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Summary 
In recent years working from home has become much more prevalent. It is 
predicted that the physical, regular workplace will become even less 
important in the future and that more people will want to work remotely in 
whole or in part. A revised EU directive gives parents of young children and 
carers the opportunity to request to work remotely for care reasons. Early 
on, Sweden’s labour market partners drew up guidelines for how a 
collective agreement at EU level on telework should be implemented in the 
Swedish context, in order to create a competitive economy. 
 
Swedish labour law in general does not distinguish between those who work 
remotely and those who work in their regular workplace, which is why it 
seems that no major legal regulations have been required for the described 
adjustment. Upon closer examination, however, it is evident that regulations 
for the work environment and occupational injury insurance differ to some 
extent, depending on whether an employee works from home or not.  
 
An important part of labour law consists of the law on occupational safety 
and health, which is a protective legislation of public law. According to The 
Swedish Work Environment Act, WEA, the employer is ultimately 
responsible and therefore obliged to take all necessary measures in order to 
avoid work-related accidents and injuries. Similarly, the employer’s 
responsibility for occupational safety and health encompasses employees 
working from home. WEA also states that the employee must cooperate 
with the employer and is expected to act in accordance with WEA. 
 
In the Swedish Work Environment Authority's revised provision on the 
formation of the workplace (AFS 2020:1), the employee's home is now 
excluded, since it is considered beyond the employer's disposal. This essay 
clarifies what the revised provision means for the employee and emphasizes 
that the employer's responsibility is in no way reduced or transferred to the 
employees working from home. An employer cannot demand to be allowed 
to enter the employee's home, hence it is merely through a civil law 
agreement with the employee that the employer can access and gain 
influence over the workplace at home. 
 
In Sweden, the employer’s responsibility for occupational safety and health 
is historically based on requirements which emerged with the 
industrialization. Early 20th century occupational safety and health 
protection included both preventive rules and compensation rules in the 
event of an accident. However, these rules excluded home-based employees 
because they were considered beyond the employer’s control. Not until the 
1950s did the occupational injury insurance finally cover employees 
working from home. Even today, there is a presumption from the 1950s that 
all accidents that occur in the workplace constitute occupational accidents, 
while an accident that occurs in the employee's home requires a direct 
causal connection with the work tasks for it to be approved as an 
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occupational injury. Although the rules differ depending on where the 
employee performs their work, it cannot be said that the rules would mean 
that the employee is uninsured in his work. 
 
The regulations for the work environment and occupational injury insurance 
thus share a common historical origin, but have no mutual connection today. 
This essay shows that a conflict of norms has arisen between the 
regulations.  
 
Based on the systematic work environment management, the employer must 
ensure that the workplace is ergonomically designed and that the employee 
avoids stress-related injuries. However, home-based employees are 
uninsured as soon as they take a break from their main work tasks. This 
applies to both the general and the collectively agreed occupational injury 
insurance. The home-based employee must therefore obtain an individual 
accident insurance, in order not to risk being uninsured if an accident should 
occur as a result of the stretching exercises.  
 
Since both the WEA and the occupational injury insurance constitute 
protection legislation for the employee, this essay concludes that this is a 
problem that needs to be resolved. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: homework, telework, telecommuting, remote work, employer’s 
responsibility for occupational safety and health, safety and health at 
workplace, work environment, formation of the workplace, workrelated 
injuries, occupational damage, occupational injury insurance 
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Sammanfattning 
Att arbeta hemifrån har de senaste åren blivit allt vanligare. Inför framtiden 
spås att den fysiska, ordinarie arbetsplatsen kommer att bli än mindre viktig 
och att fler kommer att vilja arbeta på distans helt eller delvis. Ett reviderat 
EU-direktiv ger dessutom småbarnsföräldrar och anhörigvårdare möjlighet 
att begära att få arbeta på distans av omsorgsskäl. Arbetsmarknadens parter 
har sedan länge dragit upp riktlinjer för hur ett kollektivavtal på EU-nivå om 
distansarbete ska genomföras i svensk rätt, i syfte att skapa en 
konkurrenskraftig ekonomi.  
 
Den svenska arbetsrätten gör i princip ingen skillnad mellan den som arbetar 
på distans och den som arbetar på sin ordinarie arbetsplats, varför inga 
större lagregleringar har krävts för den beskrivna omställningen. Det är dock 
en sanning med modifikation – eftersom regelverken för arbetsmiljön och 
arbetsskadeförsäkringen i viss mån skiljer sig åt beroende på var den 
anställde arbetar.  
 
En viktig del av arbetsrätten utgörs av arbetsmiljörätten, som är en 
skyddslagstiftning av offentligrättslig karaktär. Arbetsmiljölagen pekar ut 
arbetsgivaren som ytterst ansvarig och ålägger denne att vidta alla åtgärder 
som krävs för att undvika ohälsa och olyckor. Arbetsmiljöansvaret gäller på 
samma sätt då arbetstagaren arbetar hemifrån. Lagen anger också att 
arbetstagaren ska samverka med arbetsgivaren och att denne har en 
arbetsmiljörättslig aktivitetsplikt för egen del.  
 
I Arbetsmiljöverkets reviderade föreskrift om arbetsplatsens utformning 
(AFS 2020:1) är arbetstagarens hem numera undantaget, då det är utom 
arbetsgivarens rådighet. Uppsatsen klarlägger vad den nya bestämmelsen 
innebär för arbetstagarens del och att arbetsgivarens arbetsmiljöansvar inte i 
någon mån inskränks eller överförs till arbetstagaren, genom att den senare 
arbetar hemifrån. En arbetsgivare kan inte kräva att få anpassa 
arbetstagarens hem, men genom ett civilrättsligt avtal med arbetstagaren kan 
arbetsgivaren få tillträde till och inflytande över arbetsplatsen. 
 
Arbetsmiljöansvaret bottnar historiskt i kraven på arbetarskydd, som väcktes 
i och med industrialiseringen av Sverige. Det tidiga 1900-talets 
arbetarskydd omfattade både förebyggande regler och ersättningsregler vid 
olycksfall. Reglerna undantog dock hemarbete under mycket lång tid – 
eftersom hemarbetet var utom arbetsgivarens kontroll. Först på 1950-talet 
kom arbetsskadeförsäkringen att omfatta arbete som utförs i arbetstagarens 
hem. Än idag gäller en presumtion från 1950-talet om att alla olycksfall som 
inträffar på arbetsplatsen utgör arbetsolycksfall, medan en olycka som 
inträffar i arbetstagarens hem kräver ett direkt orsakssamband med 
arbetsuppgifterna för att godkännas som arbetsskada. Trots att reglerna 
skiljer sig kraftigt åt beroende på var arbetstagaren utför sitt arbete, kan det 
inte sägas att reglerna skulle innebära att arbetstagaren är oförsäkrad i sitt 
arbete. 
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Regelverken för arbetsmiljön och arbetsskadeförsäkringen har således ett 
gemensamt historiskt ursprung men saknar idag inbördes koppling. 
Uppsatsen visar istället att en normkonflikt kommit att uppstå mellan 
regelverken. 
 
Arbetsgivaren måste utifrån sitt systematiska arbetsmiljöarbete se till att 
arbetsplatsen är ergonomiskt utformad och att arbetstagaren med jämna 
mellanrum rör på sig för att undvika belastningsskador. Den som arbetar 
hemifrån är dock oförsäkrad så snart denne tar en paus från sina 
huvudsakliga arbetsuppgifter och rör på sig. Det gäller både enligt den 
allmänna och den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen. Den som 
arbetar hemifrån måste därför teckna en individuell olycksfallsförsäkring, 
för att inte riskera att vara oförsäkrad om en olycka skulle inträffa till följd 
av pausrörelserna.  
 
Eftersom både arbetsmiljörätten och arbetsskadeförsäkringen utgör 
skyddslagstiftning för arbetstagaren, är uppsatsens slutsats att någonting 
behöver göras åt det påvisade problemet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: hemarbete, distansarbete, arbetsmiljö, arbetsmiljöansvar, 
arbetsplatsens utformning, arbetsskadeolycka, arbetsskadeförsäkring 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Det är inte alla förunnat att arbeta hemifrån. Friheten, tidsvinsten och 
flexibiliteten lockar – men att övergå till att arbeta på distans kan också ha 
en baksida. Förutom att arbetslivet plötsligt riskerar att inkräkta på fritiden 
och familjelivet, kan omställningen väcka en del frågetecken. I 
fackförbundet Akavias medlemstidning har hemmakontoret pekats ut som 
en juridisk gråzon – inte minst gällande arbetsmiljöansvaret och 
arbetsskadeförsäkringen, som uppges bygga på ett föråldrat regelverk.1 
Sveriges ingenjörer menar å sin sida att Arbetsmiljöverkets nya regler om 
arbetsplatsens utformning försvårar för hemarbetare att ställa krav på 
arbetsgivaren och att reglerna måste göras om.2 
 
Inför framtiden spås att den fysiska, ordinarie arbetsplatsen kommer att få 
allt mindre betydelse. Mycket tyder på att pandemin Covid-19 har tvingat 
fram nya arbetssätt som varit oväntat effektiva, vilket i förlängningen skulle 
kunna ge varaktiga förändringar på arbetsmarknaden.3 Genom en revidering 
av EU:s föräldraledighetsdirektiv kommer småbarnsföräldrar och 
anhörigvårdare framöver kunna begära att få arbeta på distans, i syfte att 
skapa en större balans mellan arbete och familjeliv.4 
 
Sett ur ett europeiskt perspektiv har andelen arbetstagare som helt eller 
delvis arbetar hemifrån i Sverige varit hög under lång tid. De svenska 
arbetsrättsliga bestämmelserna gör i princip ingen åtskillnad mellan den som 
arbetar på sin ordinarie arbetsplats och den som arbetar hemifrån. 
Omställningen har därför inte krävt någon särskild lagreglering för svenskt 
vidkommande.5 Ett stort antal arbetstagare har slutit någon form av 
distansarbetsavtal med sin arbetsgivare, men minst lika vanligt är att 
tjänstemän har oreglerad arbetstid och delar sin arbetstid mellan kontoret 
och hemmet eller har en muntlig överenskommelse med sin chef om att 
emellanåt arbeta hemifrån.6  
                                                
1 Akavia Aspekt: Juridisk gråzon på hemmakontoret, 
<https://www.akaviaaspekt.se/arbetsmiljo/juridisk-grazon-pa-hemmakontoret/>. 
2 Sveriges Ingenjörer: Hemarbete kräver handfasta regler för arbetsmiljön, 
<https://www.sverigesingenjorer.se/aktuellt-och-press/nyheter/210204-hemarbete-kraver-
regler/>. 
3 Skr. 2020/21:92 s. 17. En god miljö för framtiden. Regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–
2025. 
4 Se art. 9 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)2019/1158 av den 20 juni 2019 om 
balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av 
rådets direktiv 2010/18/EU samt SOU 2020:81 Genomförande av balansdirektivet – balans 
mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare, s. 17. Bestämmelsen ska vara 
implementerad i svensk rätt senast i augusti 2022. 
5 SOU 1998:115 s. 29 Distansarbete. 
6 RAP 2016:2 Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning, s. 32. Kvinnors och mäns 
arbetsvillkor – betydelsen av organisatoriska faktorer och psykosocial arbetsmiljö för 
arbets- och hälsorelaterade utfall. 
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Även om ett distansarbetsavtal kan ställa krav på hur distansarbetarens 
arbetsplats ska utformas och ange vem som ska bekosta nödvändig 
utrustning, finns påtagliga risker med arbetet. Flera studier visar att 
arbetstiderna snart blir gränslösa och att området för belastningsergonomi 
förbises, till följd av att arbetsmiljön inte har tillgodosetts fullt ut.7  
 
Arbetsgivaren svarar enligt lag för att förebygga att arbetstagarna inte blir 
sjuka eller skadade. Till samma ansvar hör att arbetsgivaren ska samverka 
med medarbetarna för att säkerställa en god arbetsmiljö även då arbetet sker 
hemifrån, samt vidta en riskbedömning inför att den anställde börjar 
distansarbeta.8 Den 1 januari 2021 började Arbetsmiljöverkets nya föreskrift 
om arbetsplatsens utformning att gälla.9 Den reviderade föreskriften 
omfattar dock inte längre arbetsmiljön för den som arbetar hemifrån – 
eftersom hemmet är utom arbetsgivarens rådighet.10 
 
Skulle olyckan vara framme när arbetstagaren arbetar hemifrån, gäller inte 
heller arbetsskadeförsäkringen på samma sätt som på den ordinarie 
arbetsplatsen. När ett olycksfall inträffar i arbetstagarens hem måste skadan 
ha ett direkt orsakssamband med arbetsuppgifterna för att försäkrings-
ersättning ska beviljas, till skillnad från om olyckan skett på den ordinarie 
arbetsplatsen.11  
 
Frågan är vad dessa regelskillnader betyder för den som arbetar hemifrån 
och om regelverken är tillräckliga för att sätta arbetstagaren i samma 
situation som om denne arbetat på sin ordinarie arbetsplats. 
 

1.2 Syfte  
Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka skillnaderna mellan 
regelverken för den som arbetar hemifrån och den som arbetar på sin 
ordinarie arbetsplats. I förstudierna av ämnet har framkommit att den 
svenska arbetsrätten inte gör någon större skillnad mellan den som arbetar 
hemma och den som arbetar på sin ordinarie arbetsplats.12 De tematiska 
områdena för uppsatsens frågeställningar utgörs därför mer specifikt av 
arbetsmiljöansvaret och arbetsskadeförsäkringen, vars bestämmelser och 
regeltillämpning skiljer sig åt beroende på var den anställde arbetar.  

                                                
7 SOU 2017:24 s. 186-187 Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för 
arbetsmiljön? 
8 Se 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen (1977:1160), härefter AML samt 2 § AFS 1982:3 
Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om ensamarbete. 
9 Se AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning.  
10 Se 4 § 1 p. AFS 2020:1 samt därtill hörande allmänna råd. 
11 Se § 5, AFA Försäkring: Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA, Försäkringsvillkor 
per 2021-01-01, samt Carlsson, Mia, Arbetsskada: samspelet mellan skadestånd och andra 
ersättningsordningar, Jure, Stockholm, 2008, s. 509.  
12 Se exempelvis Nyström Birgitta: ’Telework in Sweden’ ur: Blanpain, Roger (red.), 
European Framework Agreements and Telework: Law and Practice, A European and 
Comparative Study, Kluwer Law International BV, Alphen aan den Rijn, 2007, s. 226 och 
SOU 1998:115 s. 29. 
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Det koncentrerar uppsatsens utredning till två huvudsakliga rättsområden – 
arbetsmiljörätten och försäkringsrätten – två områden som kan tyckas vara 
vitt skilda, men som har ett gemensamt förflutet i det tidiga 1900-talets 
regler kring arbetarskydd. 
 
Syftet med uppsatsen är att utreda vad gällande rätt säger om 
arbetsmiljöansvaret, arbetstagarens eget ansvar och arbetsskade-
försäkringens villkor för den som arbetar hemifrån, för att diskutera om 
nuvarande regelverk kan leda till att arbetstagaren kommer i ett sämre 
rättsligt läge genom att arbeta hemifrån i stället för på sin ordinarie 
arbetsplats. Med sämre rättsligt läge menas att rättsreglerna kan vara 
konstruerade på eller utfalla på ett sådant sätt att de innebär en klar nackdel 
för arbetstagaren ur ett jämförelseperspektiv eller att de till och med kan 
leda till att arbetstagaren gör en rättsförlust.  
 
Såsom den rättsdogmatiska metoden bjuder, innebär uppsatsens syfte även 
konstruktiva överväganden de lege ferenda. 
 

1.3 Frågeställningar 
För att nå uppsatsens syfte, kommer följande frågeställningar att besvaras: 
 

- På vem placeras arbetsmiljöansvaret då arbetstagaren arbetar 
hemifrån? 

- Innebär de arbetsmiljörättsliga bestämmelserna att 
arbetsmiljöansvaret i någon mån förskjuts från arbetsgivaren till 
arbetstagaren, då arbetstagaren arbetar hemifrån?  

- Under vilka förutsättningar kan ett olycksfall räknas som 
arbetsskada då en arbetstagare arbetar hemifrån och skadar sig?  

- Riskerar arbetstagaren utifrån svaren på ovanstående frågor att 
komma i ett sämre rättsligt läge eller göra en rättsförlust genom att 
arbeta hemifrån? 
 

1.4 Avgränsningar 
I utredningen av ovan angivna frågeställningar, har jag valt att avgränsa 
uppsatsen enligt följande.  

 
För det första behandlar uppsatsen enbart situationen för arbetstagare, 
utifrån vad som faller in under det svenska arbetstagarbegreppet i en svensk 
kontext. Begreppet har sitt ursprung i det civilrättsliga arbetstagarbegreppet, 
såsom det utformats i rättsfallet NJA 1949 s. 768 och därefter kommit att 
utvecklas i AD:s praxis.13 Egenanställdas och uppdragstagares arbetsmiljö 
samt gränsöverskridande distansarbete kommer därmed inte att behandlas. 
                                                
13 Källström, Kent & Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet: inledning till den 
individuella arbetsrätten, Femte upplagan, Iustus förlag, Uppsala, 2019, s. 26-27. 
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Detta trots att arbetsmiljörätten tillämpar ett vidare arbetsgivarbegrepp än 
arbetsrätten, liksom arbetsskadeförsäkringen tillämpar ett vidare 
arbetstagarbegrepp än motsvarande arbetsrättsliga begrepp.14 

 
För det andra avgränsas frågan om arbetsmiljöansvaret av utrymmesskäl till 
den fysiska arbetsmiljön i arbetstagarens hem. Arbetsgivarens ansvar för den 
psykosociala arbetsmiljön och rehabilitering kommer således inte att utredas 
närmare – trots att de risker som identifierats i samband med distansarbete 
ofta är knutna just till den psykosociala arbetsmiljön. Arbetstids-
bestämmelserna kommer enbart att redogöras för ytligt.15 Situationen då en 
arbetstagare distansarbetar på annan plats än i det egna hemmet kommer 
inte heller att utredas, eftersom den situationen träffas av andra 
arbetsmiljörättsliga bestämmelser.16 
 
För det tredje avgränsas uppsatsen av utrymmesskäl till att i den del 
uppsatsen berör arbetsskadeförsäkringen enbart omfatta fysisk skada genom 
olycksfall, och inte arbetssjukdom. I utredningen ingår inte heller 
individuella arbetsskadeförsäkringar som står till buds på den privata 
marknaden.17 
 

1.5 Begreppsbildning 
I uppsatsen används uttrycken arbeta hemifrån, hemarbete och 
distansarbete parallellt för att beskriva arbetstagarens arbetssituation då 
denne arbetar hemifrån. Inget av begreppen utgör något entydigt juridiskt 
begrepp. I Distansarbetsutredningen från år 1998 definierades distansarbete 
som ”arbete som utförs med hjälp av informationsteknik i hemmet eller på 
annan plats, på avstånd från en mer traditionell arbetsplats”.18  
 
En snarlik definition av distansarbete kom att användas i det Europeiska 
ramavtalet för distansarbete från år 2002, där distansarbete beskrevs som 
”ett sätt att organisera och/eller utföra arbete med användande av 
informationsteknik inom ramen för ett anställningsavtal eller 
anställningsförhållande, där arbete, som också kan utföras i arbetsgivarens 
lokaler regelbundet utförs utanför dessa lokaler”.19 Ramavtalet kom att 
utgöra grund för gemensamma riktlinjer antagna av arbetsmarknadens parter 
i Sverige, vilket uppsatsen återkommer till i avsnitt 2.2.3. En utgångspunkt i 
avtalet och riktlinjerna är att distansarbete bygger på frivillighet och 

                                                
14 Källström & Malmberg, s. 29. 
15 SOU 2017:24 s. 184. 
16 Se 3 kap. 12 § 1 st. AML. 
17 Carlsson (2008) s. 59. 
18 SOU 1998:115 s. 36. 
19 Europeiska ramavtalet om distansarbete, 2002, p. 1. Tillgängligt via: 
<https://www.etuc.org/en/framework-agreement-telework> och på svenska via: 
<https://www.arbetsgivarverket.se/ledare-i-staten/arbetsgivarguiden/pagaende-
anstallning/distansarbete/>. 
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förutsätter en individuell överenskommelse mellan arbetsgivaren och 
arbetstagaren.20  
 
Arbetsmiljöverkets information under pandemin Covid-19, då många 
arbetstagare beordrats att arbeta hemifrån utan att det varit frivilligt eller 
funnits någon ömsesidig överenskommelse om detta, har haft en annan 
ansats och generellt riktat sig till arbetstagare som arbetar hemifrån. 
Arbetsmiljöverkets definition förutsätter inte någon överenskommelse 
mellan arbetsgivare och arbetstagare eller att hemarbetet skulle utgöra ett 
permanent arrangemang.21 
 
Uppsatsen handlar om räckvidden av arbetsmiljöansvaret och följden av 
arbetsskador som inträffar då arbetstagare arbetar hemifrån. När begreppet 
distansarbete används i uppsatsen är den tänkta innebörden något smalare 
än Distansarbetsutredningens och det Europeiska ramavtalets definitioner, 
som även omfattar distansarbete som utförs i en annan lokal. Det kan på 
förhand nämnas att det lagfästa arbetsmiljöansvaret för den som arbetar 
hemifrån är detsamma oavsett om denne omfattas av ett distansarbetsavtal 
eller inte.22  
 
När begreppet arbetsskadeförsäkringen ensamt används i uppsatsen avses 
såväl den allmänna, offentligt finansierade arbetsskadeförsäkringen som den 
kollektivavtalsbaserade.  
 

