta 

anses som en förmån av den enskilde arbetstagaren då det ofta medför ökade 

möjligheter till ostört arbete, minskat arbetspendlande m.m. Men det har också visat 

att hemarbete kan leda till ett flertal arbetsmiljöutmaningar, både sett till den fysiska 

och psykosociala arbetsmiljön. När arbetet utförs i lokaler som inte alltid är 

anpassade efter ändamålet, ökar risken för negativa konsekvenser. Andra 

konsekvenser som till exempel ökad arbetsbelastning, ökad arbetstid, ökade krav 

på tillgänglighet, isolering och utsuddande av gränser mellan arbets- och privatliv, 

uppkommer vid arbete hemifrån.6 Vidare uppkommer en problematik kring att 

arbetsgivaren inte har samma möjlighet till att kontrollera arbetsmiljön för sina 

arbetstagare och arbetsgivarna möts av flera begränsningar i sitt arbetsmiljöarbete 

korrelerade med arbetstagarens rätt till personlig integritet, arbetstidslagstiftning 

samt olyckor och tillbud.  

Till följd av ett ökat antal arbetstagare som arbetar hemifrån blir det därför 

intressant att undersöka vilket ansvar som arbetsgivarna har för arbetsmiljön och 

vilka begränsningar för arbetsmiljöarbetet som situationen medför i samband med 

att arbetstagarna arbetar från sina hem. Detta blir särskilt tänkvärt när det nu även 

talas om att flertal branscher överväger att göra distans- och hemarbete till ett inslag 

i högre utsträckning, om inte på heltid, även efter det att pandemin är över.7   

Begreppet arbete hemifrån, eller distansarbete, som används i denna uppsats syftar 

till den situation där arbetstagare antingen väljer eller rekommenderas att inte arbeta 

på sina ordinarie kontor eller arbetsplatser.  

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att utreda och redogöra för det allmänna ansvar 

arbetsgivaren har för arbetsmiljön när arbetstagarens arbetsplats flyttar från 

kontoret till arbetstagarens hem. Genom att undersöka, återge och analysera den 

rättsliga regleringen är ambitionen att få en tydligare förståelse för det ansvar 

arbetsgivaren har för arbetsmiljön när arbetet sker från arbetstagarens hem. Vidare 

 
6 SOU 1998:115. Arbetsmarknadsdepartementet. Distansarbete.  s.17  
7 Regeringskansliet, Möjligheten att omvandla lokaler till bostäder ska utredas.  2020-11-05  
(https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/11/mojligheten-att-omvandla-lokaler-till-bostader-ska-
utredas/) Hämtad: 2020-12-09 
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är även målet att skapa en bild av de begränsningar som arbete från hemmet medför, 

detta för att kunna klargöra hur arbetsgivarens ska kunna fullfölja sitt 

arbetsmiljöansvar.   

För att uppnå detta syfte, kommer denna uppsats besvara följande frågeställning: 

- Hur kan arbetsgivarens arbetsmiljöansvar tolkas i samband med arbete 

från arbetstagarens hem?  

1.3 Avgränsningar 
För att uppnå syftet med denna uppsats och vidare kunna besvara frågeställningen 

har en avgränsning av uppsatsen varit nödvändig med hänsyn till omfattningen på 

uppsatsen samt den givna tidsramen. Arbetsmiljösystemet är komplext och 

innehåller många lagar, förordningar och föreskrifter. Utöver det regleras även 

arbetsmiljön ofta också genom centrala och lokala kollektivavtal.8 Denna uppsats 

fokuserar på hur arbetsmiljön regleras enligt lag, förordningar och föreskrifter och 

en avgränsning kring reglering i kollektivavtal har gjorts och ämnet kommer därför 

inte behandlas. Vidare ingår även rehabiliteringsansvaret i arbetsgivarens 

arbetsmiljöansvar. Jag har gjort den bedömningen att en avgränsning där 

rehabilitering inte kommer att beröras var nödvändig då ämnet är brett och inte ryms 

i hänsyn till uppsatsens omfattning. Slutligen har uppsatsen avgränsats till att enbart 

beröra den arbetsrättsliga problematik som uppstår vid arbete från hemmet. Andra 

potentiella problem som kan uppstå vid arbete från hemmet kommer inte att 

beröras.  

1.4 Metod och material 
För att uppnå syftet med denna uppsats krävs det att relevant metod används. 

Metoden ska fungera som ett verktyg för att uppnå uppsatt syfte samt svara på 

frågeställningen för denna uppsats.9  

Till denna uppsats har den rättsdogmatiska metoden använts. Den rättsdogmatiska 

metoden har utgångspunkt i användandet av de allmänt accepterade rättskällorna.10 

 
8 Georg Frick. Arbetsmiljö – en handbok för chefer och skyddsombud. Specialutgåva med anledning av Corona. 
Lidingö: Frick Publishing, 2020, s.18  
9 Elsa Trolle Önnerfors & Henrik Wenander. Att skriva rätt: goda råd för att skriva uppsats i juridik. 
Stockholm: Norstedts Juridik, 2016. s.16 
10 Maria Nääv & Mauro Zamboni, Juridisk Metodlära. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur. 2018. s. 21 
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Detta innebär att det sökts svar på rättsfrågan i olika rättskällor som till exempel 

nationell lagstiftning, propositioner och doktrin.11 Syftet med detta är att fastställa 

gällande rätt, de lege lata, eller att undersöka vilka rättsregler som bör lagstiftas, de 

lege feranda, samt att specificera dess innehåll.12 I syftet att behandla rättsfrågan i 

denna uppsats har de lege lata använts. För att kunna fastställa gällande rätt krävs 

det identifikation av betydelsefulla rättsregler för att sedan applicera dem till den 

gällande frågeställningen.13 En fördel med att använda den rättsdogmatiska 

metoden är att det är förutbestämt vilken auktoritet de olika rättskällorna har. Detta 

är fördelaktigt då det bidrar till att validiteten hos källorna sällan blir 

problematiskt.14 

Den primära rättskällan för denna uppsats är Arbetsmiljölagen 1977:1160. 

Arbetsmiljöförordningen 1977:1166 samt Arbetsmiljöverkets författningssamling 

har använts som komplement till lagstiftningen. Författningssamlingen består av 

olika föreskrifter som konkretiserar Arbetsmiljölagen. Det är främst AFS 2001:1 

om Systematiskt Arbetsmiljöarbete, AFS 1015:4 om organisatorisk och social 

arbetsmiljö, AFS 1982:3 om ensamarbete samt 1998:5 Arbete vid bildskärm, som 

använts till denna uppsats. Detta med syftet att få en mer konkret bild av 

lagstiftningen inom det aktuella området.  

Vidare har AML:s förarbete, Prop. 1976/77:149 samt Prop. 2001/02:145 för 

ändringar i AML, använts till denna uppsats. Propositionerna har använts i syfte att 

ge en större förståelse av syftet och bakgrunden till AML. Även Prop. 2009/10:80, 

En reformerad grundlag, har använts.15 

Som komplement har även betänkanden från Statens offentliga utredningar använts. 

De betänkanden som använts till denna uppsats är SOU 1998:115 Distansarbete, 

SOU 2009:44 Integritetsskydd i arbetslivet samt SOU 1978:54 Personregister, 

Datorer, Integritet. De har bidragit med bakgrund, tolkning och argument till den 

aktuella lagstiftningen.  

 
11 Michael Bogdan. Komparativ Rättskunskap. 2 uppl. Stockholm. Norstedts juridik. 2003. s.31 
12 Bogdan. Komparativ Rättskunskap s.31 
13 Jan Melander & Joel Samuelsson. Tolkning och tillämpning. Uppsala: Iustus. 2002  
14 Claes Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 3 uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 2015 s.44 
15 Melander & Samuelsson, Tolkning och tillämpning. s.37  
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Rättsfallen som har använts till denna uppsats har hittats genom referenser i 

litteratur och genom sökningar i elektroniska källor. De är utvalda på grund av dess 

relevans till ämnet. 

Slutligen har även doktrin använts som rättskälla till denna uppsats. Doktrin är en 

samling av rättsvetenskapliga verk som har författats av personer som kan anses 

vara experter inom det aktuella rättsområdet.16 Doktrinen som valts ut till denna 

uppsats har syfte att komplettera de andra rättskällorna som använts. Ett av de verk 

som används är Bo Ericsons Arbetsmiljölagen med kommentarer. Boken har 

fungerat som ett stöd i tolkning av arbetsmiljölagen. Till uppsatsen har även Maria 

Steinbergs Skyddsombudsrätt – skydds- och arbetsmiljöombud – samverkan, 

ansvar och tillsyn använts. Boken behandlar flertal arbetsmiljörättsliga frågor och 

har även den bidragit till viktiga perspektiv till uppsatsen. Avslutningsvis har 

Annamaria Westregårds doktorsavhandling Integritetsskydd i arbetlivet gett 

betydelsefull insikt i frågorna kring arbetstagarens integritet.  

1.5 Disposition 
Inledningsvis kommer det andra kapitlet i denna uppsats redogöra för den 

utveckling som skett kring regleringen av arbetsmiljön. Kapitlet innehåller först en 

kortare redogörelse för den historiska förändring som skett kring synen på 

arbetsmiljö. Vidare redogör kapitlet för den arbetsmiljöreglering som gäller idag, 

dels rent allmänt men också en djupare redogörelse kring reglering av systematiskt 

arbetsmiljöarbete, fysisk- och psykosocial arbetsmiljö.  

Uppsatsens tredje kapitel behandlar det arbetsmiljöansvar som arbetsgivaren har för 

arbetsmiljön vid arbete från hemmet. Vidare behandlas den problematik i form av 

personlig integritet, arbetstid och kring olyckor och tillbud, som aktualiseras i 

samband med att arbetet sker i arbetstagarens hem. Även arbetstagarens och 

skyddsombudets ansvar för samverkan kring arbetsmiljön tas upp i detta kapitel. 

Avslutningsvis kommer uppsatsens fjärde kapitel analysera och sammanfatta 

diskussionen kring arbetsgivarens arbetsmiljöansvar vid arbete från hemmet.  

 
16 Melander & Samuelsson, Tolkning och tillämpning s.40f. 





 17 

2. Reglering av arbetsmiljön 

I samband med att samhället och arbetslivet förändrats över tid har även synen på 

arbetsmiljön förändrats och begreppet arbetsmiljö haft olika innebörder. 

Ekonomisk, social och teknisk utveckling har påverkat samhället och arbetslivet, 

liksom dess värderingar och normer.17  

2.1 Arbetsmiljöns förändring över tid  
För att vi ska kunna skapa en förståelse för hur dagens reglering av arbetsmiljön ser 

ut är det relevant att se tillbaka på hur synen på arbetsmiljön har sett ut historiskt. 

