
DISTANSARBETE 

I takt med att många börjar arbeta hemifrån för att undvika smittspridning väcks frågor kring 

arbetsgivarens möjlighet till uppföljning vid distansarbete samt frågor relaterade till 

arbetsredskap, till exempel gällande arbetsmiljöansvar, integritet och personuppgifter, 

säkerhet och försäkringar. Vi har sammanställt några praktiska råd och saker att tänka på 

inför arbete på distans. 

PRAKTISKA RÅD FÖR DIG SOM ARBETAR PÅ DISTANS 

Här följer några praktiska råd som är bra att tänka på vid arbete hemma. 

• Se till att du har en särskild plats eller ett rum i ditt hem för arbete. 

• Avsätt tid för arbete. Bestäm dig för när du ska börja arbeta och när du har rast och 

paus samt sätt en tid för när du ska sluta. Håll tiderna! 

• Även mentalt behöver du avsätta tid för arbete. Det gör du genom att skapa 

möjlighet att fokusera på arbetet och inte på andra saker som lätt kan pocka på 

uppmärksamhet i ditt hem. Ha papper och penna nära till hands och skriv ner de 

tankar som kommer upp som inte har med ditt arbete att göra, för att kunna ta upp 

de igen när du har paus. 

• Använd tiden som ett stöd. Det finns flera olika metoder att använda sig av. Sätt 

klockan och under den tiden arbetar du koncentrerat. Arbeta i pass på 45 minuter 

och ta 5–15 minuters ordentlig paus emellan, det hjälper dig att arbeta fokuserat. Var 

också noga med dina pauser. Ställ en klocka för din paus så den inte drar ut på tiden. 

Under pausen är det klokt att röra på sig. Det viktigaste är att hitta något som 

fungerar bra för dig. 

• Etablera en morgonrutin så du inte arbetar i pyjamas. Försök upprätthålla de rutiner 

du har i vanliga fall när du ska åka till ditt arbete. 

• Sluta inte med de sociala jobbkontakterna. Låt även videosamtal och chattar handla 

om annat än bara jobb. 

• Se på videomötena som vanliga möten. Kom förberedd, testkör tekniken och behåll 

koncentrationen. 

ARBETSMILJÖ 

Vid distansarbete och annat hemarbete är det arbetsgivaren som ska se till att det finns 

förutsättningar att jobba där. Inför arbete i hemmet är det viktigt att chef och medarbetare 

för en dialog om hur arbetsplatsen utformas. Chefen kan då kontrollera att förutsättningar 

för arbete på distans är möjligt och tillse att medarbetaren har en arbetsmiljö som innebär 

att medarbetaren inte utsätts för fysiska eller psykisk belastning som kan medföra ohälsa 

eller olycksfall. 

Vilka åtgärder som behöver vidtas i hemmet för att skapa goda arbetsmiljöförhållanden 

måste bedömas i det enskilda fallet. I en sådan bedömning behöver faktorer som hur ofta 

arbetet utförs i hemmet, hur lång tid man jobbar där, vilken utrustning som används etc. 

vägas in. Under rådande omständigheter kan det finnas möjlighet för vissa arbetstagare att 

låna hem arbetsutrustning från sitt arbete, men detta måste då ske i överenskommelse med 



arbetsgivaren. Tänk utifrån rimlighetsprincipen, dels utifrån att arbetstagaren ska kunna 

utföra arbete hemma samt att arbetsgivaren kan ta sitt arbetsmiljöansvar. En utgångspunkt 

för vad medarbetaren kan tänka på vid analys av arbetsmiljön i hemmet är föreskriften om 

arbetsplatsens utformning när det gäller råd om ergonomi och belysning 

Eftersom arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön även vid distansarbete ska olyckor som 

sker under arbetstid anmälas till arbetsgivaren utifrån gällande rutiner. 

Arbetsgivaren har alltså ansvaret för arbetsmiljön oavsett om arbetet utförs på 

huvudarbetsplatsen eller på annan plats, som till exempel i arbetstagarens hem, men 

arbetstagaren ska medverka i att skapa goda arbetsmiljöförhållanden. 

LEDARSKAP PÅ DISTANS 

Att som chef ha många medarbetare i sitt team som arbetar hemma ställer höga krav på den 

som är chef och som förväntas leda medarbetarna på distans. 

Genom att vara tydlig med vad som gäller och vilka krav du ställer vid distansarbete ökar du 

medarbetarnas möjligheter att lyckas. Som chef är det också viktigt att föregå med gott 

exempel. Visa när du är tillgänglig och inte samt var noga med att ta pauser och förvänta dig 

samma sak av dina medarbetare. Skicka inte e-post eller skriv meddelande utanför arbetstid, 

det är viktigt att dra en tydlig gräns mellan arbete och privatliv i synnerhet när man arbetar 

hemma. 

Tillgång till och användning av digitala arbetsredskap blir extra viktig när flera i ett team 

arbetar på annan plats än på kontoret. Kom överens om vilka kanaler och forum som 

används till vad för att förbättra förutsättningarna för effektiv kommunikation inom teamet 

och undvika att någon hamnar utanför. 

Se till att boka in både formella och sociala möten i kalendern. När ni har digitala möten se 

till att använda video om det är möjligt. Att se varandra skapar samhörighet och det är 

lättare att kommunicera om deltagarna ser varandras reaktioner och kroppsspråk. Ta för 

vana att som chef se till att alla får komma till tals. 

INFORMATIONSSÄKERHET 

När personer som normalt sett inte arbetar hemifrån plötsligt ska göra det, eller när 

ordinarie verksamhet inte helt kan upprätthållas, kan det innebära en påverkan på hur 

verksamhetens informationstillgångar hanteras och skyddas. 

IT-avdelningen har sammanställt några punkter att tänka på. Sammanställningen finns på 

Personalsidorna under fliken Personalinformation – Coronavirus – vad gäller för 

chefer/medarbetare. 

 

Sammanställt av  

Göran Dahle 

HR-Chef 
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