1.6 Metod 

1.6.1 Teoretisk utgångspunkt 
För att undersöka arbetsmiljöansvaret och arbetsskaderegleringen då en 
arbetstagare arbetar hemifrån, kommer de allmänt erkända rättskällorna i 
rättskälleläran – lagtext, förarbeten, praxis och doktrin – att bearbetas utifrån 
vad som beskrivs som rättsdogmatisk eller rättsvetenskaplig metod.23 
Rättsdogmatisk metod innebär att en juridisk frågeställning identifieras och 
tolkas utifrån de hierarkiskt ordnade källorna i rättskälleläran – EU-rätten 
och de internationella arbetsrättsliga konventioner Sverige slutit, vilka följs 
av grundlag, lag, förordningar och föreskrifter och därefter kompletteras av 

                                                
20 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 
2017, s. 350-351. 
21 Arbetsmiljöverket: Arbetsmiljön när du arbetar hemifrån, <https://www.av.se/halsa-och-
sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-
arbetsmiljon/coronaviruset/arbetsmiljon-vid-hemarbete/>.  
22 Ericson, Bo, Arbetsmiljölagen: med kommentar, Femtonde upplagan, Studentlitteratur, 
Lund, 2019, s. 23. 
23 Kleineman, Jan: ’Rättsdogmatisk metod’ ur Nääv, Maria & Zamboni, Mauro (red.), 
Juridisk metodlära, Andra upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2018, s. 28.  
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förarbeten, domstolspraxis och doktrin. Till de rättskällor som reglerar 
arbetsmiljörätten och arbetsskadeförsäkringen hör också kollektivavtal.24  
 
Parallellt med identifieringen av frågeställningen aktualiserar den 
rättsdogmatiska metoden vilka metodfrågor som är ändamålsenliga för 
rättsområdet. Genom detta rekonstrueras en rättsregel samt 
omständigheterna för dess tillämpning.25 Vad som rekonstrueras är dock 
inte hur rättsregler tillämpas i verkligheten av myndigheter och enskilda – 
vilket får sägas vara en del av rättssociologin – utan en rekonstruktion av 
vårt normativa system.26 Den rättsdogmatiska metoden har också beskrivits 
som en övning i tre lager. Den innersta kärnan i metoden kan benämnas den 
kartläggande rättsdogmatiken – att fastställa vad som de lege lata utgör 
gällande rätt – vilket utgör den minimalistiska definitionen av metoden. I 
nästa steg innebär metoden även en kritisk rättsdogmatik, som sätter fingret 
på vilka problem som finns med nuvarande rättsläge. Slutligen tillförs en 
konstruktiv rättsdogmatik – det vill säga en problemlösande metod utifrån 
ett de lege ferenda-perspektiv.27 
 
Kleineman menar att en väl utförd rättsdogmatisk metod i slutänden kan 
sägas bidra till att öka rättssäkerheten och den rättsliga förutsebarheten, 
även om det vetenskapliga resultatet av en uppsats givetvis inte kan 
konkurrera med de högre stående rättskällorna.28 Jareborg anser att 
rättsdogmatikens bidrag till rättsordningen i praktiken är helt nödvändig för 
ett samhälles rimliga förutsebarhet och rättstrygghet, med rättssäkerhet för 
enskilda och en effektiv kontroll av myndigheters beslutsfattande.29  
 
Mot den rättsdogmatiska metoden ställs ofta samhällsvetenskapliga 
metoder, som förankras genom helt andra typer av källor såsom statistik och 
empiri. Utifrån den strikta tillämpningen av rättskällelärans rättskällor kan 
dock rättsdogmatiken sägas anlägga ett ”inre” perspektiv på 
samhällsfrågorna.30 Steinberg, universitetslektor i juridik vid Örebro 
universitet och som forskat i arbetsmiljörätt, anser dock att den 
rättsdogmatiska metoden kan vara alltför snäv för att nå kunskap om de 
problemområden som behöver utforskas inom arbetsmiljörätten.31 Hon 
hänvisar till ett antal rättsvetenskapliga forskare, som betonat att 
metodfrågorna i stället är helt avhängiga undersökningsobjektet. I sin 
avhandling om skyddsombudsinstitutet använde Steinberg som komplement 

                                                
24 Glavå, Mats & Hansson, Mikael, Arbetsrätt, Fjärde upplagan, Studentlitteratur, Lund, 
2020, s. 63. 
25 Kleineman, s. 25. 
26 Jareborg, Nils: ’Rättsdogmatik som vetenskap’ ur: SvJT 2004 s. 9. 
27 Hjertstedt, Mattias: ’Beskrivningar av rättsdogmatisk metod: Om innehållet i 
metodavsnitt vid användningen av ett rättsdogmatiskt tillvägagångssätt’ ur: Mannelqvist, 
Ruth, Ingmanson, Staffan & Ulander-Wänman, Carin (red.), Festskrift till Örjan Edström, 
Juridiska institutionen, Umeå universitet, Umeå, 2019, s. 167. 
28 Kleineman, s. 27f. 
29 Jareborg, s. 5. 
30 Kleineman, s. 29f. 
31 Steinberg, Maria: ’Arbetsmiljörätt – kan det va’ nå’t?’ ur: Ahlberg, Kerstin (red.), 
Vänbok till Ronnie Eklund, Iustus, Uppsala, 2010, s. 585. 
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rättsgenetisk metod – dvs. att studera vad som historiskt drivit fram viss 
lagstiftning. En sådan metod anlägger ett bredare perspektiv på 
rättsvetenskapen och ger en bakgrund till varför rättsreglerna i vissa fall 
blivit komplext sammansatta.32 Med utgångspunkt i samma idé kommer 
uppsatsen att i undersökningen av gällande rätt söka den historiska 
bakgrunden till regelverken.  
 
I den mån det är möjligt att laborera med lösningar på problem som genom 
undersökningen visat sig, kommer överväganden att redovisas i den mer 
analytiska delen av uppsatsen. Sådana påpekanden utgörs i den 
rättsdogmatiska forskningen oftast av lagstiftningsförslag, påbud om ökad 
praxisutveckling eller jämförelser med andra rättsordningar, varför de enligt 
den rättsdogmatiska metoden bör kompletteras med en redovisning av 
bakomliggande inspirationskällor.33  
 
En svaghet som emellanåt påtalas gällande rättsdogmatiken är att 
objektivitetskriterierna utifrån omedvetna premisser i studiet kan svikta. 
Därför ställs höga krav på transparens i analys och struktur, vilket 
traditionellt sett medgett att källhänvisningar rikligen används även i 
analysdelen. Därigenom tydliggörs kontrollbarheten av argument som 
vinner stöd i rättskällorna och friare argument, som härrör ur just personliga 
värderingar.34 Det bör här tilläggas att uppsatsens syfte i viss mån bygger på 
en deduktiv föreställning om att det kan finnas brister i regelverken för 
arbetsmiljön och arbetsskadeförsäkringen för den som arbetar hemifrån, 
vilket på ett särskilt sätt nödvändiggör öppenhet i analysdelen.  
 
Ytterligare en svaghet med rättsdogmatiken kan sägas vara att så länge 
praxis saknas från de högre rättsinstanserna, är det svårt att fastställa 
gällande rätt – vilket även skulle kunna vara fallet här. Kleineman menar 
dock att en kritisk rättsdogmatisk forskning inte är omöjlig att utföra på ett 
område utan praxis, eftersom det otillfredsställande rättsläget faktiskt kan 
påvisas och därefter tillföras fristående ändamålsargument.35  
 

1.6.2 Val av material 
Arbetsrätten indelas ofta i tre delar – den individuella och kollektiva 
arbetsrätten samt arbetsmiljörätten.36 Mot bakgrund av att arbetsmiljörätten 
utgör en självständig del av arbetsrätten kan det konstateras att 
oproportionerligt lite har publicerats på samma tema. Utredningen har därför 
– såsom visserligen påbjuds enligt rättsdogmatisk metod – tagit sin centrala 
utgångspunkt i AML och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Beträffande 
arbetsskador har utgångspunkten varit vad som sägs i 

                                                
32 Steinberg, Maria, Skyddsombud i allas intresse: en rättsvetenskaplig studie, Norstedts 
juridik, Stockholm, 2004, s. 50-51. 
33 Hjertstedt, s. 172. 
34 Kleineman, s. 38f. 
35 Kleineman, s. 38f. 
36 Källström & Malmberg, s. 23.  
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socialförsäkringsbalken (2010:110), härefter SFB, tillsammans med de 
kollektivavtalade försäkringsvillkoren för arbetsskada. I behandlingen av 
dessa källor har förarbeten och lagkommentarer spelat en viktig roll liksom 
viss praxis.  
 
När det gäller den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen är 
försäkringsbolaget AFA:s praxis dessvärre inte offentlig, eftersom tvister 
om arbetsskada avgörs av skiljenämnd.37 Antalet rättsfall om arbetsskada 
från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, är också relativt få och eftersom 
livräntemålen om arbetsskada bygger på individuella bedömningar, är 
prejudikatsvärdet därtill något lägre.38 I uppsatsen har även något 
underrättsfall tagits med – framför allt för att resonera kring 
bedömningsgrunderna – trots att rättskällevärdet är lågt. Urvalet av 
domstolspraxis har skett utifrån vad materialet i övrigt pekat ut som 
relevant, liksom vad sökningar i rättsdatabaserna Juno och InfoTorg påvisat.  
 
Till uppsatsen har material också hämtats från ett par statliga utredningar 
såsom Distansarbetsutredningen från år 1998, om framtidens utmaningar för 
arbetsmiljörätten från år 2017 samt om rättssäker handläggning för 
arbetsskadeförsäkringen från samma år. Utredningen har också 
kompletterats med doktrin, vetenskapliga artiklar liksom ett par akademiska 
avhandlingar – här har särskilt Carlssons avhandling om 
arbetsskadeförsäkringens samspel med skadeståndsrätten utgjort ett viktigt 
bidrag till framställningen. 
 
I kapitlen om distansarbete och arbetsmiljöansvaret återkommer i viss mån 
avtal, rättsfall och källor från uppsatsförfattarens examinationsuppgift på 
fördjupningskursen i individuell arbetsrätt vid Juridiska fakulteten. 
Uppgiften behandlade arbetsgivarens möjlighet att inom ramen för sin 
arbetsledningsrätt beordra hemarbete och ämnena sammanfaller därför inte.  
 
Urvalsmetoden för de kollektivavtal och riktlinjer för distansarbete som 
redovisas under avsnitt 2.2.4 och avsnitt 2.2.5 baseras helt och hållet på vad 
som funnits lättillgängligt på Internet. 
 

1.7 Forskningsläge 
Distansarbetsutredningen slog i sitt betänkande år 1998 fast att behovet av 
ytterligare forskning kring distansarbete var stort – inte minst vilka 
konsekvenser ett utökat distansarbetande skulle få för den enskilde 
arbetstagaren.39 Tjugo år senare kan konstateras att andelen anställda som 
arbetar hemifrån har ökat, men den efterfrågade forskningen lyser i viss mån 
med sin frånvaro – inte minst när det gäller de arbetsmiljörättsliga 

                                                
37 Bengtsson, Bertil, Kollektivavtalsgrundad försäkring: några huvuddrag, Första 
upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 2020, s. 143. 
38 SOU 2017:25, Samlad kunskap, stärkt handläggning, s. 152-153. 
39 SOU 1998:115, s. 33. 
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konsekvenserna. Steinberg menar att dilemmat för den arbetsmiljörättsliga 
forskningen överlag är att den anses för smal i förhållande till den klassiska 
arbetsrättsliga forskningen – och när arbetsmiljön studeras bredare, har de 
rättsliga aspekterna ingen given plats.40 
 
Få har studerat vad som följer av en större omställning på arbetsmarknaden 
genom vilken arbetsplatsen kan komma att få en underordnad betydelse, 
vilket påtalas i regeringens arbetsmiljöstrategi för år 2021–2025.41  
 
På uppdrag av regeringen har Myndigheten för arbetsmiljökunskap, 
MYNAK, under våren 2021 kartlagt hur hemarbete påverkar 
arbetsmiljöarbetet. I kartläggningen har myndigheten undersökt vilka 
juridiska oklarheter eller hinder kopplade till arbetsmiljö vid hemarbete som 
finns, dock helt utan att göra någon juridisk rättsutredning i frågan.42  
 

1.8 Disposition 
Efter det inledande kapitlet lämnas i det andra kapitlet en fördjupad 
redogörelse för hur hem- och distansarbete som företeelse vuxit fram och 
reglerats i svensk rätt. Därefter följer i det tredje kapitlet en beskrivning av 
arbetsmiljörättens historia och hur arbetsmiljöansvaret idag ser ut i svensk 
rätt utifrån en EU-rättslig kontext. Utredningen gör inte anspråk på att 
heltäckande beskriva arbetsmiljörätten – särskilt som uppsatsen avgränsats 
till att utreda ansvaret för den fysiska arbetsmiljön. I kapitlet behandlas 
utifrån frågeställningen särskilt vem som bär arbetsmiljöansvaret för 
anställda som arbetar hemifrån samt vilket ansvar som därigenom åligger 
arbetstagaren. I samma kapitel kommer slutsatsen av frågeställningen om 
huruvida arbetsmiljöansvaret i någon mån förskjuts till arbetstagaren vid 
hemarbete att redovisas. 
 
I det fjärde kapitlet kommer det skadestånds-, socialförsäkrings- och 
försäkringsrättsliga området för arbetsskada att beskrivas – även här med en 
utgångspunkt i hur frågan historiskt reglerats. Vad som utreds närmare är 
hur arbetsskadebestämmelserna ser ut för den som arbetar hemifrån och 
råkar ut för ett olycksfall. Det femte kapitlet utgör en sammanvägd analys 
av de tredje och fjärde kapitlens slutsatser – det vill säga om 
bestämmelserna kring arbetsmiljöansvaret och arbetsskadeförsäkringen 
innebär att den som arbetar hemifrån i slutänden utifrån gällande rätt 
riskerar att hamna i ett sämre rättsligt läge eller till och med göra en 
rättsförlust. Därefter avslutas uppsatsen med ett par reflektioner kring ämnet 
i det sjätte kapitlet. De kursiveringar och understrykningar som gjorts i 
uppsatsen är mina egna och finns enbart där av pedagogiska skäl. 

                                                
40 Steinberg (2010) s. 584. 
41 Skr. 2020/21:92 s. 17-18.  
42 MYNAK: Kartläggning och analys av förutsättningar för arbete hemifrån under 
Coronapandemin, Rapport 2021:2, 2021, s. 38. 



 20 

2 Hemarbete och distansarbete  

2.1 Bakgrund 

2.1.1 Hemarbete i Sverige 
I slutet av 1800-talet kom industrialiseringen igång på allvar i Sverige. I 
bondesamhället hade ingen åtskillnad gjorts mellan hem och arbetsplats och 
även lärare och journalister arbetade vid samma tid hemifrån. Till en början 
utgick industrialiseringen från hemmen, men när maskinerna blev alltför 
stora att rymma i hemmet började arbetstagare i större utsträckning att 
arbeta på fabrik. Först då blev bestämda arbetstider viktiga, vilket innebar 
att arbetet nu tydligt skildes från fritiden. Effekten av att fler arbetade på 
fabrik blev att kvinnor, som inte hade försörjningsbördan, stannade kvar 
hemma och i viss mån parallellt fortsatte med hemarbetet.43  
 
Genom upphävandet av 1833 års legostadga år 1926 fanns ingen 
privaträttslig reglering kvar av arbetsrätten och dittills tecknade 
kollektivavtal var vaga, vilket banade väg för en våg av ny lagstiftning, 
ökad kollektivavtalsreglering och inrättandet av AD.44 Den förindustriella 
arbetsrätten hade varit splittrad och det var först under 1930-talet steg togs 
mot en enhetlig reglering för alla arbetstagare. Dittills hade särskilda regler 
gällt för varje enskilt skrå.45  
 
Arbetsmarknadens parter kom tidigt överens om arbetarskyddet, vilket 
uppsatsen återkommer till under avsnitt 3.1 och framåt. Arbetsgivarsidan – 
här avses Svenska arbetsgivareföreningen, SAF – ställde sig positiv till 
statlig sjukförsäkring och arbetsgivarfinansierad olycksfallsförsäkring, 
förutsatt att incitament fanns i form av premiedifferentiering, självrisk för 
arbetstagaren samt en möjlighet till kontroll av arbetstagaren. Av det 
sistnämnda skälet vände sig SAF emot att arbetarskyddet skulle omfatta 
hemarbetare och färdolycksfall, som stod utom arbetsgivarens kontroll.46  
 
Först i och med yrkesskadeförsäkringens införande på 1950-talet kom 
hemarbete att omfattas av försäkringsskydd. Fram till dess hade den som 
utförde arbete ”i sitt eget hem eller å annat av honom bestämt arbetsställe” 
undantagits från arbetstagarbegreppet, vilket i praktiken lett till att 
hemarbete som företeelse varit oförsäkrat – och även undantagits från 
gällande arbetsmiljöregler.47 Hemarbete innebar vid denna tid främst 

                                                
43 Granér, Staffan, ’Hemarbete inget nytt’, GU-journalen, nr 5 2020, Göteborgs universitet, 
s. 32.  
44 Sigeman, Tore: ’Från legostadgan till medbestämmandelagen’, SvJT 1984 s. 879. 
45 Källström & Malmberg, s. 37. 
46 Edebalk, Per Gunnar, ’Arbetsgivarna och arbetsskadeförsäkringen – en historik’, 
Arbetsmarknad & Arbetsliv, årgång 22, nr 3/4 höst/vinter 2016, s. 98.  
47 Prop. 1954:60 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om 
yrkesskadeförsäkring m.m.; given Stockholms slott den 15 januari 1954, s. 64. 
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hemindustriellt arbete inom textil- och beklädnadsindustrin, sko- och 
lädervarufabrikation samt hantverk.48  
 

2.1.2 Distansarbetets intåg 
Under 1970-talets oljekris fick idén om distansarbete ett internationellt 
genomslag och kom att presenteras som ett alternativ till kostsam pendling 
även i Sverige.49 Parallellt fanns strömningar som såg ett ideal i att lämna 
det kollektivt industrialiserade arbetslivet och skapa en decentraliserad 
postindustriell arbetsmiljö. De engelska begreppen telecommuter och 
teleworker, anställda som arbetar via telekommunikation i stället för att 
fysiskt pendla, myntades.  
 
I början av 1980-talet lanserades idén om gemensamma distansarbetsplatser, 
som i den svenska kontexten kom att kallas telestuga. Genom offentligt eller 
privat ägda kontorslokaler på mindre orter skulle utflyttningen från 
glesbygden kunna stoppas. Fackföreningar befarade att distansarbetet kunde 
leda till en ökad segregation på arbetsmarknaden och på nytt en minskad 
jämställdhet.50 Telestugan och grannskapskontoren fick aldrig något större 
genomslag i Sverige och försvann. Under 1990-talet kom distansarbetet i 
högre grad att relateras till tjänstemannaarbete i storstaden. Persondatorer 
blev snart var mans egendom. Fackförbundens motstånd minskade i takt 
med att allt fler arbetstagare uttryckte ett intresse för att åtminstone delvis 
arbeta hemifrån, och fackliga villkor för distansarbete började att 
formuleras.51  
 
Intresset för distansarbete tog fart i slutet av 1990-talet utifrån idén om det 
flexibla arbetslivet och föreställningen om det framtida papperslösa 
kontoret. De juridiska följderna av distansarbete problematiserades och allt 
fler företag började formalisera distansarbete genom avtal och policyer.52 
Regeringen konstaterade att den nya informationstekniken skapade 
möjlighet att arbeta utanför den traditionella arbetsplatsen och att det rådde 
osäkerhet kring vilka konsekvenser ett ökat distansarbetande framgent 
skulle få för arbets- och ansvarsförhållanden, varför en statlig utredning 
tillsattes.53 I betänkandet från år 1998 uppskattades att en kvarts miljon 
svenskar då och då arbetade på distans – företrädesvis i det egna hemmet – 
men möjligheten att koppla upp sig via dator mot den egna arbetsplatsen var 
fortfarande mycket ovanlig.54  
 
 

                                                
48 Prop. 1954:60 s. 66-67. 
49 Nyström (2007) s. 217. 
50 SOU 1998:115, s. 43f.  
51 SOU 1998:115, s. 48.  
52 SOU 1998:115, s. 49f. 
53 Dir. 1997:83. Regleringen av distansarbete. 
54 SOU 1998:115, s. 55-56, 58. 
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2.1.3 Distansarbete idag 
Distansarbetets utveckling har beskrivits som tre faser från 1970-talet till 
2020-talet. Det första stadiet av distansarbete orienteras till hemmakontoret. 
Den andra fasen knyts i stället till det mobila kontoret för att i framtiden 
handla om det virtuella kontoret.55 FN:s organ för arbetsfrågor International 
Labour Organization, ILO, spår att digitalt plattformsarbete kommer att leda 
till en fortsatt ökning av hemarbete under kommande decennier och att det 
kan behövas ytterligare reglering som möter upp denna förändring.56 

En rapport framtagen år 2017 av ILO tillsammans med EU:s statistikbyrå 
Eurofound uppger att ungefär en tredjedel av de svenska arbetstagarna idag 
utför eller har möjlighet att arbeta på distans.57 En statlig utredning från år 
2017 konstaterar att en stor andel arbetstagare väljer att arbeta hemifrån då 
arbetsuppgifterna kräver koncentration. Betänkandet anger att möjligheten 
att arbeta hemma erbjuder arbetstagaren flexibilitet, personlig frihet och 
högre effektivitet. Nackdelen är att antalet arbetade timmar tenderar att öka, 
vilket inkräktar på vila och återhämtning.58 På samma sätt visar en 
kunskapssammanställning om distansarbete på det tudelade i att samtidigt 
som balans mellan arbete och fritid eftersträvas genom distansarbete, ökar 
gränsdragningssvårigheterna däremellan.59 Det befaras att distansarbete på 
sikt kommer att ge fler belastningsskador till följd av bristande ergonomi.60 
 
Eurofound har också konstaterat att arbetstagares grad av självständighet 
tycks öka i och med distansarbete, samtidigt som arbetsgivares möjligheter 
till fysisk kontroll minskar. En europeisk trend visar att företag som övergått 
till distansarbete i högre grad lönesätter utifrån resultat snarare än arbetade 
timmar.61 
 
Genom det nyligen antagna balansdirektivet, som är en revidering av EU:s 
föräldraledighetsdirektiv, ska föräldrar till barn under åtta år och 
anhörigvårdare av omsorgsskäl framöver kunna begära att få arbeta flexibla 
arbetstider eller på distans – men det kommer inte att innebära någon 
absolut rättighet för arbetstagaren, utan får avgöras av arbetsgivaren.62 

                                                
55 Messenger, Jon C: Telework in the 21th Century – an Evolutionary Experience, ILO 
Future of Work Series, Geneve, 2019, s. 7.  
56 International Labour Organization: Working from home – from invisibility to decent 
work, International Labour Office, Geneve, 2021, s. 99. 
57 Messenger, Jon C: Working anytime, anywhere: The effects on the world of work, 
Publications Office of the European Union and the International Labour Office, Geneve, 
2017. Rapporten baseras på statistik från år 2015.  
58 SOU 2017:24 s. 183f. 
59 MYNAK: Framtidens arbetsmiljö – trender, digitalisering och anställningsformer, 
Kunskapssammanställning 2020:3, s. 57. 
60 MYNAK (2020) s. 35f. 
61 SOU 2017:24 s. 181. 
62 Se art. 9 balansdirektivet samt SOU 2020:81, s. 17.  
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2.2 Reglering av hem- och distansarbete 

2.2.1 ILO:s konvention om hemarbete  
År 1996 antog FN:s organ för arbetsmarknadsfrågor ILO en konvention om 
hemarbete samt en därtill hörande rekommendation, i syfte att tillförsäkra 
hemarbetande en likvärdig ställning med andra löntagare, en god arbetsmiljö 
och lagstadgad social trygghet. Enligt konventionen ska ratificerande 
medlemsländer i samråd med arbetsmarknadens parter anta nationella 
program för hemarbete genom lagstiftning eller kollektivavtal. För att 
säkerställa konventionens tillämpning föreslogs även att nationella 
sanktioner skulle införas vid brott mot de nationella programmen.63  
 
EG-kommissionen rekommenderade vid samma tid medlemsländerna att 
ansluta sig till och ratificera konventionen.64 Av olika skäl – främst 
osäkerheten kring om en ratificering skulle medföra dubbla arbetsrättsliga 
instrument i svensk rätt – ansåg dock den svenska regeringen att Sverige 
borde avvakta att tillträda konventionen.65 Endast tio länder har idag 
ratificerat konventionen och bland dem finns inte Sverige.66  
 