År 1890 var första gången riksdag och regering agerade för övervakning av säkerhet 

och risk på arbetsplatserna. Den industriella revolutionen hade lett till många nya 

maskiner i industrierna, vilket i sin tur förde med sig arbetsplatsolyckor i en helt ny 

mängd. Därför infördes skyddsåtgärder avseende lokaler, maskiner och redskap. 

Även arbetshygieniska miljöfaktorer som till exempel ventilation, belysning, 

värme, skadliga gaser och ångor skulle inspekteras av en yrkesinspektion.18  

I början av 1900-talet lagstadgades även de förordningar som fanns kring skydd för 

minderåriga och kvinnor i samband med att de tog mer plats på arbetsmarknaden. 

Lag om ersättning till följd av arbetsskada infördes, även om den ersättningen var 

låg. I mitten av 1900-talet inrättades Arbetarskyddsstyrelsen och det lades mer 

tonvikt på den ohälsa som arbetsförhållanden kunde orsaka.19 En betydelsefull 

tillkomst till arbetsmiljön gjordes 1963 då den existerande lagstiftningen 

utvidgades till att i huvudsak inkludera all verksamhet i vilken arbetstagare arbetar 

för arbetsgivarens räkning.20  

1970-talet blir arbetsmiljöns decennium och 1978 trädde Arbetsmiljölagen i kraft. 

Industrin är då fortfarande den dominerande arbetsgivaren på den svenska 

arbetsmarknaden. De psykiska riskerna i arbetsmiljön betonades starkare än 

 
17 Mats Gunzel & Lars Zanderin. Arbetsmiljörätt och rehabilitering. 3 uppl. Malmö̈: Liber AB, 2012 s. 13  
18 Arbetsmiljöverket, Historik – arbetsmiljö nu och då 
19 Arbetsmiljöverket, Historik – arbetsmiljö nu och då 
20 Prop. 1976/77:149 om arbetsmiljölag m.m. s.22 
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tidigare i den nya lagstiftningen och det förtydligades att alla faktorer som kunde 

påverka arbetstagarnas hälsa skulle tas i beaktning, inte bara fysiska och kemiska 

risker, utan också psykosociala och organisatoriska. Även arbetstagarnas egen 

möjlighet att påverka fanns med i den nya lagstiftningen. Arbetsskyddsstyrelsen 

fick i ansvar att precisera lagstiftningens krav i föreskrifter.21  

En större strukturomvandling på den svenska arbetsmarknaden skedde under 80- 

och 90-talet. Till följd av datorisering och nya kommunikationskanaler minskade 

behovet av anställda inom industrin och i dess ställe växte andra typer av arbeten 

inom informations- och tjänstesektorn fram.22 I samband med att arbetstagare fick 

allt större tillgång till datorer och annan nödvändig teknik möjliggjordes även att 

arbeta på annan plats än kontoret i allt större utsträckning. I och med det uppkom 

nya arbetsmiljöutmaningar och problem för arbetsgivarna som inte tidigare behövts 

ta hänsyn till. Som ett resultat av omvandlingen på arbetsmarknaden och förändrade 

arbetsplatser kom den psykosociala arbetsmiljön få allt mer fokus i diskussionerna 

kring arbetsmiljön under slutet av 1900-talet. Vidare kom arbetstiden att regleras i 

egen lag och även ergonomi och bildskärmar får utrymme i diskussionerna kring 

arbetsmiljön till följd av den nya tekniken.23  

2.2 Arbetsmiljö idag  
Tillsammans med förordningar och föreskrifter utgör AML dagens Arbetsmiljörätt. 

AML en allmänt hållen ramlag och antogs av riksdagen 1977.  Att lagen är en 

ramlag innebär att den inte reglerar i detalj hur lagen ska implementeras. I 

förarbetena till AML påvisas att anledningen till att lagen endast är en ramlag var 

att tillämpningsområdet för lagen var så pass brett att det ansågs olämpligt att 

tillhandahålla en detaljreglering.24  Genom föreskrifter från Arbetsmiljöverket 

kompletteras istället AML där Arbetsmiljöverket anser att det behövs.25 Denna 

befogenhet tilldelad Arbetsmiljöverket kring föreskrifterna om AML:s tillämpning, 

regleras i Arbetsmiljöförordningen.26   

 
21 Arbetsmiljöverket, Historik – arbetsmiljö nu och då 
22 Carl-Henrik Larsson. Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. SO-rummet. 2020-11-17. (https://www.so-
rummet.se/kategorier/samhallskunskap/ekonomi-och-handel/arbetsmarknad-arbetsratt-och-arbetsmiljo) 
Hämtad 2020-12-09  
23 Arbetsmiljöverket, Historik – arbetsmiljö nu och då 
24 Prop. 1976/77:149 s. 219. 
25 Helene Thornblad, Arbetsmiljö för chefer. Stockholm: Prevent. 2019. s. 11 
26 Arbetsmiljöförordning 1977:1166 Arbetsmiljölag m.m.  
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AML:s generella syfte är att säkerställa en god och säker arbetsmiljö.27  Den ska 

fungera som ett hjälpmedel för att bekämpa risker för skador och ohälsa som kan 

uppkomma till följd av brister i arbetsmiljön men också som ett underlag till arbetet 

med att åstadkomma en god arbetsorganisation där möjlighet till utveckling och 

påverkan ges till arbetstagarna. AML gäller för all verksamhet där arbetstagare 

utför någon form av arbete för arbetsgivares räkning.28 AML innehåller inte några 

särskilda bestämmelser angående arbete på distans eller hemifrån. Däremot finns 

det bestämmelser som har särskild betydelse för den typen av arbete.29 2 kap 1§ 

AML om arbetsmiljöns beskaffenhet som bland annat uppställer också krav om att 

teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll ska anpassas för att inte medföra 

fysiska eller psykiska belastningar på hälsan.30 Även 3 kap 2 § AML om allmänna 

skyldigheter och systematiskt arbetsmiljöarbete har särskild betydelse.  

2.2.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete  
Regleringen kring det systematiska arbetsmiljöarbetet tillhör de viktigaste reglerna 

i AML och det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för att se till att de följs. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete, enligt 3 kap. 2 § AML, syftar till arbetsgivarens 

arbete med att undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera verksamheten för att 

uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö samt att förhindra uppkomsten av ohälsa och 

olycksfall i arbetsmiljön.31 Vidare belyser paragrafen arbetsgivarens ansvar att även 

beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som uppkommer till följd av att 

arbetstagaren utför arbetet ensam. Detta blir särskilt relevant då arbete hemifrån 

ofta sker ensamt.32 På grund av den särskilda risken som ensamarbete utgör finns 

det ett särskilt skydd för den typen av arbete både i AML och i AFS 1982:3 om 

ensamarbete.33   

I ett rättsfall från 2016 dömdes en arbetsgivare för grovt arbetsmiljöbrott till följd 

av att en arbetstagare dött i sitt arbete. Arbetsgivaren ansågs brutit mot 3 kap 2. och 

2a §§ AML samt AFS 2001:1 och AFS 1982:3, då arbetstagaren arbetat ensam i 

varginhägnaden i Kolmårdens Djurpark trots att skyddsombud begärt ingripande 

 
27 Prop. 1976/77:149 s. 220 
28 SFS 1977:1166 Arbetsmiljölag. 1kap 2§  
29 SOU 1998:115. s.109 
30 Prop. 1976/77:149 s. 223 
31 Malin Strömberg (red.) Handbok – systematiskt arbetsmiljöarbete. Stockholm: Prevent. 2019 s. 11 
32 SOU 1998:115. s.109 
33 Maria Steinberg. Skyddsombudsrätt - Skydds-och arbetsmiljöombud – samverkan, ansvar och tillsyn. 5 uppl. 
Stockholm: Norstedts Juridik. 2018. s.127f.  
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vid flertal tillfällen.34 Detta kan anses som en extraordinär händelse, men jag anser 

ändå att händelsen visar på den särskilda risk som ensamarbete kan innebära. Vidare 

påvisar fallet vikten av att arbetsgivaren, i situationer där arbetstagaren arbetar 

ensam, fullgör det arbetsmiljöansvar som arbetsgivaren har och därmed utför det 

systematiska arbetsmiljöarbetet ordentligt i förhållande till ensamarbete. Detta för 

att förebygga ohälsa och olycksfall som kan uppkomma.  

I arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete – AFS 2001:1 

finns kravet på ett systematiskt arbetsmiljöarbete konkretiserat. Föreskriften 

vidareutvecklar hur arbetsgivaren ska agera för att systematiskt arbeta med 

arbetsmiljön. Arbetsmiljön påverkas av alla beslut som fattas i verksamheten det är 

därför viktigt att implementera det systematiska arbetsmiljöarbetet som en naturlig 

del i den dagliga verksamheten. Det systematiska arbetsmiljöarbetet måste också 

anpassas med utgångspunkt från varje arbetsplats unika förutsättningar gällande 

innehåll, rutiner, kultur och omfattning.35 Vidare ska arbetet omfatta såväl den 

fysiska arbetsmiljön som de psykiska, sociala och organisatoriska aspekterna av 

arbetet.36 Även vid förändringsarbete i organisationen ska arbetsgivaren också ha 

arbetsmiljön och eventuella risker med arbetet i åtanke.37 De åtgärder som föranleds 

av dessa undersökningar och bedömningar ska genast vidtas och om så inte är 

möjligt ska de planeras.38  

Som en del av den dagliga verksamheten har arbetsgivaren ansvaret för att 

regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma risken för att olycksfall 

eller ohälsa kan komma att drabba någon i arbetet. De fysiska arbetsmiljöriskerna 

kontrolleras vanligtvis på arbetsplatserna genom så kallade skyddsronder. Dessa 

bör genomföras regelbundet. En skyddsrond kan både vara riktad mot specifika 

riskkällor på arbetsplatsen men också av en mer allmän karaktär, bred och 

heltäckande.39 Även den organisatoriska och sociala arbetsmiljön bör undersökas 

regelbundet av arbetsgivaren för att få en bild av hur arbetsklimatet på arbetsplatsen 

upplevs. Detta kan göras genom frågor vid medarbetarsamtal, personalmöten eller 

 
34 Norrköpings tingsrätt, 2016-12-21, Dom B442-15. (Se Steinberg. Skyddsombudsrätt. s. 127f.) 
35 Strömberg (red.) Handbok – systematiskt arbetsmiljöarbete s. 12 
36 3§ AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete.  
37 8 § AFS 2001:1  
38 Louise D’Oliwa, Arbetsmiljö i praktiken. Stockholm: Liber. 2018 s. 77  
39 Strömberg (red.) Handbok – systematiskt arbetsmiljöarbete s.49 
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genom enkätundersökningar.40 Riskbedömningen ska dokumenteras och utifrån det 

ska en handlingsplan upprättas för att åtgärda de risker som upptäcks.41  

Även om det systematiska arbetsmiljöansvaret åläggs arbetsgivaren så bygger 

arbetet mot en god arbetsmiljö på en samverkan mellan arbetsgivare och 

arbetstagare.42 Arbetsgivaren förväntas att organisera arbetet så att chefer, 

arbetsledare och arbetstagare tillsammans verkar för att förebygga risker och 

olyckor relaterade till arbetet. För att detta ska vara möjligt krävs det att 

arbetsgivaren säkerställer att samtliga involverade har den nödvändiga kunskapen 

kring risker, olyckor och åtgärder, samt tillräckliga resurser för att kunna bedriva 

systematiskt arbetsmiljöarbete.43 Vidare är det också viktigt att de som 

representerar arbetsgivaren har förståelse för vilket ansvar de besitter i relation till 

arbetsmiljöarbetet.44  

2.2.2 Fysisk arbetsmiljö 
De faktorer som är kopplade till den fysiska arbetsmiljön är exempelvis klimat, 

buller, vibrationer och belysning. Till den fysiska arbetsmiljön räknas 

arbetstekniska och arbetshygieniska miljöfaktorer. Arbetstekniska miljöfaktorer 

avser arbetstyngd, arbetsställning, arbetsutrymme och tekniska 

säkerhetsanordningar. Enligt 2 kap 1 § AML, ska teknik, arbetsorganisation och 

arbetsinnehåll anpassas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska 

belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Vidare ska arbetslokalerna 

utformas från en arbetsmiljösynpunkt, med det avses faktorer som till exempel 

tillgång till vilorum, arbetslokalernas utformning och arbetets planläggning.45 I 

prop.1976/77:149 belyses att i kravet på anpassning ligger bland annat att åtgärder 

ska vidtas för hindra belastning som kan undvikas genom tekniska anordningar och 

genom ordentlig utformning av arbetsmetoder, bord, stolar, datorer, bildskärmar 

osv.46 Hur arbetsplatsen ska vara konstruerad regleras i detalj i bland annat AFS 

2009:2 (ändrad genom AFS 2018:5) om Arbetsplatsens utformning.  

 
40 Strömberg (red.) Handbok – systematiskt arbetsmiljöarbete s.39 
41 Strömberg (red.) Handbok – systematiskt arbetsmiljöarbete s.42 
42 Strömberg (red.) Handbok – systematiskt arbetsmiljöarbete s.13 
43 6 § AFS 2001:1 
44 Steinberg. Skyddsombudsrätt -  Skydds-och arbetsmiljöombud – samverkan, ansvar och tillsyn s 169.  
45 Strömberg (red.) Handbok – systematiskt arbetsmiljöarbete s.49 
46 Prop. 1976/77:149 
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I AFS 2009:2 (ändrad genom AFS 2018:5) utvecklas även hur arbetshygieniska 

miljöfaktorer ska beaktas. Arbetshygieniska miljöfaktorer avser exempelvis 

tillfredsställande luft, ljus, vibrationer och ljud. Luften i arbetsmiljön ska vara av 

tillfredsställande kvalitet, med hänsyn till temperatur, drag, renhet och fuktighet. 

Det avser även bland annat luftföroreningar på grund av farliga ämnen. Även 

reglering kring tobaksrökning ingår i luftförhållanden. Ljudnivån på arbetsplatsen 

ska vara tillfredsställande, det innebär att ljudnivåerna ska vara så låga att 

arbetstagaren inte drabbas av trötthet eller andra besvär till följd av ljudens nivåer. 

Som riktmärke för ljudnivån ska man kunna ha möjlighet till ett samtal om 

arbetsmiljön på arbetsplatsen. En annan viktig arbetsmiljöfaktor är 

ljusförhållanden. Belysningen på arbetsplatsen ska vara tillfredsställande för att 

undvika syntrötthet och förebygga olycksfall. God belysning på arbetsplatsen 

skapar säkerhet kring olycksfall och ökar arbetsplatsens trivsel. Det ska också 

finnas tillgång till dagsljus genom fönster och möjlighet till att se ut genom dessa.47  

2.2.3 Psykosocial arbetsmiljö 
Enligt 2 kap 1 § AML ska arbetet också vara riskfritt i ett psykiskt avseende. Arbetet 

ska även ge möjlighet till engagemang, arbetsglädje och personlig utveckling.48 

Målet för arbetsgivaren ska vara att utforma arbetsförhållandena så att arbetstagaren 

upplever att arbetet är en meningsfull och berikande del i tillvaron. För att nå dit 

krävs att arbetstagarna har möjlighet att själva påverka arbetsförhållandena, vilket 

ses som en grund i det systematiska arbetsmiljöarbetet.49

 
47 D’Oliwa, Arbetsmiljö i praktiken. s. 65ff.  
48 Prop. 1976/77:149 s.227  
49 Bo Ericson. Arbetsmiljölagen med kommentar. Lund: Studentlitteratur. 2019. Uppl. 15. s.41 
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Vad som avses med psykosociala faktorer i arbetsmiljön preciseras i 

Prop.1976/77:149. De psykosociala faktorerna utgör, till skillnad från de fysiska, 

inte en egen grupp av arbetsmiljöfaktorer utan de framkommer genom att betrakta 

arbetsmiljön ur ett psykologiskt och sociologiskt perspektiv. Denna synvinkel 

omfattar såväl fysiska, som organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer.50 De 

fysiska arbetsmiljöfaktorerna har redogjorts för i tidigare underkapitel. Exempel på 

sociala och organisatoriska arbetsmiljöfaktorer är arbetsuppgifternas innehåll, 

möjligheter till social kontakt, samarbete, inflytande och personlig utveckling. 

Mellan de fysiska och psykosociala faktorerna sker ett samspel. Den fysiska 

arbetsmiljön utgör en ram för den sociala arbetsmiljön, samtidigt som sociala 

faktorer som till exempel värderingar påverkar den fysiska arbetsmiljön.51  

I förarbetena till AML används uttrycket psykosocial arbetsmiljö som en 

sammanhängande term för organisatoriska, psykologiska och sociala 

arbetsmiljöförhållanden.52 Idag väljer Arbetsmiljöverket att använda begreppet 

Organisatorisk och Social arbetsmiljö, vilket preciseras i AFS 2015:4 OSA.53 Syftet 

med föreskriften är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa till 

följd av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.54 Föreskriften 

behandlar ett antal faktorer som anses vara viktiga för psykiskt välmående och 

riskförebyggande i relation till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.55 

Några av de faktorer som beskrivs är kunskapskrav, mål och arbetsbelastning.56  

Kunskapskrav och mål syftar till arbetsgivarens ansvar att chefer och arbetsledare 

har kunskap kring hur ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling 

hanteras och förebyggs.57 Samt att arbetsgivaren har mål för den organisatoriska 

och sociala arbetsmiljön och att man därmed arbetar aktivt och systematiskt med 

att skapa en god arbetsplats.58   

Arbetsbelastning innebär att arbetsgivaren ska säkerställa att arbetsuppgifterna inte 

ger upphov till ohälsa och att de resurser som krävs för att utföra arbetet finns 

 
50 Ericson. Arbetsmiljölagen med kommentar s.40 
51 Prop. 1976/77:149 s. 223  
52 Prop. 1976/77:149 s. 223 
53 Ericson. Arbetsmiljölagen med kommentar s.40 
54 1 § AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö  
55 1 § AFS 2015:4  
56 Frick.  Arbetsmiljö – en handbok för chefer och skyddsombud. Specialutgåva med anledning av Corona s.83 
57 6 § AFS 2015:4 
58 7–8 § AFS 2015:4  
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tillgängligt för arbetstagaren.59 För att detta ska garanteras är det viktigt att 

arbetstagarna är välinformerade kring vilka arbetsuppgifter som ska utföras, vilket 

resultat som förväntas, hur arbetet ska utföras och hur det ska prioriteras. Det är 

även viktigt att arbetstagaren vet vem de kan vända sig till för hjälp och stöd i att 

utföra arbetet.60 

 
59 9 § AFS 2015:4  
60 Steinberg. Skyddsombudsrätt - Skydds-och arbetsmiljöombud – samverkan, ansvar och tillsyn s. 119.  
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3. Arbetsgivarens 
arbetsmiljöansvar vid arbete från 
hemmet 

När AML antogs 1977 såg arbetsmarknaden annorlunda ut än vad den gör idag. 

Huvudsakligen utformades lagen med utgångspunkt i arbete på plats hos 

arbetsgivaren. När arbetstagarna nu arbetar ifrån sina hem istället för i fabriker eller 

på kontor är det andra typer av utmaningar som arbetsgivaren ställs inför än när 

lagen antogs. Vi har idag en ökad flexibilitet i var arbetstagarna kan utföra sitt 

arbete och även en ökad flexibilitet i förhållande till när arbetet utförs. Detta har 

medfört en form av gränslöshet i arbetet som behöver hanteras av arbetsgivaren. 

För att förtydliga hur lagen ska tolkas mot dagens arbetsliv har Arbetsmiljöverket 

gett ut ett antal förordningar att utgå ifrån för att underlätta arbetsgivarnas arbete 

med arbetsmiljön. Trots detta står arbetsgivaren inför flertal andra rent rättsliga 

begränsningar i sitt arbetsmiljöarbete när tid och plats för arbetet blir all mer 

flexibelt. Denna problematik som aktualiseras i samband med att arbetet utförs i 

arbetstagarens hem kommer diskuteras i detta kapitel.   

3.1 Gränslöst arbete 
Begreppet gränslöst arbete dyker ofta upp i debatten kring arbetsmiljöfrågor. Det 

är främst i samband med att den psykosociala och sociala- och organisatoriska 

arbetsmiljön diskuteras. Hösten år 2020, stunden då denna uppsats skrivs, pågår en 

pandemi i världen till följd av Covid-19 viruset. Pandemin har tvingat 

arbetsmarknaden att tänka om och snabbt ställa om till ett mer flexibelt arbetssätt. 

Detta har än en gång aktualiserat debatten kring gränslöst arbete då större delar av 

arbetskraften i Sverige jobbar mer eller mindre på regelbunden basis hemifrån.  

Det gränslösa arbetet har i grunden uppkommit till följd av globalisering, ny teknik 

och ökad konkurrens.61 Det är främst den informationstekniska utvecklingen som 

 
61 Michael Allvin et.al. Gränslöst arbete – socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. Malmö: Liber. 
2006. s. 36 
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möjliggjort det gränslösa sättet att organisera arbete.62 Arbetet beskrivs i enkelhet 

som: flexibilitet genom förtroende.63 Det refererar till det sätt som arbetet är 

organiserat på och hur anställningsvillkoren kring tid, plats och arbetsuppgifter, 

saknar tydliga gränser64. Det gränslösa arbetet karakteriseras av arbete med en lägre 

grad av reglering vilket i sin tur tillåter arbetstagaren att få mer självbestämmande.65 

Att arbeta gränslöst kan innebära mer frihet för arbetstagare att planera och utföra 

sitt arbete på varierande tider och platser men kan också medföra en högre grad av 

arbetspress och behov av att jobba utanför ordinarie arbetstidsramar. På platser och 

i rum som innan endast varit kopplade till privatliv har nu avlönat arbete tagit 

plats.66 Detta har föranlett flera utmaningar för arbetsgivaren när det kommer till 

arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, organisatoriskt, tidsmässigt och rumsligt.  