2.2.2 Distansarbetsutredningen 
Vid samma tid som riksdagen beslutade att avvakta med att ratificera ILO:s 
konvention, tillsatte regeringen år 1998 Distansarbetsutredningen. 
Utredningen konstaterade att den nya informationstekniken skapade 
möjligheter för arbete på annan plats än den traditionella arbetsplatsen, men 
att det rådde en osäkerhet kring vilka konsekvenser ett ökat distansarbete 
skulle få för arbets- och ansvarsförhållanden.67  
 
Distansarbetsutredningen fann inte behov av någon särskild rättslig 
reglering med avseende på distansarbete. I stället föreslogs att juridiska 
hinder för distansarbetet skulle utjämnas genom ett par mindre 
lagändringar.68 I 22 § lag (1982:80) om anställningsskydd förtydligades att 
en arbetsplats i bostaden inte i sig medför att arbetsplatsen utgör en egen 
driftsenhet. Regeln får betydelse för turordningen vid uppsägning på grund 
av arbetsbrist.69 Lagändringen innebär dock inte att den som arbetar 
hemifrån inte kan utgöra en egen driftsenhet.70 I 23 § 27 p. 2 st. i den nu 
upphörda kommunalskattelagen (1928:370) möjliggjordes av rättviseskäl 

                                                
63 Se art. 3-5, 9 ILO:s konvention (nr 177) om hemarbete. 
64 Se 98/370/EG Kommissionens rekommendation den 27 maj 1998, s. 32. 
65 Prop. 1997/98:185 s. 6, 10-11 Akt om ändring i ILO:s stadga samt ILO:s konvention och 
rekommendation om hemarbete. 
66 ILO (2021), s. 10 i förordet. 
67 Dir. 1997:83 Regleringen av distansarbete. 
68 SOU 1998:115 s. 90. 
69 Sigeman, Tore & Sjödin, Erik, Arbetsrätten: en översikt, Sjunde upplagan, Wolters 
Kluwer, Stockholm, 2017, s. 188. 
70 Prop. 1999/2000:86 s. 124 Ett informationssamhälle för alla. 
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avdrag för arbete hemifrån om arbetstagaren arbetat hemma 800 timmar, 
även om en särskild arbetsplats inte inrättats för ändamålet.71 
Distansarbetsutredningen identifierade därtill att undantagen för hemarbete 
behövde tas bort i 27 § semesterlagen (1977:480) och i 2 § 1 st. 
arbetstidslagen (1982:673), härefter ATL, vilket uppsatsen återkommer till i 
avsnitt 3.3.2.72  
 
Distansarbetsutredningen fann inte heller att det fanns några behov av 
arbetsmiljörättsliga förändringar. Däremot konstaterades att 
informationsbehovet om arbetsmiljöansvaret vid distansarbete var stort.73  
 
Gällande arbetsskadeförsäkringen menade utredningen att det saknades skäl 
att ändra dåvarande lagstiftning. Arbetsskadeutredningen hade dessförinnan 
fastslagit att de brister i försäkringen som behövde åtgärdas snarare 
handlade om förbättrad tillämpning av befintligt regelverk. Att hitta en 
heltäckande försäkringslösning för den som arbetar hemifrån borde därför 
enligt Distansarbetsutredningen i stället ses som en fråga mellan 
försäkringstagare – det vill säga arbetsgivaren – och försäkringsgivare.74  
 

2.2.3 Europeiska ramavtalet för distansarbete 
Inom ramen för den Sociala dialogen i EU och den Europeiska 
sysselsättningsstrategin slöts år 2001 ett branschavtal om distansarbete inom 
handeln, efter att arbetsgivar- och arbetstagarparterna under ett par år 
förhandlat fram rekommendationer för distansarbete.  
 
Samma höst inleddes förhandlingar om distansarbetsavtal mellan 
arbetsmarknadens parter på EU-nivå, i syfte att bana väg för en 
konkurrenskraftig, kunskapsbaserad ekonomi. I juli 2002 slöts det 
Europeiska ramavtalet för distansarbete, härefter Ramavtalet, mellan 
nuvarande SGI Europe, ETUC, BUSINESSEUROPE och UEAPME.75 Att 
arbetsmarknadens parter på EU-nivå sluter kollektivavtal i enlighet med art. 
155 i EU:s funktionsfördrag och därefter överlämnar avtalet till 
medlemsstaterna att på nationell nivå införliva innehållet på lämpligt sätt, 
utgör en av flera former av arbetsrättslig reglering i EU – även om det inte 
är den vanligaste. Ett sådant avtal är dock inte bindande.76 
 

                                                
71 SOU 1998:115 s. 156. Avdragsrätten har sedermera upphört. 
72 Gullberg, Hans, Rundqvist, Karl-Ingvar, Ewaldsson, Per & Wennerström, Sture (red.), 
Arbetstidslagen – i lydelse den 1 juli 2014: kommentarer och författningar, fjärde 
upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm, 2014. Se kommentaren till 2 § 1 st. ATL.  
73 SOU 1998:115 s. 114. 
74 SOU 1998:115 s. 138. 
75 Nyström (2017) s. 350 samt Blanpain, Roger: ’Implementation of the European 
Framework on Telework’, ur: Blanpain, Roger (red.), European Framework Agreements 
and Telework: Law and Practice, A European and Comparative Study, Kluwer Law 
International BV, Alphen aan den Rijn, 2007, s. 41. 
76 Nyström (2017) s. 86. 



 25 

Utgångspunkten i Ramavtalet är att distansarbetet ska vara frivilligt för både 
arbetsgivaren och arbetstagaren och kan avtalas om antingen i samband med 
anställningen eller genom ett individuellt avtal, som inte får ändra 
anställningens status. Den som distansarbetar ska omfattas av nationella 
arbetsrättsliga lagar samt kollektivavtal.77 Distansarbete ska vara möjligt att 
säga upp både individuellt och genom kollektivavtalsreglering.  
 
Ramavtalet anger ett antal rättigheter för arbetstagaren och motsvarande 
skyldigheter för arbetsgivaren. Framför allt poängteras att anställnings-
villkoren inte får vara sämre än för den jämförbare arbetstagaren på den 
ordinarie arbetsplatsen.78 Ramavtalet ger inte heller någon möjlighet för 
medlemsländerna att sänka den arbetsmiljörättsliga skyddsnivån för den 
som arbetar på distans. Arbetsgivaren är ansvarig för distansarbetarens 
arbetsmiljö utifrån de EU-rättsliga arbetsmiljö-bestämmelserna, nationell 
lagstiftning och kollektivavtal samt för att arbetstagaren inte isoleras socialt 
från den övriga arbetsgemenskapen i företaget. Den som distansarbetar 
omfattas därtill av oreglerad arbetstid.79  
 
Flera EU:s medlemsstater har infört Ramavtalet genom kollektivavtal – 
exempelvis Frankrike, Belgien och Luxemburg – medan andra stater har 
omvandlat det till riktlinjer och koder för god praxis. Polen, Ungern och 
Tjeckien m.fl. har införlivat det i sina nationella arbetslagar.80 I Sverige har 
Ramavtalet genomförts både på central och lokal nivå av arbetsmarknadens 
parter. LO, TCO, Saco, Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket och SKR – 
som utgör medlemmar i de ovan nämnda avtalsslutande europeiska 
organisationerna – kom i maj 2003 överens om ”Gemensamma riktlinjer för 
att genomföra det Europeiska ramavtalet” på central nivå, härefter 
benämnda Riktlinjerna. Riktlinjerna har dock inte karaktären av ett 
kollektivavtal och är inte på något sätt bindande för parterna.81  
 
Av Riktlinjerna framgår att Ramavtalets utgångspunkt är att 
distansarbetaren åtnjuter samma rättigheter som jämförbara arbetstagare på 
den ordinarie arbetsplatsen. Riktlinjerna tillägger dock att det kan behövas 
anpassning eller riktas särskild uppmärksamhet till när arbete utförs utanför 
den ordinarie arbetsplatsen.82 
 

                                                
77 Nyström (2017) s. 351. 
78 Barnard, Catherine, EU Employment Law, Fjärde upplagan, Oxford University Press, 
Oxford, 2012, s. 450. 
79 Blanpain m.fl, s. 55f. 
80 Se COM(2008) 412 final: Report on the implementation of the European social partners' 
Framework Agreement on Telework, s. 49 samt Gschwind, Lutz & Vargas, 
Oscar: ’Telework and its effects in Europe’ ur: Messenger, Jon C (red): Telework in the 
21th Century – an Evolutionary Experience, ILO Future of Work Series, 2019, s. 61. 
81 Nyström (2017) s. 361. 
82 Gemensamma riktlinjer för genomförande av den europeiska överenskommelsen om 
distansarbete, 2003, s. 2. Tillgängliga via: 
<https://www.arbetsgivarverket.se/ledare-i-staten/arbetsgivarguiden/pagaende-
anstallning/distansarbete/> 
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Barnard menar att metoden att låta arbetsmarknadens parter på nationell 
nivå genomföra Ramavtalet visserligen är innovativ, men blir desto mer 
avhängig av parternas insats än medlemsstaternas. Att länderna inte varit 
tvungna att implementera ett motsvarande EU-direktiv har fått till resultat 
att Ramavtalet härefter inte har blivit särskilt framträdande i något land.83 
EU-kommissionens utvärdering konstaterar å sin sida att Ramavtalet varit 
en framgång, men menar också att implementeringen av Ramavtalet som ett 
soft law-instrument gjort att distansarbetare i lägre grad är medvetna om 
sina rättigheter, än om det hade lagstiftats om distansarbete på EU-nivå.84  
 

2.2.4 Kollektivavtalsreglerat distansarbete 
Trots att arbetsmarknadens parter antagit riktlinjer för distansarbete i 
enlighet med Ramavtalet, är det enligt Nyström framför allt inom offentlig 
sektor Riktlinjerna har tagits in i eller hänvisats till i kollektivavtal.85 En 
förklaring till det kan vara att distansarbete som företeelse inte har varit 
särskilt kontroversiellt på den svenska arbetsmarknaden och att Riktlinjerna 
inte skiljer sig åt från vad som arbetsrättsligt gäller i övrigt. Därtill innebär 
distansarbete vanligen att arbete utförs hemifrån någon dag i veckan, och 
inte på permanent basis.86 
 
Ett exempel på en kollektivavtalsskrivning gällande distansarbete finns i en 
bilaga till huvudöverenskommelsen mellan Svenska 
kommunalarbetareförbundet och arbetsgivarorganisationen, SKR, samt 
arbetsgivarorganisationen för kommunala bolag Sobona. Det anges att 
frågor som gäller distansarbete kan behöva regleras ytterligare mellan 
arbetstagaren och arbetsgivaren avseende distansarbetets omfattning, 
arbetstagarens tillgänglighet, anställningsvillkor, arbetsuppgifter, teknisk 
utrustning, säkerhets- och skyddsfrågor, arbetsmiljöfrågor, uppföljning och 
utvärdering. Parterna anger också att det är av vikt att frågor om 
definitionen av distansarbete, frivilligheten, privatliv och fortbildning 
beaktas i enlighet med Ramavtalet.87 En hänvisning till Riktlinjerna för 
Ramavtalet återfinns också i ett kollektivavtal om distansarbete mellan 
Arbetsgivarverket, OFR och Seko från år 2005. Av avtalet framgår att 
Ramavtalet ska tjäna som riktlinje för distansarbete på det statliga 
avtalsområdet. Det framgår också att myndigheter, som har verksamma 
distansarbetare, ska ha övergripande riktlinjer för distansarbete utifrån de 
lokala förutsättningarna.88 Bestämmelserna tas därefter in i det enskilda 
anställningskontraktet.89  

                                                
83 Barnard, s. 451. 
84 COM(2008) 412 final, s. 51. 
85 Nyström (2017) s. 361. 
86 Nyström (2007) s. 226. 
87 Se p. 4, Huvudöverenskommelsen om lön och allmänna anställningsvillkor (HÖK20), 
bilaga 3, s. 21.  
88 Avtal om distansarbete, tillgängligt via <https://www.arbetsgivarverket.se/avtal--
skrifter/avtal/avtal-om-distansarbete/>. 
89 Nyström (2007) s. 226. 
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2.2.5 Individuella avtal 
Såsom ovan nämnts, är det möjligt att ta in bestämmelser om distansarbete i 
kollektivavtal. Utgångspunkten i svensk rätt är dock utifrån Ramavtalet och 
parternas Riktlinjer att distansarbete bygger på frivillighet. Ett beslut om 
distansarbete fattas därför på det individuella planet och regleras genom ett 
avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare – antingen muntligt, i 
anställningskontraktet eller genom ett separat distansarbetsavtal.90  
Enligt det ovan nämnda kollektivavtalet för statsanställda (jfr avsnitt 2.2.4) 
måste myndigheter med distansarbetande arbetstagare utarbeta övergripande 
riktlinjer för distansarbete. Ett exempel på sådana riktlinjer har hämtats från 
en anvisning om distansarbete som gäller vid en svensk högskola. 
Högskolans anvisning innebär att distansarbete kan beviljas genom ett 
individuellt distansarbetsavtal för ett år i taget med en uppsägningstid om en 
månad. Det anges att det individuella avtalet är en förutsättning för 
tillräckligt försäkringsskydd. Arbetsgivaren tillhandahåller den tekniska 
utrustningen och ska se till att informationssäkerheten fungerar 
tillfredsställande. 
 
Avseende arbetsmiljön anger högskolans anvisning att arbetsgivaren har 
arbetsmiljöansvaret, att samma arbetstidsbestämmelser gäller som vid 
huvudarbetsplatsen och att arbetsgivaren beslutar om arbetstidens 
förläggning. Arbetsgivaren ska genomföra en riskbedömning inför 
övergången till distansarbete och har vid behov rätt att besöka 
arbetstagarens hem. Arbetsutrymmet ska vara inrett ur arbetsmiljösynpunkt 
och arbetsgivaren ansvarar för iordningställandet. Arbetstagaren ska 
meddela arbetsgivaren om det uppkommer risker på distansarbetsplatsen. 
Fogat till anvisningen finns en blankett som utgör underlag till 
distansarbetsavtalet mellan arbetsgivare och arbetstagare.91 Motsvarande 
riktlinjer finns utarbetade i kommuner. Sådana har exempelvis antagits av 
kommunstyrelsen i en exemplifierad kommun, som anger att ett skriftligt 
avtal mellan kommunen och arbetstagaren krävs för distansarbete av 
återkommande periodicitet. Enligt kommunens riktlinjer tar både 
arbetstagaren och arbetsgivaren ansvar för arbetsmiljön i arbetstagarens hem 
genom tecknande av distansavtalet. Ergonomisk anpassning och belysning 
bekostas av arbetsgivaren men inte internetuppkoppling, och arbetstagaren 
åtar sig att tillse att kommunens utrustning bara kopplas in i jordade 
skyddsuttag. Ingenting nämns om försäkring.92 

                                                
90 Se p. 3-4 i Ramavtalet, Gemensamma riktlinjer för genomförande av den europeiska 
överenskommelsen om distansarbete, 2002. Tillgängliga via: 
<https://www.arbetsgivarverket.se/ledare-i-staten/arbetsgivarguiden/pagaende-
anstallning/distansarbete/>. 
91 Kungliga tekniska högskolan: Anvisning om distansarbete och tillfälligt hemarbete, 
diarienummer V-2018-0584, 
<https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/distansarbete-1.28718>. 
92 Laholms kommun: Riktlinjer för distansarbete, diarienummer 2017-000351, 
<https://www.laholm.se/politik-paverkan/sa-styrs-laholm/styrdokument/personal-och-
fortroendevalda/>. 
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3 Arbetsmiljöansvaret vid 
hemarbete 

3.1 Arbetarskyddets historia 

3.1.1 Den första arbetsmiljörättsliga 
lagstiftningen 

Frågan om arbetsmiljöansvaret uppkom tidigt under industrisamhällets 
framväxt. Den första arbetsrättsliga lagstiftningen i Sverige kom därför att 
handla om just arbetsmiljö – eller arbetarskydd som det då kallades.93 
Industrialiseringens nya metoder ledde till många arbetsplatsolyckor, varför 
en statlig utredning tillsattes. I en efterföljande proposition föreslogs skydd 
mot ohälsa och olycksfall för arbetare inom industrin, med resultat att 
yrkesfarelagen antogs år 1889. Trots att lagen var vagt utformad, kunde 
statliga inspektörer nu kontrollera att åtminstone arbetsgivarna inom 
industrin levde upp till arbetarskyddets lagkrav.  
 

3.1.2 Arbetarskyddets framväxt 
Debatten om arbetsmiljön fortsatte och femton år senare tillsatte regeringen 
Yrkesfarekommittén, i syfte att utreda arbetarskyddet vidare. Under samma 
tidsperiod infördes arbetarskydd även för kvinnor och minderåriga, liksom 
ersättningsregler vid dödsfall. Genom 1912 års arbetarskyddslag förstärktes 
skyddet ytterligare och myndigheten Arbetsmiljöinspektionen inrättades.94 I 
lagen infördes en möjlighet för arbetstagarna att utse ett skyddsombud, för 
att kunna framföra egna synpunkter på arbetarskyddet – och inspektörerna 
ålades att vid inspektion kontakta även skyddsombudet.95  
 
Under decennierna därefter växte det moderna arbetarskyddet fram. Antalet 
arbetsplatsolyckor fortsatte att öka varför försäkringsskyddet byggdes ut 
ytterligare. Genom en ILO-konvention förstärktes skyddet och 
yrkessjukdomslagen infördes. Arbetstagarorganisationen LO stred för ett 
utökat arbetarskydd medan motparten SAF ansåg att kostnaderna skenade 
för de tvångsförsäkrade arbetsgivarna. Efter Saltsjöbadsavtalets tillkomst år 
1938 – det vill säga då partsfrågorna lösts på arbetskonfliktområdet – 
började parterna samarbeta i arbetsmiljöfrågan. År 1942 var parterna 
överens om att införa rekommendationer om säkerhetsföreskrifter och 
skyddsombud – dock inte genom kollektivavtal.96  

                                                
93 Glavå & Hansson, s. 529. 
94 Günzel, Mats & Zanderin, Lars, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, Tredje upplagan, 
Liber, Malmö, 2012, s. 13-14. 
95 Steinberg (2010) s. 580. 
96 Günzel & Zanderin, s. 15. 
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Under 1940-talet byggdes reformerna ut och den offentliga tillsynen 
förstärktes genom inrättandet av Arbetarskyddsstyrelsen, som blev 
chefsmyndighet över Yrkesinspektionen, fram till att de båda 
myndigheterna ombildades till Arbetsmiljöverket år 2001. 
Arbetarskyddslagen (1949:1) kom att ändras flera gånger, men den 
viktigaste förändringen inträffade år 1963. Lagen tillämpningsområde 
utvidgades från att enbart ha reglerat industrin till att nu omfatta i princip all 
verksamhet en arbetstagare utför för arbetsgivarens räkning – bortsett från 
arbete utom arbetsgivarens kontroll, vilket bl.a. avsåg arbete som utförs 
hemifrån.97  
 

3.1.3 Arbetsmiljölagens tillkomst 
Under kommande decennier drevs arbetsmiljöfrågorna framför allt av 
fackförbunden medan statliga utredningar kom att avlösa varandra. År 1970 
tillsattes Arbetsmiljöutredningen med uppdraget att göra en översyn av 
arbetarskyddet. År 1976 slöt SAF, LO och PTK Arbetsmiljöavtalet, som 
reglerade partssamverkan, generella regler för arbetsmiljöarbetet och 
företagshälsovården. Samma år lämnade Arbetsmiljöutredningen sitt 
slutbetänkande och år 1978 trädde nuvarande AML i kraft.98  
 
År 1991 gjorde regeringen en översyn av AML, efter att den statligt tillsatta 
Arbetsmiljökommissionen krävt ytterligare utredning av 
arbetsmiljöfrågorna.99 AML reviderades och kravet på systematiskt 
arbetsmiljöarbete infördes. Dessutom infördes bestämmelser om 
arbetsmiljöbrott i brottsbalken (1962:700).100 Under samma tidsperiod sades 
det ovan nämnda Arbetsmiljöavtalet mellan SAF, LO och PTK upp av 
parterna. I dess ställe har ett flertal olika branschavtal tillkommit inom den 
privata sektorn gällande arbetsmiljö och företagshälsovård. Inom offentlig 
sektor tillämpas i stället medbestämmande- och utvecklingsavtal.101  
 
Genom medlemskapet i ILO har arbetsmiljörätten under många decennier 
kommit att påverkas av ratificerade ILO-konventioner.102 På samma sätt har 
Sveriges medlemskap i EU krävt anpassningar i arbetsmiljörätten. 
 