Även om arbetet sker i tid och rum utanför arbetsgivarens direkta kontroll har 

arbetsgivaren fortfarande ansvaret för sina arbetstagare och allt arbete som utförs 

av arbetstagarna regleras i arbetsmiljölagen. Det finns inte heller en möjlighet för 

arbetsgivaren att avtala bort det ansvaret till arbetstagaren som utför arbetet i sitt 

eget hem.67 En situation där arbetstagaren arbetar från sitt hem och arbetstagaren 

inte har samma möjlighet att kontrollera det arbete som sker i förhållande till tid 

och rum ställer högre krav på arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete. Detta 

då situationen föranleder flertal begränsningar för arbetsgivaren i genomförandet 

av arbetsmiljöarbetet.  

3.2 Begränsningar i arbetsgivarens arbetsmiljöarbete 
Som tidigare nämnt medför arbetstagarnas arbete från sina hem en del 

begränsningar i arbetsmiljöarbetet för arbetsgivaren. Begränsningarna i 

arbetsgivarens arbetsmiljöarbete finner vi i samband med arbetstagarens rätt till 

personlig integritet i sitt eget hem och gällande upptagandet av information kring 

arbetstagarens arbetsinsats genom digitala program. Vidare är begränsningar 

 
62 Arbetsmiljöverket, Vägledning om arbetsmiljöutmaningar i ett gränslöst arbetsliv.  Stockholm: 
Arbetsmiljöverket. 2018.  
63 Allvin et.al. Gränslöst arbete – socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. S. 35 
64 Mats Eklöf. Psykosocial arbetsmiljö – begrepp, bedömning och utveckling. Lund: Studentlitteratur. 2017. 
s.62 
65 Karin Fristedt. Att skapa balans i ett gränslöst arbetsliv.  Sveriges Akademiker Saco. 2018. 
https://www.saco.se/globalassets/saco/dokument/rapporter/2018_att-skapa-balans-i-ett-granslost-arbetsliv.pdf 
(hämtad 2020-12-09) 
66 Arbetsmiljöverket, Vägledning om arbetsmiljöutmaningar i ett gränslöst arbetsliv.  
67 SOU 1998:115. s. 109 
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korrelerade till arbetstidslagstiftningen även relevanta, där arbetsgivarens minskade 

insyn i arbetstagarens arbete har stor påverkan och kan på lång sikt medföra ohälsa 

hos arbetstagaren. Slutligen är det även relevant att se till begränsningar som finns 

relaterade till ansvarsförhållandet vid olyckor och tillbud. Där arbetsgivarens 

begränsade möjlighet att styra utformningen av hemmet föranleder begränsningar i 

förhållande till ansvaret för arbetsolyckor i hemmet. Respektive begränsning 

kommer att diskuteras i kommande underkapitel.  

3.2.1 Personlig integritet i arbetslivet  

En av de tydligaste begränsningarna för arbetsgivarens arbetsmiljöarbete, när 

arbetstagaren arbetar från hemmet, är frågan kring arbetstagarens personliga 

integritet. Frågan blir särskilt aktuellt i förhållande till arbetsgivarens systematiska 

arbetsmiljöarbete. En av de uppgifter som ingår i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet är att inspektera att arbetsplatsen uppfyller de krav som finns på 

arbetsmiljön. Arbetsplatsen är i det här fallet är arbetstagarens hem, vilket är en 

plats som arbetsgivaren inte har tillgång till. Som tidigare nämnt har arbetsgivaren 

ansvar för arbetsmiljön och därmed också arbetstagarens arbetsplats även vid arbete 

från arbetstagarens hem.68  

Även om regeringsformen inte innehåller någon rättsligt bindande regel som ger ett 

allmänt skydd för den personliga integriteten har den stor betydelse kring frågan 

om personlig integritet i arbetslivet. Det är främst bestämmelsen i 2 kap 6§ RF som 

är relevant. Den bestämmelsen utgör ett skydd för varje medborgare, dvs också 

arbetstagare, mot vissa påtvingande och integritetskränkande åtgärder från det 

allmänna. Bestämmelsen är en del av Regeringsformens rättighetsskydd. 

Rättighetsskyddet innebär att individen har ett skydd mot ingrepp från det allmänna. 

Det allmänna innebär i första hand staten, vidare innebär det andra allmänna 

offentligrättsliga subjekt som till exempel kommuner.69 I och med att begreppet ”de 

allmänna” används i bestämmelsen tolkar jag det som att detta gäller arbetsgivare 

inom den offentliga sektorn. Skyddet gäller bland annat mot husrannsakan, 

undersökning av brev och upptagning av telefonsamtal.70 Arbetsdomstolen gjorde 

 
68 SOU 1998:115. s.113 
69 Thomas Bull & Fredrik Sterzel Regeringsformen – en kommentar. 3 Uppl. Lund: Studentlitteratur. 2015. s.58 
70 SOU 2009:44 Integritetsskydd i arbetslivet s. 70 
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ett uttalande i AD 1984 nr.94 att de inte tar ställning till i vilken mån 2 kap 6§ RF 

kan tillämpas utanför det allmänna.71 Detta kan tolkas som att de inte heller tar 

ställning till i vilken mån bestämmelsen kan tillämpas i den privata sektorn.  

Begreppet personlig integritet saknar en allmänt vedertagen definition i svensk rätt 

och dess betydelse kan variera beroende av dess kontext.72 En möjlig definition av 

begreppet finns i Prop. 2009/10:80 där det uttrycks att den personliga integriteten 

utgörs av den fredade sfär som den enskilde är tillförsäkrad och där intrång bör 

kunna avvisas från.73 I ett betänkande från 1978, anförde 

Datalagstiftningskommitén, att integritet snarare ska ses som en prima-facie-

rättighet. Det innebär att personuppgifter endast får utnyttjas när individen själv får 

bestämma, men att den rätten inskränks av motstående samhällsintressen.74 

Budskapet med yttrandet är att om viktigare intressen står i konflikt med den 

personliga integriteten måste intrång och kränkning av den personliga integriteten 

tillåtas.75 För en arbetsgivare innebär detta att de inte har möjlighet att få tillträde 

till arbetstagarens hem för att undersöka arbetsmiljön om inte arbetstagaren själv 

har gett tillåtelse till det.76 Detta blir problematiskt då arbetsgivaren har ansvar för 

arbetsplatsens utformning och att arbetsmiljökraven är uppfyllda.  

Vidare är budskapet med yttrandet att undantag får göras om det är viktigare 

intressen som står i konflikt med den personliga integriteten.77 Vad som anses vara 

ett viktigare intresse eller ett berättigat intresse finns det ett uttalande i 

dataskyddsförordningen gällande användandet av personuppgifter. Med berättigat 

intresse menas i den kontexten, intressen som är förenliga med rättsordningen. 

Datainspektionen har vidare gjort ett yttrande där de menar att ett sådant intresse 

kan till exempel vara att verksamheten ska uppfattas som laglig och seriös.78  

Att tillgången till arbetstagarens hem kan anses vara skyddat av rätten till personlig 

integritet påverkar flera aspekter av arbetsgivarens arbetsmiljöarbete. Dels 

 
71 AD 1984 nr.94 (se bl.a. SOU 2009:44 s. 70)  
72 Annamaria Westregård. Integritetsfrågor i arbetslivet. Lund: Juristförlaget i Lund. 2002. s.45 
73 Prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag. s.175  
74 SOU 1978:54 Personregister, Datorer, Integritet. s. 39 
75 Westregård. Integritetsfrågor i arbetslivet, s.48f. 
76 SOU 1998:115 s. 113 
77 Westregård. Integritetsfrågor i arbetslivet, s.48f. 
78 Erik Grahn & Susanna Kjällström. Anställdas integritetsskydd - och dataskyddsförordningen. Stockholm: 
Wolters Kluwer. 2017 s. 93 



  29 

begränsar den arbetsgivarens möjlighet att utföra skyddsronder där arbetet sker, 

dels begränsar det arbetsgivarens möjlighet att styra över arbetsplatsens 

utformning. Skulle arbetstagaren ge medgivande till skyddsrond i hemmet 

underlättar det arbetsgivarens arbetsmiljöarbete, men i praktiken är det troligtvis 

inte särskilt många arbetstagare som vill ha sin arbetsgivare springandes i sitt hem.  

I SOU 1998:115 görs en jämförelse mellan arbetsgivarens möjlighet att kontrollera 

hemmet och arbetsgivarens möjlighet att kontrollera arbetsmiljön vid andra typer 

av arbete som utförs utanför huvudarbetsplatsen, till exempel informellt mobilt 

arbete som till exempel försäljning. I praktiken har arbetsgivaren sällan möjlighet 

att kontrollera en försäljares mobila arbetsmiljö som kan variera mellan t.ex. olika 

kunders kontor eller transportmedel. Då får arbetsgivaren använda andra sätt att 

kontrollera att kraven på arbetsmiljön uppfylls. Däremot betonar utredningen att det 

finns grundläggande skillnader mellan de två sätten att arbeta, då distansarbete till 

största del sker från en viss given plats, arbetstagarens hem. Detta innebär att det 

ändå finns en möjlighet för arbetsgivaren att styra hur arbetsmiljön är utformad, 

även om tillträde till arbetsplatsen är någorlunda begränsad.79 Detta genom att till 

exempel tillhandahålla möbler som är förenliga med kraven på arbetsmiljön. Det 

finns även andra möjligheter för arbetsgivaren att styra hur arbetsmiljön ser ut i 

arbetstagarens hem genom att tydliggöra förutsättningarna i personliga avtal med 

arbetstagaren. Sådana förutsättningar kan bland annat vara möjligheten till att 

inspektera arbetsplatsen.80  

En annan aspekt på den personliga integriteten för arbetstagaren rör upptagandet av 

information om arbetstagarens arbetsinsats via datorprogram. Detta blir främst 

aktuellt i det uppföljningsarbete som arbetsgivaren kan behöva genomföra när 

arbetet sker på distans. Det är inte ovanligt att arbetet som ska utföras av 

arbetstagaren följs upp av mål som ska uppfyllas när det inte är genomförbart att 

göra en fysisk kontroll av arbetsinsatsen. Detta uppföljningsarbete kan göras via 

arbetstagarens dator men då finns det annan reglering kopplad till arbetstagarens 

integritet som arbetsgivaren måste ta hänsyn till.81  

 
79 SOU 1998:115. s. 113 
80 SOU 1998:115. s. 114 
81 SOU 1998:115. s.144  
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Föreskriften kring bildskärmsarbete, AFS 1998:5, betonar att kontroll av 

arbetstagarnas insats inte får göras utan att arbetstagaren har informerats om detta. 