                                                
97 Ericson, s. 15, 24. 
98 Ericson, s. 15. 
99 Günzel & Zanderin, s. 17-20. 
100 Ericson, s. 16. 
101 Günzel & Zanderin, s. 65. 
102 Prop. 1976/77:149 s 182 om arbetsmiljölag m.m. 
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3.2 Arbetsmiljöansvaret i svensk rätt 

3.2.1 Allmänt 
Det yttersta syftet med arbetsmiljörätten är att säkerställa att arbetsmiljön 
inte utsätter arbetstagarna för ohälsa eller olycksfall samt att en god 
arbetsmiljö uppnås.103 Synen på vad som ska regleras inom 
arbetsmiljörätten har förändrats från att initialt ha omfattat enbart den 
fysiska miljön till att idag reglera även psykosociala frågor, vilket 
synliggörs i målsättningsstadgandet i 2 kap. 1 § AML.104 
 
Arbetsmiljölagstiftningen har i svensk rätt vuxit fram parallellt med den 
moderna arbetsrätten Den har offentligrättslig karaktär och syftar till att 
genom regler och incitament påverka arbetsmiljön i viss riktning.105 
Samverkansreglerna mellan arbetsgivare och arbetstagare i AML är däremot 
av civilrättslig karaktär och tvister om dem handläggs enligt lag (1974:371) 
om rättegång i arbetstvister.106 Vissa bestämmelser i arbetsmiljörätten är 
som ovan nämnts straffsanktionerade.107 
 
De centrala rättskällorna inom arbetsmiljörätten är vad som följer av EU-
rätten, vad som uttrycks genom AML och arbetstidslagen (1982:673), 
härefter ATL. Både AML och ATL kompletteras genom Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter, så kallade AFS:ar, samt vad som följer av kollektivavtal och 
samverkansavtal.108 För närvarande pågår ett arbete med omstrukturering av 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd.109 
 

3.2.2 Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar 
De arbetsmiljörättsliga bestämmelserna aktualiseras så snart en arbetstagare 
utför arbete för en arbetsgivares räkning, men är tillämpliga även på andra 
områden.110 Arbetsmiljöansvaret placeras på den som har det bestämmande 
inflytandet över verksamheten. I rättspraxis har det inneburit att den som ur 
organisatorisk synpunkt har bäst möjlighet att svara för säkerheten på 
arbetsplatsen pekas ut som ansvarig. Arbetsmiljöansvaret sammanfaller 
därför inte nödvändigtvis med det arbetsrättsliga arbetsgivarbegreppet, och 
ansvaret kan även omfatta fler än arbetsgivarens arbetstagare.111 På områden 

                                                
103 Ericsson, s. 20. 
104 Glavå & Hansson, s. 530. 
105 Källström & Malmberg, s. 23. 
106 Steinberg (2004) s. 44. 
107 Sigeman & Sjödin, s. 244. 
108 Sigeman & Sjödin, s. 237. 
109 Arbetsmiljöverkets remiss, Förslag på Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd 
i en ny struktur, 2019/072424, 2020-01-30. 
110 Se 1 kap. 2 § AML samt Gullberg, Hans & Rundqvist, Karl-Ingvar, Arbetsmiljölagen i 
lydelse den 1 juli 2018: kommentarer och författningar, Artonde upplagan, Norstedts 
juridik, Stockholm, 2018. Kommentaren till 1 kap. 2 § AML. 
111 Källström & Malmberg, s. 29-30, jfr NJA 1974 s. 392. 
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där arbetsgivaren saknar rådighet, kan ett särskilt skyddsansvar i stället 
placeras på den som råder över arbetsstället. Regeln tar framför allt sikte på 
att utomstående personal på ett arbetsställe inte utsätts för risker.112  
 
Arbetsgivaren intar ofrånkomligen en särställning bland de aktörer AML 
pekar ut. Lagen anger visserligen att arbetsgivaren och arbetstagaren ska 
samverka kring arbetsmiljöfrågorna, men ålägger i 3 kap. 2 § arbetsgivaren 
att ”vidta alla åtgärder som krävs för att förebygga att arbetstagarna utsätts 
för ohälsa eller olycksfall”, och därmed undanröja allt som kan leda därtill. 
Regeln har följt med ända sedan yrkesfarelagen började gälla år 1890.113  
 
Arbetsmiljöansvaret går inte att avtala bort. Det tas ingen hänsyn till 
arbetsgivarens ekonomiska förutsättningar för det förebyggande arbetet. I 
och med AML:s införande togs en tidigare gällande skälighetsprövning bort, 
men uttrycket ”alla åtgärder”, jfr 3 kap. 2 §, innebär enligt förarbetena inget 
strikt ansvar för arbetsgivaren.114 De insatser som krävs får enligt 
förarbetena inte vara orimliga i förhållande till de resultat som kan uppnås 
och eftergifter kan exempelvis göras utifrån arbetslokalernas belägenhet och 
den faktiska möjligheten till förändring.115  
 
Bestämmelserna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter var tidigare straffbelagda 
med böter, men numera utgår istället sanktionsavgifter vid överträdelse. 
Arbetsmiljöverket kan också som myndighet utfärda föreläggande och 
förbud. Ytterst få bestämmelser i AML är straffbelagda och överträdelse av 
dem kan som högst leda till böter. Överträdelse av AML, 
arbetsmiljöförordningen (1977:1166), härefter AMF, eller 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan dock leda till straffansvar för 
arbetsmiljöbrott, om de orsakat kroppsskada, sjukdom, död eller 
framkallande av fara för annan.116  
 
Arbetsmiljöregleringen omfattar också, som ovan nämnts, av vad som 
beslutats mellan arbetsmarknadens parter, framför allt i samverkansavtal om 
skyddsombud och skyddskommittéer samt kollektivavtal om 
företagshälsovård. Samverkansreglernas viktigaste funktion är enligt 
Andersson att de ger de fackliga representanterna en rättslig aktörsroll i det 
arbetsmiljörättsliga sammanhanget.117  
 
Traditionen med kollektivavtal på arbetsmiljöområdet är i den privata 
sektorn som tidigare nämnts bruten.118 De fackliga organisationerna får 
inflytande över arbetsmiljöarbetet genom förhandlingsrätt, informationsrätt 
                                                
112 Se 3 kap. 12 § 1 st. samt Gullberg & Rundqvist (2018). Kommentaren till 3 kap. 12 § 1 
st. AML. 
113 SOU 2017:24 s. 48-49, 54. 
114 Prop. 1976/77:149 s. 253f.  
115 Gullberg & Rundqvist (2018). Kommentaren till 3 kap. 2 § AML. 
116 Ericsson, s. 275-276. 
117 Andersson, Peter, Vidta alla åtgärder som behövs: en rättsvetenskaplig studie av 
arbetsgivarens ansvar att förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial 
arbetsmiljö, Jure, Stockholm, 2013, s. 217. 
118 Günzel & Zanderin, s. 27. 
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och tolkningsföreträde i lag (1976:580) om medbestämmande i 
arbetslivet.119 LO, Svenskt Näringsliv och PTK står idag bakom den ideella 
organisationen Prevent, som är en samverkansaktör på 
arbetsmiljöområdet.120 
 
På EU-nivå har arbetsmarknadens parter varit aktiva gällande 
arbetsmiljöarbetet, inte minst om den psykosociala arbetsmiljön, vilket lett 
fram till ramavtal som även motsvarande svenska parter ställt sig bakom.121 
 

3.2.3 Bestämmelser om arbetsmiljöansvaret 
Utgångspunkten i AML är det förebyggande arbetet och den uttalade 
målsättningen är att arbetet ska utformas så att en god arbetsmiljö som 
förebygger ohälsa och olycksfall kan skapas. De psykiska och sociala 
faktorerna beskrivs som viktiga och lagen ger även arbetstagaren rätt att 
påverka sin egen arbetssituation samt delta i förändringsarbete. AML utgör 
en ramlag och de arbetsmiljörättsliga bestämmelserna som riktar sig till 
arbetsgivaren preciseras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.122 AML 
kompletteras även av AMF. Förordningen innehåller framför allt 
bestämmelser om skyddsombud, Arbetsmiljöverkets föreskriftsrätt samt om 
anmälan av arbetsskada.123  
 
Arbetsmiljöansvaret påverkas som ovan nämnts av de EU-rättsliga reglerna 
på området, som delas in i produktregler och arbetsplatsregler. 
Produktreglernas syfte är att harmonisera produktkrav mellan 
medlemsländerna medan arbetsplatsreglerna tillhör området för socialpolitik 
och har karaktär av minimibestämmelser.124 I EU-rätten motsvaras 
arbetsmiljörätten av begreppet ”hälsa och säkerhet” och de direktiv som 
hittills utfärdats har därför handlat om de fysiska och säkerhetsmässiga 
aspekterna på arbetsmiljön.125 Ett av de viktigare direktiven, antaget med 
stöd av art. 153 EU:s funktionsfördrag, är EU:s ramdirektiv om åtgärder för 
att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetslivet, 
härefter Ramdirektivet.126 Ramdirektivet har efterhand kompletterats med en 
rad arbetsmiljörättsliga dotterdirektiv, som framför allt har implementerats 
genom Arbetsmiljöverkets AFS:ar.127 
 
Även arbetstidsbestämmelserna utgör en viktig del av arbetsmiljörätten. 
ATL, som till stora delar bygger på arbetstidsdirektivet 2003/88/EG, 

                                                
119 Ericsson, s. 171. 
120 Prevent – arbetsmiljö i samverkan: Om oss, se <https://www.prevent.se/om-prevent/>.  
121 Andersson, s. 216. 
122 Ericsson, s. 37. 
123 Günzel & Zanderin, s. 22. 
124 Glavå & Hansson, s. 530-531. 
125 Nyström, 2017, s. 364. 
126 Rådets direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas 
säkerhet och hälsa i arbetslivet (härefter: Ramdirektivet). 
127 Sigeman & Sjödin, s. 238. 
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säkerställer att arbetstagaren tillförsäkras vila och skydd mot för lång 
arbetstid. Vanligt är dock att avvikelser görs från ATL genom kollektivavtal 
på förbundsnivå eller temporära förändringar genom lokala kollektivavtal. 
Arbetstidsdirektivet gäller med EU-spärr, vilket innebär att de 
kollektivavtalsbestämmelser som är mindre förmånliga än direktivets är 
ogiltiga.128  
 
Ett centralt begrepp inom arbetsmiljörätten är det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, som enligt 3 kap. 2 a § AML innebär att arbetsgivaren 
systematiskt ska ”planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som 
leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god 
arbetsmiljö”.129 Lagrummet innebär att arbetsgivaren måste ta reda på vilka 
risker som finns på arbetsplatsen och göra en riskbedömning, samt 
tillsammans med skyddsombudet upprätta en handlingsplan för de risker 
som inte omedelbart kan åtgärdas och redovisa dessa.130 
 
Av de föreskrifter Arbetsmiljöverket har gett ut gäller AFS 2001:1 om 
systematiskt arbetsmiljöarbete, även kallad SAM eller huvud-AFS:en, 
generellt för alla arbetsplatser. SAM anger på vilket sätt arbetsgivaren ska 
leda arbetet och av 8 § framgår att arbetsgivaren regelbundet ska undersöka 
arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att 
drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Utifrån det systematiska 
arbetsmiljöarbetet ska arbetsgivaren utarbeta en arbetsmiljöpolicy för 
arbetsplatsen.131 Därtill föreskrivs att arbetsgivaren ska utreda orsakerna, om 
någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om något 
allvarligt tillbud inträffar i arbetet, så att risker för ohälsa och olycksfall kan 
förebyggas.132 Steinberg menar att SAM och kravet på riskinventering är det 
viktigaste bidraget till arbetsmiljörätten sedan yrkesfarelagens tillkomst, 
eftersom även risker där föreskrift saknas kan uppmärksammas.133 
 
Ytterligare en viktig föreskrift som riktar sig till arbetsgivaren är AFS 
2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö, även kallad OSA, där den 
organisatoriska arbetsmiljön avser ledning och styrning, kommunikation, 
delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, 
resurser och ansvar. Den sociala arbetsmiljön handlar om villkor och 
förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och 
socialt stöd från chefer och kollegor.134  
 
Utöver SAM och OSA utgör Arbetsmiljöverkets föreskrift om 
arbetsplatsens utformning en av de viktigare föreskrifterna. Sedan den 1 
januari 2021 gäller en ny föreskrift, AFS 2020:1, som nu innefattar flera 

                                                
128 Sigeman & Sjödin, s. 249-250. Se även 3 § 4 st. ATL. 
129 Glavå & Hansson, s. 531. 
130 Steinberg (2010) s. 578. 
131 Ericsson, s. 75. 
132 Se 9 § AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. 
133 Steinberg (2010) s. 579. 
134 Se 12 § AFS 2015:4 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om organisatorisk 
och social arbetsmiljö. 



 34 

tidigare föreskrifter.135 Genom den nya föreskriften skärps bl.a. byggherrars 
arbetsmiljöansvar och kraven på den fysiska tillgängligheten – men 
föreskriften gäller inte längre för arbetsplatser utom arbetsgivarens 
rådighet, vilket uppsatsen återkommer till under avsnitt 3.3.3.136  
 

3.2.4 Arbetstagarens eget ansvar 
AML pekar ut arbetstagaren som gemensamt ansvarig för arbetsmiljön, inte 
minst gällande det förebyggande arbetet.137 Av 3 kap. 4 § framgår att 
arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbete, delta i genomförandet av de 
åtgärder som behövs och följa givna föreskrifter samt iaktta den försiktighet 
som i övrigt behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall – varav det 
viktigaste är att bära föreskriven skyddsutrustning.138 Enligt förarbetena 
förtydligar lagrummet den aktivitetsplikt som åligger arbetstagaren i 
förhållande till arbetsgivaren.139 Arbetsrättsligt utgör arbetstagarens 
allmänna upplysningsplikt en av anställningsavtalets biförpliktelser, som vid 
underlåtenhet kan leda till uppsägning eller avsked. En arbetstagare har 
därför att självmant informera arbetsgivaren om förhållanden som är av 
betydelse för denne – inberäknat information om risker i arbetsmiljön.140 
 
Kraven på arbetstagarens eget ansvar framgår på liknande sätt av 
Ramdirektivet, som stadgar att arbetstagaren ska sörja för egen och andras 
säkerhet, använda skyddsutrustning, underrätta arbetsgivaren så snart risk 
för olyckor finns samt samarbeta med arbetsgivaren och skyddsombudet i 
arbetsmiljöfrågorna.141 Arbetsmiljöverket kan i föreskrifter rikta sig även till 
arbetstagaren.142  
 
En lagkommentar anger att arbetstagarens ansvar visserligen inte är formellt 
och i hög grad skiljer sig från arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. Endast i ett 
fåtal fall kan arbetstagaren göra sig skyldig till brott mot AML eller drabbas 
av offentligrättsliga sanktioner. Ett sådant exempel är, som ovan beskrivits, 
då arbetstagaren utan giltigt skäl tar bort en skyddsanordning eller av 
vårdslöshet skadar en kollega – men överträdelserna utgör inte 
arbetsmiljöbrott om arbetstagaren utför dem.143 Underlåtenheten att rätta sig 
efter skyddsföreskrifter eller använda skyddsutrustning kan medföra risker 

                                                
135 De tidigare gällande föreskrifterna om Arbete i stark värme (AFS 1997:2), Arbete i 
kylda livsmedelslokaler (AFS 1998:2) och Skyltar och signaler (AFS 2008:13) har upphört 
och reglerna har inlemmats i de nya föreskrifterna (AFS 2020:1) om arbetsplatsens 
utformning. 
136 Se 4 § 1 p. AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning, samt därtill hörande allmänna råd. 
137 Se 2 kap. 1 § AML. 
138 Sigeman & Sjödin, s. 239. 
139 Prop. 1990/91:140 s. 137. Arbetsmiljö och rehabilitering. 
140 Källström & Malmberg, s. 250. 
141 Se art. 13.1-2 Ramdirektivet. 
142 Ericsson, s. 111. 
143 Se 8 kap. 2 § AML samt Ericsson, s. 111f. 
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för den egna säkerheten, vilket arbetsrättsligt ytterst sett kan utgöra grund 
för omplacering eller avsked.144  
 
När det gäller arbetstagarens bedömning av om huruvida arbetet ska stoppas 
utifrån fara för liv och hälsa, måste utgångspunkten enligt AML vara 
arbetstagarens egen berättigade uppfattning av farosituationen. Regeln 
ligger nära skyddsombudets stoppningsrätt och normalt bör arbetstagaren 
konsultera arbetsgivaren eller skyddsombudet först.145  
 

3.3 Arbetsmiljöansvaret i arbetstagarens 
hem 

3.3.1 Arbetsgivarens ansvar vid hemarbete 
Arbetsmiljöfrågan har setts som en av de stora utmaningarna när 
arbetstagaren arbetar hemifrån. Å ena sidan finns många gånger bättre 
förutsättningar för en ostörd arbetsmiljö i arbetstagarens hem, å andra sidan 
är den fysiska arbetsmiljön i hemmet sällan anpassad till arbetets utförande. 
Att arbeta hemifrån har därtill ansetts medföra längre arbetsdagar, stress och 
risk för social isolering.146  
 
Arbetarskyddslagen, som gällde fram till dess att AML infördes, innehöll ett 
generellt undantag för arbetsmiljöansvar vid okontrollerat arbete, se avsnitt 
3.2.1. Med okontrollerat arbete avsågs vid samma tid att arbetsgivaren inte 
direkt hade möjlighet att kontrollera eller övervaka arbetstagarens arbete, 
vilket omfattade hemarbete.147 Motsvarande undantag finns inte längre kvar 
i lagstiftningen och arbetsmiljöansvaret gäller därför på samma sätt då en 
arbetstagare arbetar hemifrån.148 Bedömningen av arbetsmiljöansvaret i 
arbetstagarens hem måste dock enligt AML:s förarbeten göras ”med 
utgångspunkt i vad som kan vara möjligt och rimligt att begära”. 
Arbetsgivaren ansvarar generellt för att maskiner och arbetsmaterial denne 
tillhandahåller ska vara säkra utifrån en skyddssynpunkt. Därtill är 
arbetsgivaren skyldig att ge erforderliga instruktioner till arbetstagaren, även 
om arbetsuppgifterna är utom arbetsgivarens direkta uppsikt.149  
 
 

                                                
144 Se 3 kap. 4 § AML samt Ericsson, s. 111. 
145 Gullberg & Rundqvist (2018). Se kommentaren till 3 kap. 4 § AML. 
146 Nyström (2007) s. 221. 
147 Ericson, s. 24. 
148 SOU 1998:115 s. 107. 
149 Prop. 1976/77:149 s. 212-213. 
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3.3.2 Arbetstidsbestämmelserna vid hemarbete 
Fram till år 2005 fanns också ett undantag i ATL för arbete utfört i 
arbetstagarens hem.150 Genom en anpassning till arbetstidsdirektivet kom 
lagtexten i 2 § 1 st. ATL att ändras till okontrollerat arbete, vilket inte per 
automatik är att jämställa med hemarbete.151 Undantaget skulle enligt en 
lagkommentar visserligen kunna omfatta hemarbete, om arbetet utförs under 
sådana förhållanden att det inte kan anses vara arbetsgivarens uppgift att 
vaka över hur arbetet är ordnat.152 Arbetstidsdirektivet hänvisar dock 
avseende okontrollerat arbete vidare till ett undantag i Ramdirektivet, som 
möjliggör för medlemsländerna att ”begränsa arbetsgivarens ansvar i 
situationer som är ovanliga och oförutsebara och som ligger utanför 
arbetsgivarens kontroll eller för enstaka händelser vars konsekvenser inte 
hade kunnat undvikas ens med den största noggrannhet”.153 I ljuset av 
Ramdirektivets art. 5.1, som klargör att arbetsgivaren är skyldig att svara för 
arbetstagarens säkerhet och hälsa i alla avseenden, blir undantaget i ATL 
enligt min bedömning inte tillämpligt vid hemarbete annat än i yttersta 
undantagsfall.  
 
Enligt Ramavtalet om distansarbete organiserar distansarbetaren sin egen 
arbetstid inom ramen för tillämplig lagstiftning, kollektivavtal och 
företagsregler, se avsnitt 2.2.3, vilket i viss mån sätter arbetstidsreglerna ur 
spel.154 Arbetsmiljöverket införde år 2016 kompletterande bestämmelser till 
ATL i OSA om arbetsgivarens ansvar att motverka att arbetstidens 
förläggning leder till ohälsa.155 OSA:s bestämmelser gäller på samma sätt 
vid hemarbete.156 
 

3.3.3 Arbetsplatsens utformning i hemmet 
Föreskriften om arbetsplatsens utformning har som tidigare nämnts den 1 
januari 2021 ersatts med AFS 2020:1. Av 4 § 1 p. framgår att en 
arbetsgivare som saknar rådighet över arbetsplatsen numera endast behöver 
följa ett fåtal av föreskriftens paragrafer (6 §, 126 § 2 meningen, 127-131 
och 134 §§). Det utgör en skillnad mot den tidigare föreskriften AFS 
2009:2, som uttryckligen omfattade arbetstagarens hem vid distansarbete 
och arbete i enskilt hem.157 I anslutning till 4 § i AFS 2020:1 klargörs att 
arbetsgivaren saknar rådighet över arbetsplatsen om denne varken äger, hyr 
eller saknar möjlighet att påverka utformningen av arbetsplatsen – till 
exempel då arbetet sker i någons enskilda hem.  
                                                
150 Se prop. 2003/04:180 s. 14, 19 Tydligare genomförande av EG:s arbetstidsdirektiv. 
151 Jfr 2 § 1 st. ATL och art. 17.3f Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av 
den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (arbetstidsdirektivet). 
152 Gullberg m.fl. (2014). Kommentaren till 2 § 1 st. ATL. 
153 Se art. 5.4 Ramdirektivet. 
154 Se p. 9 Ramavtalet.  
155 Se 12 § AFS 2015:4, Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social 
arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna, härefter OSA.	
156 Se 2 § OSA. 
157 Se Arbetsmiljöverkets kommentar till 1 §, AFS 2009:2 s. 35. 
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De få bestämmelser som enligt AFS 2020:1 trots allt gäller då arbetstagaren 
arbetar hemifrån, handlar om arbetsgivarens ansvar för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet samt anger vad som gäller för arbete i stark värme eller 
kraftig kyla. Av Arbetsmiljöverkets webbsida framgår vilka föreskrifter som 
aktualiseras då en arbetstagare arbetar hemifrån. De berör bl.a. ergonomi, 
bildskärmsarbete och inomhusklimat.158 Även föreskriften om ensamarbete 
aktualiseras vid hemarbete.159 Föreskriften om belastningsergonomi anger 
att arbetsplatser och arbetsuppgifter ska ordnas och utformas så att risker för 
hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar förebyggs. I 
arbetsmiljöansvaret ingår att arbetsgivaren ska undersöka och riskbedöma 
arbetsplatsen.160 Föreskriften om arbete vid bildskärm anger både riktlinjer 
för hur bildskärmsarbetet ska utföras och arbetsplatsens utformning gällande 
bord, arbetsstol och fysiskt utrymme vid arbetsplatsen.161 I de allmänna 
råden till § 7 SAM betonas arbetsgivarens ansvar att se till att arbetstagaren 
har grundliga kunskaper om riskerna vid arbete på platser som arbetsgivaren 
inte kan bestämma över, till exempel vid distansarbete.162 Vid hemarbete 
blir det digitala rummets organisatoriska arbetsmiljö än viktigare, enligt 
MYNAK.163 
 

3.3.4 Arbetsgivarens riskbedömning av 
ensamarbete 

Den riskbedömning arbetsgivaren generellt är skyldig att genomföra betonas 
i AML särskilt när det gäller ensamarbete.164 Med ensamarbete menas enligt 
förarbetena arbete som utförs i fysisk eller social isolering från andra 
människor – och omfattar polisiärt arbete, ensamarbete i butik men även 
hemarbete.165  
 
Föreskriften AFS 1982:3 om ensamarbete anger att åtgärder ska vidtas så att 
den som utför arbete ensam inte löper större risk för skada än om flera 
gemensamt hade utfört det. Om det finns en påtaglig risk för kroppsskada 
genom olycksfall, ska arbetsgivaren se till att arbetstagaren snabbt kan få 
hjälp i en nödsituation – annars får ensamarbete inte ske.166 Påtaglig risk 
innebär enligt förarbetena till 3 kap. 3 § AML att det finns en viss 

                                                
158 Arbetsmiljöverket: Arbetsmiljön när du arbetar hemifrån, <https://www.av.se/halsa-
och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-
arbetsmiljon/coronaviruset/arbetsmiljon-vid-hemarbete/#1>. Aktuella föreskrifter är AFS 
2012:2 om belastningsergonomi, AFS 1998:5 om arbete vid bildskärm, vad som sägs om 
ljudmiljö, temperatur och klimat i SAM samt vad som framgår av OSA. 
159 Ericsson, s. 70. 
160 Se 1 och 4 §§ AFS 2012:2 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om 
belastningsarbete. 
161 Se 2, 4-5 §§ AFS 1998:5 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
arbete vid bildskärm. 
162 Se AFS 2001:1 SAM s. 12. 
163 MYNAK (2021) s. 21. 
164 Se 3 kap. 2 § 2 st. AML samt Ericsson, s. 70. 
165 Se prop. 1976/77:149 s. 256f. 
166 Se 3-4 §§ AFS 1982:3, Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om ensamarbete. 
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sannolikhet för händelsen ska inträffa.167 Innan ensamarbete införs måste 
arbetsgivaren även samråda med berört skyddsombud – framför allt om 
arbetsuppgifterna i sig kan anses vara riskabla.168 
 

3.3.5 Arbetsgivarens riskbedömning av 
hemmet 

Såsom nämnts i uppsatsens andra kapitel anger även Ramavtalet, se avsnitt 
2.2.3, att arbetsgivaren behåller arbetsmiljöansvaret på samma sätt vid 
distansarbete. Ramavtalet anger att både arbetsgivare, skyddsombud och 
behörig myndighet har tillträde till arbetsplatsen i enlighet med nationell 
lagstiftning. Ett sådant besök ska dock föregås av underrättelse och 
medgivande.169  
 
Trots vad som nämnts ovan avseende arbetsgivarens skyldighet att enligt 
SAM och vad som sägs om ensamarbete riskbedöma arbetsplatsen, har 
arbetsgivaren normalt ingen rättslig möjlighet att mot arbetstagarens vilja få 
tillträde till eller inflytande över arbetsplatsens utformning av hemmet. 
Frågan om tillträde och inflytande kan regleras i ett civilrättsligt avtal – ett 
distansarbetsavtal – i vilket parterna kan ha en överenskommelse om att 
arbetsgivaren tillsammans med skyddsombud har möjlighet att besöka och 
riskbedöma arbetsplatsen i hemmet innan den tas i bruk, jfr avsnitt 2.2.5. 
Genom ett sådant avtal kan distansarbetet villkoras med möjligheten att få 
göra en riskbedömning av arbetsplatsen i hemmet. 
 