Företagets datasystem får alltså inte göra uppföljning på arbetet utan arbetstagarens 

vetskap. Enligt AFS:en är detta inte bara integritetskränkande utan kan också öka 

den psykiska belastningen i arbetet om det sker utan arbetstagarens vetskap. Att 

utnyttja datortekniken så att uppgifter om den enskilda arbetstagaren används på ett 

sätt som medför att den personliga integriteten kränks är inte heller förenligt med 

kraven på en god arbetsmiljö.82  

3.2.2 Arbetstid  
Även Arbetstidslagstiftningen sätter vissa gränser för arbetstagaren som 

arbetsgivaren måste säkerhetsställa att de upprätthålls. Oregelbundna eller 

oreglerade arbetstider kan medföra mycket långa och intensiva arbetsveckor och 

även om enstaka tillfällen med övertidsarbete, långa arbetsveckor och 

komprimerade arbetstider sannolikt inte är skadligt för hälsan kan det innebära 

förhöjd trötthet men framförallt att arbetet då inkräktar på privatlivet.83 Den 

minskade tillsynen över hur arbetstagaren förlägger sin arbetstid utgör ett hinder 

för arbetsgivaren och lägger mer ansvar på arbetstagaren att följa de regler som 

finns.  

AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö tar upp flera viktiga punkter 

för arbetsgivaren att ta hänsyn till i avseende till arbetstid och arbete hemifrån. Först 

och främst ska arbetsgivaren vidta de åtgärder som behövs för att motverka att 

arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna.84 Detta innebär att 

arbetsgivaren har en skyldighet att ta hänsyn till risker som är kopplade till 

arbetstidsförläggningen. Även om arbetet ibland måste förläggas på arbetstider som 

kan innebära risker för ohälsa så ska det systematiska arbetsmiljöarbetet utföras 

som vanligt.85  

Vidare tar vägledningen av Arbetsmiljöverket till AFS 2015:4 upp vikten av att 

tydliggöra gränser inom ramen för arbetstidens reglering. När arbetslivet blir allt 

mer gränslöst blir möjligheterna att utföra arbetet på olika tider och platser ett sätt 

 
82 AFS 1998:5 Arbete vid Bildskärm  
83 Arbetsmiljöverket, Vägledning om arbetsmiljöutmaningar i ett gränslöst arbetsliv. 
84 12§ AFS 2015:4 
85 Arbetsmiljöverket, Vägledning om arbetsmiljöutmaningar i ett gränslöst arbetsliv.   
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att skapa flexibilitet för arbetstagarna. Detta kan medföra risker och påverka vila 

och återhämtning.86 Det är därför viktigt att arbetsgivaren tydliggör gränserna och 

ramverket för hur arbetstagaren ska förhålla sig till arbetstid för att minimera 

riskerna och därmed också behålla kontrollen över arbetstidens förläggning även 

vid distans- och hemarbete.87  

Även den otydliga gränsen mellan arbete och fritid är viktig att belysa i angränsning 

till risker med arbetstidsförläggningen. När arbetet sker från kontoret fungerar 

kontoret som en tydlig gräns mellan arbete och fritid, denna gräns är inte lika tydlig 

för arbetstagaren när arbetet sker från arbetstagarens hem. Att inte kunna skilja på 

arbetsliv och fritid, koppla bort från arbetet och återhämta energi kan på lång sikt 

innebära ohälsa för arbetstagaren. Arbetstagarens rätt till återhämtning, dygns- och 

veckovila regleras i Arbetstidslagen.88 I den situationen är det viktigt att 

arbetsgivaren är tydlig med de krav och förväntningar som finns på de anställda 

kring när de förväntas vara tillgängliga och hur de förväntas hantera sin arbetstid.89  

Vidare är det också intressant att se till arbetstid och övertid när det inte finns 

tydliga gränser för när dagen slutar. Arbete från hemmet kan innebära långa 

arbetsveckor och arbetstimmar som ligger utanför kontorstid, vilket innebär att 

mycket av arbetet sker på övertid.90 En konsekvens av övertid är att arbetstagaren 

inte får den återhämtning som arbetstagaren har rätt till enligt ATL och behöver 

enligt AML.91 Med övertid innebär den arbetstid som överstiger ordinarie 

arbetstid.92 Övertid vid arbete från hemmet kan också vara ett resultat av att 

arbetsgivaren har svårt att kontrollera att arbetstidsförläggningen följs.93 För att 

förebygga att arbetstagaren arbetar längre än vad som är förlagt, kan arbetsgivaren 

använda sig av datorprogram som automatiskt loggar datoranvändning och in- och 

utloggning i de interna systemen eller program för tidrapportering. Program som 

 
86 Arbetsmiljöverket. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – viktiga pusselbitar i en god arbetsmiljö. 
Stockholm: Arbetsmiljöverket. 2016.  
87 Frick.  Arbetsmiljö – en handbok för chefer och skyddsombud. Specialutgåva med anledning av Corona s.149  
88 SFS 1982:673 Arbetstidslag §§13–14 
89 Frick.  Arbetsmiljö – en handbok för chefer och skyddsombud. Specialutgåva med anledning av Corona s.149 
90 SOU 1998:115 s. 74  
91 Ericson. Arbetsmiljölagen med kommentar s.44f 
92 SFS 1982:673 Arbetstidslag §§7–8  
93 SOU 1998:115 s. 221  
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kontrollerar arbetstagarens arbete måste däremot ha arbetstagarens medgivande för 

att användas.94  

3.2.3 Olyckor och tillbud  
Ytterligare en intressant aspekt när vi ser till begränsningar i arbetsgivarens 

arbetsmiljöarbete är kring ansvarsförhållandet relaterat till olyckor och tillbud som 

sker när arbetstagaren arbetar från sitt hem. En del av arbetsgivarens systematiska 

arbetsmiljöarbete är att undersöka och identifiera risker som finns i arbetet. Vidare 

ska arbetsgivaren kontrollera och åtgärda för att förebygga arbetsskador och 

olyckor.95 Arbetstagarna i sin tur är skyldiga att rapportera brister, tillbud och 

olyckor till arbetsgivaren, detta gäller även när arbetstagaren arbetar från sitt hem.96 

Efter att en olycka eller tillbud skett har arbetsgivaren en skyldighet att utreda 

orsakerna till händelsen för att förebygga att liknande ska kunna ske igen.97 Enligt 

AML ska allvarliga olyckor och tillbud också anmälas till Arbetsmiljöverket.98  

En arbetsskada anses vara en skada till följd av olycksfall eller annan skadlig 

inverkan i arbetet.99 Definitionen kring olyckor och tillbud i arbetet finns däremot 

inte angivet i lag. I arbetsgivarens arbetsmiljöansvar ansvar ingår dock att förhindra 

skador, olyckor och tillbud.100 Om en olycka sker när arbetstagaren utför arbete i 

arbetsgivarens räkning anses det vara en arbetsolycka.101 Det ska alltså finnas ett 

orsakssamband mellan olycka och arbete. Detta bekräftas i RÅ 2007 ref.1, där en 

försäljare fått en tandskada under en fika på ett kundbesök, tandskadan bedömdes 

uppstått i följd av ett olycksfall i arbetet och ansågs utgjort en arbetsskada.102 I 

rättsfallet HFD 2018 ref 73 beslutades det att olycksfallet i form av ett fall med 

cykel mellan hem och arbetsställe inte skett i arbete då arbetstagaren tagit en omväg 

för ett privat ärende och olyckan ansågs därför inte som en olycka i arbetet.103 Dessa 

 
94 AFS 1998:5 Arbete vid Bildskärm 
95 Steinberg. Skyddsombudsrätt - Skydds-och arbetsmiljöombud – samverkan, ansvar och tillsyn s 176 
96 Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljö när du arbetar hemifrån. 2020-10-12 (https://www.av.se/halsa-och-
sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/arbetsmiljon-
vid-hemarbete/ ) hämtad: 2020-12-09 
97 Steinberg. Skyddsombudsrätt - Skydds-och arbetsmiljöombud – samverkan, ansvar och tillsyn s. 179 
98 Ericson. Arbetsmiljölagen med kommentar s.81 
99 SFS 2010:110 Socialförsäkringsbalken. 39 kap 3§  
100 Ericson. Arbetsmiljölagen med kommentar s.73 
101 SFS 1977:1166 Arbetsmiljölag 1 kap 2§  
102 RÅ 2007 ref.1, Regeringsrätten, 2007-01-18, Mål 3633–05 
103 HFD 2018 ref. 73. Högsta Förvaltningsdomstolen, 2018-12-11. Mål 201–17.  
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rättsfall påvisar den problematik som arbetsgivaren står inför gällande olyckor och 

tillbud som sker utanför arbetsplatsen, då i arbetstagarens hem.  

Vidare är det även här intressant att se till arbetsgivarens ansvar för utformningen 

av arbetsplatsen och att den är förenlig med de kraven som finns på arbetsmiljön. 

Arbetsplatsens utformning är viktig i det förebyggande arbetet mot olyckor och 

tillbud. Arbetsgivarens begränsade möjlighet att styra utformningen av 

arbetsplatsen i hemmet föranleder begränsningar i förhållande till ansvaret för 

arbetsolyckor som sker i hemmet. Om arbetssituationen för arbetstagaren som 

arbetar hemma kan anses vara olämplig av arbetsmiljöskäl har arbetsgivaren 

skyldighet att ingripa. Att arbetssituation eller arbetsplatsen är olämplig kan till 

exempel innebära att den har brister i arbetsmiljön. Då kan arbetsgivaren kräva att 

arbetstagaren istället arbetar på sin huvudarbetsplats eller annan arbetsplats som 

uppfyller kraven på arbetsmiljön.104 Att arbetstagarens arbetsplats anses vara 

olämplig kan däremot vara svårt att avgöra om arbetsgivaren inte får tillträde att 

kontrollera den. Det är därför vidare intressant att diskutera om arbetstagarens 

nekande till arbetsgivarens kontroll av arbetsplatsen i hemmet, skulle kunna utgöra 

en grund för arbetsgivarens beslut att kräva att arbetet utförs i arbetsgivarens lokaler 

istället.  

3.3 Samverkan  
Samtidigt som det formella ansvaret för arbetsmiljön är oförändrad i en situation 

där arbetstagaren arbetar hemifrån säger AML att arbetsgivaren och arbetstagaren 

ska samverka för att skapa en god arbetsmiljö.105 Frågan kring hur samverkan ska 

fungera och struktureras vid hemarbete är viktigt för att bibehålla en fungerande 

arbetsmiljö. I relation till detta är det också intressant att se till skyddsombudet roll 

och handlingsutrymme när arbetstagarna jobbar från en annan plats än kontoret.  