Arbetsgivarens möjlighet att få rådighet över arbetsplatsen i hemmet kan 
ordnas genom ett hyresförhållande, genom vilket arbetsgivaren hyr lokal av 
arbetstagaren.170  
 
En arbetsgivare som bedömer att arbetsplatsen i hemmet är olämplig ur 
fysisk eller psykosocial synpunkt, bör enligt Distansarbetsutredningen inte 
utifrån sitt arbetsmiljöansvar tillåta distansarbete. Om arbetsplatsen i 
hemmet skulle visa sig vara olämplig, får arbetsgivaren enligt utredningen 
bereda arbetstagaren en annan arbetsplats, vilket normalt löses genom att 
arbetstagaren återgår till den ordinarie arbetsplatsen. Det finns dock ingen 
lagstadgad skyldighet för arbetsgivaren att tillhandahålla en arbetsplats för 
arbetstagaren, om arbetsplatsen i hemmet inte skulle visa sig fungera 
tillfredställande.171  
 
Ett rättsfall som illustrerar detta är AD 2001 nr 1, i vilket en ingenjör med 
elöverkänslighet hade haft tillåtelse att arbeta på distans.  
 

 

                                                
167 Se prop. 2001/02:145 s. 14. Ändringar i arbetsmiljölagen. 
168 Ericsson, s. 72-73 samt 213. 
169 Blanpain, s. 64. 
170 Jfr 3 kap. 12 § 1 st. AML samt SOU 1998:115 s. 141. 
171 SOU 1998:115 s. 113-114. 
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Sedan arbetstagarens besvär av elöverkänsligheten ökat, inrättade denne sin 
arbetsplats i ett uthus på en gård. Arbetsgivaren besökte arbetstagaren och 
gemensamt fann de att arbetslokalen var helt otillfredsställande utifrån 
arbetsmiljösynpunkt, varefter det muntliga distansarbetsavtalet sades upp av 
arbetsgivaren. Arbetstagaren beordrades att infinna sig på arbetsplatsen. Genom 
ett skyddsombudsstopp av huvudskyddsombudet förbjöds den elöverkänslige att 
arbeta vid huvudkontoret – ett beslut som fastställdes av Yrkesinspektionen. En 
tid därefter sades den anställde upp på grund av personliga skäl. AD fann att 
arbetsgivaren hade fullgjort sin omplaceringsskyldighet både genom vissa 
lokalanpassningar på den ordinarie arbetsplatsen och genom försök att finna nya 
arbetsuppgifter. Uppsägningen var därför sakligt grundad. 
 

AMF anger att inspektionsbesök endast ska ske i hemmet på begäran av 
berörd arbetsgivare eller arbetstagare, eller om det finns någon annan 
särskild anledning till det.172 Av förarbetena till AML framgår att tanken då 
arbetsmiljöansvaret utvidgades till att omfatta även arbetstagarens hem, inte 
var att inspektörerna skulle besöka hemmet annat än när det fanns en 
uppenbar fara att arbetstagaren skulle åsidosätta AML.173  
 
Enligt 6 kap. 10 § AML har ett skyddsombud rätt att utan hinder fullgöra 
sina uppgifter. Bestämmelsen kompletteras av ett skadeståndsansvar för den 
som bryter mot detta.174 Vid en första anblick ser bestämmelsen ut att ge 
skyddsombudet större befogenheter att besöka en arbetstagares arbetsplats i 
hemmet än vad Arbetsmiljöverkets inspektörer har. Frågan har enligt 
Distansarbetsutredningen inte prövats rättsligt. Det har inte heller prövats 
om arbetstagaren genom att vägra tillträde till skyddsombudet skulle kunna 
göras skadeståndsskyldig, såsom lagtexten antyder.175 
 

3.3.6 Arbetstagarens eget ansvar vid arbete 
hemifrån 

I avsnitt 3.2.4 konstaterades att arbetstagarens eget ansvar för arbetsmiljön 
inte innebär något formellt arbetsmiljöansvar. Arbetstagaren har visserligen 
ett med arbetsgivaren gemensamt förebyggande ansvar, en generell 
upplysningsplikt gentemot arbetsgivaren och utifrån 3 kap. 4 § AML en 
arbetsmiljörättslig aktivitetsplikt. Arbetstagaren får inte heller riskera sin 
egen säkerhet. SAM framhåller därtill vikten av att arbetstagaren har 
grundliga kunskaper om riskerna på arbetsplatsen vid distansarbete.176 I ett 
distansarbetsavtal kan parterna som sagt närmare reglera vad som ska gälla i 
arbetstagarens hem angående arbetsgivarens möjlighet att riskbedöma och 
utforma arbetsplatsen – däremot är det formella arbetsmiljöansvaret inte 
möjligt att förhandla bort eller ändra, jfr avsnitt 3.2.2. 
 

                                                
172 Se 15 § 3 st. AMF samt Ericson, s. 23. 
173 Prop 1976/77:149 s 153. 
174 Se 6 kap. 11 § AML. 
175 SOU 1998:115 s. 112. 
176 Jfr AFS 2001:1 (SAM) s. 12, de allmänna råden till § 7. 
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Arbetsmiljöansvaret placeras normalt på den som har det bestämmande 
inflytandet över arbetsplatsen, men då en arbetsgivare saknar rådighet 
däröver, kan ett särskilt skyddsansvar i stället placeras på den som råder 
över arbetsplatsen.177 I det här fallet gäller arbetsgivarens arbetsmiljöansvar 
trots att arbetsgivaren saknar kontroll över arbetstagaren. Som nämnts gäller 
inte den nya föreskriften om arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), 
eftersom arbetsgivaren saknar rådighet över arbetsplatsen. Det senare följer 
logiskt av att arbetsgivaren inte har någon rättslig möjlighet att ensidigt 
besluta om och genomföra fysiska förändringar i arbetstagarens hem, såvida 
det inte föreligger ett hyresförhållande eller någon överenskommelse mellan 
parterna. Arbetsgivaren är samtidigt formellt ansvarig för arbetsplatsens 
utformning avseende utrustning och ergonomi genom andra föreskrifter.  
 
En av uppsatsens frågeställningar är om huruvida arbetsgivarens 
arbetsmiljöansvar i någon mån förskjuts till arbetstagaren då denne arbetar 
hemifrån. Tanken ligger nära tillhands att arbetstagaren genom att arbeta 
hemma får ett särskilt skyddsansvar över arbetsplatsen, jfr 3 kap. 12 § 1 st. 
AML. Den tanken har dock inget explicit stöd i lagkommentarer eller 
doktrin. Att påstå att arbetsmiljöansvaret i någon mån förskjuts till 
arbetstagaren då denne arbetar hemifrån, är en felaktig slutsats – eftersom en 
del av det formella arbetsmiljöansvaret därmed skulle placeras på 
arbetstagaren.  
 
Den subjektiva bedömningen av arbetstagarens eget ansvar kan dock vara 
att medansvaret för det förebyggande arbetet, riskbedömningen och 
upplysningsplikten kan få större betydelse då arbetstagaren arbetar 
hemifrån. MYNAK konstaterar i sin kartläggning att arbetstagarens 
förutsättningar och egen kompetens att hantera sin arbetsmiljö blir av större 
vikt för hur arbetsmiljön ytterst fungerar vid arbete hemifrån – både 
avseende den fysiska anpassningen och hur arbetsuppgifter utförs utifrån 
den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.178 
 
Ytterst är möjligheten att arbeta på distans ett beslut som fattas av 
arbetsgivaren och som bygger på frivillighet från båda parter (jfr avsnitt 
2.2.3). Så länge arbetsmiljön inte fungerar tillfredsställande i arbetstagarens 
hem, är det arbetsgivarens ansvar att åtgärda problemen – eller att utifrån sin 
arbetsledningsrätt besluta om att distansarbetet ska upphöra.179  

                                                
177 Se 3 kap. 12 § 1 st. samt Gullberg & Rundqvist (2018). Kommentaren till 3 kap. 12 § 1 
st. AML. 
178 MYNAK (2021) s. 22. 
179 SOU 1998:115 s. 114. 
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4 Arbetsskada i hemmet 

4.1 Bakgrund 

4.1.1 De första ersättningsreglerna 
I föregående kapitel beskrevs hur industrialiseringens genombrott och det 
ökande antalet arbetsplatsolyckor väckte behov av lagstiftning om 
arbetarskydd. Först år 1901 infördes de första ersättningsreglerna för 
arbetsrelaterade olycksfall i arbetarskyddslagstiftningen. En bärande tanke 
var att produktionen skulle bära risken, eftersom arbetstagarens möjlighet 
att styra över arbetsriskerna är begränsad.180 Den första lagen saknade drag 
av försäkring och var konstruerad så att arbetsgivaren fick utge ersättning 
utifrån schabloniserade, låga belopp direkt till den skadade.181 Reglerna 
mötte stark kritik eftersom de inte var fördelaktiga för arbetstagarna.182   
 
År 1916 antogs efter grundlig utredning lag (1916:235) om försäkring för 
olycksfall i arbetet, som till stor del var obligatorisk för arbetsgivare att 
teckna. Lagen omfattade både arbetare och tjänstemän, medan hemarbetare 
och arbetsgivarens anhöriga undantogs.183 Försäkringskostnaderna i 
kollektivavtalen steg till följd av de nya reglerna och arbetsgivarna 
förordade därför i stället ett skattefinansierat ersättningssystem, som skulle 
sprida riskerna på hela arbetsmarknaden.184 Ett par år senare kom lagen att 
omfatta även olycksfall under resa till och från arbetet, så kallade 
färdolycksfall. Det bakomliggande skälet var att det ansågs finnas svåra 
gränsdragningsproblem kring huruvida en resa låg inom arbetsområdet eller 
inte. Lagändringen mötte starkt motstånd från arbetsgivarsidan – inte främst 
utifrån kostnadsökningen, utan därför att färden låg utom arbetsgivarens 
kontroll.185  
 
År 1930 antogs ny lagstiftning sedan Sverige ratificerat en ILO-konvention 
om yrkessjukdomar. Arbetsgivarsidan var kritisk och menade att det var 
svårt att bevisa ett samband mellan yrkesverksamhet och sjukdom.186 Lagen 
om arbetssjukdomar innefattade sju farliga exponeringar som ansågs ge 
upphov till sjukdomar, men listan kom att växa efterhand.187 
Arbetsskadeförsäkringen var vid denna tid och fram till 1950-talet den mest 
utvecklade socialförsäkringsgrenen i Sverige.188  

                                                
180 Carlsson, Mia: ’I arbetet – om arbetsskadeskyddets gränser’ ur: Blomstrand, Severin 
(red.), Bertil Bengtsson 90 år, Jure, Stockholm, 2016, s. 79. 
181 SOU 2017:25 s. 42.  
182 Carlsson (2008), s. 62. 
183 Edebalk, s. 86.  
184 SOU 2017:25 s. 43.  
185 Edebalk, s. 87. 
186 Edebalk, s. 89. 
187 SOU 2017:25 s. 44. 
188 Carlsson (2008) s. 62-63. 
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4.1.2 Yrkesskadeförsäkringen 
År 1955 genomfördes en stor reform om allmän obligatorisk sjukförsäkring. 
Samtidigt infördes en ny yrkesskadeförsäkring, då lagarna om 
arbetsolycksfall och yrkessjukdomar slogs samman.189 Även hemarbete kom 
nu att omfattas av yrkesskadeförsäkringen.190 Storleken på ersättning 
berodde på graden av nedsättning av arbetsförmågan och den försäkrades 
arbetsinkomst. Det beslutades också att de första 90 dagarna av 
sjukskrivningen skulle samordnas mellan sjukförsäkringen och yrkesskade-
försäkringen samt att karensdagar skulle införas. En ny, mer generös 
bevisregel infördes, så att kausalsamband mellan en faktor i arbetet och en 
skada ansågs föreligga, om inte övervägande skäl talade däremot.191 
Bestämmelsen om att arbetstagarens ersättning kunde nedsättas beroende på 
om denne hade brutit mot arbetsmiljörättsliga föreskrifter togs nu bort.192  
 
Reformen ledde till att 90 procent av de skador som tidigare reglerats 
genom arbetsskadeförsäkring i stället hänvisades till sjukförsäkringen, vilket 
av vissa har setts som ett första steg mot avvecklingen av en särskild 
försäkring för yrkesskadade.193 Försäkringen finansierades både genom 
statliga medel och genom premier från arbetsgivarna.194 Efterhand 
framförde arbetstagarorganisationerna kritik mot att lagen blivit 
svårtillämpad samt att den bortsåg från de sjukdomar och skador som inte 
fanns upptagna på listorna.195 
 
En försäkringsdomstol, senare försäkringsöverdomstolen, FÖD, bildades år 
1961 som besvärsinstans.196 År 1962 fick Riksförsäkringsverket monopol på 
socialförsäkringen och yrkesskadeförsäkringen och nio arbetsgivarbolag, 
som hade konkurrerat om att försäkra arbetstagarna, försvann. 
Arbetsgivaravgifterna hade nu blivit låga till följd av 
yrkesskadeförsäkringens minskade ersättningar.197  
 

4.1.3 Avtal mellan arbetsmarknadens parter 
Samma år bildade LO och SAF ett gemensamt kollektivavtalsbaserat 
försäkringsskydd – Arbetsmarknadens försäkringsaktiebolag, AFA, som till 
en början var en tjänstegrupplivförsäkring för privatanställda arbetare. 
Dittills hade den som ville få arbetsskadeersättning utöver vad lagen 

                                                
189 SOU 2017:25 s. 44. 
190 Se prop. 1954:60 s. 66.  
191 Edebalk, s. 90. 
192 Hessmark, Lars-Göran, Socialförsäkringsbalken: en kommentar. Avd. A-C, andra 
uppdaterade upplagan, Norstedts juridik, Stockolm, 2015. Se kommentaren till 39 kap. 3 § 
SFB. Mer flagranta fall (lagakraftvunna brottmålsdomar) kan idag leda till att den allmänna 
arbetsskadeersättningen nedsätts, jfr 107 kap. 6 § SFB. 
193 Edebalk, s. 91. 
194 Carlsson (2008) s. 63. 
195 SOU 2017:25 s. 44. 
196 Carlsson (2008) s. 64. 
197 Edebalk, s. 91. 
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medgav varit tvungen att stämma sin arbetsgivare och påvisa vållande, 
culpa.198 Det stod snart klart att culpakravet i bestämmelsen blev till den 
skadelidandes nackdel, liksom svårigheten att behöva hitta en culpös 
syndabock bland kollegorna på arbetsplatsen. Till detta anfördes argument 
om kostnadsbesparingar genom schabloniseringar av ersättningen, utifrån 
att man sneglade på andra försäkringssystem såsom trafik-, patient- och 
läkemedelsförsäkringen.199  
 
Arbetsmarknadens parter började därför intressera sig för no fault-system, 
som innebär att skadeståndsmässig försäkringsersättning utgår oberoende av 
vållande. Det kollektivavtalsreglerade försäkringsskyddet växte och ersatte i 
viss mån lagstiftning på området.200 Under 1970-talet slöt arbetsmarknadens 
parter en rad avtal om Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. 
Arbetstagarorganisationerna avsade sig i utbyte mot försäkringsersättningen 
rätten att föra skadeståndstalan mot arbetsgivaren, det så kallade 
taleförbudet, som därmed även omfattar arbetstagaren – som inte har 
möjlighet att väcka talan mot arbetsgivaren vid arbetsskada.201 
Grundprinciperna i TFA är desamma idag.202  
 

4.1.4 Lag om arbetsskadeförsäkring 
Fackföreningarna med LO i spetsen stred för bättre arbetsmiljö och år 1967 
mjukades sambandskravet i arbetsskadebegreppet upp – ett orsakssamband 
mellan en händelse och en skada ansågs nu föreligga om inte ”betydligt 
starkare skäl” talade däremot. För att arbetstagaren skulle få fullständig 
kompensation för sin arbetsskada krävdes dock att förutsättningarna för 
skadestånd var uppfyllda, vilket ökade antalet skadeståndsprocesser 
ytterligare. Principalansvaret infördes därtill i samband med reformen av 
skadeståndsrätten år 1972.203  
 
År 1977 trädde lag (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, härefter LAF, i 
kraft. Listorna med sjukdomar försvann och ett generellt 
arbetsskadebegrepp infördes, liksom ett ekonomiskt invaliditetsbegrepp. 
Grundprincipen att den skadelidande skulle försättas i samma ekonomiska 
situation som om denne inte hade skadats fastslogs. Samma princip ingår 
liksom arbetsskadebegreppet fortfarande som beståndsdelar i dagens 
arbetsskadeförsäkring.204 Beviskraven blev nu betydligt mer generösa och 
det räckte att sambandet mellan en händelse och en skada var ”sannolikt” 
för att ersättning skulle beviljas. En kraftig ökning av antalet godkända 
arbetsskador skedde till följd av detta – från 7 000 arbetsskador år 1980 till 
55 000 år 1990. Den stora ökningen kunde framför allt härledas till 
                                                
198 SOU 2017:25 s. 46. 
199 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, Tionde upplagan, Norstedts juridik, 
Stockholm, 2018, s. 287-288. 
200 Carlsson (2008) s. 67. 
201 Jfr § 35 TFA. 
202 SOU 2017:25 s. 47. 
203 Edebalk, s. 92. 
204 SOU 2017:25 s. 45. 
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belastningsskador.205 En stor debatt om arbetsskadeförsäkringens 
finansiering pågick under hela 1980-talet. Under samma period debatterades 
även de höga sjukskrivningstalen och regler om sjuklön infördes. I slutet av 
1980-talet ifrågasattes behovet av arbetsskadeförsäkringen, inte minst sedan 
fullständig inkomstkompensation vid sjukdom införts.206  
 
Den samhällsekonomiska krisen i Sverige i början av 1990-talet ledde till ett 
systemskifte inom sjukförsäkringen. Arbetsskadebegreppet ändrades på nytt 
och beviskravet innebar ”hög grad av sannolikhet”, samt att skadan skulle 
godkännas om ”övervägande skäl talade för”. För den 
kollektivavtalsbaserade TFA, som skulle ge fullständig kompensation, 
uppstod finansiella problem och avtalen omförhandlades.207 Antalet 
anmälda och beviljade arbetsskador minskade kraftigt under 1990-talet, från 
79 000 skador år 1991 till 11 000 år 1999.  
 
FÖD, som varit överinstans för sjukförsäkringsmålen, upphörde år 1995 och 
överprövningar avseende arbetsskadeersättning överfördes till nuvarande 
Högsta förvaltningsdomstolen, HFD.  
 