3.3.1 Arbetstagare 
Arbetstagarens roll i arbetsmiljöarbetet regleras bland annat i 3 kap 4§ AML. Där 

beskrivs att arbetstagaren har en skyldighet att medverka i det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet hos sin arbetsgivare.106 Arbetstagarna har även rätt till att 

 
104 SOU 1998:115. s. 114 
105 4§ AFS 2001:1  
106 Ericson. Arbetsmiljölagen med kommentar s.110 
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medverka i utformningen av sin arbetssituation. Arbetstagarens samverkan med 

arbetsgivaren blir extra viktigt när arbetstagaren arbetar hemma då arbetsgivarens 

möjlighet att se, agera och åtgärda problem och risker i arbetsmiljön är begränsad. 

För arbetsgivaren som möter sina arbetstagare fysiskt i vardagen är det lättare att 

upptäcka signaler på ohälsa än för den arbetsgivare som har arbetstagare som 

arbetar från arbetsplatser i respektive hem. Genom att själva uppmärksamma och 

rapportera risker i arbetsmiljön till arbetsgivaren kan arbetstagaren delta i 

samverkan kring arbetsmiljöarbetet.107  Vidare ska arbetstagarna även ta hänsyn till 

den försiktighet som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i samband med 

arbetet.  

Arbetstagarna har även en skyldighet att följa de föreskrifter som gäller kring 

arbetsmiljön samt den skyddsutrustning som är tilldelad dem. I ett rättsfall från 

Lunds Tingsrätt kring en arbetsplatsolycka där en anställd skadat sig vid ett fall, 

menade domstolen att olyckan aldrig skulle skett om arbetstagarna följt de angivna 

instruktionerna kring säkerheten på arbetsplatsen. Arbetstagarnas skyldighet att 

följa dessa instruktioner ledde till att produktionschefen inte blev åtalad för 

olyckan.108  

3.3.2 Skyddsombud 
Även skyddsombudet har en roll i att verka för en god arbetsmiljö, en uppgift som 

också blir svårare när arbetstagarna inte arbetar från en och samma plats. 

Skyddsombudets uppgift är att företräda sina kollegor i frågor som rör arbetsmiljön 

på arbetsplatsen. Skyddsombudet på arbetsplatsen har en rätt att delta i planeringen 

av nya arbetsmiljöer men också att påtala brister i den befintliga.109 Vidare har 

skyddsombudet också uppgiften att bevaka att skyddet för risker i arbetsmiljön är 

tillräckligt samt att arbetsgivaren genomför det systematiska arbetsmiljöarbetet.110  

I situationer där även skyddsombudet arbetar från sitt hem är det viktigt att 

skyddsombudet är insatt kring vilket mandat som då gäller. Den rättslig ställningen 

hos skyddsombudet är beroende av aktuellt arbetsställe och skyddsområde. Om 

 
107 Arbetsmiljöverket, Hallå arbetsmiljö – en podd från arbetsmiljöverket avsnitt 7 – hemmakontoret 
(Poddcast), publicerad 2020-09-29.  
108 B3504–3/2003-11-26 (se bl.a. Westergren, Annika., Englund, Thomas, God arbetsmiljö, Göteborg: Tholin 
& Larsson, 2006, s.41)   
109 Steinberg. Skyddsombudsrätt - Skydds-och arbetsmiljöombud – samverkan, ansvar och tillsyn. s. 23 
110 Steinberg. Skyddsombudsrätt -  Skydds-och arbetsmiljöombud – samverkan, ansvar och tillsyn s. 26 
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skyddsombudets hem, eller annan arbetstagares hem anses ha samma 

organisatoriska tillhörighet som kontoret, och därmed också samma arbetsställe och 

skyddsområde, gäller fortfarande den rättsliga ställning som skyddsombudet har. 

Då har skyddsombudet samma mandat som om arbetet skulle ske från kontoret.111 

En problematik som däremot kan uppkomma när arbetstagare arbetar från sina hem 

är att AML endast ger fackföreningarna rätt att utse skyddsombud om det arbetar 

fler än fem arbetstagare på ett arbetsställe. Om arbetstagarens hem inte anses utgöra 

ett arbetsställe enligt AML, finns det inte heller en skyldighet att ha ett 

skyddsombud som övervakar arbetsplatsen. Därför har bedömningen av vad som 

anses vara ett arbetsställe eller skyddsområde stor betydelse för hur 

skyddsombudets roll ska tolkas vid arbete från hemmet.112  I ett uttalande i samband 

med AD 2012 nr 90, angav Arbetsdomstolen att parterna har möjlighet till att göra 

en överenskommelse kring gränserna för ett arbetsställe eller skyddsområde. Detta 

gör det alltså möjligt i enlighet med praxis att vara flexibel kring området som är 

aktuellt, så länge parterna är eniga.113  

Enligt 6 kap 10 § 2st AML får skyddsombud som företräder arbetstagare som utför 

arbete på ett annat arbetsställe än det som dennes arbetsgivare ansvarar för, är den 

arbetsgivare som ansvarar för det stället skyldig att låta skyddsombudet få tillträde 

för att fullgöra sitt uppdrag. Platsen i fråga kan t.ex. vara ett arbetsställe där flera 

bedriver verksamhet som till exempel ett kontorshotell.114 Om denna paragraf även 

ger skyddsombudet tillträde till en arbetstagares bostad har jag ej funnit prövad på 

i domstol. Det anges däremot i SOU 1998:115 att det inte är troligt att arbetstagare 

skulle bli skadeståndsskyldig om hen vägrar ge skyddsombudet tillträde till sin 

arbetsplats i sin bostad för inspektion.115  

 

 

 

 
111 Frick.  Arbetsmiljö – en handbok för chefer och skyddsombud. Specialutgåva med anledning av Corona. 
s.150 
112 SOU 1998:115. s.122 
113 AD 2012 nr. 90 (se bl.a. Ericson. Arbetsmiljölagen med kommentar s.176) 
114 Ericson. Arbetsmiljölagen med kommentar s.230 
115 SOU 1998:115. s.112 
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4. Analys  

4.1 Reglering av arbetsmiljön  

4.1.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Covid-19 pandemin har gjort det tydligare än någonsin hur viktigt det är med ett 

fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och att regleringen kring det är en viktig 

del av AML. Arbetet innebär att arbetsgivaren undersöker, riskbedömer, åtgärdar 

och kontrollerar verksamheten för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.116 

Utan ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete ökar riskerna för ohälsa och 

olycksfall i organisationen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska implementeras 

som en naturlig del av verksamheten och anpassas med utgångspunkt från varje 

arbetsplats unika förutsättningar.117 Detta betyder att det systematiska arbetet ska 

fortgå och anpassas till de förutsättningar som gäller när arbetstagaren arbetar 

hemifrån. Arbetsgivaren förväntas också organisera arbetet så att arbetstagare 

själva också verkar för att förebygga risker och olyckor relaterade till sitt arbete.118 

För att detta ska vara möjligt krävs det att samtliga har den kunskapen som är 

nödvändig kring risker, olyckor och åtgärder.119 Även detta gäller när arbetstagaren 

arbetar hemifrån.  

Det är tydligt att det finns ett behov av att utforma det systematiska 

arbetsmiljöarbetet annorlunda för en situation där arbetstagaren arbetar hemifrån, 

då det är andra risker och problem som är aktuella. Ett exempel är de skyddsronder 

som utförs på arbetsplatsen, där arbetsmiljön undersöks för att få en bild över 

arbetsklimatet på arbetsplatsen.120 Detta kan anses vara en relativt okomplicerad 

uppgift när alla arbetstagare arbetar från samma plats samtidigt men blir betydligt 

mer komplicerat när arbetstagarna istället arbetar från varsina håll. Om den rent 

 
116 Strömberg (red.) Handbok – systematiskt arbetsmiljöarbete. s. 11 
117 Strömberg (red.) Handbok – systematiskt arbetsmiljöarbete s. 11f 
118 8 § AFS 2001:1 
119 6 § AFS 2001:1 
120 Strömberg (red.) Handbok – systematiskt arbetsmiljöarbete s.49 
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fysiska skyddsronden inte kan utföras på grund av att arbetsplatsen är i 

arbetstagarens hem får den istället anpassas till exempelvis kontrollenkäter där 

arbetstagaren själv får bocka av en checklista över vad som överensstämmer. 

Eftersom arbetstagaren är skyldig att medverka i arbetsmiljöarbetet förväntas den 

också vara sanningsenlig i en sådan. Vidare kan den digitalisering som finns idag 

utnyttjas i det förebyggande arbetet när arbetet sker på distans.  

4.1.2 Fysisk arbetsmiljö 
Den fysiska arbetsmiljön är kanske den som är mest påtagligt förändrad när arbetet 

sker från en annan plats än kontoret. Även om arbetet sker ifrån arbetstagarens hem 

måste det fortfarande utföras i en lämplig lokal sett till arbetsmiljön. Arbetsplatsen 

måste vidare vara ergonomiskt riktig med hänsyn till möblering, belysning, skärmar 

osv. för att minska risk för ohälsa och olyckor.121 För att uppfylla de kraven kan 

arbetsgivaren tillhandahålla de möbler och annat som krävs för att arbetstagaren ska 

kunna arbeta riskfritt. Däremot är det inte alla arbetstagare som har möjlighet att 

rymma kontorsmöbler i sin bostad. Troligtvis kan arbetsgivaren då anses ha uppfyllt 

sitt arbetsmiljöansvar i att tillhandahålla möbler till arbetstagaren även om de inte 

brukas.  

 

Andra faktorer kan vara svårare för arbetsgivaren att tillfredsställa när arbetstagaren 

arbetar i hemmet. Det är främst de arbetshygieniska miljöfaktorerna jag då syftar 

på. Luften ska vara av bra kvalitet, ljudnivån tillfredsställande och ljusförhållanden 

lika så.122 På ett kontor är det lättare att kontrollera och ha ett konstant 

tillfredsställande klimat med ljus, ljud och luft, då detta oftast är krav när kontor 

byggs och renoveras.123 Arbetstagares hem har oftast inte den utformningen och 

kraven på den typen av klimat i en bostad har oftast inte funnits tidigare. Till följd 

av pandemins framfart har vi fått läsa i tidningar om hur arbetstagare fått prioritera 

bland de fysiska faktorerna för att kunna arbeta i sina hem. Där pingisbord fått agera 

skrivbord för att arbetstagaren ska kunna sitta i god belysning och ostört från 

familjen eller arbetstagaren som arbetar från garderoben utan dagsljus för det var 

tyst och fanns utrymme till ett ordentligt skrivbord. Det är i sådana situationer 

 
121 Prop. 1976/77:149 
122 D’Oliwa, Arbetsmiljö i praktiken. s. 65ff. 
123 Strömberg (red.) Handbok – systematiskt arbetsmiljöarbete s.49  
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viktigt att arbetsgivaren tillgodoser arbetstagarna med det som behövs för att kunna 

uppfylla arbetsmiljökraven. Finns inte den möjligheten att anpassa arbetstagarens 

arbetsplats i hemmet och arbetsplatsen inte anses fylla kraven på arbetsmiljön kan 

arbetstagaren komma behöva arbeta på annan plats.124   

4.1.3 Psykosocial arbetsmiljö 
Ser vi till den psykiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön vid hemarbete 

måste vi återgå till vikten av ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Gällande den psykosociala arbetsmiljön vid hemarbete ser vi att det finns större risk 

för isolering, ökad arbetsbelastning och otydliga gränser mellan arbetstid och fritid. 