I början av 2000-talet ändrades bevisreglerna för arbetsskador än en gång. 
Arbetsskadebegreppet behölls, men bedömningen i två led, som varit 
svårtillämpad, ersattes med en helhetsbedömning. Beviskravet – att en skada 
ansågs ha uppkommit av olycksfall i arbetet om ”övervägande skäl” talade 
för det – kom att kvarstå.208 Bestämmelserna i LAF har sedermera 
oförändrat förts över till SFB.209 Med jämna mellanrum påtalas behov av 
förändring av arbetsskadeförsäkringens konstruktion och 
arbetsskadebegreppet, men hittills har väckta förslag och genomförda 
utredningar inte lett till någon större systemförändring.210 
 

4.2 Arbetsskadeförsäkringens 
konstruktion 

4.2.1 Den allmänna arbetsskadeförsäkringen 
Alla arbetstagare samt företagare och uppdragstagare som utför arbete i 
Sverige omfattas av den offentligt finansierade arbetsskadeförsäkringen, 
eftersom den utgör en arbetsbaserad socialförsäkringsförmån.211 
Utgångspunkten är att ersättningen ska utgå i enlighet med skadeståndsnivå, 
vilket innebär att den skadelidande ska få full ersättning. I botten av 
ersättningen vid arbetsskada finns den ersättning vid sjukdom som ges de 

                                                
205 Edebalk, s. 93. 
206 Edebalk, s. 95. 
207 Edebalk, s. 96 samt prop. 1992/93:30 s. 19 om ändring av begreppet arbetsskada. 
208 Edebalk, s. 97 samt prop. 2001/02:81 s. 26 Vissa arbetsskadefrågor m.m. 
209 SOU 2017:25 s. 45. 
210 Hessmark m.fl. Se kommentaren till 39 kap. 3 § SFB. 
211 Se 6 kap. 6 § 6 p. SFB. 
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första veckorna genom sjuklönelagen (1991:1047) och SFB:s regler om 
sjukpenning. Därtill finns särskilda regler i SFB:s femte avdelning (38-42 
kap.) gällande den allmänna arbetsskadeförsäkringen. SFB:s regler 
kompletteras av förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och 
statligt personskadeskydd samt Försäkringskassans föreskrifter.212  
 
Premien för den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen tas ut av 
arbetsgivaravgiften och utgör för närvarande 0,2 % av lönesumman (år 
2021). Inga medel för arbetsskadeförsäkringen fonderas, utan eventuella 
över- eller underskott går in eller ut ur statskassan.213  
 

4.2.2 Kollektivavtalad arbetsskadeförsäkring  
Varje kollektivavtalsansluten arbetsgivare är genom avtalen om TFA 
skyldig att teckna arbetsskadeförsäkring för sina arbetstagare. Även utan 
kollektivavtal kan en arbetsgivare teckna en sådan, under förutsättning att 
försäkringsgivaren samtycker till det.214 På området finns tre centrala avtal – 
TFA, TFA-KL och PSA.215 Premierna som inbetalas till AFA för de 
nyssnämnda försäkringarna fonderas för att täcka framtida utbetalningar och 
kapitalavkastningen medför att premien av lönesumman är låg, 0,01-0,03 % 
beroende på avtalsområde.216 
 
Den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen omfattas av 
försäkringsavtalslagen (2005:104) och utgör en ansvarsförsäkring tecknad 
som en individuell försäkring, men reglerad genom kollektivavtal. Till sin 
systematik ligger försäkringen därför närmare arbets- och associationsrätten 
än försäkringsrätten.217 Försäkringen kan sägas ha dubbla försäkrings-
funktioner genom att skydda arbetsgivaren från skadeståndsansvar och 
samtidigt garantera arbetstagaren försäkringsersättning på en 
skadeståndsmässig nivå.218 För arbetsgivaren blir kostnaderna för 
arbetsskador därigenom förutsebara och för arbetstagaren är försäkringarna i 
de flesta avseenden mer förmånliga än utfallet av en process enligt 
skadeståndslagen (1972:207), härefter SkL. Den stora fördelen för 
arbetstagaren är att inte behöva påvisa culpa från arbetsgivarens sida för att 
få ersättning.219  
 
                                                
212 Hellner & Radetzki, s. 288. 
213 AFA Försäkring: Trygghet vid arbetsskada – om lagstadgad och kollektivavtalad 
arbetsskadeförsäkring, s. 7, tillgänglig via  
<https://www.afaforsakring.se/privatperson/arbetsskadeforsakring/om-lagstadgad-och-
kollektivavtalad-arbetsskadeforsakring/>. 
214 Hellner & Radetzki, s. 288. 
215 Malmberg, Jonas: ’Några anteckningar om begreppet arbetsolycksfall’, ur: Mannelqvist, 
Ruth, Ingmanson, Staffan & Ulander-Wänman, Carin (red.), Festskrift till Örjan Edström, 
Juridiska institutionen, Umeå universitet, Umeå, 2019, s. 329. 
216 AFA Försäkring: Trygghet vid arbetsskada – om lagstadgad och kollektivavtalad 
arbetsskadeförsäkring, s. 7. Uppgiften avseende premiekostnaden är från år 2019. 
217 Carlsson (2008) s. 700-701. 
218 Bengtsson, s. 137. 
219 Malmberg, s. 329. 
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Som utgångspunkt ersätts arbetsskada i botten av det 
socialförsäkringsrättsliga ersättningssystemet, för att därefter byggas på med 
TFA:s ersättning. Försäkringsersättningen utgår i enlighet med 
skadeståndsrättsliga principer och innebär att även överskjutande 
inkomstförlust kan ersättas, liksom ideell skada. Det senare innebär att den 
försäkrade kan få ersättning för sveda och värk, lyte och men eller vid 
särskilda olägenheter, till skillnad från genom den allmänna 
arbetsskadeförsäkringen. En princip hämtad från skadeståndsrätten är att 
jämkning p.g.a. medvållande kan ske.220 Arbetsolycksfall ska anmälas av 
arbetsgivaren i en gemensam portal mellan Försäkringskassan och 
Arbetsmiljöverket och skyddsombudet ska underrättas om 
arbetsolycksfallet. Den skadelidande ska därefter anmäla arbetsskadan både 
till Försäkringskassan och AFA.221 AFA kan direkt besluta om ersättning 
vid arbetsolycksfall, medan arbetssjukdom kräver Försäkringskassans 
bedömning av nedsatt arbetsförmåga eller att sjukdomen finns med på ILO:s 
lista över godkända arbetssjukdomar.222 
 
Försäkringskassan och AFA är inte bundna av varandras bedömningar, men 
en strävan efter harmonisering tycks enligt Carlsson finnas. De flesta skador 
prövas dock endast av AFA och något offentliggörande av bolagets 
praxisbildning finns dessvärre inte.223 AFA har i regel följsamhet med 
Försäkringskassans beslut och ändrar sina ställningstaganden om 
Försäkringskassan har gjort en annan bedömning.224 Den skadelidande har 
möjlighet att överklaga AFA:s beslut till domstol, men det är betydligt 
billigare att begära överprövning i den partssammansatta skiljenämnden för 
arbetsmarknadsförsäkringar.225 När det gäller arbetsskadeförsäkringen för 
statligt anställda finns en särskild nämnd för överprövning av 
arbetsskadefrågor, PSA-nämnden.226 Beslut i PSA-nämnden kan i sin tur 
överprövas av Skiljenämnden för vissa trygghetsfrågor som hanteras av 
Kammarkollegiet.227 
 

4.2.3 Skadeståndsprocess om arbetsskada 
En arbetstagare som har skadats i sitt arbete har i vissa fall möjlighet att 
väcka skadeståndstalan mot arbetsgivaren enligt allmänna 
skadeståndsrättsliga regler. Först i en sådan process kan arbetsmiljörättsliga 

                                                
220 Hellner & Radetzki, s. 288-289, se även 6 kap. 1 § SkL samt § 32 TFA.  
221 AFA Försäkring: Trygghet vid arbetsskada – om lagstadgad och kollektivavtalad 
arbetsskadeförsäkring, s. 13. Se även § 8 förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring 
och statligt personskadeskydd. 
222 Bengtsson, s. 138. 
223 Carlsson (2016) s. 82.  
224 SOU 2017:25 s. 69. 
225 AFA Försäkring: Trygghet vid arbetsskada – om lagstadgad och kollektivavtalad 
arbetsskadeförsäkring, s. 19. Kostnaden är f.n. 1 904 kr (2021). 
226 Carlsson (2016) s. 83. 
227 Kammarkollegiet: Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor, 
<https://www.kammarkollegiet.se/om-oss/organisation/stod-till-andra-
myndigheter/skiljenamnden-i-vissa-trygghetsfragor>. 
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bestämmelser i AML och AFS bli vägledande för culpabedömningen. 
Arbetsgivaren har därtill ett skadeståndsrättsligt principalansvar både för 
skador vållade av den skadelidande själv och annan. Offentliga förmåner 
måste avräknas från skadeståndet, som därmed utgörs av 
mellanskillnaden.228 
 
Såsom beskrivits under avsnitt 4.1.3 råder ett taleförbud för den som 
omfattas av den kollektivavtalsbaserade arbetsskadeförsäkringen, vilket är 
majoriteten av alla arbetstagare. I praktiken har skadeståndsprocesserna för 
arbetsskada därför helt kommit i skymundan. Det är dock inte prövat om 
villkorsföreskriften om taleförbudet skulle gälla, om arbetsgivaren skulle 
göra sig skyldig till grov vårdslöshet gentemot arbetstagaren.229 Enligt 
rättspraxis innebär försäkringsvillkoret om taleförbudet en 
friskrivningsklausul för arbetsgivarens del.230 
 

4.3 Den rättsliga bedömningen 

4.3.1 Inkomst- och varaktighetskraven 
Försäkringskassan är numera enbart skyldig att pröva om den försäkrade fått 
en skada i den mån det behövs för att bestämma dennes rätt till den 
allmänna arbetsskadeersättningen eller arbetsskadelivräntan.231 I övrigt 
förutsätts skadebedömningen ske genom AFA Försäkring.232  
 
Försäkringskassans prövning av arbetsskada villkoras av de två grundkraven 
i 41 kap. 2 § SFB – att det finns en inkomstförlust för den försäkrade och att 
inkomstförlusten är varaktig. Inkomstkravet innebär att den försäkrades 
förmåga att skaffa sig inkomst är nedsatt med minst en femtondel samt 
uppgår till en fjärdedels prisbasbelopp. Varaktighetskravet innebär att den 
nedsatta arbetsförmågan kan antas bestå under minst ett år. I bedömningen 
av inkomstkravet görs en hypotetisk bedömning medan prognosen i det 
medicinska underlaget är avgörande för varaktighetsbedömningen. I 
praktiken innebär detta att Försäkringskassan prövar de nyssnämnda 
grundkraven före orsakssambandet, som redogörs för nedan. Den som inte 
uppfyller inkomst- och varaktighetskravet var för sig kommer inte att få sin 
arbetsskada prövad alls.233  
 
 
 

                                                
228 Hellner & Radetzki, s. 286f. 
229 Hellner & Radetzki, s. 289. 
230 Se AD 1988 nr 137. 
231 Se 42 kap. 12 § SFB, RÅ 2001 not. 35 och HFD 2013 ref. 2. 
232 Hessmark m.fl. Se kommentaren till 42 kap. 12 § SFB. 
233 Wejedal, Sebastian & Alsterstad Lindfors, Charlotta, ’Försäkringskassans 
utredningsansvar i arbetsskadeärenden (del I av II)’, Arbetsmarknad & Arbetsliv, årgång 
26, nr 2 2020, s. 53 och 64. 
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4.3.2 Arbetsskadebegreppet  
Det lagstadgade arbetsskadebegreppet återfinns i 39 kap. 3 § SFB och 
innebär ”en skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i 
arbetet”. Arbetsskada indelas i olycksfall i arbetet, färdolycksfall, annan 
skadlig inverkan och smitta.234 
 
Med skada menas enligt 4 § personskada, skada på en protes eller liknande. 
Personskada definieras dock inte i SFB. Viss vägledning kan sökas i 
förarbetena till SkL, som anger att personskada är en fysisk eller psykisk 
defekt som utgör en direkt följd av skadehandlingen. Defekten kan vara 
mekaniskt framkallad, orsakad genom förgiftning och strålning, utgöras av 
en psykisk chock eller skada på den psykiska hälsan samt då den skadade 
avlider.235  
 
Med annan skadlig inverkan i arbetet avses arbetssjukdomar, vilket både 
kan vara en sjukdom som uppstår eller försämras till följd av 
arbetsförhållandena.236 Lagen talar också om vad som inte utgör en 
arbetsskada. Enligt 39 kap. 5 § SFB omfattar arbetsskadebegreppet inte 
skador av psykisk eller psykosomatisk natur som följer av en 
företagsnedläggelse, bristande uppskattning eller vantrivsel på arbetet. Vilka 
arbetsskador som orsakas av smitta bestäms enligt 39 kap. 6 § genom 
regeringens föreskrifter. 
 
Begreppet olycksfall (jfr 3 §) definieras inte heller i SFB utan utbildades i 
praxis redan före LAF:s tillkomst och har inneburit att skadeförloppet måste 
vara ”plötsligt eller relativt kortvarigt och i viss mån ovanligt och 
oförutsett”. Samma förutsättningar behöver dock inte vara uppfyllda när det 
gäller arbetssjukdomar.237 En bedömningsnorm har utvecklats i praxis som 
tar hänsyn till graden av plötslighet – med avseende på tidsaspekten – och 
ofrivillighet beträffande olyckor.238 Begreppet olycksfall i arbetet har 
emellanåt ansetts avse ”ovanligt ansträngande och onormala förhållanden, 
som lett till skador” – men det kan samtidigt handla om skadlig inverkan 
utan oförutsett moment.239  
 
Arbetsskadebegreppets konstruktion innebär att det inte går att utläsa ur 
lagtext vad som är en arbetsskada – utfallet styrs i stället av en 
helhetsbedömning.240 I bedömningen måste därför ett antal delfrågor ställas. 
För det första måste det framgå om arbetsmiljön typiskt sett har en 
skadlighetsfaktor utifrån ett vetenskapligt underlag. För det andra måste det 
bedömas om arbetstagaren har varit exponerad för faktorer som kan ha 

                                                
234 Se 39 kap. 3, 6–7 §§ SFB. 
235 Se 5 kap. 1 § SkL samt prop. 1975:12 s. 20 Med förslag till lag om ändring i 
skadeståndslagen (1972:207) m.m. 
236 SOU 2017:25 s. 51. 
237 Hessmark m.fl. Se kommentaren till 39 kap. 3 § SFB. 
238 Malmberg, s. 331 samt HD:s bedömning i NJA 2006 s. 53. 
239 Malmberg, s. 332-333. 
240 SOU 2017:25 s. 144. 
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påverkat eller utlöst skadan.241 För det tredje måste det beaktas att den 
skadelidande är försäkrad i ”befintligt skick”, vilket utgör en allmän 
rättsgrundsats inom försäkringsrätten. Det är individens förutsättningar som 
ligger till grund för bedömningen, inte den genomsnittlige arbetstagarens – 
och det kan finnas individuella svagheter som gör att skadan lättare 
inträffar.242 Slutligen måste hänsyn tas till om den skadelidande exponerats 
för skadliga faktorer utom arbetet, det vill säga om det kan finnas 
konkurrerande skadeorsaker.243 
 

4.3.3 Bevisregeln 
Den centrala bevisregeln och beviskravet framgår liksom 
arbetsskadebegreppet av 39 kap. 3 § SFB – ”en skada ska anses ha 
uppkommit av sådan orsak, om övervägande skäl talar för det”. Enligt 
förarbetena ska frågan om orsakssamband avgöras enligt ”en 
överviktsprincip vid en helhetsbedömning av omständigheterna i det 
särskilda fallet”.244 Beviskravet omfattar således både skadeorsaken och 
orsakssambandet.245 
 
Bevisregeln för arbetsskadesambandet innebär således att en sammanvägd 
bedömning görs av omständigheter, bevisning och den medicinska 
sakkunskapen på området samt att det måste finnas ett kausalt 
orsakssamband mellan skadan och arbetet.246 Beviskravet övervägande skäl 
ska enligt Lagrådet anses motsvara överviktsprincipen övervägande 
sannolikhet.247 I bedömningen av om livränta ska utgå för arbetsskada 
tillämpar Försäkringskassan därmed inte mindre än tre olika beviskrav. 
Beviskravet för inkomstförlust är sannolikt, eftersom inget legalt beviskrav 
anges i lagrummet. För varaktighetskravet räcker att det kan antas.248 
 

4.3.4 Orsaksbedömningen 
Den risk arbetsskadeförsäkringen tar sikte på är arbetsrisken – på samma 
sätt som trafikförsäkringen försäkrar risken för ”skador i följd av trafik”. 
Skadan måste således ha uppkommit i arbete, för att en arbetsskada ska 
anses föreligga och ersättning beviljas. Därtill måste det föreligga ett 
konkret och ersättningsgrundande samband mellan den arbetsrelaterade 
faktorn och skadan, vilket innefattar ett tids- och rumssamband. Till 

                                                
241 SOU 2017:25 s. 61, se även prop. 2001/02:81 s. 103f. 
242 SOU 2017:25 s. 51-52. 
243 SOU 2017:25 s. 62. 
244 Prop. 2001/02:81 s. 40. 
245 SOU 2017:25 s. 60. 
246 SOU 2017:25 s. 53. 
247 Prop. 2001/02:81 s. 120. 
248 Wejedal, Sebastian & Alsterstad Lindfors, Charlotta, ’Försäkringskassans bevisprövning 
i arbetsskadeärenden (del II av II)’, Arbetsmarknad & Arbetsliv, årgång 26, nr 2 2020, s. 76.  
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bedömningen måste också knytas en faktor av den skadelidandes egenrisk. 
Som tidigare nämnts måste skadan ha karaktären av ofrivillighet.249  
När det gäller tidssambandet täcker arbetsskadeförsäkringen i första hand 
arbetstagarens egentliga arbete under dennes arbetstid, men enligt praxis 
omfattas de flesta olycksfall inom arbetsområdet och händelsen behöver 
inte ha sin grund i en för arbetet typisk fara.250 I förarbetena till LAF 
framgår att arbetsskadebegreppet ska omfatta alla skador som kan härledas 
till arbetet eller arbetsförhållandena – oavsett arbetets art.251 Framför allt 
avses när arbetstagaren utför sitt arbete på den plats arbetsgivaren har 
anvisat till – arbetsplatsen. Allt som inträffar under fullgörandet av 
anställningsavtalet på den fysiska arbetsplatsen omfattas därmed, även 
under pauser och raster.252 Bedömningen skulle i viss mån kunna liknas vid 
tillämpningen av rekvisitet i tjänsten vid adekvansbedömningen av 
principalansvaret i skadeståndsrätten, även om resultatet av en 
skadeståndsrättslig och en försäkringsrättslig bedömning inte måste 
sammanfalla.253 Arbetsplatsen är inte definierad utan kan enligt förarbetena 
utsträckas till ett större arbetsområde, beroende på arbetsuppgift.254  
 

I RÅ 2007 ref. 1 bedömdes att en tandskada, orsakad av en körsbärskärna i en 
kaka som en försäljare bjudits på av en kund vid besök i kundens bostad, var en 
skada till följd av ett olycksfall i arbetet. Regeringsrätten ansåg att 
arbetstagarens kaffedrickande tillsammans med kunden inte kunde betraktas 
som en från det egentliga arbetet skild syssla och i vart fall fick anses ha ett 
klart samband med hans arbete som försäljare. Tandskadan ansågs därför ha 
uppstått till följd av ett olycksfall i arbetet.  

 
Om en skada inträffar utanför arbetstiden men har ett tidsnära samband med 
arbetet kan den ändå omfattas av arbetsskadeförsäkringen. En arbetsskada 
under lunchpausen omfattas också av försäkringen – förutsatt att 
arbetstagaren äter på arbetsplatsen eller att lunchen har anknytning till det 
egentliga arbetet.255  
 
Enligt praxis omfattas på samma sätt olycksfall under arbetsrelaterad 
friskvård, men har nyligen genom rättsfallet HFD 2020 ref. 4 kommit att 
ändras. I fallet ansågs en skatterevisors utslagna tand inte utgöra en 
arbetsskada, trots att olycksfallet skedde under betald arbetstid. Av 
domskälen framgår att olyckor som inträffar utanför arbetsplatsen 
visserligen kan betraktas som olycksfall i arbetet, men det krävs enligt 
förarbetena att arbetstagaren ”vid olyckstillfället var stadd i arbetsgivarens 
ärenden” eller i vart fall utförde något i ”arbetsgivarens intresse”. Eftersom 
friskvårdsaktiviteten – en hockeymatch – utövades frivilligt, helt utan 

                                                
249 Carlsson (2008) s. 169, 203. 
250 Hessmark m.fl., lagkommentaren till 39 kap. 3 § SFB. 
251 Se prop. 1975/76:197 s. 51, 60 och 90, Med förslag till lag om arbetsskadeförsäkring. 
Utgångspunkten är att förarbetena till LAF alltjämt är tillämpliga som tolkningskälla, 
eftersom LAF:s bestämmelser om arbetsskadebegreppet fördes över till SFB år 2010. 
252 Carlsson (2008) s. 204. 
253 Carlsson (2008) s. 207, se även 3 kap. 1 § SkL. 
254 Prop. 1954:60 s. 110f. 
255 Carlsson (2008) s. 205. 
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arbetsgivarens inblandning, och arbetsgivaren inte ställt några krav på 
särskilt god fysik, ansågs olycksfallet inte ha tillräckligt samband med 
arbetet för att skadan skulle bedömas som en arbetsskada.256  
 
Förarbetena till LAF anger att arbetsskadeförsäkringen inte bör berättiga till 
ersättning för skador som den försäkrade skulle ha drabbats av oavsett sitt 
arbete. En tydlig avgränsning måste därför göras mellan arbetsrelaterade 
skador och icke-arbetsrelaterade sådana – samtidigt som den 
förvärvsarbetande måste kunna utgå ifrån att det finns ett skydd som täcker 
den extra skaderisk arbetet kan medföra.257 Sådana skador som kan räknas 
till det dagliga livets faror räknas oftast som arbetsolycksfall. Skador som 
insektsbett eller åsknedslag är normalt inte att hänföra till en ökad risk för 
arbetsskador, varför arbetstagaren här kan sägas ha ett försäkringsskydd 
som sträcker sig utöver arbetsrisken. Det finns således en presumtion för att 
alla skador som inträffar på arbetsplatsen – även slumpmässiga sådana – 
utgör en arbetsskada.258  
 
Såsom angetts under avsnitt 4.1.1 omfattas färdolycksfall av 
arbetsskadeförsäkringen sedan ett sekel tillbaka, trots att resor till och från 
arbetet både tids- och rumsmässigt ligger utanför arbetsplatsen. 
Färdolycksfallen regleras i 39 kap. 7 § SFB, som stadgar att ”olycksfall vid 
färd till eller från arbetsstället räknas som olycksfall i arbetet, om färden 
föranleddes av och stod i nära samband med arbetet”. Det finns inget krav 
på att resa närmaste vägen, men vid bedömningen av om olycksfallet ska 
räknas som färdolycksfall och därmed arbetsskada, gäller även här att 
arbetstagaren ska ha varit stadd i arbetsgivarens intresse – det är således den 
extra skaderisk arbetet medför, som arbetstagaren ska vara skyddad för. 
Enligt praxis är det slutgiltiga syftet med resan avgörande för om ersättning 
beviljas.259 
 
Det har emellanåt ifrågasatts om inte den obligatoriska trafikförsäkringen är 
tillräcklig, varför färdolycksfallen borde bortfalla från 
arbetsskadeförsäkringen – inte minst eftersom arbetsgivaren helt saknar 
kontroll över resan. Samma sak diskuterades i förarbetena till 
yrkesskadeförsäkringen år 1954, men i slutänden ansågs riskerna med 
färden ha ett ofrånkomligt samband med arbetet.260 Härefter har Sverige 
ratificerat ILO-konvention (nr 121) om förmåner vid yrkesskada, som ställer 
krav på att färdolycksfall ska omfattas av arbetsskadeförsäkringen, om den 
allmänna försäkringen inte ger ett godtagbart skydd.261  
 

                                                
256 Se HFD 2020 ref. 4 p. 10 samt prop. 1954:60 s. 109 Förslag till lag om 
yrkesskadeförsäkring. 
257 Prop. 2001/02:81 s. 38. 
258 Carlsson (2008) s. 206. 
259 Hessmark m.fl., lagkommentaren till 39 kap. 7 § SFB. Se även HFD 2018 ref. 73, som 
berör ett färdolycksfall som inte godkändes som arbetsskada även om slutdestinationen var 
arbetsplatsen. 
260 Prop. 1954:60 s. 110. 
261 SOU 1975:84 s. 89 Ersättning vid arbetsskada. 
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4.4 Arbetsskada vid arbete i hemmet 

4.4.1 Kravet på orsakssamband 
Såsom beskrivits i avsnitt 4.3.4, krävs enligt förarbeten och praxis att 
arbetstagaren är ”stadd i arbetsgivarens ärenden” för att ett olycksfall 
utanför arbetsplatsen ska bedömas som en ersättningsgill arbetsskada. Detta 
utgör normalt gränsdragningsnormen mellan arbete och fritid, men när 
arbetstagaren arbetar hemifrån blir dock samma avvägningsnorm mer 
diffus.262  
 
Vid arbete som utförs i arbetstagarens hem gäller enligt Försäkringskassans 
bedömningsgrund i stället att olycksfallet måste stå i ”påtagligt och direkt 
samband med arbetsuppgifterna eller verksamheten” för att ersättning ska 
beviljas. Försäkringskassan anger att beviskravet är högre när arbetstagaren 
arbetar hemifrån, eftersom försäkringsskyddet tar sikte på arbetsrisken och 
inte övriga olycksfall i hemmet.263 Bedömningsgrunden utgår ifrån 
förarbetena till 1955 års lag om yrkesskadeförsäkring, som anger att ”medan 
det kan presumeras att alla olycksfall som drabbar fabriksarbetaren i 
fabriken utgör arbetsolycksfall, måste kravet på samband mellan 
olycksfallet och arbetet vara högre då olyckan inträffar i hemarbete”.264 
Arbetstagaren har bevisbördan för ”att visa att det finns ett påtagligt och 
direkt samband med arbetsuppgifterna då olycksfallet inträffade”.265 
 
I Försäkringskassans vägledning för arbetsskador i hemmet hänvisas till ett 
rättsfall avseende den ovan nämnda bedömningsgrunden ”påtagligt och 
direkt samband med arbetsuppgifterna”.  

 
En dagbarnvårdare som utförde sitt arbete i den egna bostaden skadade sig då 
hon skulle stänga ett fönster hon putsat i pausen mellan två omgångar dagbarn. 
Hon ramlade ner från en stege, ådrog sig en fraktur i armbågen och sjukskrevs 
därefter. Försäkringskassan gjorde bedömningen att fönsterputsningen inte stod 
i ”påtagligt och direkt samband med arbetet” som dagbarnvårdare i hemmet. 
Kvinnan överklagade och menade att hon behövt stänga fönstret för att skydda 
barnen mot kyla och förhindra en olycka. FÖD konstaterade att det inte hade 
framkommit någon omständighet som visar att åtgärden att stänga fönstret 
vidtogs i kvinnans eget intresse utan därför hade ett samband med arbetet, 
varför olycksfallet bedömdes vara ett arbetsolycksfall.266  

 
I domskälen kommenteras ovan nämnda lagmotiv från 1954 som förutom 
presumtionsregeln anger att olycksfall i arbetstagarens hem ”ska bedömas 
med viss försiktighet”. FÖD förklarar att hemarbete i förarbetena ”torde ha 
åsyftat sådant slags hemarbete som förr var vanligt, såsom hemslöjd, 

                                                
262 Carlsson (2008) s. 207. 
263 Se p. 5.4.6, Försäkringskassans vägledning 2003:4, version 17, Förmåner vid 
arbetsskada, beslutad 2020-06-17, s. 44.  
264 Se prop. 1954:60 s. 109f. 
265 Försäkringskassans vägledning 2003:4, s. 45. 
266 Se FÖD 1995:21. 
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sömnad och stickning och som kunde utföras på den tid på dygnet som den 
försäkrade själv valde”.  
 
Vad som kan utläsas är att skadeorsaken inte ensidigt måste kunna hänföras 
till antingen privata intressen eller arbetet – det räcker med ett visst 
samband. När olycksfallet sker i hemmet måste risken som utlöst skadan 
bedömas samt i vilken mån samma risk kan hänföras till den privata 
intressesfären. Carlsson ger exempel på en skada som inte bedömts som 
arbetsolycksfall, då den hemarbetande arbetstagaren tagit med sig 
arbetsmaterial ut i trädgården för att som omväxling sitta utomhus och 
arbeta, men snavat över en rot och skadat sig. Valet av arbetsplats – 
trädgården – och den risk som utlöst skadan hänför sig här helt till den 
privata intressesfären, varför arbetsskadeförsäkring inte kan beviljas.267  
Ett aktuellt fall där skadan ansågs vara hänförlig enbart till den privata 
intressesfären är avgjort i Förvaltningsrätten men har i skrivande stund 
överklagats. 
 

Medan den försäkrade arbetade vid datorn i hemmet kom hans tvååriga barn och 
kastade en leksaksbil i ansiktet på honom, vilken träffade munnen och medförde 
tandskada. Förvaltningsrätten bedömde i likhet med Försäkringskassan att det 
saknades ett påtagligt och direkt samband mellan olycksfallet och arbetet samt 
att olycksfallet var hänförligt till privat- och familjelivet, varför skadan inte 
utgjorde arbetsskada. Omständigheten att myndigheter under pandemin Covid-
19 uppmanat befolkningen att arbeta på distans medför enligt domstolen inte att 
ett hemmakontor ska åtnjuta samma skydd som gäller för den ordinarie 
arbetsplatsen, dvs. omfattas av den presumtion som annars gäller.268 

 
Försäkringskassans vägledning avseende arbetsskada vid hemarbete 
hänvisar förutom till FÖD 1995:21 till en dom från Kammarrätten i 
Göteborg från år 2017.269 

 
Den försäkrade arbetade inom rederiverksamhet med oreglerad arbetstid och 
hade kontor både på arbetsplatsen och i hemmet. Han hade som rutin att gå 
igenom e-post innan han gick och lade sig, men föll i trappan på väg till 
arbetsrummet och fick en hjärnblödning. Domstolen ifrågasatte inte att ett 
olycksfall skett, men frågan i målet var om olyckan kunde betraktas som 
olycksfall i arbete och om livränta skulle utgå. Kammarrätten förklarade att när 
en försäkrad har ett arbete som kräver att denne arbetar hemifrån, kan en 
olyckshändelse som inträffar på arbetsplatsen i hemmet inte presumeras vara 
föranledd av arbetet. Att ramla i trappan i sitt bostadshus får i regel anses vara 
en sådan olyckshändelse som har sin grund i det dagliga livets faror. 
Påståenden från den skadelidande och dennes maka att denne hade arbetspapper 
i handen vid fallet kan inte ensamt ligga till grund för att det ska anses föreligga 
ett samband mellan arbetet och olycksfallet. Eftersom det inte fanns något 
medicinskt underlag som stödde att han ramlat i trappan av en ansträngd 
arbetssituation fanns det inte övervägande skäl som talade för att det var en 
arbetsskada. 

                                                
267 Carlsson (2016) s. 101-102. Olycksfallet har i artikeln inte refererats med målnummer. 
268 Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 12390-20, dom 2020-11-19. 
269 Se Kammarrätten i Göteborgs dom, mål nr 4416-16, dom 2017-05-17. Uttrycket ”det 
dagliga livets faror” behandlas i uppsatsens avsnitt 4.3.4. 
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I Kammarrättens domskäl anges också att det inte kan ha varit lagstiftarens 
intention att alla som arbetar hemifrån kan få en olycka klassad som 
arbetsolycka, bara genom att påstå att de vid tidpunkten för olyckan 
arbetade. Carlsson påpekar att det som regel är svårare att kontrollera vad 
som har hänt då arbetstagaren arbetar hemifrån och det inträffar ett 
olycksfall, eftersom iakttagande kollegor saknas. Den skadelidandes egna 
uppgifter ska normalt accepteras, men om det finns en ökad risk att den 
skadelidande själv skulle kunna påverka utfallet, kan högre krav kan ställas 
på arbetssambandet.270 Hon menar att detta är nödvändigt för att behålla 
försäkringsmässigheten i försäkringen, så att inte försäkringens utformning 
leder till missbruk. Försäkringsskyddet får samtidigt inte urholkas för den 
enskilde utifrån omöjliga beviskrav.271  
 
Av förarbetena till yrkesskadeförsäkringens införande framgår att ett högre 
beviskrav måste ställas för olycksfall vid hemarbete för att stävja missbruk 
av försäkringen. Man ville undvika att ”utbredningen av det hemindustriella 
arbetet skulle komma att motverkas genom påstått missbruk av 
yrkesskadeförsäkringen”.272 
 

4.4.2 Försäkringsvillkor gällande hemarbete 
Såsom tidigare nämnts, avgörs överprövningar av de kollektivavtalade 
arbetsskadeförsäkringarna i skiljenämnd, varför ingen offentlig praxis finns 
att tillgå.273 Av samma anledning kommer endast försäkringsvillkoren att 
beskrivas, men inte hur de tillämpas eller tolkas.  
 
TFA uppställer i sitt försäkringsvillkor två krav för beviljande av ersättning 
vid arbetsolycksfall i hemmet. Skadan ska för det första ha förklarats vara 
arbetsskada enligt SFB:s definition och kvarstå 180 dagar från dagen för 
olycksfallet. Det senare är ett högre ställt krav än om den skadelidande 
skadat sig på den ordinarie arbetsplatsen. För det andra måste skadan också 
ha ”ett direkt samband med arbetsmaskiner eller arbetsmaterial som 
tillhandahållits av arbetsgivaren eller uppenbarligen uppkommit vid 
utförandet av arbetsmoment i hemarbetet”.274  
 
Villkoren för statligt anställda, PSA, anger att försäkringen explicit 
gäller ”arbetstagare som är anställd för att utföra arbete i sitt hem”. 
Formuleringen liknar i övrigt TFA:s villkor men uppställer inget 
varaktighetskrav.275 TFA-KL:s försäkringsvillkor för kommunanställda 

                                                
270 Carlsson (2016), s. 101. 
271 Carlsson (2016), s. 104. 
272 Se prop. 1954:60 s. 68. 
273 Bengtsson, s. 142. 
274 Se § 5, AFA: Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA, Försäkringsvillkor per 2021-01-
01, jfr § 3.  
275 Se § 2, Avtal om ersättning vid personskada, PSA, Försäkringsvillkor per 2018-03-26.  
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m.fl. är utformat i enlighet med arbetsskadebegreppet i 39 kap. 3 § SFB och 
reglerar inte olycksfall i hemmet särskilt.276  
 
AFA, som administrerar samtliga ovanstående försäkringar, anger på sin 
webbsida i likhet med Försäkringskassans beviskrav, att det vid hemarbete 
krävs att olycksfallet har ett direkt samband med arbetet, dvs. att skadan 
uppstod då den skadelidande utförde sina arbetsuppgifter. Vad som kan 
räknas som arbetsskada kan enligt AFA vara exempelvis då arbetstagaren 
snubblar på sladden till jobbdatorn, sitter vid datorn och arbetar och skadar 
sig, går runt i bostaden under arbetssamtal i arbetsgivarens telefon eller vid 
så kallat promenadmöte, förutsatt att arbetsgivaren i förväg har godkänt 
detta. Däremot gäller inte försäkringarna när arbetstagaren brygger kaffe i 
köket, även om det sker under fastställd arbetstid, enligt AFA.277 
 
 
 
 

                                                
276 Se § 3, AFA: Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA-KL, Försäkringsvillkor per 
2020-01-01. 
277 AFA:s webbsida: Det här gäller för arbetsskada när du jobbar hemifrån, 
<https://www.afaforsakring.se/privatperson/arbetsskadeforsakring/fragor-och-svar---
arbetsskadeforsakring/jobba-hemifran/>.  
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5 Analys 

5.1 Fördjupad diskussion 
Uppsatsens två första frågeställningar om arbetsmiljöansvaret vid hemarbete 
och arbetstagarens eget ansvar utreddes och besvarades i det tredje kapitlet. 
Den tredje frågeställningen om olycksfall i arbetstagarens hem och hur 
arbetsskadeförsäkringens regler därvid tillämpas, besvarades i det fjärde 
kapitlet.  
 
Den fjärde och sista frågeställningen knyter ihop svaren på de tre 
föregående frågorna, genom att ställa frågan om huruvida arbetstagaren 
utifrån gällande rätt kan komma i ett sämre rättsligt läge ur ett 
jämförelseperspektiv eller till och med riskera att göra en rättsförlust genom 
att arbeta hemifrån.  
 
Det här kapitlet syftar till att fördjupa svaren på de tidigare besvarade 
frågeställningarna samt att utreda och besvara den sista frågan tillsammans 
med konstruktiva överväganden. Diskussionen behandlar initialt 
arbetsmiljöansvaret och arbetsolycksfall var för sig, för att därefter följas av 
en utredning av en möjlig normkonflikt områdena emellan.  
 

5.1.1 Oförändrat arbetsmiljöansvar vid 
hemarbete  

I uppsatsens tredje kapitel klarlades att arbetsgivaren alltjämt bär det 
formella och fulla arbetsmiljöansvaret då en arbetstagare arbetar hemifrån, 
trots att arbetsgivaren saknar rådighet över arbetstagarens hem.  
 
Arbetsgivarens möjlighet få inflytande över den fysiska utformningen av 
arbetsmiljön i hemmet samt tillträde kan ske genom slutande av ett 
civilrättsligt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.278 I praktiken 
innebär det enligt min bedömning att arbetsgivaren utifrån sin 
arbetsledningsrätt villkorar distansarbetet med möjligheten att styra över 
arbetsplatsens utformning. Arbetsgivarens enda rättsliga möjlighet att få 
tillträde till arbetsplatsen i arbetstagarens hem – bortsett från då 
arbetstagaren godkänner det – är genom ett hyresförhållande, som innebär 
att arbetsgivaren hyr lokal av arbetstagaren, se avsnitt 3.3.5.279 
 
Det konstaterades också i det tredje kapitlet att arbetsmiljöansvaret inte i 
någon mån förskjuts till arbetstagaren genom att denne arbetar hemifrån, 
trots att arbetstagaren är den som har den faktiska rådigheten över 
arbetsplatsen i hemmet. I slutänden kan den upplysningsplikt som 
                                                
278 SOU 1998:115 s. 114, jfr även AD 2001 nr 1.  
279 Jfr 3 kap. 12 § 1 st. AML samt SOU 1998:115 s. 141. 
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arbetsrättsligt följer av anställningsförhållandet få större betydelse vid 
hemarbete, när det gäller uppkommande risker i arbetsmiljön.  
 
Genom antagandet av Riktlinjer för distansarbete, se avsnitt 2.2.3, har 
arbetsmarknadens parter ställt sig bakom Ramavtalet, som anger att 
arbetsmiljöansvaret vid distansarbete åligger arbetsgivaren i enlighet med de 
EU-rättsliga arbetsmiljöbestämmelserna, nationell lagstiftning och 
kollektivavtal. Riktlinjerna anger också att distansarbetaren ska åtnjuta 
samma rättigheter som jämförbara arbetstagare på den ordinarie 
arbetsplatsen.280 
 
Att arbetstagarens hem inte längre omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrift 
om arbetsplatsens utformning (numera AFS 2020:1) inskränker inte på 
något sätt arbetsgivarens ansvar att förebygga risker för ohälsa och 
olycksfall vid hemarbete. Förändringen i den reviderade föreskriften är en 
logisk följd av att arbetsgivaren saknar rådighet över hemmet och innebär 
enligt min bedömning inte någon direkt skillnad eller nackdel för 
arbetstagaren i sak. Eventuella samband mellan hemarbete och dålig 
arbetsmiljö måste därför hänföras till andra faktorer. Vad som kan påverka 
arbetsmiljön i det enskilda fallet är arbetsgivarens förmåga att utöva det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, liksom arbetsgivarens faktiska möjlighet att 
anpassa arbetsmiljön på ett lämpligt sätt.  
 
I den kartläggning av hemarbete som under år 2021 genomförts av MYNAK 
på regeringens uppdrag, uppger ett stort antal arbetsgivare att de utan 
problem kunnat utöva det systematiska arbetsmiljöarbetet genom 
riskbedömning på distans. Arbetstagare uppges ha fått ta hem 
kontorsutrustning från kontoret, konkreta åtgärder har vidtagits för att bryta 
den sociala isoleringen och vikten av pauser och promenader har påtalats, 
för att undvika stillasittande och i förlängningen belastningsskador.281 
 

5.1.2 Ojämn riskfördelning vid hemarbete 
I uppsatsens fjärde kapitel konstaterades att ett olycksfall som sker i hemmet 
enligt praxis kräver ett påtagligt och direkt samband med arbetsuppgifterna 
för att den allmänna arbetsskadeförsäkringen ska beviljas, till skillnad från 
om olyckan inträffat på arbetsplatsen, arbetsområdet eller under färd till och 
från arbetet. Det krävs dock inte att risken för skadan har ett samband helt 
utanför den privata intressesfären för att försäkringsersättning ska beviljas, 
sett till bedömningen i FÖD 1995:21 (dagbarnvårdaren).  
 
I ett nyligen avgjort rättsfall från Förvaltningsrätten i Stockholm räckte det 
dock inte att arbetstagaren var i arbete (jfr prop. 1954:60 s. 109) när 
olycksfallet inträffade, se avsnitt 4.4.1.282 Vad som skulle kunna identifieras 
                                                
280 Gemensamma riktlinjer för genomförande av den europeiska överenskommelsen om 
distansarbete, 2003, s. 2. 
281 MYNAK (2021) s. 37. 
282 Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 12390-20, dom 2020-11-19. 
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som den utlösande risken (en kastad leksaksbil) bedömdes här inte ha 
tillräckligt samband med arbetsuppgifterna. Varken praxis för den allmänna 
arbetsskadeförsäkringen eller villkoren för den kollektivavtalade 
försäkringen anger att den som arbetar hemifrån skulle vara oförsäkrad i 
arbetet. Regelverken ser dock olika ut beroende på var arbetstagaren arbetar 
– vilket utgör en skillnad för den som arbetar hemifrån. Uppsatsens slutliga 
frågeställning om huruvida arbetstagaren riskerar att komma i ett sämre 
rättsligt läge eller till och med göra en rättsförlust genom att arbeta hemifrån 
kräver dock en närmare utredning. 
 
En grundläggande idé i det tidiga 1900-talets arbetarskydd var att 
produktionen skulle bära kostnaderna för de skador som uppkommer i 
arbetet, se avsnitt 4.1.1. Tanken bygger på att arbetsgivaren uppbär vinst 
medan arbetstagarens möjlighet att påverka riskerna i arbetet normalt är 
begränsad. Arbetsförmågan, som utgör arbetstagarens enda tillgång, ska 
därför försäkras. Den som skadas genom sitt arbete bör därför ha ett starkare 
försäkringsskydd utifrån den risk arbetet medför.283 En följd av det är att 
försäkringsskyddet enbart är tänkt att täcka arbetsrelaterade skador och inte 
andra skador.284 
 
Såsom redogjorts för i avsnitt 4.3.4 kan dock arbetstagaren i vissa fall anses 
vara försäkrad utöver den faktiska arbetsrisken, till exempel för skador som 
kan hänföras till det dagliga livets faror, men som inte har något samband 
med det egentliga arbetet – förutsatt att skadan inträffar på arbetsplatsen. 
Eftersom arbetsskadeförsäkringen är tänkt att omfatta den extra skaderisk 
arbetet i sig kan medföra, har även färdolycksfallen sedan mer än hundra år 
omfattats av försäkringsskydd. Detta trots att resan till och från arbetet 
ligger utanför den fysiska arbetsplatsen och utom arbetsgivarens kontroll. 
För den som arbetar hemifrån bortfaller prövningen av de tids- och 
rumssamband som normalt beaktas i prövningen av arbetsolycksfall. Den 
som arbetar hemifrån är inte på samma sätt försäkrad utöver arbetsrisken, 
som den som arbetar på sin ordinarie arbetsplats.  
 
Som ovan nämnts, måste inte skadeorsaken ha en ensidig koppling till 
arbetet för att arbetsskadeersättning ska utgå – den utlösande risken kan till 
viss del härröra ur den privata intressesfären. Skälet till att dagbarnvårdaren 
putsade fönster liksom att hon råkade ut för ett olycksfall, hade sin grund 
både i den arbetsmässiga och den privata intressesfären. Carlsson menar att 
en försäkrad som arbetar hemifrån och råkar ut för ett olycksfall genom en 
sådan orsaksbedömning – som utsträcker risken att i viss mån omfatta den 
privata intressesfären – därigenom uppbär ett likvärdigt försäkringsskydd 
med den som utför samma handling på sin ordinarie arbetsplats.285  
 
Trots vad Carlsson anför om likvärdighet, kommer den som börjar arbeta 
hemifrån utan att teckna en kompletterande olycksfallsförsäkring inte vara 
försäkrad för det dagliga livets faror, det vill säga slumpmässiga olyckor 
                                                
283 Se prop. 1975/76:197 s. 9.  
284 Carlsson (2016) s. 81.  
285 Carlsson (2016) s. 101.  
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vars utlösande risk saknar samband med arbetet. Detta trots att den som 
arbetar hemifrån samtidigt kommer att hålla sig hemma och minska den risk 
för färdolycksfall arbetstagaren normalt utsätts för på väg till och från 
arbetet, och som denne är försäkrad för – utöver arbetsrisken. Ur ett 
jämförelseperspektiv placerar det onekligen distansarbetaren i ett mindre 
fördelaktigt läge, än situationen för den som arbetar på sin ordinarie 
arbetsplats.  
 
Frågan ligger nära tillhands om det skulle vara möjligt att justera 
försäkringsvillkoren så att riskfördelningen blir jämnare mellan den som 
arbetar hemifrån och den som inte gör det – dvs. att arbetsskade-
försäkringen får utvidgas något för den som arbetar hemifrån, eftersom 
exempelvis färdolycksfall inte kommer att aktualiseras alls för denne. 
Såsom anförts under avsnitt 4.3.4 är det dock inte möjligt att ändra de 
rättsliga förutsättningarna för just färdolycksfall (39 kap. 7 § SFB), sett till 
att Sverige ratificerat ILO-konvention (nr 121) angående förmåner vid 
yrkesskada, som säkerställer att färdolycksfallen omfattas, så länge de inte 
täcks av andra försäkringslösningar.286  
 
Att genomföra en lagändring i den allmänna arbetsskadeförsäkringen för att 
uppnå en jämnare riskspridning mellan den som arbetar hemma och den 
som arbetar på sin ordinarie arbetsplats, kräver enligt mitt antagande att en 
sådan ändring omfattas av lagens skyddsintresse. SFB:s skyddsintresse kan 
antas vara att försäkra risk i arbetet – varför det inte är givet att en sådan 
förändring skulle föreslås eller genomföras utifrån exempelvis 
likvärdighetsskäl. I den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringens villkor 
avseende arbete utfört hemifrån låter sig en sådan riskutjämning inte heller 
göras så enkelt, av skäl som följer härefter.  
 
Normalt bestämmer en försäkringsgivare premier och försäkringsvillkor 
utifrån vilken risk försäkringen tar sikte på. Utmärkande för den 
kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen är att premien inte beräknas 
utifrån den individuella risken, såsom i vanliga person- och 
skadeförsäkringar, utan tar sikte på kollektivet.287 Arbetsgivaren betalar 
därför precis samma försäkringspremie för sina arbetstagare, oavsett en 
ökad eller minskad skaderisk för den enskilde arbetstagaren. Det går därmed 
inte att utjämna risken för den som arbetar hemifrån genom att förändra 
premiesättningen.  
 
En sådan förändring får i stället företas genom villkorsförhandlingar mellan 
arbetsmarknadens parter. Sett till att även de kollektivavtalade 
försäkringarna försäkrar risk i arbete, samt att det finns en strävan att följa 
den allmänna arbetsskadeförsäkringen288, är det enligt min bedömning inte 
troligt att en sådan villkorsändring skulle genomföras enkom i syfte att 

                                                
286 Se art. 7.2 ILO-konvention (nr 121) angående förmåner vid yrkesskada. 
Färdolycksfallen ersätts visserligen i första hand genom trafikskadeförsäkringen och i andra 
hand genom arbetsskadeförsäkringen, jfr Carlsson (2008) s. 507. 
287 Bengtsson, s. 35. 
288 Carlsson (2016) s. 82. 
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försäkringen skulle bli mer likvärdig. Särskilt som förändringen skulle 
innebära att den försäkrade försäkras utöver arbetsrisken. 
 