För arbetsgivaren är det av vikt att säkerhetsställa att det finns goda möjligheter till 

samarbete och dialog och för kontakt mellan chef och medarbetare, även om man 

inte nödvändigtvis befinner sig på samma plats. Vidare är det av betydelse att 

arbetstagare ges möjligheten till diskussion kring arbetsmängd, arbetsbelastning 

och gränsdragning i arbetet och att arbetsgivaren tydliggör vilka förväntningar det 

finns i förhållande till arbetet hemifrån.125 Arbetsgivaren bör också ha en 

regelbunden kontakt med sina arbetstagare. Vid en arbetssituation på ett kontor 

finns det fler möjligheter till dialog och samtal med arbetstagarna som bidrar till en 

social tillhörighet och gemenskap, detta bör fortgå även när arbetstagaren arbetar 

hemifrån. Vidare är det också viktigt att företagets resurser är tillgängliga för den 

som arbetar hemma också, till exempel teknisk personal då arbete hemifrån ställer 

större krav på fungerande teknik.126 Problem som uppkommer vid arbete hemifrån 

kan uppfattas som mer stressande än om motsvarande situation skett på kontoret, 

därför är det viktigt att säkerhetsställa att resurserna är tillgängliga även för den som 

arbetar hemifrån.  

Det ska inte heller glömmas att det troligtvis kan uppkomma psykiska 

arbetsmiljökonsekvenser på hemarbetet även för den arbetstagaren som arbetar från 

kontoret. Det finns en risk att deras arbetsbelastning ökar i samband med att vissa 

arbetsuppgifter kan vara kopplade till tillgängligheten på kontoret.  

 
124 SOU 1998:115. s. 114 
125 Steinberg. Skyddsombudsrätt - Skydds-och arbetsmiljöombud – samverkan, ansvar och tillsyn s. 119.  
126 9 § AFS 2015:4 
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4.2 Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar vid arbete från 
hemmet 

4.2.1 Gränslöst arbete 
Det gränslösa arbetet är ett sätt att benämna det idag mer flexibla arbetet som är ett 

resultat av informationsteknisk utveckling.127 Arbetet är organiserat så att tid, plats 

och arbetsuppgifter saknar tydliga gränser vilket föranleder en del problem för 

arbetsgivaren då arbetet sker utanför dess kontroll men fortfarande under dess 

ansvar.128 Ett ansvar som inte heller i nuläget går att avtala bort.129 Detta flexibla 

sätt att arbeta ställer högre krav på arbetsgivarens systematiska arbete. Idag 

appliceras en lagstiftning som är grundad när arbete främst skedde på en och samma 

plats, på ett sätt att arbeta som är nästintill tvärtemot den arbetssituation som var 

när arbetsmiljölagen togs fram år 1977.130 Detta nya sätt att arbeta får konsekvenser 

både för arbetsplats och individ. Om vi däremot ser till den teknologiska utveckling 

som skett kring att möjliggöra distansarbete till följd av Covid-19 pandemin, ser vi 

stora framsteg som underlättar det systematiska arbetsmiljöarbetet och ett flexibelt 

sätt att arbeta. Detta genom framtagandet av virtuella mötesrum samt nya digitala 

möjligheter att umgås, samtala och samarbeta med kollegor. Min uppfattning är att 

vi ska förvänta oss ytterligare utveckling av verktyg som underlättar denna form av 

flexibelt arbete.  

I ett samhälle där gränslöst arbete blir allt vanligare är det viktigt att säkerställa att 

de organisatoriska, administrativa, arbetsrättsliga och fackliga strukturerna är 

utformade för att inkludera sådant arbete, och även annat arbete som avviker från 

det som tidigare ansågs vara ”normen”. Det är också viktigt att arbetsgivaren i det 

här fallet utformar arbetet så att det går att få en hälsosam balans mellan 

flexibiliteten och känslan att ständigt behöva vara tillgänglig. Ett sätt att göra detta 

är genom att tydliggöra vad som förväntas av arbetstagaren och förväntningarna på 

hur hemarbetet ska utföras. Detta kan göras genom individuella avtal som då kan 

fungera som ett ramverk med tydligare mål med målbild, tidsåtgång och 

omfattning.  

 
127 Arbetsmiljöverket, Vägledning om arbetsmiljöutmaningar i ett gränslöst arbetsliv.  Stockholm: 
Arbetsmiljöverket. 2018. 
128 Eklöf. Psykosocial arbetsmiljö – begrepp, bedömning och utveckling. s.62 
129 SOU 1998:115. s. 109 
130 Arbetsmiljöverket, Historik – arbetsmiljö nu och då 
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4.2.2 Begränsningar i arbetsgivarens arbetsmiljöarbete  

4.2.2.1 Integritet 

En av de tydligaste begränsningarna kring arbetsgivarens arbetsmiljöarbete när 

arbetstagaren jobbar från sitt hem är arbetstagarens rätt till personlig integritet. 

Även om begreppet personlig integritet saknar vedertagen definition i svensk rätt 

och betydelsen kan variera beroende på kontext så finns det flera uttalanden kring 

vad personlig integritet kan anses innebära. Datalagstiftningskommitén talar om 

personlig integritet som en prima-facie-rättighet där individen själv ska få 

bestämma när personliga uppgifter används men att den rätten inskränks om 

viktigare intressen står i konflikt med den personliga integriteten.131 Vad som anses 

vara viktigare intressen är en tolkningsfråga. Dataskyddsföreningen uttalade sig i 

frågan och menar att ett viktigare intresse står i linje med rättsordningen, 

exempelvis att verksamheten ska anses vara laglig och seriös.132  

Det är därmed vidare intressant att diskutera om arbetsmiljöfrågor kan anses vara 

av ett sådant viktigare intresse. Troligtvis skulle det gå att argumentera för att så är 

fallet då mycket av arbetsmiljöarbetet är lagstiftat och krävs för att säkerhetsställa 

en god hälsa hos arbetstagaren.  

I det sammanhanget är det även intressant att diskutera ramen för hur långt den 

personliga integriteten sträcker sig i förhållande till de viktiga intressena. Är det 

rimligt att kräva att en arbetstagare möblerar om i sitt hem för att följa kraven på 

fysisk arbetsmiljö eller handlar det snarare om att arbetsgivaren ska erbjuda möbler, 

tydliggöra sina förväntningar och sedan ha möjlighet att inspektera arbetsmiljön? 

Det är sannolikt det sistnämnda. Ser vi till SOU 1998:115 kan också arbetsgivaren 

kräva att arbetstagaren jobbar på annan plats om inte kraven på arbetsmiljön kan 

uppfyllas.133 Jag tolkar att detta också kan innebära att om inte arbetstagaren ger 

arbetsgivaren möjlighet att kontrollera att kraven på arbetsmiljön uppfylls, kan 

också arbetsgivaren begränsa arbetstagarens möjlighet att arbeta hemma. Viktigt 

dock att påpeka är att kontrollera inte behöver innebära tillträde till bostad utan att 

 
131 SOU 1978:54 s. 39 
132 Grahn & Kjällström. Anställdas integritetsskydd- och dataskyddsförordningen. s. 93 
133 SOU 1998:115. s. 114 
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med ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete kan kontroll av arbetsmiljön ske 

på andra sätt.  

Idag arbetar en stor del av arbetstagare digitalt och möjligheterna att utveckla 

arbetsmiljöarbetet med hjälp av tekniken är stora. Föreskriften kring 

bildskärmsarbete som tar upp att kontroll av arbetstagarnas insats inte får göras utan 

samtycke är från år 1998. Även om den paragrafen är lika aktuell idag som då finns 

det andra aspekter i regleringen kring dataupptagning som behöver utvecklas för att 

vara mer aktuell i nutid. Enligt AFS:en kan det anses integritetskränkande och öka 

den psykiska belastningen i arbetet om upptagning av data om arbetstagarens jobb 

sker utan arbetstagarens vetskap.134 Detta är, enligt AML, inte är förenligt med 

kraven på en god arbetsmiljö. Med ett godkännande från arbetstagaren får 

arbetsgivaren dock möjlighet att registrera inloggningar, aktivitet och prestation. 

Även delar av arbetsgivarens arbetsmiljöarbete vid hemarbete kan underlättas då 

tekniken ger möjlighet till möten ansikte mot ansikte fast på distans och snabba 

enkätundersökningar.  

4.2.2.2 Arbetstid 

I samband med att arbetslivet blir med flexibelt blir möjligheterna att utföra arbetet 

på olika tider och platser utökade. Detta kan både ses som positivt och negativt för 

arbetstagarna. Många arbetstagare uppskattar den flexibilitet med arbetstiden som 

arbete hemifrån innebär, andra mår dåligt och känner en press att jobba övertid för 

att hinna med de arbetsuppgifter som är tilldelade. Oregelbundna och oreglerade 

arbetstider kan leda till långa och intensiva arbetsveckor och kan medföra risker 

och påverka vila och återhämtning.135 Arbetsgivaren har en skyldighet att ta hänsyn 

till de risker som är kopplade till arbetstidsförläggningen samt att arbetsgivaren ska 

vidta de åtgärder som behövs för att motverka att arbetstidsförläggningen leder till 

ohälsa hos arbetstagaren.136 Däremot utgör den minskade insynen över 

arbetstagarens arbetstidsförläggning en begränsning för arbetsgivaren att uppfylla 

sitt arbetsmiljöansvar.  

 
134 AFS 1998:5 
135 Arbetsmiljöverket, Vägledning om arbetsmiljöutmaningar i ett gränslöst arbetsliv 
136 12§ AFS 2015:4 
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För att underlätta arbetet då insynen är begränsad är det viktigt att arbetsgivaren 

upprättar policys kring tillgänglighet och arbetstider i samband med hemarbete och 

vidare tydliggöra hur oreglerade arbetstider ska hanteras. Arbetstidspolicys hade till 

exempel kunnat klargöra vad som gäller kring den problematik som uppkommer 

kring arbetstidsförläggning som att till exempel svara på mail på kvällstid osv. som 

nu aktualiseras när större mängd arbetare jobbar hemifrån.   

En annan diskussion som blir aktuell i samband med arbetstidsförläggning vid 

hemarbete är kring gränsdragningen mellan arbete och fritid. Det är där 

betydelsefullt att belysa problematiken och riskerna som uppkommer när det inte 

finns en tydlig gräns mellan arbete och fritid. Vid mer normativa arbetsförhållanden 

kan ett kontor fungera som en tydlig skiljevägg för arbetstagaren. När arbetet nu 

sker hemifrån måste arbetsgivaren även här upprätta policys för att inte riskerna på 

lång sikt ska innebära ohälsa. Gränserna mellan arbetstid och fritid ska vara lika 

tydliga vid hemarbete som vid arbete från kontoret för att arbetstagaren ska kunna 

stänga av arbetet och återhämta energi.  