Sammanfattningsvis ser inte arbetsskadeförsäkringen för den som arbetar 
hemifrån ut på samma sätt som om denne arbetat på sin ordinarie arbetsplats 
– och skillnaden är ofördelaktig för den som arbetar hemifrån. Det går dock 
enligt min mening inte att säga att den som arbetar hemifrån hamnar i ett 
sämre rättsligt läge därigenom eller gör en rättsförlust, utifrån hur 
rättsreglerna och försäkringsvillkoren för olycksfall i arbetstagarens hem är 
formulerade – eftersom arbetstagaren fortfarande är försäkrad i arbete.  
 
Däremot krävs det att arbetsgivaren och arbetstagaren är medvetna om vad 
försäkringsskyddet täcker, för att arbetstagaren i slutänden inte ska vara 
oförsäkrad under sin arbetstid. Den som idag arbetar hemifrån och som vill 
ha ett fullgott försäkringsskydd måste enligt gällande rätt se till att 
arbetsgivaren tecknar en individuell olycksfallsförsäkring eller en 
gruppförsäkring som täcker olycksfall i hemmet, såvida inte arbetstagaren 
redan tecknat en sådan försäkring på egen hand. Varken arbetsgivaren eller 
arbetstagaren har nämligen någon möjlighet till individuell förhandling med 
försäkringsgivaren AFA Försäkring.289 
 

5.1.3 Försäkringskostnader vid hemarbete 
En följdfråga som uppstår i anslutning till ovanstående slutsats är om 
huruvida det är rimligt att arbetsgivaren betalar för en försäkring, som 
försäkrar arbetstagaren utöver risken. I 1950-talets förarbeten till 
yrkesskadeförsäkringen – då hemarbete för första gången skulle komma att 
omfattas av socialförsäkringen – menade departementschefen att 
arbetsgivarens bristande kontroll över arbetstagaren var ett svagt argument 
till varför lagen inte skulle omfatta hemarbete, och uttryckte att ”den 
arbetsgivare som använder hemarbetare och slipper ifrån kostnader för 
arbetslokaler, inte rimligen bör slippa ifrån skyldigheten att bekosta 
yrkesskadeförsäkring på samma sätt som för övriga arbetstagare”.290 
Departementschefens argument från år 1954 skulle enligt min mening 
analogivis kunna vara ett rimligt skäl till att arbetsgivaren får stå för de 
extra utrustnings- och försäkringskostnader hemarbete medför – inte minst 
sedan distansarbete också skulle kunna innebära minskade lokalkostnader 
för arbetsgivaren. Att arbetsgivaren är den som står för eventuella 
merkostnader vid distansarbete är också utgångspunkten i Ramavtalet, som 
arbetsmarknadens parter ställt sig bakom, se avsnitt 2.2.3.291 
 
Slutsatsen ovan bygger på att arbetsskadeförsäkringen till sin 
bedömningsgrund och villkor bibehålls i sin nuvarande form. Den fråga som 
dröjer sig kvar är om frågan om fullgott försäkringsskydd för arbetstagaren 
                                                
289 Carlsson (2008) s. 703. 
290 Se prop. 1954:60 s. 108. 
291 Se p. 8, Ramavtalet samt ETUC Interpretation Guide, Voluntary agreement on 
Telework, s. 20, tillgänglig via < https://www.etuc.org/en/framework-agreement-telework>. 
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enbart är en fråga mellan arbetsgivaren och försäkringsgivaren, vilket var 
Distansarbetsutredningens slutsats, se avsnitt 2.2.2 – eller om det i 
förlängningen kan vara en kvarstående uppgift för arbetsmarknadens parter 
att lösa, vilket uppsatsen återkommer till. 
 

5.2 Rättsregler i konflikt 
Uppsatsens analysdel har hittills konstaterat att arbetstagaren inte kan sägas 
försättas i ett sämre rättsligt läge eller göra en rättsförlust genom att arbeta 
hemifrån, sett till hur regelverken för arbetsmiljön och arbetsskade-
försäkringen var för sig är utformade. Den som arbetar hemifrån måste 
visserligen vara uppmärksam på sitt försäkringsskydd, utifrån 
bedömningsgrunden och villkoren för arbetsskadeförsäkringen.  
I det här avsnittet behandlas regelverken för arbetsmiljön och 
arbetsskadeförsäkringen tillsammans, som en slutlig del i besvarandet av 
uppsatsens sista frågeställning. 
 

5.2.1 Problemställning 
I det tredje kapitlet redogjordes för arbetsgivarens systematiska 
arbetsmiljöarbete, som ska tillämpas på samma sätt då arbetstagaren arbetar 
hemifrån, se avsnitt 3.2.3. Det är arbetsgivarens uppgift att planera och 
genomföra arbetet så att ohälsa och olycksfall förebyggs och förhindras, 
oavsett var arbetstagaren arbetar.292  
 
Av Arbetsmiljöverkets föreskrift om belastningsergonomi framgår därtill att 
för att undvika belastningsskador behöver arbetet organiseras så att 
arbetstagaren rör på sig då och då och att denne både regelbundet står och 
går under ett arbetspass.293 Att arbetstagaren regelbundet bör sträcka och 
röra på sig är också något Arbetsmiljöverket informerat om under pandemin 
Covid-19, då fler än tidigare arbetat hemifrån.294 Även Prevent, den 
partsägda arbetsmiljörättsliga samverkansorganisationen, har påmint 
arbetstagare om att ”ta pausgympa, ett par varv i huset och morgon- och 
eftermiddagspromenad precis som om man hade gått till och från jobbet”.295 
 
Enligt min bedömning harmonierar inte de arbetsmiljörättsliga 
bestämmelserna om arbetsgivarens riskbedömning och förebyggande 
åtgärder med regelverket för arbetsskadeförsäkringen då arbetstagaren 
arbetar hemifrån. Den som tar en paus och rör på sig i bostaden i 
förebyggande syfte, kommer förmodligen att ha svårt att bevisa att denne 
                                                
292 Se 2 § SAM. 
293 Se AFS (2012:2) s. 14. 
294 Arbetsmiljöverket: Arbetsgivarens ansvar vid arbete hemifrån, 
<https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-
risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/arbetsmiljon-vid-hemarbete/#1> 
295 Prevent – arbetsmiljö i samverkan: Distansarbete, 
<https://www.prevent.se/amnesomrade/arbetsorganisation/distansarbete/>.  
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var ”stadd i arbetsgivarens ärende” (jfr prop. 1954:60 s. 109f.), om ett 
olycksfall skulle inträffa liksom att den utlösande risken skulle härröra ur 
arbetsuppgifterna.  
 
Arbetsmiljörättsligt har arbetstagaren genom pausrörelserna uppfyllt sin 
aktivitetsplikt, jfr 3 kap. 4 § AML och avsnitt 3.3.5 – samtidigt som denne 
oavsiktligt kan ha hamnat utanför sitt socialförsäkringsrättsliga eller 
kollektivavtalade försäkringsskydd. 
 
Arbetsmiljörättsliga insatser som är tänkta att motverka belastningsskador, 
skulle enligt mitt antagande kunna leda till att den som arbetar hemifrån och 
rör på sig är oförsäkrad vid ett olycksfall. Både Försäkringskassans 
bedömningsgrund, förvaltningsrättslig praxis och de kollektivavtalade 
försäkringsvillkoren, se avsnitt 4.4.1–4.4.2, uppställer krav på 
arbetssamband. Visserligen menar AFA Försäkring att den som tar ett 
promenadmöte med chefens godkännande är försäkrad under promenaden – 
men bevissvårigheterna för arbetstagaren återstår alltjämt.296 Det innebär att 
det skulle kunna finnas en normkonflikt mellan regelverken. 
 
Frågan om arbetstagaren genom att arbeta hemifrån i slutänden skulle kunna 
hamna i ett sämre rättsligt läge kan därmed förmodligen besvaras jakande. 
Att arbetstagaren kan råka ut för ett olycksfall under förebyggande insatser 
och samtidigt vara oförsäkrad, borde till och med kunna leda till en 
rättsförlust. Det finns såvitt känt ingen praxis som belyser den ovan 
beskrivna regelkonflikten, varför scenariot bygger på spekulationer – men 
som tidigare nämnts, avgörs i princip alla tvistiga arbetsskadefall i 
skiljenämnd och blir således inte kända för allmänheten.  
 

5.3 Rättsliga överväganden 
Den ovan förmodade normkonflikten är enligt min bedömning hänförlig 
både till regelverket för arbetsmiljörätten och för arbetsskadeförsäkringen. 
Utifrån den eventuella brist uppsatsen identifierat bör överväganden de lege 
ferenda göras enligt den konstruktiva rättsdogmatiska metoden, tillsammans 
med en metodologisk diskussion om olika lösningsstrategiers för- och 
nackdelar.297 
 
Det bör framhållas att den ovan beskrivna normkonflikten visserligen på ett 
enkelt sätt kan förekommas, genom att arbetsgivaren och arbetstagaren tar 
in bestämmelser om individuell olycksfallsförsäkring i ett 
distansarbetsavtal, se avsnitt 2.2.2 och avsnitt 5.1.3.  
 

                                                
296 AFA:s webbsida: Det här gäller för arbetsskada när du jobbar hemifrån, 
<https://www.afaforsakring.se/privatperson/arbetsskadeforsakring/fragor-och-svar---
arbetsskadeforsakring/jobba-hemifran/>. 
297 Hjertstedt, s. 172. 
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Varken Ramavtalet på EU-nivå eller de svenska Riktlinjerna för 
distansarbete ger medlemsländerna någon möjlighet att sänka den 
arbetsmiljörättsliga skyddsnivån för den som arbetar på distans.298 
Ramavtalet och Riktlinjerna uttalar dock ingenting om distansarbetarens 
försäkringsskydd. Visserligen anger Ramavtalet avseende 
anställningsvillkoren, att distansarbetaren ska garanteras ”samma rättigheter 
som jämförbara arbetstagare i arbetsgivarens lokaler”.299 Ramavtalet anger 
att grunden för distansarbete är en ömsesidig överenskommelse mellan 
arbetsgivare och arbetstagare, i vilken ytterligare frågor kan regleras, se 
avsnitt 2.2.3. Kollektivavtalet om distansarbete för statligt anställda som 
redogjorts för under avsnitt 2.2.4 anger att distansarbete måste regleras på 
det individuella planet genom ett skriftligt distansarbetsavtal.300  
 
Att utgå ifrån att den beskrivna normkonflikten kan lösas genom att 
överenskommelse om individuell olycksfallsförsäkring tas in i ett enskilt 
avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare är dock ingen garanti för att 
arbetstagaren faktiskt blir försäkrad. Sett till att såväl arbetsmiljörätten som 
socialförsäkringen är en skyddslagstiftning för arbetstagaren, kan det enligt 
min mening finnas skäl att överväga ytterligare lösningar. Vem som åläggs 
att lösa problemet och på vilket sätt det ska lösas, kan vid en första anblick 
se ut att ankomma på flera: 
 

- Offentligrättslig reglering genom lagstiftning eller 
Arbetsmiljöverkets föreskriftsrätt, 

- Praxisutveckling avseende bedömningen av arbetsskada, vilket i sin 
tur får påverkan på Försäkringskassans bedömningsgrund samt AFA 
Försäkrings bedömning, 

- Tillämpning av andra regelverk,  
- Reglering genom kollektivavtal, samverkansavtal eller 

villkorsförhandling mellan arbetsmarknadens parter.  
 

5.3.1 Utsträckt arbetsmiljöansvar 
Förarbetena till AML anger att när krav enligt olika lagstiftningskomplex 
står emot varandra ”torde en lösning kunna åstadkommas efter en rimlig 
avvägning av tyngden hos olika intressen”.301 De intressen som här kan 
identifieras stå emot varandra är statens, arbetsgivarens och arbetstagarens 
intresse av att arbetstagaren inte utsätts för belastningsskador vid hemarbete, 
ställt emot statens och arbetsmarknadens parters intresse av att inte låta 
arbetsskadeförsäkringen urholkas och försäkra annat än risk i arbete samt 
arbetstagarens intresse av att inte stå oförsäkrad. Vidare anger förarbetena 
att ”någon generell lösning vid en regelkonflikt inte finns att tillgå och att 

                                                
298 Blanpain, s. 55f. 
299 Se p. 4, Ramavtalet. 
300 Se § 3 Arbetsgivarverket: Distansarbetsavtalet, 2005. 
301 Prop. 1975/76:149 s. 220. 
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berörda myndigheter i samråd bör meddela närmare föreskrifter på 
området”.302 
 
Vilka överväganden som kan och bör göras avseende den ovan beskrivna 
problemställningen och vem uppgiften åligger, beror i viss mån på hur 
arbetsmiljörätten definieras. Ett möjligt synsätt på arbetsmiljöansvaret är att 
de centrala bestämmelserna – som utgör den preventiva funktionen – utökas 
till att även omfatta regler som ekonomiskt lindrar dem som drabbas.303 
Ericsson skriver att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ta sin 
utgångspunkt i en helhetssyn på arbetsmiljön samt omfatta alla 
arbetsmiljöfrågor.304 Steinberg påtalar att alla arbetsgivare ska ha tillräckliga 
kunskaper om de regler som har betydelse för arbetsmiljön – prevention, 
rehabilitering, ersättning och straffansvar.305  
 
Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar omfattar enligt 3 kap. 2 a § AML 
förebyggande och utredning av arbetsskador. Att ersättningsreglerna, dvs. 
arbetsskadeförsäkringen, skulle ingå i det ansvaret framgår varken av AML 
eller av SAM (jfr 6 §) – men med en extensiv syn på arbetsmiljörätten 
skulle arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete och tillhörande 
riskbedömning kunna omfatta följden av en arbetsskada. Arbetsgivarens 
riskbedömning inför ett förestående distansarbete skulle då komma att 
omfatta en försäkringsrättslig riskbedömning av arrangemanget.  
 
Att utöka SAM är dock inte något som föreslås av vare sig Ericsson eller 
Steinberg. Att införa en skrivning om försäkringsrättslig riskbedömning 
utgör inte heller någon garanti för att arbetstagaren i slutänden får ett bättre 
försäkringsskydd – även om den i högre grad skulle uppmärksamma 
aktörerna på problematiken.  
 
En sådan förändring skulle också i viss mån innebära att Arbetsmiljöverket 
reglerar utanför det offentligrättsliga området, varför förslaget inte framstår 
som helt ändamålsenligt. En arbetsmiljörättslig riskbedömning som breddas 
till att omfatta försäkringsrättsliga konsekvenser har enligt min bedömning 
inte heller stöd av vad det EU-rättsliga Ramdirektivet med tillhörande 
särdirektiv anger om arbetsgivarens riskbedömning.306  
 

5.3.2 Förändrad sambandsbedömning 
Att överlåta till domstolspraxis att hantera normkonflikten är en möjlig väg 
att finna en lösning på det förmodade problemet – men innan det finns något 
vägledande rättsfall från HFD, kommer myndigheter och underrätter enligt 
min bedömning sannolikt inte att ändra sin bedömningsgrund.  
 

                                                
302 Prop. 1975/76:149 s. 221. 
303 Andersson, s. 30-31. 
304 Ericsson, s. 75. 
305 Steinberg (2010) s. 570-571. 
306 Jfr exempelvis art. 6 Ramdirektivet. 
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I sammanhanget kan det vara värt att påminna om Försäkringskassans 
nyligen ändrade vägledning avseende sambandsbedömningen för olycksfall 
vid friskvårdstimme utifrån rättsfallet HFD 2020 ref. 4 (om skatterevisorn 
som spelade ishockey och slog ut en tand under friskvårdstimmen, se avsnitt 
4.3.4). Försäkringskassans vägledning anger numera att platsen för 
olycksfallet var en faktor HFD inte vägde in i sin samlade bedömning av om 
huruvida tandskadan var att bedöma som ett arbetsolycksfall. Att den 
fysiska platsen inte längre utgör en betydande omständighet i friskvårdsfall, 
kan enligt min bedömning möjligen vara intressant gällande olycksfall som 
inträffar i arbetstagarens hem. Nuvarande vägledning anger att ”om 
deltagandet i friskvårdsaktiviteten är frivilligt, om den äger rum utan 
arbetsgivarens inblandning och arbetet inte ställer några särskilda krav på 
god fysik, så saknas det samband mellan arbetet och olyckan. Detta innebär 
att utgången hade kunnat bli den motsatta om deltagandet varit beordrat 
eller om den försäkrades arbetsuppgifter hade ställt särskilda krav på god 
fysik”.307  
 
Att en avgörande arbetsskadefaktor vid olyckor under friskvård numera är 
ofrivillighet skulle möjligen kunna öppna upp för resonemanget att 
kroppsövningar utförda enkom i syfte att motverka belastningsskador borde 
vägas in vid ett sådant olycksfall i hemmet – men det är bara ett antagande. 
Bevissvårigheterna för den som arbetar hemifrån är fortfarande desamma.  
 
Det sistnämnda poängteras av Carlsson, som konstaterar att 
arbetsmarknaden står under kraftig förändring. Bevisfrågorna kan framöver 
tänkas få än större betydelse och svårkontrollerade försäkringsanspråk kan 
öppna upp för ännu fler gränsdragningsproblem.308  
 

5.3.3 Övriga tillämpliga regelverk 
När det gäller övriga tillämpliga regelverk att lösa normkonflikten, 
aktualiseras exempelvis den ännu icke ratificerade ILO-konventionen (nr 
177) om hemarbete, som redogjordes för i uppsatsens andra kapitel, se 
avsnitt 2.2.1. Konventionen antogs i syfte att tillförsäkra hemarbetande en 
likvärdig ställning med andra löntagare. ILO har under 2021 lämnat en 
rapport om hemarbete, i vilken ILO påminner om möjligheten att ratificera 
konventionen. ILO påtalar att medlemsländerna i högre grad bör eftersträva 
att medlemsländernas arbetsrättsliga lagstiftning omfattar även 
hemarbete.309  
 
Normkonflikten skulle dock enligt min bedömning inte få en lösning genom 
att konvention (nr 177) ratificeras i efterhand – eftersom konventionen inte 

                                                
307 Försäkringskassans vägledning 2003:4, s. 48–49. Den tidigare versionen av 
Försäkringskassans vägledning (nr 16), s. 44 angav att arbetsgivarens lokal var en av de 
avgörande faktorerna för om huruvida olycksfall skulle kunna godkännas som arbetsskada, 
vilket byggde på bedömningen i FÖD 133/1981 och FÖD 1988:16. 
308 Carlsson (2016) s. 104. 
309 ILO (2021) s. 242f. 
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uttryckligen behandlar försäkringsfrågan. Den specifika konvention som 
berör arbetsskadeförsäkringen, ILO-konvention (nr 121) angående förmåner 
vid yrkesskada, innehåller därtill märkligt nog en möjlighet för de 
ratificerande medlemsstaterna att undanta just hemarbete.310  
 

5.3.4 Partsförhandlingar 
Sett till att arbetsmarknadens parter har fått ett större utrymme att reglera 
arbetsrätten i svensk rätt – liksom även arbetsmiljörätten och den 
kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen – ligger det enligt min mening 
närmast till hands att låta parterna förhandla fram en lösning på det i 
uppsatsen identifierade problemet. Genom Riktlinjerna har parterna därtill 
ställt sig bakom att distansarbetaren ska garanteras ”samma rättigheter som 
jämförbara arbetstagare i arbetsgivarens lokaler”.  
 
Den kritik som hittills framförts av arbetstagarorganisationer avseende såväl 
arbetsskadeförsäkringen som arbetsmiljöansvaret i arbetstagarens hem och 
som redogjordes för i inledningen, se avsnitt 1.1, skulle möjligen kunna 
utgöra upptakten till sådana förhandlingar.  
 
För den lilla andel arbetstagare som inte omfattas av den kollektivavtalade 
arbetsskadeförsäkringen – och som kanske inte heller blivit försäkrade 
genom en individuell olycksfallsförsäkring – kommer dock behovet att 
kvarstå av att normkonflikten blir löst även genom lagreglering eller 
domstolspraxis.  

                                                
310 Se art. 4.2 b) ILO-konvention (nr 121) om förmåner vid yrkesskada. Ett 
ställningstagande för hemarbetandes sociala förmåner finns dock i art. 25, ILO:s 
rekommendation (nr 184) om hemarbete. 
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6 Avslutande reflektioner 

6.1 Arbetarskyddet som blev två 
rättsområden 
Uppsatsen har parallellt med utredningen av frågeställningarna visat att 
arbetsmiljörätten och arbetsskadeförsäkringen äger ett gemensamt ursprung 
i arbetarskyddet. Båda regelverken behandlar arbetsskada – men saknar idag 
inbördes koppling.311 Först då arbetstagaren väcker talan mot sin 
arbetsgivare för arbetsskada kommer en culpaprövning avseende 
arbetsgivarens utformning av arbetsmiljön att aktualiseras. De allra flesta 
arbetstagare omfattas dock av de kollektivavtalade försäkringarnas 
taleförbud, varför någon sådan prövning sällan sker, se avsnitt 4.2.3. 
 

6.2 Utom arbetsgivarens kontroll 
Uppsatsen har i enlighet med rättsdogmatisk och rättsgenetisk metod 
behandlat regelverken för arbetsmiljörätten och arbetsskadeförsäkringen, i 
syfte att undersöka rättsreglernas eventuella nackdelar för den som arbetar 
hemifrån. Vad som historiskt undantagits därför att arbetstagaren arbetat 
hemifrån och stått utom arbetsgivarens kontroll – arbetstagarbegreppet, 
arbetarskyddet, de första ersättningsreglerna, lika rätt till semester och 
lagfästa arbetstidsbestämmelser – har efterhand kommit att omfattas av 
samma skyddslagstiftning som allt annat arbete. Det som benämns 
okontrollerat arbete i lagtext och EU-rätten är idag inte längre liktydigt med 
hemarbete.312 
 
En fråga som dröjer sig kvar efter att uppsatsens frågeställningar besvarats, 
är om dagens arbetsmiljöregler och arbetsskadeförsäkring verkligen är 
anpassade till det moderna arbetslivets utmaningar. Båda regelverken 
bygger på en traditionell syn på arbetsplatsen såsom en fysisk plats där 
arbetet utförs – över vilken arbetsgivaren har rådighet och där arbetsgivaren 
samtidigt har kontroll över arbetstagaren.  
 
Såsom tidigare nämnts är det troligt att bevisfrågorna i skaderegleringen 
framöver får ökad betydelse allteftersom gränserna mellan arbets- och 
privatlivet suddas ut – vilket ställer både arbetsmiljöarbetet och 
arbetsskadeförsäkringen – men också arbetsrätten inför nya utmaningar. 

                                                
311 Från den 1 januari 2021 gäller enligt TFA att vållandeprövning vid arbetssjukdom inte 
längre behöver göras, vilket följaktligen, jfr Carlsson (2016) s. 104, innebär att arbetsmiljön 
nu helt saknar koppling till arbetsskadeförsäkringen, jfr AFA Försäkring, Villkorsändring 
för arbetsskadeförsäkring (TFA) för privat sektor från 1 januari 2021, 
<https://www.afaforsakring.se/privatperson/forsakringsvillkor/arbetsskadeforsakring/villko
rsandring-tfa-2021-01-01/>. 
312 Se Prop. 2009/10:4 s. 48 En förenklad semesterlag m.m. samt Sigeman & Sjödin, s. 142. 
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