Ett scenario som blir intressant i diskussionen kring arbetstid och arbetsmiljö i 

hemmet är den kring den pandemi som pågår i skrivande stund. När arbetet för flera 

arbetstagare flyttat till arbetstagarnas bostad är det inte helt ovanligt att det är fler 

än en person som jobbar från samma bostad, där det även kan finnas barn på plats 

som är hemma från skola och förskola. Dessa faktorer kan göra att arbetstagaren 

måste vara mer flexibel med just arbetstiden för att till exempel kunna ha en 

ordentlig arbetsplats som är tyst och lugn. Kanske måste föräldrar dela på ansvaret 

för barnen och då får arbeta igen sina arbetsuppgifter på kvällen för att hinna med 

allt. Detta belyser vikten av att arbetsgivaren kan säkerställa, med begränsad insyn, 

att arbetstagaren får den återhämtning och dygnsvila som krävs för att minska 

risken för ohälsa och olyckor.  

4.2.2.3 Olyckor och tillbud 

En del av arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete är att undersöka de risker 

som finns i arbetsmiljön och åtgärda dem.137 När arbetstagaren jobbar på annan 

plats än kontoret blir då arbetsgivarens möjlighet att styra utformningen av 

 
137 Steinberg. Skyddsombudsrätt - Skydds-och arbetsmiljöombud – samverkan, ansvar och tillsyn s 176 
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arbetsplatsen begränsade vilket påverkar ansvarsförhållandet kring olyckor som 

sker på arbetsplatsen och hemmet. Problematiken ligger i att den bristande insynen 

i hemmet där arbetet sker begränsar möjligheten att åtgärda eventuella risker för 

olyckor som finns om inte arbetstagaren själv påpekar och rapporterar dessa till 

arbetsgivaren. Det är därav av stor betydelse att arbetsgivaren tydliggör vikten av 

att arbetstagaren rapporterar dessa risker.  

 

Vidare är det svårt för arbetsgivaren att göra en bedömning kring de olyckor och 

tillbud som sker när arbetsgivaren inte har insyn eller kontroll över arbetsplatsens 

utformning. För att en olycka ska anses vara en arbetsplatsolycka ska det bevisligen 

finnas ett samband mellan olyckan och arbetet.138 Som vi kan utläsa i de rättsfall 

som tagits upp i gällande avsnitt i uppsatsen, behöver olyckan inte specifikt ha skett 

på arbetsplatsen för att anses vara en arbetsolycka utan endast ett samband till 

arbetet behövs bevisas. Det blir därmed också svårt att dra gränser kring olyckor 

och tillbud som sker under arbetstid i hemmet där arbetsplatsen inte heller är lika 

tydlig. Anses det vara en arbetsolycka om arbetstagaren bränner handen på 

spisplattan i köket om köket agerar arbetsplats och arbetstagarens fokus ligger på 

ett konferenssamtal över telefon? Det är en problematik som vidare behövs 

diskuteras.  

 

Jag har tidigare i analysen nämnt dilemmat kring de arbetstagare som inte har plats 

för de möbler som tillhandahålls av arbetsgivaren. Om det kan anses att 

arbetsgivaren uppfyllt sitt arbetsmiljöansvar i att erbjuda möblerna, 

skyddsutrustningen eller annat som krävs för att förebygga olycka och det ändå sker 

en olycka skulle domen från Lunds Tingsrätt kunna tolkas som att arbetsgivaren 

inte ska ses ansvarig.139 Det skulle däremot krävas en dom från högsta instans kring 

detta för att utfallet skulle tolkas som helt gällande. Arbetstagaren har däremot en 

skyldighet att påpeka de risker som finns i arbetsmiljön och arbetsgivaren är skyldig 

att förebygga dessa.140 Påpekar arbetstagaren i den situationen att tex. möblerna inte 

 
138 RÅ 2007 ref.1, Regeringsrätten, 2007-01-18, Mål 3633–05 
139 B3504–3/2003-11-26 (se bl.a. Westergren, Annika., Englund, Thomas, God arbetsmiljö, Göteborg: 
Tholin & Larsson, 2006, s.41)   
140 Ericson. Arbetsmiljölagen med kommentar s.110 
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får plats bör arbetsgivaren se över möjligheten för arbetstagaren att arbeta från 

annan plats som uppfyller kraven på arbetsmiljön.141  

 

Fortsättningsvis finns det även en särskild risk kring att en stor del av de 

arbetstagare som arbetar från sina hem också arbetar ensamma. Ensamarbetet kan 

innebära en större risk för ohälsa och olycksfall och konsekvenserna för sådana 

händelser kan bli större om ingen är där att hjälpa till.  

 

Sammanfattningsvis blir det påtagligt att ett fungerande systematiskt 

arbetsmiljöarbete är betydelsefullt för att förebygga att olyckor och tillbud sker i 

arbetstagarens hem under arbetstid. Skulle inte det systematiska arbetsmiljöarbetet 

och samverkan med arbetstagaren fungera säger praxis att arbetsgivaren har rätt att 

anse att en arbetsplats inte är lämplig om den inte uppfyller de krav som finns på 

arbetsmiljön.142 Det finns även ett behov av att tydliggöra vart arbetsplatsens 

gränser är och under vilka tider som arbetet sker för att få en omfattande bild över 

när arbetsgivaren har ett ansvar, för att då också lättare kunna avgöra när olyckan 

är en arbetsolycka eller tillbud och när olyckan skett på fritiden. Frågan kan bli 

vidare relevant i försäkringsfrågor och arbetstagarens rätt till rehabilitering.  

4.2.4 Samverkan 
Det är tydligt att samverkan är essentiellt när arbetet sker hemifrån. Då 

arbetsgivarens möjlighet till insyn, kunna agera och åtgärda problem och risker är 

begränsad och arbetsgivaren kan inte springa och kolla varje dag att allt står rätt till. 

Arbetstagarens medverkan i arbetet och samverkan blir essentiell för att 

arbetsmiljöarbetet ska fungera. På ett sätt lägger man över en del av ansvaret på 

arbetstagaren och förlitar sig att arbetstagaren ska rapportera till arbetsgivaren när 

problem och risker uppstår. Vi kan tydligt läsa i AML att arbetstagaren har ett 

ansvar för att samarbeta kring arbetsmiljön.143 Även här blir det viktigt att 

arbetsgivaren tydliggör vilka förväntningar och krav det finns på arbetsmiljön och 

hur dessa ska uppfyllas.  

 
141 Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljö när du arbetar hemifrån. 2020-10-12 (https://www.av.se/halsa-och-
sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/arbetsmiljon-
vid-hemarbete/ ) hämtad: 2020-12-09 
142 SOU 1998:115. s. 114 
143 Ericson. Arbetsmiljölagen med kommentar s.110 
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Skyddsombudet har också en viktig roll i arbetsmiljöarbetet och verkan för en god 

arbetsmiljö på arbetsplatsen. Skyddsombudet för både talan för arbetstagarna men 

hjälper också arbetsgivaren på många sätt att påvisa möjliga risker i arbetet.144 Det 

är påtagligt att arbetsmiljöarbetet blir svårare även för skyddsombudet när arbetet 

flyttar till arbetstagarnas hem och arbetet inte sker från ett avgränsat ställe. Det är 

vidare viktigt att skyddsombudet är insatt i vilket mandat hen innehar när arbetet 

sker på distans. Skyddsombudets roll är något som måste ses över och tydliggöras 

nu när mycket större delar av arbetet sker på distans och digitalt.  

Det är också märkbart att den för närvarande pågående pandemin har skapat en svår 

situation som ställer höga krav på både arbetsgivare, arbetstagare och 

skyddsombud. För att allt ska fungera måste alla samarbeta, kring riskrapportering, 

systematiskt arbetsmiljöarbetet och åtgärder. Flera av de begränsningar i 

arbetsmiljöarbetet som arbetsgivaren möter när arbetet sker hemifrån istället för ett 

gemensamt kontor går att underlätta om det finns en fungerande samverkan på 

arbetsplatsen. Även om det i slutändan är arbetsgivaren som har det huvudsakliga 

ansvaret, fungerar inte arbetet utan samverkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 
144 Steinberg. Skyddsombudsrätt - Skydds-och arbetsmiljöombud – samverkan, ansvar och tillsyn. s. 23 
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5. Sammanfattning och slutsatser 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att arbetsgivaren har samma ansvar för 

arbetsmiljön för den arbetstagare som arbetar hemifrån. Det generella syftet med 

AML är att säkerställa en god och säker arbetsmiljö och lagen gäller för all 

verksamhet där arbetstagare utför någon form av arbete för arbetsgivarens räkning. 

Även om AML inte innehåller några särskilda bestämmelser för arbete på distans 

eller hemifrån är den alltså gällande oavsett om arbetstagaren arbetar från sitt hem, 

kontoret eller annan plats.   

När AML antogs 1977 såg arbetsmarknaden annorlunda ut än vad den gör idag. 

Den ökade flexibiliteten i dagens arbetsliv föranleder en form av gränslöshet som 

behövs hanteras av arbetsgivaren. Vidare står arbetsgivaren inför flertal rättsliga 

begränsningar i arbetsmiljöarbetet när tid och plats för arbetstagarens arbete blir 

mer flexibelt. Dessa begränsningar återfinns i samband med arbetstagarens rätt till 

personlig integritet, arbetstidslagstiftningen och ansvarsförhållandet vid olyckor 

och tillbud.  

Det är tydligt att två av de absolut viktigaste faktorerna för att arbetsgivarens 

arbetsmiljöarbete ska fungera när arbetstagaren jobbar från sitt hem är ett 

välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete samt en fungerande kommunikation 

och samverkan med arbetstagarna. Utan ett fungerande systematiskt 

arbetsmiljöarbete ökar riskerna för olycksfall i organisationen. Det är även viktigt 

att tydliggöra vad som förväntas av arbetstagaren och förväntningarna på hur 

hemarbetet ska utföras är ett sätt för arbetsgivaren att minska risker i arbetsmiljön. 

Vidare så medför arbetstagarens utförande av arbetet ifrån sitt hem en viss utökning 

av arbetstagarens ansvar relaterat till arbetsmiljöarbetet. Detta medför en form av 

ansvarsförskjutning i genomförandet av arbetsmiljöarbetet och utförandet av 

arbetsmiljöuppgifter.  
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Slutligen är det av vikt för arbetsgivaren att säkerställa att de organisatoriska, 

administrativa, arbetsrättsliga och fackliga strukturerna är utformade för att 

inkludera detta flexibla sätt att arbeta. 
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